
 

 

 



 



 

 دلبر رقاص من
 نرگس واثق

 

     لعنتی از دست این کثافت پایم به کجاها باز شد

     مردم را کنار زدم تا راهی برای پیش روی داشته باشم

 !چقدر این مردم بیکار هستند که پول بیخود خرج میکنند

 برای پیدا کردنش اطراف را دید میزدم، که صدای دست و

با کنجکاوی برگشتم به     سوت سر تا سر سالن را پُر کرد

 پشت

ه از دردی ک    بخاطر نداشتن تعادل افتادم رو زمین    سرم

 در

 کمرم پیچید چشمهایم را بستم و تا به خود بیایم صدای جیغ

چشمهایم را با سرعت     کر کنندهای جمعیت گوشم را آزرد

 باز

 کردم و دیدم دختری بود با موهای پریشان صورتش زیر آن

چشمهایش چه رنگی بود؟ شیشه    همه آرایش زیاد پیدا نبود  

 ای؟

    مکثی کرد و ناگهان لبخندی زد



غ جمعیت با این کارش بلند شد! با شروع شدنصدای جی  

 آهنگ آن دختر بین جمعیت گم شد و من نفهمیدم چی وقت

هنوز متعجب اتفاق های چند لحظه     سمت جمعیت رفت

 پیش

پس    بودم جمعیت هماهنگ همراهش جیغ و داد میکردند  

 !دروغ نبود که میگفتند بهترین است

نبود؛ میفهمیدم پای یکی از افراد روی دستم نشست به خود  

اینجا همه منگ بودند و دعوا کردن همراه شان بدرد جرز 

 الی

به خود اومدم و با سرعت از جا بلند     دیوار هم نمیخورد

    شدم

 نگاهم سمت آن دختر رفت و اندیشیدم نترس تر از من هم

 بوده، چون این دختر بین این همه آدم گیج و منگ با

پوزخندی به     سرخوشی و بی پروایی داشت میخندید

 خندهای

 !روی لبش زدم ،چه دل خرسندی داشت

 همانجا منتظر ایستادم تا کارش تمام شود، آخر هیچ راهی هم

 !نبود که نزدیکش میشدم

 وقتی کارش تمام شد بی توجه به جیغهای مردم که می

سمت اتاقش رفت« یک بار دیگه » گفتن       



جای او یک    ود با سرعت به دنبالش رفتمبهترین وقت ب  

در اتاقش    دختر دیگر رفت و باز صدای داد مردم بلند شد  

 مشغول در آرودن گردن بندش بود، تا نگاهش باال آمد و

    متوجه من شد با زبان هندی لب زد

 !چیکار داری؟ -

 حس چندش آوری سر تا سر وجودم را گرفت این هم یکی

زان که نمیدانم چی بدرد رستمبود از همان دخترهای آوی  

 میخورد؟ کالفه و مثل خودش به هندی گفتم: به خودت بیا

    کارت دارم

 گفت: اگه کارم داری پس نباید به خودم باشم

 نه اینطور نمیشد و و طوری که معلوم بود باید گیج باشد!در

سرویس    اتاقک آخر اتاقش رو باز کردم حدسم درست بود  

 همانجا بود

یه    های کردم و شیر آب سرد را باز کردم دندون قروچ

 مشت

 اب سرد روش پاشیدم که از شدت سردی آب هینی بلند گفت

با حرص گفت: دیوونه ای چی؟    و زود بیرون اومد  

 با حرص گفتم: به خود بیا دختر جون حوصله بچه داری

 ندارم بگو تو مانیایی؟

 !رنگ از رخش پرید اما خودش را نباخت و جدی گفت: نه

ز الی دندونهای کلید شده به فارسی غریدم: یک ضربا  



 المثل خیلی مشهوره که میگه دروغ گفتن به رایکا اصالً کار

 !خوبی نیست

 بی توجه به زبان فارسی و لحن ترسناکم با چشمهای براق

 گفت: واو چقدر خشن! عه اسمت رایکاست چقدر اسم جذابی

    داری مثل خودت مستر جذاب

اما من که    ا از سرش به در کندخوب بلد بود حرف ر  

 فهمیدم پشت این نقاب بی تفاوتیش این دانه های عرق از

 چیست! این بار با لحن سرد وحشتناک گفتم: من و رستم

 !خانی فرستاده

نه          رنگ از رخش پرید با لکنت گفت: ن ! 

 مشکوک گفتم: چی گفتی؟

 با این حرفم انگار به خود اومده باشه با سرعت خودش را

در حالی که نی نی چشمهایش میلرزید    مع و جور کردج  

نمیشناسمش          گفت: چیزه ! 

 :ابروهایم را باال دادم و گفتم

 مگه من ازت پرسیدم میشناسیش؟ -

 عصبی بود این را میفهمیدم عرق روی پیشانی اش را پاک

کرد و گفت: خو حاال هر چی به من ربطی نداره از اینجا 

    برو



مشغول پاک کردن آرایشش شد؛ از سمت میز آرایش رفت و  

     این همه بیخیالیش عصبی شدم

 با عصبانیت غریدم: ببین دختر بابات اجازه ای دندون هات

 !روهم بهم داده پس خوبه عصبیم نکنی

 صدای بلند موزیک اجازه ی بیرون شدن صدایم را نمیداد، و

    این کارم را راحت تر کرده بود

 این بار او هم با عصبانیت داد زد: اون عوضی بابای من

    نیست

 :با لبخند پُر غرور از روی پیروزی گفتم

    خوب مانیا خانوم زود باش دیگه که باید بریم

    چشم های شیشه ای رنگش عصبانیتش را نشان میداد

 با حرص گفت: من کاری به اون آدم ندارم و با تو به بهشتم

امنمیرم وسالم نامه تم     

 با گفتن این حرف قصد رفتن کرد؛ که با حرص و لحن

 !ترسناکی گفتم: منم قرار نیست ببرمت بهشت

 چشم های شیشه ای سبز رنگش که از عصبانیت سرخ شده

    بود را میتوانستم ببینم

پوزخندی زد و گفت: از هر جهنمی که اومدی برگرد چون 

 من

    تو جهنم خودم خیلی خوشم



 روی عصاب نداشته ام اسکی میرفت؛ نخیر دیگر حاال کامالً 

 به

 خود اومد و شروع کرد جیغ میزد و فوش میداد اما بخاطر

خوبی اتاقش این بود    صدای بلند موزیک قابل شنیدن نبود  

 که بیرون راه داشت و کسی نمیدید حتی اگر کسی میدید هم

چون بردن یک همچین ادمی که    کاری به کار ما نداشتند  

هیچ    آدمهای گیج که چیزی نمیفهمندجرم نیست، بعد   

داخل ماشین روی     برایش نگفتم و به راهم ادامه دادم

 صندلی

    کنار راننده پرتش و کمربندش را بستم

    با داد تقال میکرد که رهایش کنم

 بیشعور، بی عقل، احمق ولم کن میگم نمیام، مگه زوره؟ -

بهاز الی دندانهای چفت شده گفتم: آره زوره وقتی کسی   

 حرفم گوش نده پس زوره دختر جون اگه میخوای سالم بری

من میخوام دستم روت بلند نشه    پیش بابات پس ببند  

 حالیته چی میگم؟

          نه من حرف زور حالیم نیست میفهم -

بارانی که شالق گونه به سرو و صورتم میکوبید، از یک 

 طرف

و این دختره ی رو عصاب از طرف دیگه روی عصابم 

    بودند



 خون جمع شده در دهانش را تف کرد و با نفرت لب زد: هه

 رستم خانی یکی پست تر از خودش رو فرستاده که چی؟ من

 گفتم حرف زور حالیم نمیشه تو من و ببر من دوباره

 !برمیگردم

درب ماشین را به هم کوبیدم و در« به جهنم»با گفتن   

این باران    سمت راننده را باز کردم و پشت رل نشستم  

 !هندوستان هم تمامی نداشت

 وقتی نشستم در را محکم به هم کوبیدم که این خانوم کوچک

پوزخندی زدم و کتم را درآوردم     هم در جایش تکانی خورد

 و

پرت کردم روی پاهایش در حالی که ماشین را روشن 

 میکردم

 !گفتم: اون کت و بپوش مثالً مسلمونی

 :مثل خودم پوزخندی زد گفت

 چیه میترسی ؟ -

 نه دیگه این دختر خیلی پرو بود نمیدونستم چی بدرد رستم

 میخورد که از ایران من رو تا هندوستان بخاطر این کشوند؟

 زدم رو ترمز با خشم برگشتم سمتش نی نی چشماش از

آروم اما با لحن ترسناک گفتم       حرکتی که کردم لرزید : 



 فکر کردی کی هستی؟ -

که متوجه شدم گیج منتظر بقیه ی کمی سرم رو عقب بردم  

 :حرفم بود، با پوزخند سرد و همیشگیم گفتم

 !!اونایی که برات جون میدن االن گیجن -

 :ترس جاش رو به عصبانیت داد و گفت

 !ولم کن -

گفتم لبخندی سردی زدم و : 

 چیه میترسی ؟ -

 با حرص شالی که درو دامنش بود را درآورد و دور خودش

یت گفت: من بمیرمم لباس کسی رو تنمبا عصبان    پیچید  

 !نمیکنم

 کتم را از روی پایش برداشتم و از پنجره به بیرون پرت

با تعجب نگاهم کرد که ریلکس گفتم: منم لباسی رو    کردم  

 !که خیرات سرم دادم تنم نمیکنم

 با عصبانیت صورتش را کرد، سمت جاده هندزفریم را در

به رستم خانی؛ بعد از گوش هایم جا به جا کردم و زنگ زدم  

    چند بوق صدایش در گوشی پیچید

 الو رایکا چیکار کردی پیداش کردی؟ -

 یک نگاه به مانیای که در خودش جمع شده بود انداختم و



 گفتم: آره ولی بلیط گیر نیاوردم تا یه هفته ای دیگه واسه

    خرابی هوا بلیط نیست

داشبا لحن خوشحالی گفت: مهم نیست مهم اینه که پی  

 کردی تا یک هفته همونجا بمونید بعد که هوا خوب شد

 !برگردید ایران مشکلی نیست

ً    خوبه فعال -  

ً    فعال -  

مانیا     گوشی را قطع کردم و سمت خانه ی روهیت راندم

 غرق

بدرک من هم حوصله ی حرف    در فکر بود و حرفی نمیزد  

ولی هیچگاه فکر نمیکردم دختر مشهورترین تجار    نداشتم  

ان بیاید و در هندوستان چه کارها کندایر ! 

 وقتی رسیدم ماشین را یک گوشه پارک کردم و از ماشین

در سمت مانیا را باز کردم که دیدم آرام آرام    پیاده شدم  

    اشک میریزد پوف همین را کم داشتم

 پیاده شو من کلفت جناب عالی نیستم که براتون در رو باز -

    کنم

 با حرص گفت: مگه من گفتم بیا دنبالم؟

 نفسم را با عصبانیت بیرون دادم و تا آمدم چیزی بارش کنم،

کلید را انداختم و رفتم    که خودش بی حرف پیاده شد  

با    داخل برقها روشن بود و معلوم بود، روهیت خانه است  



    صدای درب یکی با سرعت گلوله مقابلم ظاهر شد

 !های -

نگاه کردم که بی توجه به من با دهانچپ چپ به روهیت   

 !باز رو به مانیا گفت: اوه مای گاد

 :خواست سمتش برود که دستش را کشیدم و به فارسی گفتم

 !امانته روهیت

    مانیا را از نظر گذراند که مانیا با ترس نزدیک من وایساد

 هه تا

    حاال بین آن همه آدم بود حاال از روهیت میترسد

نته برو پی کارت کاری به این جوجه نداشتهکالفه گفتم: اما  

    باش

 در حالی که بیرون میرفت به هندی گفت: باشه بابا

 صدای در که الهام از رفتن روهیت داد برگشتم سمت مانیا و

 با طعنه گفتم: چیه تا االن نمیخواستی با من بیای االن پشتم

 پنهون میشی؟

بشوم سرش پایین بود و چیزی نمیگفت خواستم بیخیالش  

 که با سر پایین گفت: میخوام برم سرویس

 !تن صدایش فرق میکرد مثل چند لحظه پیش عصبی نبود

کامالً     برگشتم سمتش و با چشمهای ریز شده نگاهش کردم  



با چشمهای اشکی نگاهم    حدسم درست بود ،گریه کرده بود  

 :کرد و با بغض گفت

شکخیلی برات جالبه که یه دختر واسه بدبختی هاش ا -  

 میریزه؟

          من سنگ بودم ولی اشک یک دختر

 !میتونی بری -

این چشمهای    با گفتن این حرف سمت آشپزخانه پا تند کردم  

 اشکی را خوب میشناختم! ترس آن نگاه، درد آن نگاه، بی

من این رنگ نگاه را    کسی و تنهایی آن نگاه برایم آشنا بود  

    قبالً در چشمهای رها کوچولویم دیده بودم

*** 

 سرم را به کاناپه تکیه دادم تا کمی سر دردم آروم بگیرد،

آروم گفت    امشب باز فکر رها به جانم افتاده بود : 

 کجا بخوابم؟ -

 انگار عادت داشت که همیشه پدرش پشتش باشد، ترسی از

    چیزی نداشت

 :با اشاره به تخت گفتم

    روی اون بخواب -

    بی حرف سرش را تکون داد و رفت رو تخت و آروم خوابید

 یعنی باور کنم که این همون مانیای سر شب است که



 چموش بازی در میآورد و حاال اینقدر آرام شده؟ چشمهای

همانجا روی همان کاناپه    سرخش گواه گریه هایش بود  

خوابم که نمیبرد، ولی شاید از سر دردم کم    چشم بستم  

    میشد

های شب بود که با صدای گریه های کسی چشمهایم را نصفه  

نگاهم سمت مانیا رفت در خواب حرف میزد و     باز کردم

 گریه

    میکرد

مامان          مامان برگرد تروخدا ما          مامان نه م -           

    با دو سمتش رفتم و صدایش زدم

    مانیا، مانیا پاشو دختر داری خواب میبینی -

 !نه مامان نرو من تنهام -

تای ابرویم را باال     ز جا بلند شد و با وحشت نگاهم کردا

 دادم

 :و ریلکس گفتم

    داشتی خواب میدیدی -

با هق هق و گریه    از تعجب زیاد نمیتوانستم حرف بزنم  

 گفت: میبینی چقدر تنهام که بخاطر کم شدن دردام به یه

 !غریبه پناه آوردم

نگاهم سمت    سرد در چشمهای سبزش نگاه کردم  



یش رفت و دلم لرزیدموها ! 

 این موها موهای رها کوچولوی من بود؛ صدای لرزانش به

          گوشم رسید که گفت: چی

 چیکار میکنی؟

 انگار این حرفش تلنگری بود تا از گذشته ی سیاهم بیرون

    بیایم

 با اخمهای درهم گفت: چیکار میکنی احمقی دیوونه؟ با خشم

ردی؟ با تته پتهغریدم و گفتم: چرا موهات رو این شکلی ک  

شکلی؟          چه شک          گفت: چ  

 با چشمهای ریز شده و ترسناک نگاهش کردم که نقطش را

 باز کرد و با سرعت گفت: من کاریش نکردم خودش

 !همینطوریه

    بخدا خودش مثل سیم ظرفشوییه من کاریش نکردم

 گفتم: پس چرا سر شب صاف بود؟

    قطرهی اشکی از گوشه ی چشمش چکید آروم لب زد

           سر شب اتو کرده بودمش بعد از شستن تاثیر اتو رفته -

موهای من همینجوری فره          و گرنه          آخ ! 

 محکم و جدی گفتم: باید صاف شون کنی فهمیدی چی

 میگم؟

با حرص گفت: نه نفهمیدم چرا باید موهام رو بخاطر تو 



 تغییر

 بدم؟ او راست میگفت من چیکار میکردم؟

را از وقتی که دیدمش رها مقابلبا سرعت بیرون شدم چ  

 چشمم است؟

او هیچ شباهتی به رها ندارد، رها خوشگل بود ولی مانیا 

 چهره

 ی معمولی داشت، رها پوستش سفید بود ولی مال مانیا

 گندمی روشن، چشمهای رها مشکی بود ولی مال مانیا سبز

 !تنها وجه مشترک شان موهای فرشان است

 !موهای فر و پیچ در پیچی که نقطه ضعف من است

 آه چرا رها را با مانیا مقایسه میکنم؟

 )فلش بک (

 آه رایکا نکن دیگه اصالً خودم و کچل کنم خوبه؟ با اخم -

 :نگاهش کردم و گفتم

 شما غلط میکنی گوگولی من موهات رو دوست دارم اصال -

 چرا مال من اینطور نیست؟

ند و میگوید: چون نمیشه همهبا ناز پشت چمشی میک  

 !خوشگلی به یه آدم باشه یه ذره اش مال من

 :با خنده و میگویم



 اصالً همه خوشگلی مال توعه منم مال تو! تو گوگولیمی، -

 !رها کوچولومی، موفرفریمی اصالً عشق خودمی پخمالو

 )زمان حال (

 :با صدای جیغ مانیا به خود اومدم که گفت

ً دوساعته به چی زل  - زدی؟ متعجب نگاهش کردم واقعا  

بیخیال سری از روی تاسف تکان دادم    چی فکر کرده بود؟  

یکی از ژاکت هایم را در آوردم و دادم   و سمت کمدم رفتم   

 دستش محکم گفتم: این رو بپوش حوصله ی مریض داری

     ندارم

 چپ چپ نگا کرد و گفت: مگه نگفتم لباس کسی رو تنم

          نمیکن

ش و گفتم: تن خورده نیست جدیده! درپریدم وسط حرف  

 ضمن نخواستی بپوشی به من ربطی نداره

 با این حرفم جیغ زد چون یهویی اینکار را کرد؛ تعادلم را از

     دست دادم و افتادم رو تخت

 !آخ کمرم -

     کمرم به حفاظ تخت خورد که حس کردم شکسته شد

هر     عصبی به مانیا نگاه کردم که خجالت زده نگاهم کرد

 چی

 کردم نتونستم تکانی بخورم؛ این بیشعور هم داشت برو بر من



با حرص نگاهش کردم و گفتم: مگه داری     را نگاه میکرد

 فیلم

 میبینی

فکر کنم رگ کمرت گرفته           چیزه          اوم -

میرم یه          باشه  

بشه          کمرت رو چرب کنی خوب          چی بیارم            

باشه؟          تو تکون نخور          چیزه  

این همه یدانست چقدر جان کرد تا این حرف را باخدا م  

با حرص نگاهش کردم و گفتم: مگه تکونم    تته پته گفت  

 خورده میتونم؟

 شرمگین با سرعت سمت سرویس رفت وقتی بیرون شد یک

با چشمهای ریز شده گفتم: اون چیه    چیزی دستش بود  

 دستت؟

 لبخند حرصی زد و گفت: زهر هالهل آوردم بچربی کمرت تا

وال خودش اومد دنبالم االن    بمیری من از شرت راحت شم  

          بدهکارم هس مگه من گفتم بیا

 با داد گفتم: خفه شو!با شنیدن صدایش موج از آرامش در

 :قلبم سرازیر شد گوشی را در دستم جا به جا کردم و گفتم

 کجای بابای شیطون؟

 وال محیط که توش هستم شبیه کافی شاپه اگه اشتباه -

    نکنم



 اخم کوچکی از حرفش بین ابروهایم نشست، با حرص

 گفتم: تو آدم بشو نیستی بچه؟

 نه دلم برات تنگ شده نمیگی یکی هست که دوست -

     داره؟ همش به فکر کارتی بس کن دیگه کشش ندارم

 !میدونم تو هم نامردی میکنی

فش که اشاره ی مستقیمی به رها بودمتوجه منظور حر  

آری من فقط    لبخندی که میفهمیدم نمیدید ولی زدم    شدم  

 بخاطر دو نفر لبخند میزنم یکی رها و دومی هم رهام کسی

     دیگری نمیتوانست دلیل لبخندهایم باشد

 یه ماه دیگه میام پیشت بعد تا هر موقعی که خواستی -

    پیشت میمونم

یشم بمونی بهت نیاز دارممن میخوام همیشه پ -     

 کالفه از بحث های همیشگی بی ربط گفتم: برو نمیخوام از

 درسات بیوفتی تا من بیام کوشش کن بهترین نمره رو تو

    کالس داشته باشی

ی گفت و قطع کرد«باشه»چیزی نگفت و فقط با دلخوری       

ولی     میدانستم از این که از من دور است؛ ناراحت است

 این

ی هر دویمان بود به فایده     

 دست به کمر آرام آرام از جا بلند شدم درد داشت ولی خیلی

از اتاق رفتم بیرون از آشپزخونه صداهایی     محو شده بود



 می

 آمد؛ سمت آشپزخانه رفتم با دیدن صحنه ی مقابلم دهانم باز

مانیا طوری دو لپی غذا میخورد انگار سالهاست کسی    ماند  

 !برایش غذا نداده باشد

 موهایش که حاال کامالً خشک شده بود بیشتر پف کرده بود

شکل موهایش برایم    ،شبیه عروسکهای گوگولی شده بود  

    آرامش میداد

     سمتش رفتم

عصبی شدم     ناگهان دست از خوردن کشید و به سرفه افتاد

 از

 خودم، از کارهایم، از حرکتهای ناگهانی ام! درست است

ولی خودش که رها نیست موهایش شبیه رها کوچولو است ! 

 وقتی راه تنفسش باز شد با عصبانیت گفت: چته تو؟

    با گفتن هیچی از آشپزخانه زدم بیرون

*** 

 پنج روز گذشت ولی شدت باران کم نشده بود که هیچ بعضی

خیلی جاها را سیالب برده بود؛ ما هم    وقتها بیشتر هم میشد  

مانیا خیلی روی اعصابم میرفت و    نمیتوانستیم بریم ایران  

ولی مجبور به تحملش بودم    همیشه لج میکرد     

 ) از زبان مانیا (



دلم پوکید به خدا    وای خدا من بمیرم همه راحت بشوند ! 

    آرام آرام سمت اتاق آن پسره رفتم و درب را باز کردم

 دیدم

روی لبهایم آمد آرام گرفته خوابیده بود لبخند گنده ای      

 دستمالی گرفتم و داخل گوشش کردم؛ با سرعت دستش رو

لبخند زدم و چند بار دیگه هم    سمت گوشش برد و خاراند  

دیدم دل بیدار شدن نداره با دست گوشام    این کار رو کردم  

 رو گرفتم و ناگهان با تمام توانم جیغ زدم که بیچاره فکر کنم

را بدست بیاورد دیگر اصالً نتواند شنوایی اش ! 

 گیج نگاهم کرد که لبخند دندان نمایی زدم و پا به فرار

اول کمی مکث کرد ولی کمی بعد با داد گفت    گذاشتم : 

 !صوبر

 با شنیدن کلمه ی صوبر در جایم ایستادم؛ که آن پسر که

    دنبالم بود با ایستادن ناگهانی ام باعث شد شترق بزند زمین

زیر خنده حاال کی نخند وبا دیدن آن حالتش پقی زدم   

     بخند بود

 !با حرص در جایش نشست و گفت: ساکت

 با این حرفش ناگهانی خنده ام را خوردم ولی دوباره زدم

با حرص نگاهم میکرد کمی خودم را جمع و    زیر خنده  



 جور کردم و طلبکارانه گفتم: قرض دارتم؟

 گیج نگاهم کرد که به هندی گفتم: فارسی بلدی یا

نیشش شل شد و گفت: هار دوهندی؟  ! 

 وقتی گفت هار دو دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و باز

که با گیجی نیم فارسی و نیم هندی    شروع به خندیدن کردم  

 گفت: کیو (چرا ) خنده؟

 با شنیدن فارسی اش این بار بیشتر خندیدم وقتی خندم تمام

سوم شد گفتم: اول صوبر نه صبر، دوم هار دو نه هردو و 

 کیو

 نه چرا اوکی؟

 !باشد -

 لبخندی از حرفش زدم و گفتم: آهنگی چیزی هست

 !دلم پوکید؟

 با گیجی نگام کرد که با اشاره به گوشهایم ادای شنیدن

 !آهنگ را درآوردم که با فهم گفت: آها موزیک

    با ذوق گفتم: اره آره همون

 !کمی فکر کرد و گفت: هندی هست خو

پاشو بذار که دلم تنگولیدهبا ذوق گفتم: چی بهتر  ! 

     در حالی که بلند میشد گفت: نفهمیدم حرفات ولی باشد



وای من که    خیلی جالب حرف میزد خنده ام را قورت دادم  

 هندی بلد هستم پس چرا با اشاره حرف میزدم؟ یکی محکم

 زدم سرم خل نشوم خیلی است! کمی بعد آن پسر با یک

 اسپیکر آمد و با ذوق گفت: ولیوم لود اوم یعنی بلند فهمید؟ با

 خنده گفتم: راحت باش من کالً هندی بلدم میخواستی هندی

    حرف بزن

    با این حرفم خنده ای کرد و گفت: نه همین بهتر

 !شانه ای باال انداختم و گفتم: خوب روشنش کن دیگه

دن سویجیسرش را به معنی موافقت تکان داد و با فشار دا  

تو کیج میری » صدای بلند آهنگ     اسپیکر را روشن کرد

 فوتو

 همه جا را گرفت با لبخند نگام کرد «

 آهنگ نه خیلی شاد بود نه خیلی آرام ولی کلی دیوونگی

این آهنگ دقیقاً منبع    داشت چیزی که من میخواستم  

تا میتوانستم دیوونگی کردم، بعضی راه گلویم    آرامش بود  

ر دهنده بودخیلی آزا     

 !ناگهان روی زمین نشستم و با صدای بلند زدم زیر گریه

 آن پسر که اسمش را نمیدانستم با سرعت صدای آهنگ را

با نگرانی که در صدایش کامالً پیدا     قطع کرد و آمد سمتم

 بود



 گفت: چی شود چرا گرییه؟

 باز هم لبخندی از حرفهایش زدم و در چشمهایش زل

م: همیشه فارسی حرف بزن و همیشهبا لبخند گفت    زدم  

 اینطور مهربون باش وقتی صاحب دختر شدی باهاش

 مهربون باش باشه؟

 گیج سرش را به معنی موافقت تکان داد که بینیم را باال

 کشیدم و با لبخند گفتم: در ضمن گرییه نه و گریه باشه؟

 !لبخند گنده ای زد و گفت: باشه

*** 

بی هوا هنوز نتوانستیم بریمیک هفته گذشت و ما بخاطر خرا  

جالب بود که     ایران و این موضوع باعث رضایت من بود

 یا

کمی ناراحت به این بودم     باران می آمد یا هم طوفان بود

 که

 خیلی از جاها را سیل برده بود اما چاره چی بود؟ حداقل

 اینطور تا یک چند وقت دیگر هم میتونستم دور باشم ازش،

روی     زه ی هیچ کاری را برایم نمیداداما این رایکا اجا

 تخت

 من بودم او هم روی کاناپه ی مقابلم بود؛ همیشه بخاطر

 موهایم گیر میداد؛ از وقتی آمده بودم اینجا موهایم یک متر

برای این که رایکا همیشه سرم را خیس    بیشتر بلند شده بود  



 "!موهات رو عصابمه" بود و میگفت

بح کجا غیبش زده این پسره یامروز هم نمیدانم از سر ص  

 خوشمزه روهیت هم بیشتر اوقات بیرون بود، دلم داشت

نگام سمت آیینه رفت و با یک فکر ناگهانی با     میپوکید

 لبخند

 مقابل آیینه ایستادم و با ادا گفتم: یه ضرب المثل خیلی

 مشهوره که میگه رو عصاب رایکا نباید رفت! هاها خوشمزه

    خندیدیم

 در محکم به دیوار خورد که از ترس یک جیغ کشیدم و در

رایکا مثل این گاوهای مسابقه ی که با    خودم مچاله شدم  

با    دیدن پارچه ی سرخ رم میکنند، رم کرده آمد داخل  

     عصبانیت داد زد

 !گمشو اون موهات رو صاف کن -

 اخمهایم با این حرفش در هم رفت، خودش را چی فکر

امر و نهی میکند کرده؟ که به من     

     من هم مثل خودش با عصبانیت داد زدم

 !نخیرم موهای من مربوطه منه ربطی به هیچ خری نداره -

 با خشم تند نگاهم کرد با وجود که در دل گفتم خیلی غلط

    کردم ولی در ظاهر ریلکس ایستادم

 آرام اما وحشت ناک گفت: مگه نشنیدی که میگن رو



 عصاب رایکا نباید رفت؟

 من هم پروپرو در چشمهای قیریش زل زدم و گفتم: مگه

 توهم نشنیدی که میگن نباید به زنها زور گفت؟ ضرب المثل

 !خیلی مشهوره شما که استاد ضرب المثلی باید شنیده باشی

 » با شنیدن این حرفم با عصبانیت در حالی که میگفت

از خانه پرتم کرد بیرون« جهنم و ضرر      

برو دیگه نمیخوام قیافه اتو ببینمبا داد گفت: گمشو  ! 

آهنگ    با این حرفش از خوشحالی داشتم پرواز میکردم  

ایرانی وایوای را شروع به خوندن کردم و در بارانی که 

 ازش

     متنفر بودم شروع به پریدن کردم

 وای همه دستا باال، وای بیا بازم طال -

 وای همه باهم باال وای، حاال بپر باال

جیغ    واندم و میپریدم که ناگهان یکی را دیدمهمین طور میخ  

 زدم که نگاهم به یک مردجوان تقری باً سیاه پوست اما جذاب

با لبخند مرموزی نگاهم میکرد چشمهای قهوه ای    خورد  

 پوست تقریبا ً سیاه که حدس میزدم هندی باشد و صورت نه

    زیاد تپل و نه زیاد استخوانی ازش یک مرد جذاب ساخته بود

اهش میخ چهره ام بود و نگاه من میخ چهره ی او، با زباننگ  

 هندی گفت: رایکا خونست؟



 :ناخودآگاه با عالمت سر تایید کردم، لبخندی زد و گفت

 چیکارشی؟

لب و بینی متناسب، پوست    چهره ی رایکا زیر نظرم آمد  

 گندمی روشن، صورت استخوانی، موهای ژولیده، چشمهای

و یک مرد ساخته بودقهوه ای همه و همه از ا      

 زیبا نبود جذاب نبود یا شاید کمی جذاب بود، اما چهرهی

 :متوسطی داشت لبخند زدم و در یک تصمیم ناگهانی گفتم

 !دوستشم

 نمیدانم چرا این حرف را زدم ولی دلم خواست به کسی هم

 !ربطی نداره

 :مرد چشمهایش برقی زد و بلند گفت

 وای بچه ها نگاه کنید دنبالش تو آسمون میگشتیم تو -

 !زمین پیداش کردیم

 با این حرف صدای قه قه ی چند نفر بلند شد که باعث شد با

پنچ شیش تا از این کله    سرعت به پشت سر مرد نگاه کنم  

ولی مرد ناگهان    گنده ها از حرفی که زدم پشیمان شدم  

خفه شد برگشت سمتم که جیغم با دیدن اسحله اش      

 هیس دخترا فریاد نمیزنن! به دوستتم بگو راکی سالم -

 !گفت



 با چشمهای گرد شده نگاهش میکردم که یک چاقویی از

 جیبش درآورد و با افسوس گفت: دلم نمیاد با دختر

 !خوشگلی مثل تو اینکار رو کنم ولی چی کنیم دیگه زندگیه

رفت بابا چاقو خراشی روی دستم انداخت که جیغم به هوا   

 چشمهای گرد شده گفت: وا چرا جیغ؟

    سوزش روی دستم باعث بریده بریده شدن نفسم شده بود

 پوزخندی به چهره ای درهم رفته ام زد و با اشاره به افرادش

 !گفت: اینو ببرین

 )رایکا(

 تا داخل خانه شدم روهیت باز طبق همیشه مثل جن مقابلم

     ظاهر شد

 !های -

ش به دیوار که نازک نارنجی آخش دراینبار عصبی کوباندم  

     آمد

 وحشی چیه خو؟ -

 با خشم غریدم: چند بار بهت اون ضرب المثلی که میگه

 رایکا حوصله شوخی نداره رو گفتم؟

    نیشش رو شل کرد و گفت: یاد ندارم بیا یکی ایمیل آورد

 با گفتن این حرف یک نامه را داد دستم با تردید گرفتمش ودر

میکردم گفتم: این نامه است نه ایمیلحالی که بازش      



    خو کلمه فارسی اون رو نفهمید -

 سرم را تکان دادم در حالی که بیرون میشد به زبان هندی

 گفت: من رفتم که مالقات دارم توهم برو یه چیزی بیار که

    دختر بیچاره گشنه است

 بی توجه به حرفش نامه را باز کردم فقط چند کلمه نوشته

    شده بود

          از قرار داد انصراف بده وگرنه بد میبینی »

با« راکی!  

عصبانیت نامه را مچاله کردم و رفتم اتاقم در را با 

 عصابانیت باز

    کردم که مانیا ترسیده با یک جیغ در خودش مچاله شد

 بازهم

 !این موهای روی عصابش

     با عصبانیت داد زدم

 !گمشو اون موهات رو صاف کن -

رفم در هم رفت او هم مثل من بااخمهایش با این ح  

     عصبانیت داد زد

 !نخیرم موهای من مربوطه منه ربطی به هیچ خری نداره -

 بعد خودش "خر" با خشم تند نگاهش کردم به من گفت



 :اینطور راحت من را نگاه میکرد؟ آرام اما وحشتناک گفتم

مگه نشنیدی که میگن رو عصاب رایکا نباید رفت؟ پروپرو 

 در

 چشمهایم زل زد و گفت: مگه توهم نشنیدی که میگن نباید

 به زنها زور گفت؟ ضرب المثل خیلی مشهوره شما که استاد

 !ضرب المثلی باید شنیده باشی

 با شنیدن این حرفش عصبی شدم تکیه کالم من را به نفع

 جهنم و" در حالی که زیر لب میگفتم    خودش استفاده میکرد

با داد قاطی با     بیرون از خانه پرتش کردم "ضرر

 عصبانیت

 !گفتم: گمشو برو دیگه نمیخوام قیافه اتو ببینم

 در را محکم به رویش بستم و یک راست رفتم آشپزخانه بعد

 خوردن کمی آب سمت اتاقم رفتم و لباسهایم را که بخاطر

باران خیس شده بود عوض کردم و راحت خودم را روی 

 تخت

الی پلکهایم گرم شد و بهنمیدانم چی شد که     پرت کردم  

    خواب رفتم

 با صدای وحشت زدهی روهیت چشمهایم را باز کردم و

 :گیج نگاهش کردم که نیم فارسی و نیم هندی گفت

          رایکا مونیا -



 نگذاشتم حرفش را مکمل کند و گفتم: مونیا نه روهیت

     مانیابعدشم خودم از خونه پرتش کردم

گذاشتم که بخوابم، اماحرفم که تمام شد دوباره سرم را   

    روهیت دوباره بلندم کرد و گفت: نو نو مونیا رو بردن

 !گیج گفتم: بدرک

 این بار مثل دخترا با داد که نه با جیغ گفت: میگم دزدیدن

 !شده خرخاکی بفهم

 با این حرفش با سرعت از جایم پریدم و گفتم: چی؟

 !وحشت کرده گفت: ویدیو تو گوشی است مانیا رو برده

 کی؟ -

    این بار به هندی گفت: نمیدونم راکی گفت فکر کنم

 نگذاشتم دیگر چیزی بگوید و بعد از چنگ زدن سویجم با

در ماشین نشستم این کار امکان    سرعت سمت بیرون دویدم  

من اجازه نمیدهم عوضی مثل راکی دستش به یک    نداشت  

 دختر بخوره! مهم نیست آن دختر، دختر رستم خانی باشد

ی دیگرییا کس ! 

 با عصبانیت پدال گاز را فشار میدادم میکشمش میدانم اگه

مانیا را چیزیش بشود رستم به رهام ضرر میرسوند چیزی 

 که

تا خود پایگاه راکی با سرعت راندم وقتی    من نمیخواهم  



بخاطر اینکه یک کمی دیگر هم    رسیدم باید که آرام میشدم  

 اعصابم آرام شود دوتا محافظ دم درب را هم فرستادم کردم

در وردی    دست بوسی آقا بزرگم که در آسمان هفتم است  

 سالن را با لگد محکم باز کردم چیزی را که میدیدم باورم

مانیا به صندلی بسته بودنش داشت گریه میکرد    نمیشد     

با صدای شکستن درب همه به سمتم    راکی هم کنارش   

ندبرگشت      

 میدانستم راکی پست است اما فکر نمیکردم که در این حد

مانیا با دیدنم نگاه وحشتزده اش را به من دوخت    باشد      

 اشکهایش که آرام آرام صورتش را شستشو میدادند از گونه

دهنش را بسته بودند ولی از    های کبودش پایین میریختند  

عصبی و با قدمهای    لب زدنش فهمیدم که اسمم را صدا زد  

هیچ کس چیزی نمیگفت حتی راکی    بلند سمتش رفتم ! 

 دستمال دور دهنش را باز کردم و کتم را در آوردم و انداختم

خراشی که روی دستش بود و خون مرده     روی شانه اش 

 شده

وقتی کارم تموم شد     بود؛ اعصابم را بیشتر بهم ریخت

 سمت

که برومبلندش کردم     دست و پایش رفتم و باز شان کردم  

 راکی سد راهم شد و با غرور به هندی گفت: کجا؟

با خشم غریدم: راکی فعال عصبیم میزارمش خونه دوباره 



    میام

 با خنده دست به سینه کمی خم شد و گفت: امری دیگه ای

 ندارین سرورم؟

 با این حرفش تمام افرادی که آنجا بودند شروع کردن به قاه

زدم دهن راکی که پرت شد با لگد محکم    قاه خندیدن کردند  

افرادش همه ی شان با این حرکتم مسلح شدن     روی زمین

 که

    با اشاره ی دست راکی همانطور دست به سالح ماندند

 با خشم گفتم: مشکل تو با مِن نه با این دختر بذار بره

    باهات حرف میزنم

    با این حرفم خون دهانش را تف کرد و بلند خندید

رو ببری؟بذارم این دختر  -  

    مانیا بود که هر لحظه با هر حرف او بیشتر میلرزید

 با خشم نگاهش کردم که گفت: من بذارم تو مانیا خانی رو

 ببری؟ دختری رو که االن فهمیدم دختر رستم خانیه؟ هوف

 این را دیگر کجای دلم بگذارم؟ این از کجا فهمید اصال؟ً 

ظفم برشبیخیال ابروهایم رو باال دادم و گفتم: من مو  

 !گردونم نه تو

شانهای باال انداخت و گفت: من و تو نداریم رفیق االن 

 چطوره

این و تحویل بابا جونش بدم و پول    هر دوتاتون رو بگیرم  



 بگیرم و ترو هم تحویل ریس بدم و انعام بگیرم؟

 خواستم یکی دیگر هم بزنم دهانش که یک قدم عقب رفت و

اش وگرنه داداشت بهگفت: چرا جوش میزنی حاال آروم ب  

 !فناست

 !با اخمهای درهم ازچردنیاتش گفتم: اسم داداش من رو نیار

     با اشاره به یکی از سگهاش گفت: نشونش بده

 آن پسره هم با یک آیپد آمد سمتم ویدیوی را پخش کرد

    که راه که رهام از دانشگاه خونه میرفت را نشان میداد

 کمی

و سمت خانه حرکت کردبعد رهام از دانشگاه بیرون شد      

 نگاه خشمگینم هنوز روی صفحهای آیپد بود که خاموش

صدای نحس راکی باز هم    شده بود، خشمم دامن میزد  

 سوهان روحم شد که گفت: من هنوز کاری باهاش نکردم

 فقط ازش فیلم گرفتم، اآلنم داداش جونت توی کتاب خونه

 مشغول درس خوندنه نمیخوای که اونجا کشته بشه؟ اوم یا

تو تصمیم           از اونجا ناپدید بشه با هم بذار فکر کنم

 بگیر

          باهاش چیکن

 محکم گلویش را گرفتم که صدایش خفه شد ولی اون

    لبخندش نه



 !بچه ها زنگ بزنین -

 سگ احمق داشت با دستهای من جان میداد ولی نمیخواست

با خشم رهایش کردم که افتاد    ر من بردارد دست از براد  

 زمین انگشت اشارم را تهدید وار سمتش گرفتم و با خشم

    غریدم

 خودم میکشمت راکی یادت باشه یه روزی با دستهای -

 خودم میکشمت این وعده رایکاعه متوجه باش که نگات

 !سمت داداشم نره وگرنه من میدانم و تو

رو ببرین پوزخندی زد و گفت: هردوتاشون ! 

 مانیا ترسیده بود هر چی بود این دختر به خاطر من اینجا بود

یکی از افرادش آمد سمت مانیا که لگدی محکمی بهش    

    زدم

    راکی باخنده گفت: بچه ها دست نزنین فقط رهنما باشین

 !داداش مون غیرتیه

 یکی شون با چشم اشارهای کرد که از پشتش بریم من سر

نقطه ضعف     شم سر برادرم ندارمهرچی شوخی داشته با

 من

در یک     به بعد رها برادرم که نمیتوانم سر او خطر کنم

 اتاق

 کوچک هر دویمان را زندانی کردند تا مرده در را بست مانیا



     شروع کرد گریه کردن

با حرص و عصبانیت گفتم: کجا بذارمت که نشکنی؟! از 

 وقتی

عصاب ندارماومدم داری گریه میکنی بس کن دیگه االن ا     

رفت ،یک گوشهای دیوار نشست و دوباره شروع به گریه 

    کرد

 خدایا من چی گناهی کردم که با این آدمها امتحانم میکنی؟

     رفتم سمتش تا خواستم چیزی بگم آخش در آمد

 اخمهایم رو در هم کردم و گفتم: بازوت چی شده؟

هیچی          لرزان گفت: هی     

شانه اش کنار زدم با دیدن  بی توجه به حرفش کتم را از رو

 رد

 چاقو که خراش نسبتاً عمیقی که روی بازویش بود ،اخمهایم

دسمتالی از جیبم در آوردم و آرام     بیشتر در هم رفت

 بستمش

 حتی صدایش در نیامد نگاهش کردم ببینم در چه حال است

    که دیدم با سر پایین گونه هایش رنگ انداخته

ز چی میشرمی؟پوزخندی زدم و گفتم: دیگه ا  

 اخم هایش در هم رفت و گفت: حرفت درسته ولی وضعیت

    فرق داره

 بی توجه به این که االن زندانی هستیم و باید به فکر آزادی



 باشم گفتم: مثالً چی فرقی میکنه؟

 با تردید نگام کرد و گفت: من یه نا مسلمونم و یه عمر

 !همینطوری زندگی کردم، بخاطر همینم برام فرقی نداره

 هیچ جای دنیا هم فرقی نداره حاال چه مسلمون چه

    نامسلمون

 حاال دیگر این را کجای دلم بگذارم؟

          دروغ نگو بابات ایرانیه و مامانتم ایران -

 پرید وسط حرفم و باسرعت گفت: اشتباه نکن من بابام

خانی ناپدریمه یا بهتره بگم رستم    مسیحی بود منم مسحیم  

 !اشتباه مامان

 ابروهایم را باال دادم و گفتم: االن مسحیی هستی؟

 چشمهایش را مظلوم کرد و سرش را به معنی تایید تکان

پوف گیر چی آدمایی افتادیم    داد ! 

 نمیخوای چیزی بگی؟ با داد گفتم: چی بگم؟ -

االن یک متر پرید هوا و گفت: وحشی داد نزن یعنی گفتم  

 فهمیدی من مسحیم باهام چی میکنی؟

 با ترسناکترین حالت ممکن گفتم: هیچی میکشتمت چالت

 میکنم و بعدش چون مسلمون نیستی اعدامم نمیشم! چی

 نظر داری، هوم؟

رایکا من میترسم          اینطور نگو         لزران گفت: ای     



 !بدرک -

امصورتم را برگرداندم اعصابم داغان بود از این که کنار ره  

 نبودم، از این که این دختر، دختر اصلی رستم نیست، از این

بخاطر همه ی اینها عصابم    که نمیتوانستم راکی را خفه کنم  

    داغان بود

نه سالم بود تو اروپا زندگی میکردیم، بابام ریس یک  -

 شرکت

    آدم خیلی مهربون و خوش اخالقی بود    چای سازی بود

 من،

ه چندان بزرگ مون خیلی خوشمامان و بابا تو خونه ی ن  

یک شب تو خونه مون دزد اومد همه مون خواب    بودیم  

 بودیم؛ یهو منی که خوابم این همه سنگین بود اونشب

وقتی چشمم به یک سایه خورد از ترس    ناگهانی بیدار شدم  

 جیغ کشیدم بابا و مامان دوان دوان اومدن تو اتاقم ولی تا

واست فرار کنه که بابادر رو باز کردن دزده از ترس خ  

یهو دزد   هرچی گفت ول کن بابا ولش نکرد     گرفتتش  

    اسلحه اشو در آورد و تو قلب بابا شلیک کرد

 بی حوصله گفتم: به من چه؟

 اشکهای رو صورتش رو پاک کرد و گفت: آره راست میگی

 به توچه؟

 آرام سرش را گذاشت روی زمین و چشمهایش را بست ولی



ه ی چشمش راه میکشید و بین موهایقطرات اشک از گوش  

در با صدای بدی باز شد که مانیا با یک    مجدش گم میشد  

 جیغ بلند نشست در جایش، تند به سمت در نگاه کردم، راکی

    با یک لبخند ما را نگاه میکرد

 عصبی گفتم: مگه اینجا طویلس یکم آرومتر باز کنی

 میمیری؟

 !لبخندش عمیق شد و گفت: آره طویلس

 یک تای ابرویم را باال دادم و گفتم: پاشو مانیا نترس ما تو

 طویله بین چند تا گاو و خر گیر کردیم، معلومه که ادب سر

 !شون نمیشه

 اخمهای راکی در هم رفت

 !راکی پوزخندی زد و گفت: تا سه روز دیگه ایران میریم

 !مانیا شوک زده و ترسیده گفت: نه

نفهمه آروم گفتم: خفه برای این که راکی چیزی از ترسش  

 !شو

 راکی بعد گفتن حرفش خنده کنان از اتاق زد بیرون که

    مانیا گفت: من برنمیگردم اونجا

 پوزخندی زدم و گفتم: چی راکی تو رو اونجا ببره چی من تو

 !باید برگردی ایران



 با داد گفت: مگه بهت نگفتم اون بابام نیست؟ مگه نگفتم

م پس نمیرم تو یه کشورناپدریمه و من مسلمون نیست  

 !اسالمی

 :این دختر خیلی حوصله ام را سر برده بود با داد گفتم

 !ساکت خفه

با لحن عصبی    که با دادی که زدم حرف در دهانش ماسید  

 که میدانم مانیا ازش میترسید گفتم: ببین دختر جون من

 بخاطر توعه که اینجام پس بهتره اون ضرب المثلی رو که

نداشته رایکا اسکی نباید رفت و گرنه بدمیگه رو عصاب   

 !میبینی رو به یاد داشته باشی

فکرم پیش رهام بود     در خودش مچاله شد و چیزی نگفت

 این

جانور چطور سر از رهام در آورده بود؟ با دست کمی سرم 

 را

     ماساژ دادم بلکه دردش کم بشود و بتوانم فکر کنم

امی که به گوشمنمیدانم چقدر گذشته بود که باصدای آر  

نگاهم سمت مانیا رفت که با    رسید چشمهایم را باز کردم  

 سر پایین گفت: ببخش بیدارت کردم ولی من باید برم

 !سرویس بهداشتی



 چشمهایم را گرد کردم و گفتم: تو این وضعیت؟ با حرص

 گفت: مگه دست منه؟ مگه من دعوتش کردم؟ ناگهان

سرش را پایینانگار متوجه شد چی گفته که با سرعت   

پوفی کشیدم و از جا بلند شدم کمی این طرف و    انداخت  

 آنطرف را نگاه کردم؛ چشمم به یک درب کوچک و کهنه

 ی گوشهی اتاق خورد سمتش رفتم و بازش کردم همانجا

ولی اگر نبود بهتر بود    بود     

 !بیا -

 از جایش بلند شد آمد سمتم نگاهش که به سرویس

یک نه کشدار زمزمه کرد که گفتمبهداشتی افتاد ناباور  : 

 !ببخشید خانم که این هتل پنچ ستاره ما همچین توالتی داره

 :آروم گفتم

 !برو تو توالت و زود بیا -

تا رفت برگشتم سمت در و چند ضربه بهش زدم که در باز 

 شد

تا افتاد     و یکی از سگهای راکی اومد با مشت زدم دهنش

 زمین

ه خود بیاد اونقدر زدمش که بقیهبا لگد زدم به شیکمش تا ب  

 سگهاش اومدن تو و محکمم گرفتم مانیا ترسیده از توالت



 :بیرون شد و گفت

 چه خبره؟ -

تو همین لحظه راکی اومد بی حرف نگاش رو من که با 

 نفرت

نگاش میکردم و بعد رو اون شخصی که آش و الش رو 

 زمین

 :افتاده بود رفت یهو گفت

 !هر دوشون رو روی هم به یه طناب ببندین -

 با گفتن این حرف از اتاق زد بیرون که افرادش سمت مانیا

خودم رو با یک    رفتن که بیچاره از ترس جیغش در اومد  

 تکون از چنگ این افرادش رها کردم و سمت اون پسری که

لگدی محکمی به پهلوش زدم که    نزدیک مانیا بود رفتم  

ام که دیگه با من تعارف نداره اوند پیشممانی    افتاد زمین     

    اونام از فرصت استفاده کردن طنابی رو دور مون پیچیدن

 :مانیا با شوک سرش رو بلند کرد و گفت

 !رایکا -

    هیس نترس چیزی نیست فقط تکون نخور -

وقتی طناب رو دورمون محکم بستن و با خیال راحت از 

 اتاقک



آورم سرش رو بلند کرد و مانیا     رفتن و در رو قفل کردن

 با

 :چشمهای اشکی گفت

 !رایکا کمرم و بازوم میسوزه -

    این حرف مانیا کافی بود تا پرت شم تو گذشته

 )گذشته (

 :با چشمهای اشکی گفت

 رها دیگه دوست نداره ببین با دستم چیکار کردی داره می   -

 سوزه! اصال با چی ببندمش االن؟

 :با خنده گفتم

قهر کرده خانم زیبا شما راهی ندارین اشعشق رایکا باه  

 باهم آشتی کنن؟

 چشمهای قهوه ای رنگش برق زد و با ناز گفت: اگه رایکا

 جای زخمی که زده رو خوب کنه عشقشم که مرض نداره با

 !عشقش قهر کنه

 ! خنده ای کردم

 )حال (

     سرش را از شرم در یقه اش فرو کرده بود    



     آرام صدایش زدم

 کوچولو؟ -

 سرش را باال آورد و منتظر نگاهم کرد که گفتم: باید

    بچرخونمت این سمت

 چرا؟ -

دوباره     این سمت دره و اگه هر کی بیاد تو کامالً پیداست -

 با

 !گونه های رنگ گرفته فقط گفت: خودت بهتر میدونی

 برایم عجیب بود که دختری که مسلمون نیست چطور این

 همه شرم داشت! با وجود این که همین دختر چند شب قبل

این شرم و حیایش برایم مسخره    بین آن همه آدم منگ بود  

این بار خودم     آرام جاهایمان را عوض کردم    بود

 کنجکاویم

 شروع شده بود آرام گفتم: بابات چی شد؟

باز هم این رنگ     سرش را بلند کرد و با غم نگاهم کرد

 نگاهش

شنا بود، باز هم این موهای فرش ! با حرص گفتم: یهبرایم آ  

 فکری دیگه ی سرت نزنه بخاطر که این موهات رو عصابمه

 با این حرفم عصبی شد و با پوزخند گفت: مثالً چی فکری به

 سرم بزنه؟ مگه پسر پادشاهی؟

 و با لبخند حرص در آراری ادامه داد: نوچ پسر پادشاه



 !نیستی یکی از سگهای بابامی

 با این حرفش چشمهایم را بستم میدانستم نمیتوانم کاری

 کنم پس راهی جز آرامش نداشتم این دختر با این زبانش

با وجود این     کوشش داشت من را از عصبانیت سکته بدهد

 که

 کمر زخمیش یادم نبود ولی طنابو یهو کشیدم

گیج چشمهایم را باز کردم که با    صدای آخش در آمد  

: ترو خدا دستت رو شل کن دردمچشمهای اشکی گفت  

اصال غلط کردم خوبه؟    اومد  

 آن چشمهای شیشهای و اشکی فقط یک لحظه هواسم را برد و

اما رایکا دیگر باید سنگ میبود     دلم از کار خودم مچاله شد

 تا

 !نبازه

 مگه کافر هم خدا مِی شناسه؟ -

 چشمهایش رنگ عصبانیت گرفت و گفت: می دونی چرا

ی بمونم؟ چون مسلمونی که مثل تو و بابامخواستم مسحی  

 !باشه دیگه مسلمونی بدرد نمیخوره

 وقتی بابات نیست چرا بهش میگی بابا؟ -

 باغم نگاهم کرد و گفت: اره راست میگی اما مامان و بابا

 اینجوری تربیتم کرده شاید من مسلمون نباشم اما انسان



    هستم

ن ریسمان رادیگر چیزی نگفتم این عوضی ها هم طوری ای  

     سفت بسته کرده بودند که حتی نمیتوانستم تکون بخورم

     مانیا هم عصبی بود این را میتوانستم از حرکاتش بفهمم

 شک کرده بودم گردن درد گرفته

 چشمهایم را بستم که حس کردم دارد اشک میریزد،

تا دید نگاهش میکنم    چشمهایم را باز کردم که دیدم آری  

ت پایین که گفتم: چته؟چشمهایش را انداخ  

 آروم گفت: اگه اونشب بابا فلج نشده بود نه وضعیت من

 اینجوری میشد، نه مامان با اون پست فطرت ازدواج میکرد

    و نه االن من اینجا گیر چند تا اشغال مثل تو میبودم

 ناباور گفتم: بابات زندس؟

 !اره اما وقتی فلج شد مامان نخواست باهاش باشه -

ا میخوادت؟رستم چر -  

    غمگین گفت: نگو نمیفهمی که باور نمیکنم

 منتظر نگاهش میکرد که چشمهایش را بست و گفت: وقتی

 مامان طالق گرفتیم از نیویورک رفتیم ِمن آتن من میخواستم

مامان     که ای کاش نمیرفتیم    مجسمه ی آزادی رو ببینم

 اونجا

 رستم رو دید که و باهم دوست شدن، من سرم گرم کار خودم

اصال اونجا داشتن یک    بود و کاری به کاری ماما نداشتم  



     دوست برای یک زن عادی بود

 خالصه بگم رستم به مامان گفت عاشقشه و میخواد باهاش

ازدواج کنه اما مامان گفت که او یک دختر داره و نمیتونه 

 من

فت که سرپرستی من رو به عهده رستمم گ    رو ول کنه

 میگیره

ازدواج شد و رفتیم اونجا همه     و مثل دختر و پسر خودش

 چی

من و ساناز با سام مثل خواهر برادر بودیم من     خوب بود

 به

اول فارسیم    رستم میگفتم بابا اونام به مامان میگفتن مامان  

یک سال پیش مامان فوت   خوب نبود بعد کم کم خوب شد   

مراسم تشهیه جنازه اون یک مرد اروپایی من رو کرد تو 

 دیده

     و از بابا خواسته من رو بهش بده

بابا    مقابلش یکی از بزرگترین محموله هاش رو به بابا داده  

پول اون رو خورد و االن مجبوره من رو بهش بده اگه نده 

 اون

 ساناز رو میگیره که میدونی دختر خودش رو به هیچ وجه

    نمیده

ش تمام شد و آرام چشمهایش را باز کرد که ببینه درحرفهای  



    این قصه درست شبیه قصه رهای من بود    چه حال هستم

 دلم

 گرفته بود از این قصه تکراری آرام چشم روی هم گذاشتم و

    گفتم: بخواب آروم شی

 با عجز گفت: نمیذاری دستش بهم برسه مگه نه؟

 !خشک گفتم: من کارم رو انجام میدم

است از من دور بشود که فهمید با طنابها فقلعصبی خو  

لعنتی زیر لب نثار کرد موهای فرش دورش پخش و    هستیم  

     پال شده بود

خدا میدانست    ردی از چاقو روی دستش خود نمایی میکرد  

 تا رسیدن من چقدر اذیتش کردن؟! چشمهایم را روی هم

پالنهای    گذاشتم و اجازه دادم خواب مهمان چشمهایم بشود  

 برای این راکی خان داشتم، ولی اول مانیا را باید تسلیم

    رستم میکردم

*** 

 با تکان خوردن چیزی الی پلکهایم را باز کردم که جز

 تصاویر محو و مواج چیزی نبود کمی دقیق نگاه کردم

 !چیزی شبیه مو بود

ناگهان ذهنم کار کرد و با سرعت ازش فاصله گرفتم ، 

 نفسهای

نفسی از روی آسودگی    خوابش بود آرامش نشان دهنده  



 !کشیدم خدا را شکر که خواب بود

 !آرام خودم را تکان دادم و صدایش زدم: مانیا پاشو دختر

 :هومی نا مفهومی زیر لب گفت که دوباره صدایش زدم

 !پاشو دیگه موش کوچولو

 !گیج خواب گفت: نه، نه نمیخوام جام راحته

شتم سمت در بود ولیجان؟ درب باز با صدای بدی باز شد پ  

چون صدای بهم خودن درب    میفهمیدم خود بیشعورش است  

    به دیوار بلند بود؛ مانیا جیغ کشان به دست و پا زدن افتاد

مانده     ولی چون بسته بودیم به هم نمیتوانست کاری کند

 بودم

    چیکار کنم با جیغ اسمم را صدا زد

 !رایکا؟ -

 !ارام گفتم: هیس کنارتم نترس

 صدای خندهای راکی آمد و مانیا که فکر کنم قصد خفه

 کردنم رو داشت

 خوب خوابیدین؟سردتون که نشد؟ -

 دندان قروچهای کردم ولی چیزی نگفتم،

    رفت سمت مانیا که از الی دندانهای کلید شده غریدم



 !الزمه، الزمه انگشتت بهش بخوره من میدانم و تو -

میکنی؟با قهقه خندید و گفت: مثال چیکار   

 ترسناک و خشک نگاهش کردم و گفتم: مثالً دستت رو

 قطع کنم ،یا انگشتهات رو دونه دونه بشکونم ،یا دستت رو

یا تو بگو چیکار کنم          از ماشین چرخ رد کنم اوم 

 باهات؟

 رنگش پریده بود میدانست شوخی ندارم برای همینم دستش

ا بدینرا دور کرد و گفت: بچه ها بازشون کنین، بهشون غذ  

 !هرچه نباشه ما قبالً باهم دوست بودیم

    بعد این که چرت و پرت گفتنش تمام شد از اتاق رفت بیرون

 به مانیایی که از ترس میلرزید با حرص گفتم: رفت بس کن

 دیگه تو ام

 چپ چپ نگاهش کردم که سرش را

ارام برایش گفتم: ببین االن افرادش میان تو    انداخت پایین  

گیر بیاری باشه؟ باید یه گوشی  

 قبل اینکه مانیا جوابی بدهد دو نفر آمدن داخل و طنابها را

 بریدن چشمم به مانیا بود که کاری میکند یا نه؟ ولی مانیا

فقط وقتی طناب بریده شد، با سرعت    بیخیال کاری نمیکرد  

غذا     آمد سمتم و کنارم ایستاد و این کفرم را در آورده بود

 که

وان دوغ بود را گذاشتن و رفتنیکمی پلو با یک لی     



 آمدم تا به مانیا تشر بروم که باسرعت یک گوشی را گرفت

 !سمتم و با چشمک گفت: قابل نداره

 لبخندی زدم و گوشی را از دستش گرفتم بدن خشک شده

 ی مان را کمی حرکت دادیم من نگاهم را سمت گوشی دادم؛

من سرش که ای تف به این بختک شانس! مانیا که بیشتر از  

 !در گوشی بود گفت: عه رمز داره

 !با حرص گفتم: اسکی نرو رو اعصابم

    مظلوم گفت: گناه من که نیست ولی میتونم درستش کنم

    چشمهایم برق زدند و با سرعت گفتم: پس درستش کن

 !با بدجنسی گفت: نوچ، شرط داره

 با چشمهای تنگ شده نگاهش کردم که گفت: تا یک هفته

ترسیدم باید مواظبم باشیآینده هروقت  ! 

 خدایا من را میکشی یا خودم را بکشم؟ نفسم را حرصی

 بیرون دادم و گوشی را گرفتم سمتش، که با ذوق گرفت و

    بعد کمی ور رفتن گرفت سمتم

 !تمومه ریس مال خودت -

 !ناباور گوشی را از دستش گرفتم که دیدم آری بازش کرده

 یادم بماند بعداً ازش بپرسم چطوری بازش کرده، حاال باید

شماره ی رهام را گرفتم و زنگ زدم    کار خودم را بکنم      



    یک بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق باالخره جواب داد

 الو؟ -

 با سرعت گفتم: الو رهام منم رایکا ببین من قراره بیام

 آمریکا میای بریم دیدن مجسمه آزادی باهم؟

 با ذوق گفت: جدی میخوای بریم؟

     اره -

 !پس میام -

 باشه پس من برم کارم رو تموم کنم تو هم هر چی زودتر -

    حرکت کن اصال همین االن حرکت کن

    باشه باشه هولم نکن حرکت میکنم -

 !راستی یه چیزی -

 چی؟ -

 !از در پشتی برو بیرون -

 !صدای حرصی اش آمد که گفت: من نمیام درس دارم

!اذیت نکن روهی لطفا -  ً  

تماس را قطع کرد؛ میدانستم« این آخرین باره»با گفتن   

برگشتم سمت مانیا که دیدم طوری دو لپی دارد غذا    میاید  

 !میخورد، انگار نه انگار دزدیدنش

 !بپا خفه نشی -



 !چشا درویش کور نشی -

 زبان نیست که حلقه دار است، سری از روی تاسف تکان

تشنگیم نصف لیوان دوغ را سر کشیدمدادم و بخاطر      

ناگهان وسط     حرف زدن با این دختر وقت تلف کردن بود

 غذا

 :خوردن با بغض گفت: ببخشید! ابروهایم را باال دادم و گفتم

 واسه چی؟

 !من باعث شدم اونا داداشت رو دنبال کنن -

نه تقصیر تو نیست من با این بیشعور یه معامله دارم که  -

 حل

س اون داداشم رو دنبال میکنن تو غذات رو بخورنشدس وا     

 االن چی مِی شه تا کی اینجاییم؟ -

 ابروام رو باال دادم و گفتم: تا وقتی که تو غذات رو تموم

 !کنی و سیر بشی

          با تعجب گفت: مسخره نکن رایکا بگ

 نگذاشتم حرفش را مکمل کند و گفتم: جای این حرفا تند

ریم آمریکاتند غذا بخور که قراره ب ! 

هم    با چشمهای ناباور و گرد شد ه شروع به خوردن کرد  

 خنده ام گرفته بود، هم حرصم از کارهایش! مقابلم نشسته



 !عین خیالشم نیست

     از جا بلند شدم و کتم را از روی زمین براشتم رفتم سمتش

کتم را انداختم رو شونه اش کمی    با تعجب نگاهم میکرد  

تا نگاهش کردم که چیزی    براندازش کردم خیلی ضایع بود  

 بگویم با چشمهای اشکی نگام کرد

 با حرص آشکار گفتم: باز چه مرگته؟

 با بغض گفت: از بچگی تا حال همه خواستش من رو اذیت

من دیگه    کنن فقط تویی که خواستی همش پنهون بمونم  

پوشیدهنمیخوام برگردم به زندگی قبلیم میخوام همیجوری   

 !بمونم

 یعنی یکی بیاد قضاوت کند من االن چی بگویم به این؟

 اگه گریت تمومه که بریم آمریکا؟ -

 :با شوک نگاهم کرد که با حرص گفتم

 فقط الزمه یه بار دیگه گریه کنِی، یا چیزی بگی من

 میدونم و تو

 چیزی نگفت که رفتم چند ضربه به در زدم این بار دو نفر

و به مانیا گفتم: از ترس سری قبل دوتا سگاومدن با خنده ر  

 !فرستاده ولی حیف اون دوستی که دوستت رو نشناسی

 بعد اتمام حرفم لگدم را بردم باال و محکم کوبیدم دهان یکی



    شان تا آن یکی به خود بیاید که با مشت زدم شیکمش

باسرعت و بدون ضایع وقت یکی یکی زدم گردنشان تا 

 بیهوش

حاال این وسط من     بروم سراغ پالن بعدیبشوند و من هم 

 هر

کدام را میزدم جا او مانیا جیغ جیغ میکرد و دیگر نفر سر 

 من

 جمع میکرد! با حرص نگاهش کردم و گفتم: اگه اینجا رو

 خیلی دوست داری ولت کنم تا دیگه وقتی یکی اومد نجاتت

 !اینقدر جیغ جیغ نکنی

دخترخواب پشتبا این حرفم دهانش کالً بسته شد و مثل   

به اتاق کار راکی نزدیک شدم و با افسوس     سرم راه آمد

 رو با

 مانیا گفتم: نگاه اتاق به این خوبی حیف این سگ شده ولی

 نباید ساده بگذشت دیگه؟! راستی اگه آتیش بگیره حیفت

 *** نیست؟

 )پنج روز بعد (

 نگاهم را سر تا سر سالن چرخاندم تا پیدایش کنم، باالخره

به او خورد لبهایم به لبخند کش آمدن و با اشاره به چشمم  

 !مانیا گفتم: اومد



داشت اطرافش رودید میزد، یکی    باهم سمت رهام رفتیم  

 زدم روی شانه اش که با سرعت برگشت سمتم و تا چشمش

    به من خورد با خنده بغلم کرد

 چطوری مرد؟ -

 رهام با شک از بغلم جدا شد و گفت: معرفی نمیکنی؟

تردید به مانیا نگاه کردم قطعاً نمیتوانستم بگویم با  

 دزدیدمش! تا آمدم چیزی بگویم که مانیا گفت: مانیام

 !نامزد رایکا خوشحالم از مالقاتت برادر شوهر

 االن الزم به چند نفر اس که بیاید و فک من و رهام را جمع

 !کند! رهام با تردید گفت: همچنین زن داداش

 بعد سمت من نگاه کرد و گفت: اینقدر داداش، داداش کردی

 نامرد بالخره همینطور باید بفهمم زن گرفتی؟

 مانیا میانه را گرفت و گفت: نه رهام جان اشتباه نکن همین

 دیشب بهم پیشنهاد داد منم قبول کردم امروزم خواست الیو

    بهت بگه

الهش به بهونه ی گرمی هوا ک    رهام آهانی زیر لب گفت 

 را از

شال که سرش نمیکرد، مانتو هم نمیپوشید    سرش درآورد  

تا چشم رهام به موهایش     حاال همین کاله را هم درآورد

 افتاد



 !با سرعت گفت: نه

    زدم رو شونش و گفتم: چیزی نیست بریم

انگار فقط همین موهای     هنوز خیره به مانیا نگاه میکرد

 مانیا

اما شاید تنها من را     نداختبود که من را به یاد عزیزم می

 نه

 از صورت هنگ مانده ی رهام میتوانستم بفهمم که او هم

مانیا با تعجب گفت: به چی    این نسبت را به مانیا داده است  

 نگاه میکنی رهام؟

 با سرعت میانه را گرفتم و گفتم: هیچی از شال نپوشیدنت

مگه نه رهام؟    تعجب کرد  

چهره مانیا خیره بود که رهام هیچ نمیگفت و فقط هنگ به  

 برگشتم سمتش و یکی زدم روی شونش و گفتم: تعجب نکن

 !دادش مانیا مسیحیه

 با این حرفم رهام چنان برگشت سمتم که گفتم االنست

 !سرش از تنش جدا شده بیفتد زمین

چی؟          چ -  

*** 

یک هفته ای دیگر هم گذشت که هر روزش فضولی های 

 رهام



فت انگار به هردویشان خیلی خوشو مانیا را در بر میگر  

اگه اون یکی سند دست رستم نمیرسید به هیچ    گذشته بود  

 وجه مانیا را به آن ها نمیدادم اما هر چی نباشد مسئله ی

به رستم زنگ زدم که به     زندگی برادرم در میان است

 زودترین

 فرصت مانیا را میارم ایران نباید اون سند لعنتی را از دست

تقه به در اتاقم خورد و پشت بندش موهای مجد چند    بدهم  

 مانیا آمد داخل بعدش خودش خندم گرفته بود، اما سعی در

ابروی باال دادم و    این دختر آدم بشو نبود     کنترلش داشتم  

 گفتم: چیه؟

 !شام -

 از جا بلند شدم و همراهش رفتم بیرون از دست این دختر که

فکر کردم خودش کاری ساخته نبود طوری میگفت شام که  

شام    تهیه کرده، ولی باز هم پیتزای بیرون بود با نوشابه 

 کالً در

نمیدانم    سکوت بود ولی مانیا و رهام کمکم پچ پچ میکردند  

 چرا ولی در تمام کارهای مانیا حس میکنم چیزی است ،یک

 حس عجیب

 توبه استغفرهللا دیوانه شدم رفت من چی داشتم میگفتم؟ بعد

 شام رفتم سالن مقابل تی وی نشستم با صدای که به گوش

 مانیا برسد گفتم: مانیا میشه یک چایی برام بیاری خستم؟



 !صدایش از داخل آشپزخانه آمد که گفت: چشم عزیزم

 هوف که دلم میخوست با این عزیزم گفتن هایش سرش را

از وقتی    بکوبم به دیوار که اینقدر این کلمه را تکرار نکند  

رهام آمد    دیم اینجا به اسم نامزد من خیلی پررو شدهآم  

مانیا با سه    کنارم نشست و بی صدا به تی وی خیره شد  

 لیوان چایی آمد اولی را داد دست رهام، سینی را نزدیکم کرد

    که بدون نگاه بهش گفتم: بذار رو میز خودم بر میدارم

 پنچرشده سینی را گذاشت روی میز

ن تهدید مسخرهام کار ساز باشد کهگرچند فکر میکردم ای  

    رهام وا رفته گفت: وا خجالت نکشین من تازه داشتم میرفتم

 رو به رهامی که میدانستم این آتیشها از گور او بلند

 !میشود غریدم: کوفت

 زهار مار چته پاچه میگیری؟ نه میذاری ببرمش بیرون، -

 !نه هم پیش خودت نگهش میداری بیچاره انسانه ها

صبانیت از جا بلند شدم بیچاره رهام که فکر میکرد مانیابا ع  

رفتم سمت    نامزدم است و من نسبت به تو بی محلی میکنم  

    اتاقم و درب را محکم بستم

 ) مانیا (

 وا این که رفت! برگشتم سمت رهام که بی پروا شانهای باال



 انداخت و گفت: من چیکارش کنم زنداداش که این آدم بشه؟

کنم که دیگه به من بی محلی نکند رو به رهام من یک کاری  

 گفتم: امشب رو برو بیرون من این یکی رو با دستهای خودم

    آدم میکنم

 گفت: مثالً چجوری مانی جون؟

    از روز اول به من میگفت مانی یعنی مخفف اسمم

 !اخم کرده گفتم: مثالً با کتک

    با چشمهای گرد شده گفت: اوه پس من دلم کتک نمیخواد

 زنداداش جون خودم خوش بگذره من امشب رو اینجا

    نیستم

 با گفتن این حرف از سالن زد بیرون با حرص رفتم سمت

اتاق من یک حالی از این از خود راضی بگیرم که اون 

 سرش

در اتاق را نیمه باز کردم و با لبخند رفتم زیر پتو    نا پیدا!   

ینم یک جیغخیزیدم، اتاق من و رایکا کنار هم بود واسه هم  

 !گنده زدم که حس کنم حنجرم رفت از دست

 صدای درب اتاق رایکا آمد و بعدش صدای قدمهایش که

 سمت اتاق من میدوید با سرعت آمد در اتاقم و بفکر این که

    من خوابم صدایم زد

    مانیا، مانی پاشو داری خواب میبینی -



تم سرم را بلند کردم و نگاهم را به نگاه قهوهای رنگش دوخ

 که

     یک آن نگرانی جایش را به بهت و ناباوری داد

 با یک لحن عجیبی آرام گفت: مانی؟

 زمزمه وار گفتم: جانم؟ به وضوح تکان خوردنش را فهمیدم

از الی دندانهای    لبخندم عمیقتر شد و آرام از جا بلند شدم  

 کلید شده غرید: چی از جونم میخوای؟ میدانستم در مورد

اما از پس زده شدن میترسیدم با جرأتیحسم مطمعن بودم   

    که نمیدانم از کجا اومد نجوا کنان لب زدم

 !دوست دارم -

پس او هم    با این حرفم تکانی خورد که لبخندم عمیقتر شد  

یهو با عصبانیت از جا بلند شد     نسبت به من بی حس نیست

 و

وا مونده در جایم ماندم یعنی دوستم    اتاقم را ترک کرد  

 نداشت؟ یک قطره اشک آرام از چشمم پایین آمد و از گونه ام

نمیدانم چند ثانیه، چند دقیقه یا هم چند ساعت    سر خورد  

ولی بالخره آرام از جا بلند شدم     همانطور روی تختم ماندم

 و

 مقابل آیینه ایستادم و رو به خودم پوزخندی زدم چی توقع

هد؟ یاهم به یکداشتم؟ اینکه رایکا بیاید و دل به من بد  

 مسحی دل بدهد؟ وسایل آرایش که روی میز بودن را با یک



 حرکت زدم زمین چرا لعنتی، چرا؟ پای تختم نشستم و آرام

خداوند لعنتت کند مامان که زندگی ام را     آرام اشک ریختم

 به

 گند کشیدی، خداوند لعنتت کند رستم که من را به کجاها

؟ موهایم را تا اصالً من چرا عاشقش شدم    کشاندی

 میتوانستم

 کشیدم رایکا از موهایم خوشش نمیآمد اره همین است من

 حجابی ندارم، موهایم به دلخواه رایکا نیست پس باید همه ی

 !اینها درست بشود

طولی    بین وسایلی که ریخته بودم دنبال اتوی مو گشتم  

 نکشید که پیدایش کردم و به دست گرفتم و خواستم بزنمش

ه یادم آمد این که موقتی است! از جا بلند شدم و بابه برق ک  

    سرعت لباسهایم را عوض کردم و مثل جن از خانه جیم زدم

 با

تا    یک تاکسی یک راست سمت نزدیکترین آریشگاه رفتم  

 داخل آرایشگاه شدم یک مرد با پیشانی باز خوش آمد گویی

رفتم روی یکی از صندلیها نشستم و رو به مرد به     کرد

گلسیان  

 گفتم: من موهایم همش فره اصالً ازش خوشم نمیاد میشه

 یکاری کنین که واسه همیشه صاف بشه؟

آرایشگر کمی این طرف و آن طرف موهایم را نگاه کرد و 



 :گفت

 میشه اما مطمعنید؟

 !اره -

*** 

ساعت از دوازده گذشته بود که رسیدم خونه کالهم را روی 

 جا

سمت اتاقم با دیدنلباسی گذاشتم و یک راست رفتم   

 سایه ای کنار پنجره از ترس هینی کشیدم و یک قدم به عقب

 !رفتم؛ که صدای دلنشینش آمد که گفت: نترس بیا تو منم

 دیگه نباید میترسیدم چون او بود دیگر! آرام آرام سمتش رفتم

با پرستیژ خاصی دستهایش را در     و کنارش قرار گرفتم

 جیب

با     شت بیرون را نگاه میکردشلوارش فرو کرده بود و دا

 شوق و

 عشق نگاهش کردم که گفت: کجا بودی؟ بدون این که چیزی

 بگویم نگاهش کردم چقدر دلم میخواست او هم من را دوست

 داشته باشد! این بار عصبیتر گفت: میگم کجا بودی؟ با صدای

 !ضعیفی گفتم: آریشگاه

 پوزخندی زد و بی آنکه برگردد گفت: سخنی خیلی قدیمیه

 که میگه خر خودتی! آریشگاه اونم این وقت شب؟



 !اره -

 چیکار مهمی بود که این وقت شب رفتی آرایشگاه؟ -

 نگاه بی حوصلش را به صورتم داد؛ اما تا نگاهش به صورتم

برخورد کرد ناگهان آتشی شده گفت: با موهات چیکار 

 کردی؟

رو برگردونم تا آخرین بار تصوری از معشوق ظالمم سرم 

 هک

 :ذهنم کنم که رستم گفت

    باشه شما تشریف ببر منم تما اون اسناد رو به پلیس میدم -

 برگشت ولی چشماش رو از زور عصبانیت بسته بود با

 :حرص مشهود تو کالمش گفت

 عروسی کیه؟ -

نجا رسیدآْفرین خوشم اومد آدم عاقل، همین که استیفن ای -  

 !عروسی برگذار مِی شه

 :رستم برگشت سمت من و ، با ذوق گفت

    به خونت خوش اومدی دلتنگت بودم -

 منم دلتنگش بودم ولی ایکاش این مرد همون بابام میموند تا

با نفرت گفتم    رستم : 

 !خیلی پستی -



 :لبخند مهربانی زد و گفت

    میدونم ولی مجبورم -

نیم نگاهی هم به    اتاقم رفتمبی هیچ حرفی و با نفرت سمت   

     رایکا نینداختم چون دیگه نه رایکا برام مهم بود، نه خودم

 به اتاقم نرسیده بودم که اتاق ساناز باز شد و با گریه از

بدون این که اجازه تحلیل رو برام بده    اتاقش بیرون شد  

 :خودش رو پرت کرد بغلم و با گالیه گفت

اومدی؟خیلی دلتنگت بودم ولی چرا  -  

 جواب این حرفش رو چی باید میدادم؟ این حق ما نبود که

دستهام رو دور کمرش حلقه کردم و با     اینطوری بشیم

 لبخند

 :مصنوعی گفتم

 خاک برسر بیشعورت کنن این چه طرز برخورده مثالً بعد -

    مدتها اومدم خونه

 از بغلم بیرون شد و دستی به چشمهای که از شدت گریه

کشید و گفتپف کرده بود  : 

 خوش اومدی ولی تو به اینجا میگی خونه؟ جاییکه که من -

 توش زندونیم، سام مجبوره، تو مجبوری این شد خونه یا

 کشتارگاه آرزوهامون؟

 درکش میکردم حالش خوب نبود دستش رو کشیدم و در



هنوز مثل هفت ماه قبل بود همه چیز از    اتاق رو باز کردم  

ین دیشب رفتم و امروز صبحتمیزی برق میزد انگار هم  

ساناز رو نشوندم رو     دلم برا اتاقم تنگ شده بود    برگشتم

 تختم

 و خودم رو زمین نشستم، سرم رو گذاشتم رو پاهاش همیشه

ساناز سه سال ازم    وقتی غمگین میبودم اینکار رو میکردم  

دستش    بزرگتر بود ولی همیشه ادای مادرا رو در میاورد  

 :نوازش گونه ال به الی موهایم رفت و با غم گفت

 این همه وقت کجا بودی رفتی هندوستان؟ لبخند تلخی رو -

 :لبم جا خوش کرد و گفتم

میدونی ساناز برام مهم آرزوهام     اره به آرزوهام رسیدم -

 بود،

 خیلی خوشحال داشتم برا خودم زندگی میکردم که بابا این

ند چندتا قبل هم فرستاده بودگرچ    سگش رو دنبالم فرستاد  

          ولی اونا رو پیچوندم ولی این رو

 :حرفم رو قطع کردم که ادامه داد

 این و نپیچوندی یا خیلی فرز بود؟ چشمهام رو بستم و -

 :گفتم

    هیچ کدوم -

 میخوای حدس بزنم یا خودت میگی؟ -



          ساناز من -

 :گفت

 !پس خواهر کوچولوم عاشق شده؟ -

درا رو در میاره؟ بازم فهمید تو چند ثانیهنگفتم ادای ما  

سرم رو نوازش کرد و گفت    فهمید : 

    از وقتی از ماشین پیاده شده این موضوع رو فهمیدم -

 حاال این قهرمان کیه؟

 :پوزخندی به واژه قهرمان به لبم اومد و با حسرت لب زدم

 !قهرمان نیست یه نامرده -

بیست و پنج ساله دستش رو به آرامی سرم کشید این دختر  

 خیلی مرا بلد بود، مادری رو بلد بود، مهربونی رو بلد بود

 ،محبت رو بلد بود و من چقدر این بلد بودنهاش رو دوست

    داشتم

 تو بهم بگو این نامرد کیه؟ -

 :سرم رو از پاهاش بلند کردم و مظلوم نگاش کردم و گفتم

    همونی که باهام از ماشین پیاده شد -

گرد شده گفتبا چشمهایش  : 

 اونی رو که بابا فرستاد دنبالت؟ غمگین سر تکون دادم که -

دوماه، دو ماه پیش فرستاد دنبالت تو همین دو ماه -گفت:   



 عاشق شدی؟

    من یک و نیم ماه پیش دیدمش -

 :با حرص چشم بست و گفت

مانی تو سرت رو مثل کبک زیر برف کردی و نگاه  -

 اطرافت

    نمیکنی چرا؟ اومرد تو رو دوباره برگردوند به این جهنم

 سرم رو پایین انداختم مونده بودم بگم نگم نفسی تازه کردم

 :و بالخره با سر پایین گفتم

    تنها این نیست اوم یک چیزی دیگه هم است -

 :با تردید گفت

 چی؟ -

          من چند روز پیش          آجی          من -

          چطوری بگ

وسط حرفم و گفت با عصبانیت پرید : 

    یجوری بگو من بفهمم آسمون ریسمون نکن -

 چشم بستم

 :با وحشت به صورتش چنگ زد و گفت

          نگو که -

 حرفش رو ادامه نداد که با شرمندگی سرم رو پایین انداختم



 :اومد پیش پام نشست و دستهایش رو تو دستم گرفت و گفت

بزرگ شدی میدونم اونقدر    حتماً میفهمیدی چیکار میکنی -  

    که خودت بتونی تصمیم بگیری پس سرزنشت نمیکنم

 :با گریه خودم رو پرت گردم بغلش و گفتم

    اما من و نمیخواد من دوسش دارم سانی خیلی دوسش دارم -

 مادرونه سرم رو نوازش میکرد و پا به پام اشک میریخت

 کاش اونم یکم دوستم داشت، کاش یکم مهربون بود، کاش

مید و نمیدونم این کاشها رو تا کجا ادامهدردم رو میفه  

 دهم؟

دو ماه پیش بزور آوردنش اصالً آروم نمیگرفت من از  -

 باالی

 پله ها نگاش میکردم نمیدونم بابا چی بهش گفت که قبول

 کرد ترو بیاره، نمیدونم چطور تو این یک و نیم ماه عاشقش

 شدی؟ ولی تو عاشقی خودت رو کردی دیگه مهم من نیست

رو بگو هیچکی رو واسه عاشقی کردن و عاشق شدن من  

    ندارم

 کنارش نشستم و نمیدونم تا چه حد تو بغل هم گم شدیم و

 گریه کردیم؟ فقط میدونم هق هق مون همه فضای اتاث رو

در بی هوا باز شد و قامت سام تو قالب در     گرفته بود

 جاخوش

ودچقدر دلتنکش بودم دلتنگ برادری که از خونم نب    کرد  



انگار هنوز متوجه من نبود     ولی مردونه برادری بلد بود

 چون

 :یهو گفت

       سانی بازم داری گری -

 با دیدم حرف در دهنش ماسید و با تعجب اسمم رو صدا زد

 :که با عشق گفتم

 جونم؟ -

 انگار باورش شده خواب نمیبینه و واسه چند لحظه یک جمع

قدر دلمچ    کوچک و سه نفره فامیل رو تشکیل دادیم  

 میخواست این جمع از هم نپاشه! ولی حیف که خیلی چیزها

دست ما نیست، و من فراموش کرده بودم عمر پروانه یک 

 !شبه

هنوز دل تنگی رفع نکرده بودیم که صدای رستم همه مون 

 رو

    به خود آورد

    فردا مهمونی داریم همه آماده باشین -

بی هوا     سام با عصبانیت از ما جدا شد و سمت رستم رفت

 یقه

 اش رو تو مشتش گرفت که من و ساناز از ترس هینی

 کشیدیم و من دویدم سمتش ولی بی توجه به من از الی



 :دندونهای چفت شده غرید

 د آخه دردت چیه نامرد؟ چرا دست از سر ما بر نمیداری، -

ن مار؟ رستمچرا داری دختر خودت رو میندازی ده  

 :خونسردانه دستهای سام رو از دور گردنش دور کرد و گفت

 استیفن تا هفته بعد نمیتونه بیاد حال زنش خوب نیست، تا -

    اون موقع شاد باشید

پاهام دیگر واسه           این رو گفت و رفت اما من

 ایستادگی جایی

کمکم فرود اومدم رو زمین منی که میدونستم    نداشت  

ونیه که من رو میخواد حاال فهمیدم زن هماستیفن نام هم  

رایکا اینا     برام اینم مهم نبود مهم درد توی قلبم بود    داره

 رو

 میدونست، میدونست و بازم برام پشت پا زد؟ در دل به خودم

پوزخند زدم من کی برا اون مهم بودم که موضوعات مرتبط 

 به

 !من براش مهم باشه؟

ه هر دو شون گفتمسام اومد سمتم ولی بی حال رو ب : 

    میشه بخوابم؟ خستم -

 هر دو با غم فراوان نگاهشون اتاقم رو ترک کردن و اجازه

انگار حرفی واسه تسلی این دل    دادن با تنهاییهام کنار بیام  



    نداشتن که بی حرف گذاشتن و رفتن

 خودم رو روی تختم ولو کردم و چشمهای پُر دردم رو روی

ایکاش وقتی چشمهامون رو    این جهان بی معرفت بستم  

 میبستم و دوباره باز میکردم همه بدیها پاک میشدن، دردها

بازم میگم ایکاش این همه    درمون میشدن، ظلم پایان میشد  

 !ایکاش ها وجود نداشت

دلم    هق هقم آروم آروم بلند شد و سکوت اتاق رو شکست  

    االن فقط و فقط رایکای ظالم و بیمعرفت رو میخواست

دونستم همه خواسته هام جزء محاالت هستن و بساما می ! 

 در اتاقم بی هوا باز شد و قبل از اینکه چشم باز کنم رایحه

     ای عطری آشنای حس شمامعه ام رو نوازش کرد

 انسانها تو خواب بو رو حس میکنن؟

 چشمهام رو یک ضرب باز کردم و نشستم نگاهم به قامت

یب نگاهم میکرد عج    چهار شونه و نگاه طوفانیش افتاد

 آروم

 رد اشکی که از چشمم مسیر گونهام رو در پیش گرفت رو

اما دست نبرد تا اشکم رو پاک کنه جاش با گفتن    دنبال کرد  

بی     از اتاقم رفت بیرون«     اتاق رو اشتباه کردم »

 توجه به

    منی که واسه داشتنش بال بال میزدم



بخاطر منچقدر احمق بودم که تو این اوضاع فکر میکردم   

 اومده! سرم رو کوبیدم رو بالشتم و تا میتونستم هقهقم رو

    خفه کردم

 تمام شب رو گریه کردم بخاطر این بی کسیم که کسی

نفهمیدم چطور خواب مهمان چشمام شد، و    همراهم نبود  

 کی به خواب رفتم؟

با سر و صدای که از بیرون میومد گیج چشمهام رو باز 

 کردم و

    از جا بلند شدم با دیدن اتاق خودم غم دوباره در دلم النه کرد

آروم از جا بلند شدم و سمت پنچره رفتم توی باغ هیاهوی 

 برپا

سوالم این بود که چخبره؟ انشاهلل     بود که نگو و نپرس

 استیفن

 مرده؟ هنوز سوالهای زیادی ذهنم رو خط مینداخت که کسی

ی گفتمنگاهم به سمت باغ بود ول    در زد : 

 !بیا تو -

در باز شد و صدای ریحانه خدمتکار درجه یک رستم اومد 

 که

 :گفت

    خانوم آقا گفتن واسه جشن امشب آماده باشید -



     پوزخندی زدم پس واسه جشن اینطور هیاهو برپا بود

 برگشتم سمتش و نگاهم رو به صورت غرق در آرایشش

وندهچشمهای سیاهش همیشه با یک لنز آبی پوش    دوختم  

 میشد، لبهای صورتی اش همیشه غرق در سرخی رژ بود،

 گونه های پرش همیشه رنگ شده بود و پوست سفیدش

 همیشه برنزه! هیچ وقت موهاش رو بلند ندیدم چون رستم

این همه آرایش این دختر بیست و چهار     دوست نداشت

 ساله

! نگاه خیره ام رو     رو مثل یک زن سی ساله نمایش میداد

 که

با تردید گفت دید : 

 :مشکلیه خانوم؟ لبخندی زدم و با غم گفت -

 حیف شدی ریحان، این جوانیت رو بخاطر اون کفتار پیر -

 !حیف کردی

 میدونستم راضی نیست و مجبور به تحمل رستمه چون

با غم     جایی برای رفتن نداره اومده زن یک نامرد شده

 نگاهم

 :کرد و گفت

کفتار پیر دیگه بابای بچمم دیگه آب از سر من گذشته اون -  



 !است

 :با تعجب نگاهش کردم که خودش گفت

    بیست روزه صاحب یک داداش شدی -

 دیگر چشمهام گردتر از این نمیشد هفت ماه پیش که از

 اینجا رفتم حالش خوب نبود و مدام باال میاورد فکر کرده

 بودم بخاطر این که رستم سخت نگیره از اون زهار مار

تاسف بار سرم           عدش برهم زده اما االنخورده که م

 رو

برگشتم سمت پنجره    تکون دادم که از اتاق رفت بیرون  

 !مامان چطور نفهمید این کفتار پیر یک حیونه نه شوهر؟

 چه سوال احمقانه ای! مامان نفهمید جوری که من نفهمیدم

هنوز لباسهای دیروز تنم     دلم برا اون ظالم تنگ شده بود

 بود

شیدن لباسهام عزم رفتن پیش اون نامرد رو کردمبعد پو      

 نمیدانم من خیلی سر تقم یا خیلی احمق ولی رفتم حدس

     میزدم تو اتاق مهمان باشه پس بدون در زدن وارد شدم

با دیدنم حوله رو از پایین    داشت موهاش رو خشک میکرد  

 :آورد و سرد و خشک مثل روز اولش گفت

 !اشتباهی اومدی خانوم خانی -



 در رو پشت سرم بستم و خودم تکیه دادم به در با پوزخند

 :گفتم

 !اشتباه آقای رایکا خانوم خانی نه، خانوم اسمیت -

 :فکر نمیکردم اینقدر ظالم باشه که بگه

 !هنوز فامیلشم معلوم نیست -

 نمیدانم چرا اون موقع این حرف رو زدم با وجود اینکه

سی بهم نداره ولی گفتممیدونستم ح : 

 بعد عروسی فامیل استیفن رو میگیرم و از این بال تکلیفی -

شاید اینقدر نامرد نباشه که فامیل رو هک    نجات پیدا میکنم  

 !نامم نکنه

 نگاهش رنگ ناباوری داشت یا من اینطور حس کردم؟ بدون

زره ای معطلی اتاق رو ترک کردم و رفتم اتاق ساناز در رو 

 باز

م داشت مینوشت با گریه خودم رو پرت کردم بغلش که باکرد  

 :ترس گفت

 :مانی چت شده، کی اذیتت کرده؟ با گریه گفتم -

 !خیلی پسته سانی، خیلی نامرده -



 :در حالی سرم رو نوازش میکرد گفت

 کی عزیز دلم؟ -

 رایکا خیلی نامرده دیگه دلم نمیخواد ببینمش با استیفن -

جهنم رستم و سیاه چال رایکا نجات ازدواج میکنم حداقل از  

    پیدا میکنم

 :ساناز با سرعت من رو از خودش جدا کرد و گفت

نه، نه فرار میکنی بازم فرارت میدم حاال حاال مونده تا  -

 اومدن

          استی

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 رایکا من رو نمیخواد و منم نمیتونم تمام عمرم رو تنهایی -

فعالً که تصمیم به عوض کردن دینممبمونم، گذشته از اون   

 ندارم استیف گذینه ای خوبیه اگه دیدم نمیتونیم پیش

    ببریم اون وقت طالق میگیریم

 :با غم نگام کرد و گفت

 :مطمعنی میتونی؟ محکم گفتم -

    دیگه خودم رو خورد نمیکنم سانی من میخوام زندگی کنم -

 :چیزی نگفت اما جاش من پرسیدم

دیمصاحب داداش ش -     



 با شنیدن این حرفم لبخند کل صورتش رو پر کرد و با ذوق

 :گفت

 وای اره اگه ببینیش دلت میشه بخوریش بیا، بیا بریم -

    ببینیش درست مثل بچه گی های سامه بدو بیا

 دست رو کشید و رفتیم سمت اتاق ریحانه در رو باز کرد

    رفتیم تو، ریحانه داشت اون موجود کوچولو رو شیر میداد

 با

 دیدن ما با لبخند جداش کرد و گذاشتش تو تخت کوچولو و

بی توجه به ساناز و ریحانه رفتم سمت تختش     محرکش

 یک

 موجود کوچولو و سفید خیلی خوشگل، با چشمهای گرد شده

بنگام میکرد انگار میفهمید من خواهرشم که این جور وج  

    وجب صورتم رو میکاوید

 :سمت ریحانه برگشتم و گفتم

 میشه بغلش کنم؟ -

 سرش رو به معنی آره تکون داد که خم شدم سمتش و

مامان همیشه میگفت بچه    نزدیک گردنش رو بو کشیدم  

    کوچولوها بوی بهشت میدن و من تازه این رو فهمیده بودم

ز بودآروم بلندش کردم و بغلم گرفتمش خیلی ضریف و نا  

 :میترسیدم از بغلم بیوفته با لبخند و چشمهای اشکی گفتم



 سانی این چقد کوچولوعه اسمش چیه؟ -

 !سهراب -

 :با تعجب نگاش کردم که گفت

 سام این اسم رو گذاشته روش و گرنه رستم بهش میگه -

    ارسالن

 :گفتم

 !خیلی خوشحالم از دیدنت سهراب کوچولو -

یحانه گفتمتو بغلم خوابیده بود رو به ر : 

 !چه زود خوابید -

 :با خنده گفت

 بچه ها دیگه کاری ندارن که جز خوردن، کثیف کردن و -

    خوابیدن

 هرسه زدیم زیر خنده آروم گذاشتمش تو جاش آروم

 :تو گوشش گفتم

 مثل رستم نشو فقط مرد باش باشه؟ از اتاق ریحانه بیرون -

 :شدیم رو به ساناز گفتم

یشه من رو درست میکرد رو بهاون آرایشگری که هم -  

    دخترها بسپار که با یک لباس شیک بیاد و آرایشم کنه



 :با تعجب گفت

 !واسه مهمونی امشب میری؟ -

 سرم رو به معنی آره تکون دادم اومدم که برم ولی با

 :سوالش ایستادم

 موهات خشک شده ولی چرا دیگه فر نیست؟ بدون برگشتن -

 :گفتم

    چون واسه همیشه صافش کردم -

 :اخمهاش رو درهم کشید و گفت

    چرا؟ تو که دوست شون داشتی -

 :بی حس تو چشماش نگاه کردم و بی پروا گفتم

 !رایکا دوست نداشت -

دستم رو    عصبی شد واسه اولین بار عصبانیتش رو میدیدم  

 :کشید داخل اتاقم و در و محکم بست با عصبانیت داد زد

گ رو برات نمیذاره بعد تو رفتی موهات طرف محل س -

 رو که

 دوست داشتی صاف کردی، دیشب تمام بخاطرش گریه

 کردی دیگه به خودت بیا مانی تو اون مانیای نیستی که من

    میشناختمش



 سرم پایین بود ساناز راست میگفت من دیگه اون مانیا نبودم،

هاچون اون مانیا عاشق نبود! هیچی نگفتم رفت و من باز تن  

    شدم شاید الزم به فکر کردن داشتم

 شب شده بود و لیلی آرایشگرم باال سرم بود، بیچاره داشت

من گمشده بودم تو نگاه          اما من    کلی زحمت میکشید  

نگاه کردنش رنگ غم داشت! این    دختری که در آیینه بود  

موهای لخت، این صورت پر از آرایش، مال مانیا بود؟ 

 مانیای

لم شدن بود، معلم بچه های کوچولو! قطعاً نهکه رویایش مع ! 

این مانیا ساخته دست درد بود، نه مانیای که پر از شور 

 زندگی

    بود

 !تموم شد خوشگله -

بی حرف    تموم شد؟ اره واسه من همه چی تموم شده بود  

 سرم رو به معنی تشکر تکون دادم که با ذوق اتاق رو ترک

ینه ای مقابلم خود نماییمن موندم و مانیای که در آی    کرد  

صدای در اتاقم اومد و پشت بندش صدای پر ذوق    میکرد  

 :ساناز که گفت

 !واو مثل همیشه عالی -

 نگاه تو خالیم رو بهش دادم که خنده رو لبهایش ماسید اومد



 سمتم و در حالی که مثل من به آیینه نگاه میکرد و از آیینه

 :نظاره گر صورتم بود گفت

ال دیگه حق نداری بهش فکر کنی، تو عشقاز همین حا -  

 خودت رو ثابت کردی اگه میخوادت پا پیش میذاره اگه هم

    نه که دیگه هیچ

 شاید ساناز راست میگفت این بار نوبت او بود که خودش رو

با دست تو دست ساناز رفتیم حیاط، همه جا    ثابت میکرد  

بایدساناز     برقهای توپی کوچک، گل و نوار مزین شده بود  

 دوشا دوش رستم میرفت واسه همین همراهی من رو ترک

بازم تنها شدم شاید ازدواج با     کرد و سمت رستم رفت

 استیفن

     بهترین گزینه واسه در اومدن از این تنهایی بود

 هه چه عالی که بخاطر فرار از تنهایی دارم ازدواج

تهی از حسی، تهی از هر عشقی    میکنم ! 

 اجازهای همراهی دارم مادمازل؟ -

 با سرعت سمت صاحب صدا برگشتم که با دیدن جفت

 چشمهای قهوه ای که لبریز از شادی است، لبخند روی

خارج از درد و غصهای این چند روز لب    لبهایم پدیدار شد  

 :زدم

 !وای آقا خوشتیپه شماره بدم؟ -



 :مثل دخترها با ناز گفت

مادمازلنچ از اول شمارت رو دارم  - ! 

 چشمکی ضمیمه ی حرفش کرد که باعث عمق گرفتن

با اشاره به ساناز گفت    لبخندم شد : 

 :باز تنهات گذاشت؟ لبخند غمگینی زدم و گفتم -

    میدونی که رستم بی اون یک قدمم تو مهمونیهاش نمیره -

 سرش را به معنی تایید تکان داد و ناگهان با یک لحن

 :شادی گفت

من رو فرستاده تا مواظبت باشم، اما منمیگما این مرده  -  

 !میخوام فرار کنی

 :با تعجب پرسیدم

 مرده؟ -

 :در حالی که خندهاش را میبلعید گفت

 همین رستم رو میگم اونو بیخیال من یه نقشه خوبی واسه -

          فرا

 :با جدیت حرفش را قطع کردم و گفتم

    سام بسه آخرین باره پدرت رو مرده خطاب میکنی -

من این بار نمیخوام فرار کنم میخوام ازدو بعدشم           



 این بار نوبت او بود که با جدیت حرفم را قطع کند و

 :خشمگین بگوید

تو بس کن مانی چی چیرو میخوای ازدواج کنی؟ مگه  -

 الکیه؟

 من هنوز اونقدر نامرد نشدم که خواهرم رو دست یه عوضی

بسه اون مرده به ظاهر بابام نامرد شد    بدم     

خواستم چیزی بگویم که با حرص رفت سمتی آهنگ شادی تا  

 در حال پخش بود، ولی سام بی توجه به افراد در حال رقص

 یک اشاره به دی جی داد که ناگهان آهنگ قبلی قطع شد و

همه ای آنهایی که در حال     آهنگ تانگو فضا را پُر کرد

 رقص

بودن ضایع شده خشک شان زد، اما سام بی توجه به همه 

رامآ  

نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم       آرام شروع به رقص کرد : 

 کی میاد؟ -

 بی توجه به سوالم و بدون این که چشم باز کند با یک

 :حرص مشهود گفت

    بار آخرته دور و ور اون نامرد دیگه میگردی -

 :با تعجب گفتم



 !نامرد دیگه؟ -

 :خشمگین بدون باز کردن چشمهایش گفت

 راجب به اون بی همه چیزی حرف میزنم که دل خانوم رو -

    برده و آوردتش تو این جهنم

 متحیر به چشمهای بسته سام نگاه میکردم، که بالخره

 زحمت کشیدند و چشم گشودند تا اثر حرفهایش را

با چشمهای که جز زمین جای دیگر را    تماشاگر باشد  

داشتم نمیدیدند و لکنتی که سعی در تبرعه کردن خودم  

 :گفتم

کجا          از          تو          یعنی         من  -           

 :این بار با لحن آرام کنندهای لب زد

 هیس اینا رو نگفتم که دست پاچه شی گفتم تا فکر نکنی از -

 خواهرم بیخبرم باشه؟

از درک و فهم    بغضی بدی روی گلویم چنبر زده بود  

 باالی برادرم خرسند بودم، با حلقه ای اشکی که در

یم جا خوش کرده بود گفتمچشمها : 

 سام میشه یک آهنگی بذاری که بتونم باهاش درد و دل -

 کنم؟

 :گفت



    روی چشم -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !اگه هندی باشه بهتر -

     با خنده پیست رقص را ترک کرد و سمت دی جی رفت

 دم گوش دی جی چیزی گفت که او هم به معنی افهام سر

دوخت و با اطمینان چشم بستنگاهش را به من     تکان داد      

همه با     فضای باغ را پُر کرد« او خدا » آهنگ هندی 

 تعجب

 یک نگاه سمت دی جی و یک نگاه به پیست رقص

آنهای که در حال اجراء رقص تانگو بود با    میانداختند  

اما توجه به هیچ کسی نکردم    عصبانیت و بهت جدا شدند  

و دل بود آهنگ آرام اما عالی برای رقص و درد     

Tere bin jeena hien aise 

Dil dhadka na ho jaise 

Yeh ishq hien kya duknia ko 

Hum samjhayen kaise? 

Aa dilon ki rahon mein 

Ham Kuch aise kar jayeen 

Ek dooje se bichde tho 

Saas liye bin mar jayeen 



O khuda 

Batade kya lakeenron mein 

Likha 

Humne toh Humne toh bas ishq hin kya 

 اشکهایم دیگر بی اجازه صورتم را فتح کرده بودند، و من هم

شاید الزم بود تا بهتر راحت بشوم    مانع شان نشدم      

 همه حضار که در محفل بودند با تعجب و تحسین نگاهم

آهنگ که تمام شد با دو سمت عمارت رفتم و پله     میکردند

 ها

تا داخل اتاقم شدم درب اتاقم را هم قفل     مرا هم رد کرد

 کردم

پشت در آوار شدم و    تا اگر کسی آمد خلوتم را برهم نزند  

گناه من چی بود، که سرنوشتم این شد؟ آنقدر    بیشتر باریدم  

 گریه کردم و به زمین و زمان بد و بیراه گفتم تا همانجا خوابم

کردم و صبح با صدای آالرم ساعت چشمهایم را باز     برد

 به

    کرختی از خواب بیدار شدم ،همانجا پشت درب اتاقم بودم

 تمام تنم خشک شده بود با بلند شدنم شروع به سوزنک زدن

در حالی که گردنم راماساژ میدادم و سمت حمام     کرد

 میرفتم

 :زیر لب ُغر زدم



 !ای لعنت به این بختک شانس -

و گرسنگیبعد از یک حمام سریع لباسهای راحتی تنم کردم   

از پله ها پایین رفتم عمارت    باعث شد از اتاقم بیرون بروم  

 کامالً سوت و کور بود اگر این همه تجمالت و زرق و برق

سمت    اشیاء داخلش نبود جز خانه ای ارواح هم نمیشد  

 آشپزخانه رفتم خدمتکارها در حال کار بودن رو به یکی از

 :دخترهای که نمیشناختمش گفتم

واسه صبحونه ای من بیاریه چیزی  -     

 چشمی گفت و چند لحظه بعد یک سینی را که حاوی نیمرو

    و ساالد خیار صبحگاهی بود مقابلم گذاشت

          نیمرو خوبه یا چیزی دیگه ای میل -

 :حرفش را قطع کردم و گفتم

    نه همین خوبه فقط یه لیوان چای دهن سوز هم بهم بده -

بعد با یک فنجان دور شد و چند لحظه« چشم»با گفتن   

 :چایی آمد، روی میز گذاشت و سر به زیر گفت

نه» چیزی دیگه ای نیاز دارید خانوم؟ سرم را به معنی  -  » 

 :تکان دادم و گفتم

    به کارت برس چیزی الزم داشتم بهت میگم -

دو لقمه از نیمروی خوش رنگ و    چشمی گفت و دور شد  



حس میکردم باال    لعابم خوردم اما دیگر دلم نمیکشید بخورم  

عجیب نیست دیگر من دیشب به اندازهای کافی درد     میارم

 و

 غصه خورده بودم! فنجان چاییم را به دست گرفتم و به مقصد

یک قسمت سالن که یک    حیاط آشپزخانه را ترک کردم 

 دیوار

ز همینجاا    شیشه ای داشت و نمایی کاملی به حیاط داشت  

چه میکرد یک    هم رنگ زردی درختان را میتوانستم ببینم  

 پاییز با شادابی اینها؟ درب سمت حیاط را باز کردم و رفتم

    بیرون، حتی یک نشانه هم از محفل دیشب هویدا نبود

 خوب

 باید هم اینطور باشد آخر این همه خدمتکار که نان مفت

طر خوش زیر یک درخت سپیدار نشستم و ع    نمیخورند

 چاییم

    را بو کشیدم

 !تنهایی خلوت کردی؟ -

    این صدا را دیر از صد فرسنگ دورتر هم میشناختم

 :بدون حواله کردن نیم نگاهی به سمتش با نفس عمیقی گفتم

دیگه تو این دنیا کسی اونقدر مرد نیست، که چیکار کنم -  

    بشه باهاش خلوتم رو شریک شم



عجب»مه ای که میگفت کنارم نشست و من پی بردم به کل  

سخت بود داشتنش و در عین وقت نداشتنش« دور نزدیکی!     

 دیشب خوشحال نبودی -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 از کی دیدن درد طرف برات عالی شده؟ -

 !زبون در آوردی -

جرعه ای از    ساکت شدم دیگر چیزی برای گفتن نداشتم  

ای گفت چاییم را نوشیدم که این بار با لحن مسخره کننده : 

    دیشب من دردی ندیدم فقط دختر بدی رو دیدم -

 !عجیب است نه؟ من جای اینکه حاال عصبی بشوم خوشحالم

بد»عاشق احمق است یا دیوانه؟ برایم مهم نیست که من را  » 

مهم این است که او حسودی کرد    خطاب کرد     

 درست تر باید میدیدی اون دختر واسه پوشوندن دردش بد -

 !شد

دش حرفم را شکار کرد و گفتپوزخن : 

 اره اون دختر واسه پوشوندن دردش میره پیش یکی، واسه -

     اثباتش میره پیش یکی و واسه عروسی میری پیش یکی

قفسه ای سینم    دست خودم نبود تحقیر شدن برایم بس بود  

 با خشم پایین و باال میشد و نفس هایم یکی در میان شده



ش گرفتم و تهدید وار گفتمانگشت اشاره ام را سمت    بود : 

متوجه باش آقا رایکا، متوجه باش در مورد دختری که  -

 حرف

 !میزنی خودت رو تو اون شعله ای آتش غرق نکنه

    با عصبانیت از جا بلند شدم و راه حیاط را تا خود اتاقم دویدم

 تا داخل اتاقم شدم همدم این روزها به سراغم آمد و فاتح

این آن    هق هق میکردم اما در خودم ریختم    صورتم شد  

 رایکای که من عاشقش شدم بود؟ مسلماً نه رایکای که من

    عاشقش شدم مرد بود و این نامرد نمیتوانست عشق من باشد

 دو روز دیگر هم در چشم به هم زدن گذشت، من این دوشب

 و روز را در اتاقم سر کردم و شبهایش همدم من و گریه های

دلم به غذا نمیکشید و خیلی وقتها هم حالت    پنهانیم بود  

کسی که این همه غصه میخورد را چه نیاز به    تهوع داشتم  

 غذا؟! امشب هم مثل این دو شب قبل با گریه

بالخره       خوابیدم، کمکم مغزم هوشیاریش رابدست آورد  

 چشمهایم را باز کردم که نگاهم پذیرای دو جفت چشم آبِی نا

کمی با دقت نگاهش کردم    صورت خندان شد آشنا و  

    میشناختمش؟ به جرقه ای که ذهنم زد با وحشت از جا پریدم

 :لبخندش عمق گرفت و با لهجه گفت

 !صبح بخیر عزیزم -



 خدا میدانست که این صبح من جای بخیر بی خیر آغاز شده

با لکنت گفتم    بود : 

شما؟          ش -  

رکت کارهایش رامن انگار منجمد شده بودم، چون بی ح  

    نگاه میکردم

 با وجود این که میدونم میشناسی ولی استیفن هستم -

 !،استیفن رابرت

 چقدر این مهر تاییدی وهم آور بود، نبود؟ این مردی که با

 موهای بور، چشمهای سبز، پوست سفید و بلنی قلمی که سی

 و هفت یا سی و هشت بنظر میرسید شوهر آیندم بود؟ چقدر

ین موضوع برایم سخت و محال بنظر میرسیدپذیرفتن ا     

 :گفتم

 !برو بیرون -

 ابرو باال انداخت ولی در کمال تعجب بدون هیچ حرفی

سرم را سمت آسمان گرفتم و نالیدم    بیرون رفت : 

 خدایا این چه سر نوشتیه که واسم نوشتی؟ -

 از جا بلند شدم و سمت سرویس بهداشتی رفتم، صورت

روزم رنگ پریده تر شده بود رنگ پریده ای این چند      

 با سرعت دست و صورتم را شستم و یک لباس پوشیده تر



یک لحظه رستم که گفته بود استیفن یک هفته بعد    پوشیدم  

     میاید اما حاال که سه روز هم کامل نشده بود

درب اتاق یک ضرب باز شد که با تعجب برگشتم اما بدون 

 نگاه

ت گفتمکردن با فکر این که استیفن اس : 

          استیف وقتی اتاقی میخوای بری در -

چرا خشمگین نگاهم    با دیدن رایکا حرف در دهنم ماسید  

 میکرد؟ در را بست و آمد داخل

 از کی شده استیف؟ -

 این لحن عصبی و این سوال را باید به چه تشبیح میکردم؟ با

 :سر تقی شروع به تقالهای بی فایده کردم و گفتم

 ولم کن به تو چه بهت یاد ندادن سرت رو مثل گاو نندازی -

          و

این چشمهای    با غرش مجددش وحشت زده ساکت شدم  

 سرخ، این عصبانیت، این رگ پیشونی میتوانست جوانه

نکن لعنتی،» در دل نالیدم     های امید را در دلم رشد دهد  

 «    نکن که با این کارات بیشتر عاشق میشم

وای؟چی از جونم میخ -  

 نمیدانم چرا حس کردم دست و پاچه شد اما فکر کردم



 :اشتباه دیدم چون با بی رحمی تمام گفت

 !زودتر ازدواج کن -

 شکستن همیشه صدا دارد؟ یاهم همیشه با سنگ میشود

راستی بار چندم بود که           شکست؟ همین االن برای بار

 رایکا

 !دلم را میشکست؟ من امروز باز هم شکستم اما بیصدا

 نفهمیدم رایکا چی وقت اتاق را ترک کرد، نفهمیدم چطور

چطور به خودش همچین اجازه ای     روی زمین فرود آمدم

 را

از اتاقم رفتم بیرون دیگر غم« زودتر ازدواج کن!»میداد؟   

رایکا میخواست زودتر از اینجا برود و    برایم بی فایده بود  

 یکی از   بخاطر ایکار کار ازدواج من حتمی بود 

 خدمتکارها

 :صدایم زد و گفت

 آقای رابرت صداتون کردند، اتاق شون واسه فعال اتاق -

    مهمونه

 سرم را برایش به معنی فهمیدن تکاد دادم و سمت اتاق

بعد از زدن دو تق به درب اتاق منتظر    مهمان راه افتادم  

با لبخند    بودم تا اذن ورود بدهد که خودش درب را باز کرد  



 :عمیقی گفت

 !خوش اومدی بیا تو -

 فارسی حرف زدنش خیلی خوب بود فقط یک کم لهجه داشت

داخل اتاق شدم رنگ اتاق مهمان را تبدیل کرده     و بس

 بودند،

ست خیلی قشنگی را رقم زده     از آبی به نارنجی و طوسی

 بود

 این دو رنگ؛ با اشاره ای دستش روی صندلی نشستم که آمد

ودش شروع به حرف حرکتی نکردم که خ    کنارم نشست

 زدن

 :کرد

 میخوام هر چی خرید داری رو تا آخر هفته تکمیل کنی -

 !چون روز شنبه عروسی ماست

شنبه! چرا اینقدر زود؟ امروز یک شنبه بود و من تا روز 

 جمعه

نخواستم سوال بپرسم، نخواستم مخالفت کنم،    وقت داشتم  

چه  آخر کارم بربادی بود چه امروز    نخواستم اعتراض کنم

 !فردا

آب که از سر پرید چه یک وجب چه صد»به قول معروف   



ای زیر لب زمزمه کردم و « باشه»فقط و فقط « وجب!

 منتظر

اما وقتی سکوتم را     ماندم؛ تا اگر حرفی داشته باشد بگوید

 دید

از    خیالم را راحت کرد« همینقدر بود»سردرگم با گفتن   

مکالمه ای دو اتاقش بیرون شدم، و چقدر طول کشید این 

 زوج

که شیش روز تا ازدواج شان وقت بود؟! قدرتی پاهایم را 

 سمت

روی    اتاق رایکا کشاند ،در نزدم فقط بی مقدمه وارد شدم  

    بازوی دست راستی یک خالکوبی خودنمایی میکرد

بی حرف نگاهم    مطمعنم آن خالکوبی را قبالً ندیده بودم  

    میکرد و من نگاهش را ذخیره برای روز مبادایم میکردم

 چی میخوای؟ -

با سوالش یکی مرا از یک دنیای دیگر بیرون کرد و بازهم 

 ای

    کاش آن یکی نبود تا من در همان دنیا غرق مِی دم

 :نفسم را عمیق بیرون دادم و بی حوصله گفتم

 !شیش روز دیگه آزادی -

ای سر در نیاوردن از حرفم ابرو در هم کشید و این نشانه  



 :بود که این بار گفتم

 !شیش روز دیگه عروسیمه بعدش از این جهنم آزادی -

 تکانی خورد یا من اینطور حس کردم؟ شاید این روزها

 :زیاد توهم میزدنم! رو برگرداند و گفت

    خوبه کاش زودتر میبود -

 پوزخندی روی لبهایم جا خوش کرد، دیگر نباید زخم

ر زخم زدن به آدم مرده سودی هم دارد؟میزد آخ  

 دیگه یک فامل تنگ نامم مِی شه مانیا رابرت! خوشگله نه؟ -

 :بدون این که برگردد با لحن عصبی گفت

 !هری -

 این بار دیگر حرفهایش برایم مهم نبود، دیگر هیچ نگفتم و از

دلم یک همدم میخواست تا بتوانم بدون    اتاقش بیرون شدم  

راهم را    را آرام کنم هیچ حرفی خودم  

 سمت اتاق ساناز کج کردم، چشمهای اشکم از همین

در اتاقش را بدون گرفت    حاالشروع به جوشیدن کرده بود  

 اذن دخول باز کردم اما با دیدن سام برای یک لحظه پشیمان

ولی دیگر برای پشیمانی دیر بود با لحن که نگرانی     شدم

 در

 :آن موج میزد گفت



بجی گلم رو اذیت کرده؟چی شده کی آ -  

 :نگرانتر از قبل گفت

    مانی بخدا حرف نزنی هر دو شون رو میکشم -

 :مقصدش از هر دو رایکا و استیفن بود اما با هق هق گفتم

 !تقصیر خودمه سام، تقصیر خودمه -

شاید اگه دل    دروغ نمیگفتم مقصر این اشکها خودم بودم  

با    این نبوددادگیم به رایکا نبود حال و روز من هم   

 :چشمهای اشکی نگاهش کردم و با عجز نالیدم

    سام میخوام باهاش ازدواج کنم -

 :با مهربانی گفت

    با کی عزیزم با هر کی خواستی با همون ازدواج کن -

 ساناز با

 وحشت نگاهم میکرد، میدانستم که فکر میکندحاال من اسم

اناز ورایکا را می آورم اما بدون نگاه کردن به چشمهای س  

 :سام گفتم

    با استیف میخوام ازدواج کنم -

یک آن سفت شدن دستهایش را حس کردم، نگاهم لرزان 

 روی

 چهره اش لغزید اما با دیدن رگ بیرون زدهای پیشانیاش و



بدون    صورت سرخ شده از خشمش از حرفم پشیمان شدم  

 :نگاه کردن به چشمهای گریانم گفت

باشه گلم ازدواج کن! ولی وای به حالت مانی، وای به  -

 حالت

          اگه بدونم بخاطر تهدیدهای رستم این حرف رو میزنی

این بار    حرفش را نیمه قطع کرد و از اتاق زد بیرون  

    دیگر پاهایم سست شد و با بیحالی افتادم روی زمین

 هق هقم بلند شد که ساناز دوید سمتم پا به پایم اشک ریخت

لی هیچ نگفت، چقدر نیاز داشتم تا خالی بشوم از این غلغلهو  

    ای اطرافم

ساناز بهم میگه هری، بگو چطوراونقدر احمق شدم که  -

 عاشق

 چنین سنگ شدم؟

گفتم از دلتنگیهایم، از    بی صدا پا به پایم اشک میریخت  

عشق یک طرفهام، از درد دوری، از سنگدلی یار، از استیفن 

 و

با درد و گالیه از بیحالی    و زمان گفتم بالخره از زمین  

    چشمهایم روی هم رفت و همانجا روی زمین از حال رفتم

*** 

 چشمهایم را با سر درد بسیار شدیدی باز کردم و برای چند

در اتاق خودم بودم و     لحظه گیج به اطراف نگاه کردم



 تاریکی

چشم را معطوف کردم سمت    اتاق خبر از شب شدن میداد  

با دیدن استیفن جا خودم، در حدی که تکان خوردنمراستم   

چقدر سبک     را استیفن حس کرد و با سرعت بلند شد

 !خواب

نمیدانم لحنش چی بود؟ ولی گفت          با لحنی : 

 خوبی االن؟ -

 :لحن او را نفهمیدم اما من با بی حسی گفتم

    خوبم میتونی بری اتاقت بخوابی -

خوری گفتلحن سرد و بی حسم را که دید با دل : 

    خیلی بی انصافی مانی خیلی زیاد -

 با گفتن این حرف اتاق را ترک کرد، من ماندم و یک دنیا غم

    همیشگیم

 سه روز دیگر هم مثل نفس کشیدن گذشت و من دیگر خودم

را با خرید عروسی درگیر کرده بودم و نمیخواستم 

 کوچکترین

فراموش؟ نه     فکر رایکا را در ذهنم گنجایش بدهم

راموششف  

 نکرده بودم هنوز یک قسمت از شبهایم را با درد نداشتن او

شاید در جمع از فکر کردن به او خود دار     شریک بودم



 بودم و

     با این موضوع کنار آمده بودم

 امروز لباس عروس را باید میخریدیم و استیفن من، ساناز و

این     ریحانه را به یکی از موزون های شیک ایران برد

 سومین

 لباسی بود که تن میکردم اما استیفن با یک بهانه ای رد

باالخره یک لباس را به دست گرفت و آمد سمتم و    میکرد  

 :گفت

 :این و پرو کن لطفا ً با حرص گفتم -

 !استیف این آخریه -

 :با خنده چشمکی زد و گفت

    چشم چشم خانمم -

ازچقدر دلم لبریز غم میشد با شنیدن این خانمم از دهن او ب  

لباسی را که استیفن داد تن    هم ساکت بودم و هیچ نگفتم  

 کردم، به جرعت میتوانم بگویم شیکترین، ساده ترین و قیمتی

قسمت جلو تماماً نگین کاری شده    ترین لباس همین است  

بود، دامن بزرگ و پفکی داشت و از پشت سر هم توسط 

 بندها

ددر حین سادگی خیلی شیک بنظر می آم    بسته میشد     

 دختری که برای کمک آمده بود یک جفت کفش پاشنه دار



بعد     سفید، تاج سر خیلی زیبایی با یک گل دست برایم داد

 از

 پوشیدن همه بیرون شدم با دیدنم چشمهایش ساناز و ریحانه

    پر از اشک شد و چشمهای استیفن پر از برق تحسین

 ساناز

 همچون مادر مسرور که بخاطر دخترش که اشک شوق

یریزند، اشک میریخت و ریحانه هم نقش خواهر مهربان م

 این

فقط این رایکا بود که نقش آدم بد داستان    قصه را داشت  

زندگیم را بازی میکرد! لباس را با تاج، کفش، گل دست و 

 یک

 ست گردن بند شیک گرفتیم بعد از این که استیفن حساب

سهاستیفن برای خودش از فران    کرد از مزون بیرون شدیم  

بخاطر     لباس آورده بود و نیازی نبود او هم لباس بگیرد

 نهار

 هم در یکی از رستوران های شیک رفتیم من خیلی هوس

وقتی هم پیش خدمت آمد رو به استیفن    کوبیده کرده بودم  

 :گفتم

    من کوبیده میخوام -

 :لبخند عمیقی زد و گفت



 !ای بچشم -

یا هم در خارج ازنگاهش کردم چرا باید با من ازدواج کند؟   

نقشه استیفن     ایران هیچ مردی حق داشتن دو زن را ندارد

 و

 رستم چی بود؟ به ظاهر که عاشقم معلوم مِی شد اما من

    میدانستم این عشقی که دیگران میبیند چیزی نیست

 شما چی میخوری خواهرشوهر؟ -

اما از     استیفن بود که با شوخی این حرف را به ساناز زد

 آن

ه ساناز خواهر بنده تشریف داره با یک اخم غلیظجایی ک  

 :گفت

    من دلم پیتزا میخواد -

 :استیفن با فروتنی سرش را به جلو مایل کرد و گفت

شما چی میخوری مامان جون؟    چشم -  

 این بار طرف حسابش ریحانه بود به حرف خودش جز

ریحانه بدون اخم یا لبخند گفت    خودش کسی نخندید : 

 منم کوبیده میخورم، و اگه خریدهاتون تموم شده زودتر -

    بخوریم بریم که بچم گرسنشه

 استیفن سرش را به معنی درست است تکان داد و فرمایشات

بخاطر خودش هم کوبیده سفارش    را به پیش خدمت داد  



این یعنی میخواست قهرمان بازی انجام بدهد؟! بعد از    داد  

وت گذشت ،سفارشات راگذشت بیست دقیقه ای که در سک  

 آوردند و من همچون آدمی که ماها است غذا نخورده کوبیده

واقعیتش هم چند روز بود که جز    ای نازنینم را میخوردم  

 گریه و درد چیزی نمیخوردم واین کوبیده خوشمزه ترین

    غذای جهان بنظر میرسید

خمیازه     با حس تشنگی از خواب چشمهایم را باز کردم

 کشان

دم سمت لیوان آب که قبل خواب می آوردم، امادست بر  

الی پلکهایم را باز کردم که دیدم قبل از    دستم بند هیچ نشد  

سپس مجبوراً از جا بلند     خواب فراموش کردم آب بیارم

 شدم

از داخل یخچال بطری     و به مقصد آشپزخانه حرکت کردم

 آب

م بطری را دوباره برگرداند    را در آوردم و کمی سر کشیدم

 و

از    خودم هم برگشتم بروم که با استفین چشم در چشم شدم  

با    ترس یک جیغ خفیفی کشیدم و یک قدم عقب رفتم  

 :سرعت آمد سمتم و گفت

 !هیس منم -

 پوزخندی زدم عجب این بیشعور است، مثل جن پشت سرم



خواستم بی توجه    « هیس منم»ظاهر میشود و بعد میگوید   

کرد و با نگاهی گفتبگذارم و بروم که خنده ای  : 

 !دلتنگت هستم عشقم -

 میگفت دلتنگ و بعد میگفت عشقم؟

 :چند قدم نزدیکش شدم و گفتم

 :تو اصال میدونی تو عشق واسه چی دلتنگی میکنن؟ گفت -

 !دلتنگی میکنن درست مثل االن من -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !تو دیوونه ای -

بروم گفتدیگر ماندن را جایز ندانستم و خواستم که  : 

 اونوقت تو عشق چی میکنن؟ -

 کالفه خواستم برم که چشمم به چهار چوب درب آشپزخانه

رگ پیشانی اش بیرون زده بود و چشمهایش یک    قفل شد  

دلم میخواست بفهمم آن    حس ناشناخته را بیداد میکرد  

 حس چیست؟ ولی نفوذ نا پذیری چشمانش این کار را از

ی اشکی که چشمهایم را تاربا حلقها    من سلب کرده بود  

 :کرده بود به چشمهای قهوه ایش ُزل زدم و گفتم



 !تو عشق همو ، حس میکنن -

 سریع به رایکا نگاه کردم اما با جای خالیش مواجه شدم، چی

گفتم و« شب بخیر»وقت رفت که من ندیدم؟ با سرعت یک   

پشت درب اتاقم تیکه دادم و نفس عمیقی    سمت اتاقم رفتم  

 کشیدم قلبم بی تابی داشت، حس میکردم به رایکا نامردی

    کردم

واو قلب خانوم تاالپ تلوپ میکنه، بعدا حتما سکته رو هم  -

 رد

 !میکنه

 با صدای رایکا ترسیده یک جیغ خفیفی کشیدم و بیشتر به

    درب اتاقم چسبیدم

 چی وقت آمد اتاقم؟ یعنی قبل از من آمده؟

ایش سرخ بود، سرخ سرخ امااز جا بلند شد چشمهای قهوه   

 چرا؟

 :با عصبانیت گفت

 فکر کردی نامردم چطور به خودت همچین اجازه ای رو -

    دادی

 :با لکنت گفتم

تو دارم؟ با           چیکار با          تو من          چته -

 چشمهای که خشم در



 :آن شعله میکشید گفت

 !احمق من اجازه نمیدم خانومم چیزیش بشه -

ص کن، این نفس را قطع کنگفت خانومم؟ وای خدا خال  

در رگهایم جای خون یک حس    ،ساعتها را متوقف کن  

لبخندم را پنهان کردم و با لجبازی گفتم    شیرینی جاری شد : 

 !خانومت؟ شرمنده یادم نمیاد عروسیم رو -

 :با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و با پوزخند گفت

          نوچ انگار اشتباه فهموندم -

جدا    زل زد، آنقدر سرد که لرزیدم سرد در چشمهایم  

 :جدا گفت

          کسی          نمیدم          اجازه          من -

دست بزنه          یکم         شر           به ! 

 شیر فهم شد؟

دیگر    نه خدایا از حرفم پس نمیگردم این نفس را قطع کن  

 !حتی نفرت هم از سر رایکا زیاده

 یک لحظه حس کردم دنیا دور سرم چرخ خورد و پیش

چی فرقی داشت منی که دنیایم سیاه    شدچشمهایم سیاه   

 شده بود این سیاهی مقابل چشمهایم مگر مهم بود؟ قطعاً که



 !نه

 عطرش آخرین چیزی بود که قبل از بی هوش شدنم فهمیدم

 !و دیگر تاریکی مطلق

 با پاشیده شدن آب به صورتم آرام الی پلکهایم را باز

بودم و در اتاقم من    کردم و گیج به اطرافم نگاه کردم  

چشمهای سرخ ساناز     ساناز دیگر خبری از رایکا نبود

 گواه

 :گریه هایش بود با صدای دو رگه گفت

 خوبی؟

 خوبم؟ چقدر این واژه برایم غریب بود این روزها، وقتی دید

 :جوابی برای این سوالش ندارم با غم گفت

 مانی تو با این ازدواج راضی نیستی نه؟ -

نشستن به امید نامرد چون    راضی؟ نه نبودم اما دیگر هستم  

با صدای خفیف و بی حالی     رایکا دیوانه گی محض بود

 :گفتم

 از قدیم گفتن ادم سال یه بار خر میشه! منم یه بار خر شدم -

به امیدی که مرده پاش   و دنیامو تقدیم یه نامرد کردم   

یخوام با رد کردناین بار نم    میمونه اما نفهمیدم نامرد بود  

     این ازدواج دوباره خریت کنم



 من حتی اگه تا االن ناراضی بودم حاال رضایت کامل و

    دارم

 چشمهای ساناز با حرفهایم لباب از اشک شد

 !میدونم گلم اما ازدواج با استیفن هم کمی از خریت نداره -

 :با غم گفتم

    اینطوری حد اقل از این جهنم راحت میشم -

شک را بیرون میراند اما حجم عظیمی غم را درچشمهای ا  

چشم روی هم بستم روی نامردی این    خود نگه داشته بود  

 :دنیا و رو به ساناز گفتم

    برو میخوام بخوابم -

 ساناز رفت و من ماندم و یک دل پر از حسرت، گوشیم را با

    هدفونم برداشتم روی یکی از آهنگهای گوشیم کلیک کردم

م و به ملودی آرام آهنگ گوش سپردمچشمهایم را بست     

 با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه »

 پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه

 چی بگویم بامن ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او

 آشنا کردی

 پس از این زاری مکن هوس یاری مکن تو ای ناکام دل

 دیوانه



هام با دل بی کینهام بخواب آرام دل دیوانهبر مزار سین » 

 چقدر این آهنگ به حال روزم میخواند من هم باید دلم را

     در سینه ام دفن میکردم چون این عشق دیگر ناکام بود

 نفهمیدم چی وقت با اشکهای روان خوابم برد و چشمهایم

    بسته شد

مثل همیشه لبخند بر لب داشت    چشم باز کردم     

 !صبح بخیر -

 کمی گیج نگاهش کردم اما با به یاد آوردن دیشب با سرعت

 :جواب صبح بخیرش را با یک لبخند دادم و گفتم

 !صبح تو هم بخیر -

 ابروهای کم پشت و بورش از لبخند من باال رفت ولی زود به

 :خود آمد و گفت

 امروز بریم بیرون به غذا خوردن؟ -

ود، پس باید برایباید میرفتم؟ اری وقتی مردی در زندگیم نب  

و کی بهتر از استیفن؟ هم دینم    خود و آیندم تصمیم میگرفتم  

با صدای استیفن     هم بود و بخاطر دینم سرکوب هم نمیشد

 به

    خود آمدم

البته -کجایی گفتم بریم بیرون؟ لبخند زورکی زدم و گفتم:  - ! 



    از اتاق بیرون زد«    پس زودتر آماده شو»بعد از گفتن 

 از جا

 بلند شدم و سمت آیینهای اتاقم رفتم و نگاهم را به آینه دادم

    

 چشمهای سبز و آبیم که همیشه براق بود، حاال کدر شده بود

لبهای گلبهی رنگم حاال سپید شده بود، صورتم رنگ    

 پریده تر

ابروهایم رسیده بود، موهایم آشفته و پریشون    از همیشه بود  

ست نداشتم ،همین کهدیگر مشکی دو    دورم ریخته بودند  

باید موهایم را رنگ کنم ،ابروهایم را     بختم سیاه بس است

 نیز

     اصالح کنم

    مقابل هم در یکی از رستوران های باالی شهر نشسته بودیم

پیش خدمت    عمیق در فکر بود و من هم سکوت کرده بودم  

ی «تشکر»سفارش مان که آب آلبالو بود را آورد، استیفن 

 کرد

جرعه ای از آب آلبالویم نوشیدم و    رفت در فکرو دوباره   

 :کالفه گفتم

 خوب؟ -

 :با حرفم سرش را باال آورد با لبخند گفت



 جانم چیزی گفتی؟ -

 :ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم

 !مثالً اومدیم حرف زدن -

 :لبخندی مسالمت آمیزی تحویلم داد و گفت

    اون البته -

 :نفسش را عمیق بیرون داد و گفت

 میدونی من زن دارم؟ -

سرم را به    چقدر پرو مقابلم نشسته و از زنش حرف میزند  

    معنی تایید باال و پایین کردم

 :دلیل ازدواجم با تو رو میفهمی؟ با چشمهای ریز شده گفتم -

    تو از من خوشت اومده بود -

          این هست ولی یه چیزی دیگه هم است -

زد؛ دوباره نفسحرفش را قطع کرد و در چشمهایم زل   

گفتم گرفت که : 

 دلیل دیگه؟ -

     اره -

 :دستهایم را روی میز گذاشتم و گفتم

 چی؟ -

    ببین مانیا من یک مرد اروپاییم، تو هم یک اروپایی هستی -



اما من تو ایران یک ارتباطی دارم که با ازدواج با تو 

 مستحکم

    میشه

 :چینی به پیشانی ام دادم و گفتم

 یعنی چی؟ -

 یعنی تو دختر یکی از تجارهای مشهوری، همه فکر میکنن -

ازدواج ما باعث میشه اعتماد شریک هام به     ایرانی هستی

 من

درسته ازت خوشم اومده کی است که از     بیشتر بشه

 دختری

من نمیگم    مثل تو خوشش نیاد ولی دلیل اصلیم هم این بود  

یام ایرانبعد ازدواج راه تو جدا یا راه من جدا من هر وقت ب  

ولی    تو زن منی و باهام میمونی           

 ولی؟ -

 :دوباره نفسش را بیرون داد و گفت

    ولی تو خارج از کشور زن من نیستی -

 :عصبی شدم خواستم بلند بشوم که با التماس گفت

 !صبر کن حرفام تموم شه -

 :با عصبانیت گفتم



 جای که برام توهین بشه رو یه لحظه ای دیگه هم تحمل -

از این جا هم که رفتیم این بازی مسخره رو تمومش    کنمنمی  

    میکنی

 :خواستم که بروم با سرعت سد راهم شد و گفت

    اشتباه فهمیدی یه لحظه گوش بده -

    به ناچار نشستم تا حرفش را بگوید

 میدونم تو هم از زندگی با رستم راضی نیستی، گذشته از

هم نیستی تو مسلمون    اون اینم میدونم اون پدرت نیست  

 که بخوای ایران بمونی؛ با ازدواج با من میتونی خارج از

هر کشوری که دوست داشته باشی هر کاری     کشور بری

 که

 دلت میخواد میتونی انجام بدی، من مرد سرسخت نیستم؛

االن چی میگی؟ من میتونم از هر    هر چه نباشه یه اروپاییم  

ل دواگه بخوای هم میتونیم مث    جهت بهت کمک کنم  

 دوست باهم باشیم، با هم میشه دوست باشی هر جور تو

    بخوای فقط این ازدواج رو قبول کن

 :پوزخندی روی صورتم نقش بست و با حرص گفتم

 پس میخوای فقط از این ازدواج شریک هم باشیم که تو برام -

 :پول میدی؟ با سرعت گفت

 قطعاً که نه اینطور نیست من گفتم طرح این ارتباط رو -



 بیرونیش دست من داخلیش دست تو! االن قبول؟

فکر کردم راست میگفت اگر میخواستم این ازدواج را رد 

 کنم،

اما اگر قبول    باید یک عمر زندانی آن قفس طالیی باشم  

در یک تصمیم ناگهانی    میکردم خیلی چیزها فرق میکرد  

 :گفتم

 تو زن داری پس انتظاری از من نداشته باش، من هر موقع -

 پول نیاز داشتم یا خواستم جای برم دخالت نمیکنی، کار

 کردنم هم به دل خودم باید باشه قبول داری؟ لبخند پهنی

 :روی صورتش هویدا شد و با سرعت گفت

 !قبوله -

از« میخوام قدم بزنم»از رستوران بیرون شدیم و با گفتن   

میدانستم این کارم از خریت هم میگذشت؛    استیفن دور شدم  

هوای مرطوب و خوش گواه     فعالً تنها راه همین بوداما 

 این بود

هوای سوز آرام می داشت، با وجود     که دیشب باران آمده

 این

 که تقریبا ً دِو بعد از ظهر بود ولی آسمان آفتابش را خوابانده

پالتوی کرم     بود؛ و هوا مثل یک عصر خود نمایی میکرد

 رنگم



و دستی روی شال را کمی بیشتر به خودم نزدیک کردم  

چقدر سخت بود پوشیدن این شال    مشکیم کشیدم ! 

من رایکا را    همانطوریکه قدم میزدم در افکارم غرق شدم  

 دوست داشتم درست ولی این عشق نه سر داشت و نه ته! با

گل بود به سبزه»حرفهای هم که دیشب زد به قول معروف   

فته بود و حد اقل استیفن که برایم دروغ نگ« نیز آراسته شد

 از

اما رایکا نامردی کرد،     اول همه چیز را واضح کرد

 درسته من پا

 پیش گذاشتم اما کاش آنقدر مرد بود که که حد اقل لقب

« دو روز دو روز دیگر تا     را برایم نمیداد« شریک

 عروسی ام

هه عروسی! عروسی که دامادش بخاطر روابط    مانده بود  

ش که دل باخته ایکاریش همراهش عروسی میکرد و خود  

با صدای بوق ماشین از پشت سرم با حرص    دیگری بود  

آدم نمیشدند این مزاحم ها    برگشتم ! 

 با دیدن رایکا داخل یک ماشین سانتافه ابروهایم خود به خود

اما با به یاد آوردن این که او بادیگارد من است و    باال پرید  

دنبالم میکند؛میترسد که باز هم پا به فرار نگذارم؛ اینطور   

بدون هیچ حسی؛    تعجب چهره ام جایش را به پوزخند داد  



 خالی از عصبانیت، بدون حرص، بدون زره ای حسهایی

    عاشقانه سمت ماشین رفتم درب عقب را باز کردم تا بنشینم

 :با دندانهای کلید شده از خشم غرید

    من راننده جناب عالی نیستم -

زخند گفتمبی توجه به حرفش نشستم و با پو : 

 ولی بادیگارد همین جناب عالی هستی! نترس فرار نمیکردم -

    هوا خوب بود قدم میزدم

 مشت شدن دستهایش را میدیدم نه دلیلش را میفهمیدم و

    نه برایم مهم بود

 باز اون نامرد چی میگفت؟ -

 ابروهایم خود به خود پرید باال نامرد منظورش استیفن بود؟

تم نشان بدهم که از استیفن طرفنفهمیدم چرا ولی خواس  

با عصبانیت گفتم    داری میکنم : 

 لقب خودت رو نچسبون به شوهر من! از خود اسم داره -

 !،استیفن رابرت هم اسمشه عقلت قد داد؟

 پوزخند روی صورتش پر رنگ شد و با حرص مشهود در

 :کالمش گفت

     شوهرت؟ استیفن رابرت؟ اره خانوم خوبم عقلم قد داد -

 !ولی حاال یک کاری میکنم عقل شمام درست قد بده



 با گفتن این حرف ناگهان پیچید مقابل ماشین بزرگی که

 نمیدانستم داخلش چی است؟ آخرین چیزی که به یاد دارم با

    جیغ اسم رایکا را صدا زدم و دیگر هیچ نفهمیدم

 با سر درد وحشتناکی چشمهایم را باز کردم و گیج به اطرافم

سقف سپید بیمارستان نشان دهنده موقعیتم بود    منگاه کرد     

اما تا    دستم پانسمان شده بود و بدنم کمی کوفته گی داشت  

 جایی که خودم حس میکردم سالم بودم؛ برای یک لحظه

 اتفاقات که رخ داده بود از ذهنم مثل فیلم گذشت، آرام زیر

 :لب گفتم

 !رایکا -

رعت از جا بلندیک آن تا مرز دیوانگی پیش رفتم و با س  

صدای اعتراض زنانه ای متنعم شد    شدم     

 اوا خانوم چی میکنی؟ -

 با سرعت سمتش برگشتم آمپولی دستش بود و به سرومم

با عجز گفتم    عالوه میکرد : 

خانوم یه آقایی باهام بود حالش چطوره؟ ترو خدا راستش  -

 رو

    بگو

؟ چندبه آرامش دعوتم کرد و دوباره خواباندم اما مگر میشد  

 بار پشت سر هم سوالم را تکرار کردم که بالخره بیچاره



 :کالفه شد و تقریبا ً با داد گفت

وای سرم رفت آروم باش رفته با دکتر حرف بزنه هیچی  -

 تون

 نیست خدا رو شکر ماشین ما قبل تون به موقع ترمز کرده،

    راحت باش وا

مددر همین حین درب اتاق باز شد و رایکا با یک دکتر آ  

فقط چند    داخل، با دیدنش نفسی از روی آسودگی کشیدم  

تا چشمهای بازم     خراش سطحی روی صورتش بود و بس

 را

 :دید با سرعت سمتم پا تند کرد و با نگرانی گفت

 خوبی، درد که نداری؟ -

 با بغض نگاهش کردم خوب بود بخاطر خودش این حالتم

    شده بود، حاال یک عذر خواهی هم نمیکرد

نی من معذرت میخوام یک لحظه نفهمیدم چی شدما -           

 همین حاال چیگفت؟ معذرت خواهی کرد؟ با سرعت سرم را

 سمتش چرخاندم در چشمهایش نگرانی موج میزد این را به

چیزی نگفتم که دکتر بعد از معاینه ای    خوبی میفهمیدم  

از اتاق با«    بعد از اتمام سروم مرخصی»کوتاهی با گفتن   

چشمهایم را بستم ولی سنگینی وزن نگاه     تپرستار رف

 رایکا

بد شدم، تلخ شدم با همان تلخی    را به خوبی حس میکردم  



 :لب زدم

 !هه نترس شریک تون رو هیچیش نمیشه -

 لحن غمگینش را باید کجای دلم بگذارم؟

    من واقعاً پشیمونم مانی بخدا اینطور نمیخواستم -

    چشمهایم را باز کردم و سوالی پرسیدم

 پس دقیقا ً خواستت چی بود؟ -

چطور باور کنم که این    سرش پایین بود و چیزی نمیگفت  

 رایکا همان رایکا دیشب است؟

          مانی -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 !خانم رابرت -

 با این حرفم یک آن چنان عصبی شد که گفتم همین حاال من

اما با خشم غرید    تان یک جا دفن میکندرا با این بیمارس : 

- 

 جرعت داری یه بار دیگه اسمش رو تنگ اسمت کن ببین چی

 !به روزت میارم

 :ابرو در هم کشیدم و با عصبانیت گفتم

 چته تو؟ با دست پیش میکشی با پا پس میزنی! همین تو -



 نبودی که گفتی برم باهاش ازدواج کنم، همین تو نبودی که

حتی فامیلمم مشخص نیست؟ حاال چته منمبه من گفتی   

 مقابلت مانیا همونی که فعالً بخاطرش تو اون قفس طالیی

 !رستم زندونی هستی

 :با ندامت گفت

 مانی من غلط کردم هر چی گفتم غلط کردم تو فراموش کن -

!لطفا  ً  

 اخمهایم بیشتر در هم رفت درکش نمیکردم این کارهایش از

ور مرا سردرگم میکرد؟ مثلچرا اینط    درک من باال بود  

فشنگ از جا پرید و از اتاق رفت بیرون؛ من ماندم و یک 

 دنیا

    سوال در مورد حرکات رایکا

نیم ساعت بعد رایکا با یک پرستار آمد و سرومم را جدا 

    کردند

 نگاهم میخ چهرهای رایکا بود، اما از سمت او دریغ از نیم

خوراکم ازبعد از کلی سفارشات دکتر بخاطر     نگاهی  

یک تاکسی دم درب خروجی    بیمارستان زدیم بیرون  

 :بیمارستان منتظر ما بود، با تعجب رو به رایکا گفتم

 پس ماشینت کو؟ -



 :بدون نگاه کردنم در حالی که سوار میشد گفت

 !پیوست بدرک -

 چشمهایم خود به خود گرد شدند، آیا این پسر دیوانه بود؟

خانه از رایکا فاصله بگیرم،دیگر کوشش کردم تا رسیدن به   

 این دیوانه تعادل روانی نداشت و مهر تایید بر این حرف

نمی دانست چرا حس میکردم رایکا    کارهای اواخرش بود  

     خوشحال است؛ شاید هم فقط توهم زده باشم

صورتم را سمت خیابان کج کرد و نگاهم معطوف افراد در 

 حال

ه دادم با تکانهایسرم را به شیشه تکی    جنب و جوش دادم  

    آرام تاکسی خواب مهمان چشمهایم شد

*** 

 نمیدانم چقدر خوابیده بودم اما دیگر حس میکردم، خوابم

اما    تکمیل شده! پس به چشمهای اجازه ای باز شدن را دادم  

 تا چشم باز کردم وجودم پُر شد از تعجب؛ اینجا دیگر کدوم

 !قبرستانی است؟

 یک اتاقک کوچک و تاریک با اشیای خیلی کم که فقط

    ضروریات یک نفر را فراهم میساخت

 رایحه ای عطر آشنایی که مشامم را پُر کرد نشان دهنده ای

چقدر احمقم هنوز که با     امن بودن جایی که بودم میکرد



 بوی

بر نگشتم اما صدایش،    عطرش هم احساس امنیت میکنم  

آرام و مهربان میشود درست مثلامان از صدایش که وقتی   

 !همین حاال

 !بالخره بیدار شدی؟ -

اما حاال میبینم که بی جنبه هم    شنیده بودم دل سرکش است  

است؛ با همین سوال ساده با زبان او چنان خودش را به 

 دیوار

    قلبم میکوبید، که حس میکردم رایکا هم صدایش را میشنود

ال سرکوب دلم بودممقابلم آمده بود ولی من هنوز در ح     

 جوابی ندادی کوچولو؟ -

 نزن لعنتی همین نامرد لهت کرد، نگاهم را باال آوردم تکانی

چی دید در نگاهم؟ سردی، درد، گالیه، غم یا    خورد           

 من کجام؟ -

 :چند لحظه مات نگاهم کرد اما زود به خود آمد و گفت

 !خونه ای من -

 :دندان روی هم سابیدم و گفتم

ت به اجازهای کی من و آوردی خونت؟ پُر رو پُر دراونوق -  

 :چشمهایم زل زد و گفت



    به اجازه ای خودم -

 :بی حوصله از جا بلند شدم و گفتم

 !من و ببر خونه حتماً استیف نگران شده -

 :با همین حرف ساده چون شیر زخمی با خشم غرید

    اسم اون کفتار پیر رو جلوم نیار -

نداشتم با نگرانی گفتراهی برای نفس کشیدن  : 

    مانی خوبی؟ ببخشید توروخدا یه لحظه خواستم پرت شد -

 :تفی روی زمین انداختم و گفتم

الیق این هم نیستی رایکا! نه اونقدر مردی که بیای و از  -

 این

نه هم دل ولکردنم رو داری    منجالب نجاتم بدی     

 کشمش هم دم داره چرا نمیگی دردت چیه ها؟

وسط موهای خرما رنگ و پُر پشتش ودستش چنگ شد   

بعد از چند نفس عمیق برگشت    صورتض را برگرداند  

 سمتم

قلبم در دهنم»بعد از این لحظه به آنهایی که میگفتند:   

با صدای لرزانی گفتم       نمیخندم« میزنه! : 

میکنی رایکا؟          چیکار          چ -  

 :گفت



 برام مهم نیست اون بیشعور چیکاره است فقط وقتی پیش -

 !منی دیگه اسمی از اون نیار

 بغض شده بود خنجری در دست ظالم و گلویم را میدرید، از

 من چی میخواست؟ این که با او ادامه میدادم؟ اما او برایش

 مهم نبود استیفن چی نسبتی با من داره؟

ی که میخواهداین بار شکستنم مهم نبود آن هم پیش کس  

آرام قطرهای اشکی از گوشه ای چشمم غلط    من بشکنم  

نگاه رایکا هم با همون قطره    خورد از صورتم پایین چکید  

با بغض از بی    پایین آمد و رد قطرهای اشک را دنبال کرد  

 :رحمیاش لب زدم

 !دیگه ازت متنفرم -

نگاهش رنگ ناباوری گرفت و آرام اسمم را صدا زد ولی 

 مهم

سمت پالتو و شالم رفتم تا دستم را گذاشتم روی    دنبو  

با عصبانیت گفت    پالتویم؛ دست رایکا هم نشست : 

اگه من رایکام اجازه نمیدم با اون مورچه زرد ازدواج  -

 کنی،

    شده ازت شکایت میکنم

 این بار گریه نکردم بلکه خندیدم! هستریکی و دیوانه وار



میان خنده گفتم    خندیدم : 

 شکایت؟ -

اگهان چهره ای جدی به خود گرفتم و گفتمن : 

حاال که میخواد     اون وقت چی بهشون میگی؟ هوم؟ -

 ازدواج

همینو میخوای بگی؟    کنه من مخالفم  

 :گفتم

گذشته     یادت نره من یک اروپاییم، تابعیتم ایرانی نیست -

 از

اون غلطی رو هم که من کردم    اون دینم هم اسالم نیست  

شما متوجه خودت باش که با این    داخل خاک خودم بود  

 !اعترافات نری زندون آب خنک بخوری

 گوش کن چی میگم کوچولوی من ضرب المثل خیلی -

 !مشهوره که میگه با رایکا در نیوفت وگرنه بدجور بد میبینی

 که اینطور پس باید بگم تا حاال از این جناب رایکا خوب -

ببر خونه من و هم    ندیدم که االن از بد بودنش بترسم  

    حوصله ای تو یکی رو ندارم

 نگاهش فرق داشت مثل قدیما آن مهربانی نگاهش برگشته بود

رایکا -    کالفه با تشر اسمش را صدا زدم ! 



 :گفت

 جان؟ -

بخاطر همین بی جنبه بازیها تو»به خود آمدم تشر زدم به دلم   

 «!این حال افتادی

    ولم کن -

 :گفت

    تو خودت رو ثابت کردی بذار منم ثابت کنم -

 تنم یخ کرد اشتباه از من بود که به خاطر اثبات خودم راه

چیزی نمانده بود که صدای گریه ام     غلطی را رفته بودم

 این

ر -اما خودم را نباختم ولی لرزان گفتم:     اتاقک را پرکند           

من میترسم          من          رایکا     

 :گفت

میکنی نیست نترس چیزی که فکر -  

 رایکا تو مریضی؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم گفت

 !اره مریضم مریض تو -

 چرا حرفهایش را نمیتوانستم به هم گره بزنم؟ چرا حرف

 هایش سر و ته نداشتند؟ لبم را کمی باز زبان تر کردم و



 :گفتم

 :چی میخوای؟ بدون معطلی گفت -

 !خودت رو -

ن را میتوانستم بهای    نه رایکا مریض نبود، من مریض بودم  

 سرعت بگویم از رایکای این چند روز آنقدر مطمئن بودم که

    شک ندارم در حالت منگی هم این حرف را نمیزند

 چرایش را نمیدانم فقط میدانم این بار دومم بود که خریت

چشم بستم    میکردم  

 :گفت

    اذیت نکن مانی قول میدم چیزی که فکر میکنی نیست -

لب بزنم فقط تونستم با بغض : 

 !ازت متنفرم -

 دیوانه شد، این را میفهمیدم یک آن اشیای آن اتاقک تاریک

از صدای که ایجاد شد از ترس جیغ زدم     را بر زمین کوبید

 و

با سرعت سمتم آمد با نگرانی گفت    در خودم مچاله شدم : 

 هیس ببخشید توروخدا چرا عصبیم میکنی مانی چرا؟ با -

 :گریه گفتم



خونهمن و ببر  -     

 :نفسش را با آه بیرون داد نفسه ای عمیق کشید و گفت

    چشم، چشم تو فقط آروم بگیر میریم به اون جهنم -

*** 

     وقتی رسیدیم خانه استیفن با رستم نگران دم در بودند

رایکا    ساناز و سام را از روی پله ها میتوانستم ببینم  

تا از تاکسی پیاده شدیم    چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم  

استیفن با نگرانی آمد سمتم ؛ اما با مشت که رایکا به 

 صورتش

از ترس جیغ کشیدم که سریع    زد حرف نیمه ماند  

     بادیگاردهای دهن در رایکا را گرفتند

هنوز مات استیفن بودم که از بینی اش خون فوران میکرد، 

 که

نعره زدرایکا با خشم  : 

 !احمق بهش بگو چی کثافت کاری میکنی -

رنگ از صورت رستم و استیفن پرید؛ اینها چی را از من 

 پنهان

 میکردند؟

 تا بخواهم دهن از دهن باز کنم که مشت بعدی رایکا در

دوباره با یک جیغ در خودم     صورت استیفن فرود آمد



 مچاله

ن آمدند؛ اما تاسام و ساناز با سرعت از راه پله ها پایی    شدم  

 چشم شانس به صورت زخمی و دست پانسمان شده ای من

با سرعت سمتم     خورد، رنگ صورت هر دو سپید شد

 دویدند و

 :ساناز با سرعت بغلم کرد و نگران گفت

 :چی شده آجی، خوبی؟ سام با خشم پرسید -

 کار کیه مانی؟ -

جای من رایکا جواب داد    وحشتزده در بغل ساناز میلرزیدم     

 !اینجا خان داداش -

 نگاه همه سمت رایکای خشمگین جلب شد، عرق صورتش را

 :با پشت دست پاک کرد و با اشاره به استیف گفت

 !این حالت مانیا رو مقصرش این شوهر خواهر عزیز تونه -

 حاال جز دیگران من هم با چشمهای گشاد شده نگاهش

اه بدر چرا دروغ گفت؟ او بود که ماشین را از ر    میکردم

 کرد،

 من رو برد خانه اش حاال چرا دروغ میگفت؟ سعی کردم

    چیزی بگویم اما با چشم غره ای رایکا خاموشی اختیار کردم

 :سام با چشمهای ریز شده پرسید



 چیکار کرده؟ -

 !رقبای کاریش این بال رو سر مانیا آورده -

    یعنی اگه جا میداشت چشمهایم را بزرگتر از این میکردم

با خشم نگاه استیفن کرد و گفترستم  : 

 حقیقت داره؟ -

رستم در حالی که سمت اتاق    استیفن به تته پته افتاده بود  

 :کارش میرفت با خشم گفت

    اتاق کارم منتظرتم میدونی از تأخیر خوشم نمیاد -

سام با چشمهای    استیفن بدون معطلی به دنبال رستم رفت  

 :ریز شده رو به رایکا گفت

 گیریم حرفهای تو درست، ولی تو چرا جوش خواهر من و -

 !میزنی؟

رایکا بی    درسته الل شده بودم ولی سوال من هم این بود  

 :توجه به سوال سام رو به ساناز کردو با احترام گفت

 ساناز خانوم میشه خواهشاً مانیا رو ببرین تو رنگ به رخ -

 !نداره؟

مانعم میشد میخواستم مخالفت کنم، اما سستی پاهایم     

 ساناز سرش را به معنی تایید تکان داد و دستم را گرفت و

هنوز زیاد از پسرا دور نشده بودیم    سمت اتاقم هدایتگر شد  



 :که صدای رایکا آمد که رو به سام گفت

 بریم پشت باغ مردانه حرف بزنیم؟ -

وقتی رفتیم     دیگر صدایی از سام نشنیدم چون دور شدیم

 اتاقم

سرم را نوازش     کرد، روی تختم دراز کشیدم ساناز کمکم

 کرد

دختر حرافی نبود که حاال با    و با یک دنیا غم نگاهم کرد  

    سوالهایش گیجم کند؛ منتظر بود تا خودم چیزی بگویم

 بعد از این که از رستوانت بیرون شدم رایکا اومد دنبالم ،تو -

 !ماشین دعوا مون شد و باعث شد ماشین چپ کنه

وحشت دستش را روی دهانش گذاشت، و جیغ ساناز با  

نگفتم رایکا به قصد اینکار را    وحشت زدهاش را خفه کرد  

 کرد، نگفتم استیفن چی ازم خواست ولی همه رو پنهان

    نکردم

 رفتیم بیمارستان همه چیز خوب بود، بعدش من رو برد -

    خونش داد و قال کردم دوباره من رو آورد اینجا

شده بود، با غم لب زد اشکهای ساناز روان : 

    بمیرم برات دل عاشقت که این همه دردکشیدی -

 :آهی پُر حسرتی کشیدم و با درد لب زدم

با دست پیش میکشه با پا پس میزنه    ساناز درکش نمیکنم -     



 :اصالً نمیدونم دردش چیه؟ سرم را نوازش کرد و گفت

 خودت رو درگیر نکن اون با خودشم چنِد چند؛ فکر کردن -

 به

    همچین آدمی دیوونگی محض تو بخواب زیاد فکر نکن

    با حرفها و نوازشهای ساناز به خواب رفتم

 جفت چشم آشنایی و مرموزی مقابلم بود تا چشمهای بازم را

 :دید لبخند زد و گفت

 !صبح بخیر خوابالو -

 :با گیجی گفتم

 اینجا چی میکنی سام؟ خنده ای آرامی کرد هنوز جمله ای -

بود که در باز شد و قامت استیفن در چهار چوب درنگفته   

سام سرش را چرخاند تا ببیند کیست؟ با    جا خوش کرد  

 دیدن استیفن اخمهایش درهم رفت و با عصبانیت از جا بلند

    شد

 :تو اینجا چی میکنی مردک؟ استیفن با کمال راحتی گفت -

    اتاق نامزدمه خوب کردم که اومدم -

 :ابروهای سام پرید باال و گفت

 که اینطور؟ -

 مچ دست استیفن را گرفت و از درب بیرون راند؛ بعد در



گرفته بود گفت حالی که درب اتاقم را نیمه بسته : 

 منم برادرشم از این به بعد نه تو نه هیچ خری دیگه حق -

    نداره بی اجازه ای من بیاد اتاق خواهرم

ن هاج و واج به سام نگاهم    حرفش را گفت و در را بست  

نگاهش که به من خورد طلبکارانه گفت    میکردم : 

 چیه دل داشتی میذاشتم بیاد تو ؟ از رگ باد کرده ای -

 :گردنش ترسیدم و با تته پته گفتم

 نه من کی همچین حرفی زدم؟ -

« ای گفت با دستش موهایش را در چنگ گرفت« خوبه      

 !شاید من دیوانه شدم

هم سام با هم که نمیتوانند دیوانه شوند آخر هم رایکا،      

 !حتماً من دیوانه شده ام

 چند لحظه بعد سام از اتاق رفت بیرون و کمی بعد با یک

 :سینی صبحانه آمد، با ذوق گفت

    و اینم از صبحونه ای امروز پاشو تنبل که کلی کار داریم -

 تا محسوس دستم را روی سرم کشیدم تا ببینم شاخ، گوش یا

ی نکشیدم؟ با دیدن این حرکتم قهقه های سام به هواچیز  

و با مهربانی گفت    رفت و آمد کنارم نشست : 



 عزیزم من از تو خیلی غافل موندم، اما االن میخوام جبران -

پس تا وقت عروسی کلی وقت داریم تا ازت خوب    کنم  

    پذیرایی کنم

 دلم گرفت من مهمان بودم و برادرم میخواست تا قبل از

سی نازم را بکشد و بعدش هم راهی خانه ای بختعرو  

این خوبی ها هم میشد خاطره    میشدم ! 

با نگرانی گفت    بغض که کردم زود متوجه شد : 

 :چی شد آجی کوچیکه، چرا ناراحت شدی؟ با بغض گفتم -

 بعد از عروسی دیگه از این محبتها بی نصیب میشم نه؟ -

 :لبخند گرم و مهربانی زد و گفت

حرف رو زده؟ معلومه که نه! این توجهات، این کی این -  

 محبتها واسه آجیه ای من همیشگیه! اینو تو اون مخ

    فندقیت فرو کن

بعد از مدتها در آرامش و سکوت غذا     هر دو خندیدیم

 خوردم؛

بعد از صبحانه مثل دیوانه ها افتاده بود دنده ای     با داداشم

 لج

اما من اصالً حال «   پاشو آماده شو میریم خرید»و میگفت   

بالخره دید که راضی به رفتن نیستم     گذشت و گذار نداشتم

 با



هر چه     ساناز رفت که به قول خودش برایم تحفه بگیرد

 اسرار

 کردم که تحفه نیاز ندارم؛ اما کو گوش شنوا؟ این روزها

 بهترین تحفه برای من آزادی از این جهنم بود، که کلیدش

ای کاش آن روزها میفهمیدم که استیفن    دست استیفن بود  

          کلید آزادی من نه بلکه خود جهنم اما

    سویشرتم را تنم کردم و شال گردنم را درو گردنم پیچیدم

 به قصد هوا خوری از اتاقم بیرون شدم که با من همراه

صورتش زخمهای جدید داشت و    رایکا هم سر رسید  

مت چپ شقیقه اش خراش داشتمطمعنم از دیروز فقط س  

    

 اما حاال زیر چشم راستش کبود شده بود، بینی اش گمانم بد

     طور ضربه خورده بود و گوشه ای لبش هم پاره شده بود

 یعنی دعوا کرده؟

 :سربه زیر گفت

 خوبی، درد که نداری؟ -

 :حالتهایم دست خودم نبود، پوزخندی زدم و گفتم

هم داره؟ اگه داشت االن من مگه برای حال جنابعالی فرقی -  

    تو این جهنم نبودم

 نگاهش درد داشت، غم داشت، گالیه داشت اما همه ای



 اینها را که دیده بودم؛ در عقب نگاه خالی و سردم پنهان

راهم را گرفتم و یک راست سمت حیاط رفتم    کردم      

 دوباره زیر همان درخت سپیدار نشستم، سرم را به تنهای

تقریبا ً یازده صبح بود    و چشمهایم را بستمدرخت چسباندم   

    و هوای مرطوب و گوارای پاییزی آرامم میکرد

 !از بچگی این درخت رو دوست داشتی یادمه -

 چشمهایم را باز کردم و به رستم که دستهایش را داخل

 جیب شلوارش کرده بود و با یک لبخند ملیحی نگاهم میکرد

دم که آرام گفتبی حس و سرد نگاهش کر    چشم دوختم : 

 !قبالً شیطونتر بودی و زبون دراز -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 پرو بالم و زبونم رو تو قیچی کردی یادت رفته؟ -

من بدت رو    میدونم کارم اشتباه بود، ولی مجبورم کردی -  

 :نمیخوام! میدونی که؟ با نفرت لب زدم و گفتم

وبی من بهحتماً رستم خانی فکر کرده خ    اره اره میدونم -  

من نفروختمت -فروختنمه! همینطوره؟      

اره معاملهام کردی یادم رفته بود، رستم خانی دخترش رو  -

 با

    یک محموله معامله کرد



    قبالً بابا بودم -

    پوزخندی کل صورتم را در بر میگیرد

 !تو هیچ وقت من و دختر خودت ندونستی -

          من عاشق مامانت بودم و همچنان عاشق ت -

 :با خندهای بلند پریدم وسط حرفش و گفتم

 تو! عاشق مامانم؟ -

 ابروهایم را با حالت مسخره به پیشانی ام چسباندم و ادامه

    دادم

 اره یک عاشقی که شیش ماه کامل از مرگش نگذشته پسر -

 !دوم جنابعالی به دنیا آمد

 من هر چی خواستم رستم را ببخشم ولی با کار آخرش دیگه

از جا بلند شدم و مستقیم در    صبر داشتتحمل من هم   

 چشمهایش زل زدم و تمام نفرتم را ریختم در چشمانم و با

 :همان نفرت لب زدم

 هشت ماهه مامان مرده! بچه ای تو سی روزشه! یعنی قبل -

یک لحظه نکنه مامان وقتی فهمید         اوم     مرگ مامان  

 خدمتکار درجه اولت ازت حاملس دق کرد و مرد؟

ردی نامردم؟ ریحانه زن منهفکر ک - ! 

 !تو نامرد بودن تو دیگه شک ندارم -



 :با خشم غرید

اره دیگه وقتی نذاشتم تو کشور غریب تنها باشی شدم  -

 !نامرد

 تا خواستم جوابی برایش بدهم که معدم به هم پیچید و با

 سرعت خودم را یک گوشه رساندم؛ هر چیزی که صبح با

شد و باال آوردم آرامش میل کرده بودم، کوفتم     

 :رستم نگران خودش را به من رساند و گفت

 خوبی؟ -

 با دستمال کاغذی که از جیبم در آوردم لبهایم را پاک

 :کردم و گفتم

 !خوبم وقتی تو رو میبینم حالم بهم میخوره -

 دستش برای فرود آمدن در صورتم بلند شد، چشم بستم اما

م را از هم آرام الی پلکهای    ضربه ای احساس نکردم

 گشودم؛

 با دیدن شخصی که دست رستم را در هوا گرفته بود لبخند

    کل صورتم را پر کرد

 :سام با خشم غرید

تا االن    بار آخر بود دست رو خواهرای من بلند میکنی -  

 !حرمت نگه داشتم، اما تو حرمت ها رو شکستی



با عصبانیت دست     صورت رستم از خشم سرخ شده بود

 سام را

سام با     اند و با گامهای بلند حیاط را ترک کردعقب ر

 نگرانی

 :خودش را به من رساند و پرسید

 خوبی، کاریت که نکرد؟ -

با لبخند    دلم از داشتن پشتوانهای چون سام مسرور بود  

 :گفتم

    عاشقتم داداشی -

 :هنوز سام چیزی نگفته بود که صدای ساناز آمد

 خیرت باشه؟ چتونه شما دوتا؟ -

 من و سام هر دو همزمان به چهره ای گیج ساناز خندیدیم؛ و

 :سام با چشمک رو به ساناز لب زد

    نبودی ببینی چطور یکی رو ضایع کردیم -

 :ساناز گنگ تر از قبل گفت

 ها؟ -

از دور    که باعث بلند رفتن صدای خنده ای من و سام شد  

قماخم های سام بدر    استیفن را دیدم که به ما نزدیک میشد  

جز من     رفت در هم، وقتی به ما رسید با احترام سالم کرد



 که

سرم را برایش تکان دادم، ساناز و سام با اخم زل زده بودند 

 به

 !آن بیچاره

 :استیفن وقتی دید جوابی سالمش را نمیدهند با تته پته گفت

راستش مانی اومدم که          چیز -           

 :سام پرید وسط حرفش و با اخم گفت

نه خانومته، نه محرمت پس حق نداری به اسم کوچکفعالً  -  

شیر فهم شد؟    صداش کنی! واسه تو فقط مانیا خانومه  

 :استیفن چهار اخم های در هم سام متعجب شده بود، گفت

 اومدم بگم تایم عروسی رو کمی عقب انداختیم، تا زخم های -

مانیا خانوم خوب بشه          صورت مان     

سمت داخل حرکت« خوبه»سام با زمزمه کردن واژهای   

در حالی که سمت داخل میرفت با صدای بلند گفت    کردیم : 

 !تا عروسی متوجه رفتارت باش -

 من چرا این روزها نمیتوانم هیچ کدام را درک کنم؟ نه

 رستم، نه رایکا، نه سام، نه استیفن هیچ کدام را درک

حتی خودم را    نمیکنم ! 

زد رو پیشونیش وهر سه رفتیم اتاق من، ساناز با دست   



 :گفت

     وای خریدها تو ماشین موند -

 :سام لبخندی زد و گفت

    اشکالی نداره االن زنگ میزنم بیارن -

 :گوشیش را گرفت و بعد از گرفتن شمارهای گفت

     الو محمد؟ همون خریدها رو از تو ماشین بیار جا مونده -

 نمیدانم آنی که آن سمت خط بود چی گفت، که سام گوشی

قطع کرد و گفت را : 

    االن میاره -

 :سام نگاهش را به مِن ساکت داد و پرسید

 کوچولو چطوره؟ -

 کوچولو! سام نفهمید با این حرفش مرا پرت در گذشته ای

واژهای که رایکا همیشه صدایم میکرد    نچندان دور کرد  

چقدر دلتنگ آن روزهای شدم که برای رایکا    کوچولو بود  

    کوچولو بودم

 !هوی خوری قالی رو -

 با صدای ساناز به خودم میایم و با لبخند مسخرهای که

 :برای پوشاندن کارم میزنم؛ میگویم

 جانم؟ -



 :سام نگران میپرسد

 خوبی؟ -

 :لبخند عمیقی روی لبهایم رنگ میگیرد و میگویم

 مگه میشه نباشم؟ من یه داداش غیرتی و یه خواهر مهربونم -

وب نباشم؟ لبهای سام و سانازدارم که پشتم هستن پس خ  

 به لبخند باز میشود و سام

« ن    زیر لب میگوید« خداروشکر  

    صدای درب اتاقم میاید، جای من سام جواب میدهد

    بیا تو -

    درب باز میشود و جوان خوش قد و اندام وارد میشود

 صورت معمولی، موهای خرمایی و دماغ بلندش اولین

گاه اول به چشمچیزهای است در صورتش که در ن  

قد بلند و چهار شانه! با متانت میگوید    میخورد : 

 آقا خریدها رو کجا بذارم؟ -

 اوه پس این همان محمد است، که سام برایش زنگ زد و

سام با اشاره به پایین تخت گفت    گفت لوازم را بیارد : 

    همین پایین تخت بذار و برو -

ترک کردخریدها را گذاشت و اتاق را « چشم»با گفتن       

 :محض بیرون شدنش با تک خنده ای رو به سام گفتم



 !جونم ابهت -

 :سام خندهای کرد و گفت

    نمک پرورده ایم -

 خندیدم و سمت خریدهایشان رفتم، در حالی که یکی از

 :کیسه ها را باز میکردم گفتم

 !خوب ببینم چی ها گرفتید؟ -

عت کیسهکیسه ای دستم هنوز باز نشده بود که ساناز با سر  

 :را از دستم کشید و گفت

 !این یکی خصوصیه مال منه -

یعنی چی؟ من و ساناز هیچ وقت    با تعجب نگاهش میکردم  

    وقتی سام همرایمان بود لوازم خصوصی نمیگرفتیم

 :سام هم به طرف داری از ساناز گفت

 !اره اون مال سانازه -

پس هر چیزی    دیگر چشمهایم خود به خود گرد شده بود  

ه در آن کیسه بود فقط برای من شخصی بود؛ چون حتیک  

 :سام هم میفهمید داخل آن کیسه چیست؟ با تعجب گفتم

 اوه که اینطور پس انگار فقط برای من شخصیه اینطور که -



 !معلومه سام هم میدونه تو اون کیسه چیه

 سام با هول و کالفه سمت ساناز رفت و کیسه را از دستش

درش را باز کرد و در حالی که با دلخوری نگاهم    کشید  

 :میکرد، سمتم گرفت و گفت

    ببین -

 :با لجبازی صورتم را برگرداندم و گفتم

    نه! من کاری به چیزهای شخصی کسی ندارم -

سام تختم     ساناز چیزی نمیگفت و نگران به سام خیره بود

 را

 :دور زد و آمد کنارم نشست، گفت

دلخور میشی؟ منظور ساناز این نبود که  خواهری چرا -

 چیزی

 !که تو اون کیسه است شخصی و ربطی به تو نداره

    منظورش این بود که این کیسه مال تو نیست

 !با بچه طرف نیستی سام -

را« مامانش»زمزمه ای زیر لب کرد که من فقط کلمهای   

اما چی گفت نفهمیدم، یعنی در مورد مادر من حرفی    شنیدم  

 زد؟

 بعداز این که کلی نازم را کشیدند بالخره رضایت دادم و



داخل کیسه یک لباس طفالنه بود که ساناز    آشتی کردم  

آن    برای سهراب یا هم بگویم برادر جدید مان خریده بود  

چرا باید    همه هول و رنگ پریدگی اش درک نمیکردم  

 بخاطر یک لباس طفالنه آن همه هول شود؟ نهار را هم با

بعد از نهار سام رو به من گفت    دیمهم خور : 

 من میرم اتاقم کمی کارهای عقب افتاده دارم، در رو روی -

 !اون سگ فرنگی باز نمیکنی

 :با تشر گفتم

    سام منم اروپاییم -

 !نوچ تو آمریکایی هستی -

 :با اخمهای در هم و دست به سینه گفتم

    بازم فرنگی میشم -

 :گفت

    فعالً که تاج سر منی -

    خر نمیشم -

 :دو از جون این چه حرفه باز بچه شدی؟ ساناز کالفه گفت -

 !وای سرم رفت -

 :از جا بلند شد که برود که سام با سرعت گفت



 کجا؟ -

باید توضیح بدم؟    میرم اتاقم استراحت -  

 !نه برو -

    ساناز سری از روی تاسف تکان داد و از اتاق بیرون شد

 :بعد از رفتن ساناز سام رو به من گفت

 مانی مطمعنی؟ -

 از چی؟ -

کشید و با لحن که غم در آن موج میزد گفت آهی : 

 !ازدواج با استیفن -

 :ابروهایم را باال دادم و گفتم

    فکر کنم قبالً تصمیم رو برات گفته بودم -

 :کالفه گفت

راچرا گفتی ولی، میشه کمی دیگه هم فکر کنی؟ اخمهایم  -  

 :درهم کردم و گفتم

نه نمیشه! چون من فکرهام و کردم و میخوام باهاش  -

 ازدواج

    کنم

هر جور»سام سرش را به معنی تایید تکان داد و با گفتن   



دستش را گرفتم و سوالی گفتم    از جا بلند شد« مایلی : 

 :یه چی بپرسم؟ لبخند مهربانی زد و گفت -

 بپرس گلم؟ -

ییعن          دیشب          راستش -           

 !اره من زدمش -

 :با تعجب نگاهش کردم و نا خودآگاه با عجز گفتم

 آخه چرا؟ -

 :اخم درهم کرد و گفت

 !تا یاد بگیره ناموس مردم رو ندزده -

          چشمهایم کرد شد کی به سام گفت

 خودش بهم گفت ترو برده بوده خونش منم عصبی شدم و تا -

    میخورد زدمش

 :چیزی نگفتم که گفت

این چیزها فکر نکن، از این به بعد هیچکی نمیتونهتو به  -  

 اذیتت کنه! تا تو یکم استراحت کنی منم کارام رو میکنم

 بعد میایم واسه شطرنج اوکی؟

 لچبا لبخند سرم را تکان دادم که متقابالً لبخندی زد و قبل

 :از این که از اتاق بیرون برود گفت



    در اتاقت رو قفل کن تا من بیام -

اخم کردم و با ترش رویی گفتمباز هم  : 

نه  -چرا میترسی فرار کنم؟ برگشت و با مهربانی گفت:  -

 عزیز

میترسم از    دلم اینطور نیست، باالی اون استیفن باور ندارم  

 !نبود میگن استفاده کنه و بیاد اذیتت

تا خواستم عذر خواهی    باز هم مرا شرمنده ای خودش کرد  

در اتاق را قفل کردم    کنم که در اتاق را باز کرد و رفت  

 ،خواستم بخوابم که گفتم بهتره یک بار به سرویس بهداشتی

از جا بلند شدم و سمت سرویس    هم بروم؛ تا راحتتر بخوابم  

وقتی بیرون شدم سمت میز آرایشم    بهداشتی حرکت کردم  

 رفتم، کمی نرم کننده روی دستم زدم؛ حس میکنم زیاد

یادم باشد به استیفن بگویم که اتاقم رنگش   خشک شده بود   

خسته شدم بس رنگ بنفش و سیاه    کرمی و طالیی باشد  

حس کردم یکی دیگر هم جز من در اتاق است    دیدم     

 با یک کمی مکث برگشتم سمت تختم یک آن حس کردم

با لبخند جزاب و مهربانی به من نگاه میکرد    نفسم رفت     

ایم میگفت چطور باید نفس کشید؟کاش یکی بود بر ! 

 :تا نگاه خیره ای من را روی خودش دید با مهربانی گفت



 !سالم زن داداش

 همین کلمه ای ساده کافی بود، تا با یک جیغ بلند از هوش

     بروم

 با پاشیده شدن آب به صورتم آرام الی پلکهای سنگینم را باز

یک سمتم    کردم و گیج به رایکا، سام و ساناز خیره شدم 

 رایکا

ساناز با چشمهای به اشک نشسته     بود و سمت دیگرم سام

 و

با صدای رایکا دست از آنالیز اطرافم    نگران نگاهم میکرد  

    برداشتم

 مانی خوبی؟ -

 با صدای دو رگه گفتم: چیشده؟

 همین کلمه کافی بود تا درد گلویم را به راحتی حس کنم و

    صورتم از درد درهم برود

بانیت گفت: ما با جیغ شما در شکوندیم اومدیمسام با عص  

شما باید بگید چیشده؟    تو که جنابعالی بی هوش بودید  

با ترس لباس رایکا را چنگ زدم     تازه تمام ماجرا یادم آمد

 و

اون اینجاست          لرزان گفتم: اون ! 

 رایکا ابرو در هم کشید و با آرامی گفت: کی گلم؟



 :با هق هق گفتم

روحش اومده     اینجاست خودم دیدمشرهام           رهام

 سراغ

من میترسم          من     

 یک لحظه تکان خوردن رایکا را حس کردم، اما زود به خود

 آمد

 هیس گریه نکن حتماً توهم زدی گلم، رهام مرده اون اینجا -

    نیست

    با لجبازی ادامه دادم و گفتم: نه نه اون همینجاست

 :گفت

ده مگه نمیبینی؟باشه باشه حاال آروم باش حالت ب -  

 جالب اینجا بود که سام با اخم زل زده بود به ما ولی چیزی

    نمیگفت

          در اصل ترس هم داشتم دیدن یک مرده آن هم در بیداری

شگون»خاله سکینه که خدمتکار خانه ای ما بود میگفت   

سام با اخم رو به ساناز گفت: تو بیا با من« داره!           

    رو کرد سمت رایکا و ادامه داد

    محض اینکه آرومش کردی بیا اتاقم کارت دارم -

چرا     ریکا سرش را به معنی تایید تکان داد و تشکر کرد

 سام به

رایکا چیزی نمیگفت؟ عجیب بود که وقتی آن همه غیرت 



 روی

سام و ساناز که     استیفن داشت را رو رایکا خرج نمیکرد

 از اتاق

دعوا    ساناز ما خود مان هم با هم چنِد چندیمرفتند به قول   

 میکنیم، من نامزد کسی دیگه ای هستم، رایکا دوستم نداره و

اما ما چرا با هم آرام    خیلی دالیل برای جدایی ما است  

عاشقشم؟ اره چی           میشیم؟ من که معلومه عاشقشم

 عاشقش

اما رایکا هیچ تعهدی برای من نداره؛ پس این محبتها    هستم  

 را پای چی بگذارم؟

 یک لحظه، فقط یک لحظه کافی بود تا کمی از من فاصله

 بگیرد و من مثل آدمی که از خواب بیدار شده باشد؛ پی به

فاصله را بیشترش کردم و آرام لب زدم    همه حرکاتم ببرم : 

 !برو سام منتظرته -

 :با نگرانی گفت

 مطمعنی خوبی؟ -

اشیم من این توجهلعنتی بدان وقتی قرار نیست مال هم ب  

دیگر کاسه ای صبر من هم لبریز شده    ها را نمیخواهم  

 :بود، دل را زدم به دریا و گفتم

 چرا نمیتونم درکت کنم؟ چرا حرفات چیزی دیگه میگه -



 حرکات و چشمات چیزی دیگه؟ چرا یک غمی تو نگاهت

 !هست؟ این محبتها رو پای چی بذارم؟ تو که ازم متنفری

ما رنگش را به چنگ گرفت و بدون هیچکالفه موهای خر  

باز هم من ماندم ،یک اتاق     توضیحی اتاق را ترک کرد

 خالی

 !و یک دنیا چرا و سوال

 فراموش کردم چند لحظه پیش چی اتفاق افتاد؛ سرم پر شده

 بود از سوال، پر شده بود از سوالهای بی جواب که جوابش

اینطور طرفهیا شایدم نبود که    فقط و فقط پیش رایکا بود   

دستم را دور سرم حلقه کردم حاال حاالها دیوانه     میرفت

 نشوم

با همین فکر و خیال چشمهایم روی    هم از سرم زیاد است  

    هم رفت و با یک دنیا سوال خوابیدم

*** 

 روزها مثل نفس کشیدن میگذشت، بعد از آن روز رایکا را

هر استیفن     دیگر چیزی غیر عادی رخ نداد    دیگر ندیدم

 روز

 صبح با یک لبخند و یک سینی صبحانه میآمد، اما سام

بعدش هم     صبحانه را از دستش میگرفت و در و میبست

 کلی

    میخندیدیم



امروز روز آخرین خنده هایم بود، امروز روز شوم عروسی 

    بود

 چقدر میخواستم این روز هرگز نیاید، چقدر دلم میشد دلیل

 کارهای رایکا را بفهمم اما حیف که او از سنگ هم سختتر

    بود

 !پاشو خانمی -

     با صدای آرایشگرم به خود آمدم و چشمهایم را باز کردم

 دختری بود مقابلم با موهای رنگ شده، صورت غرق در

          آرایش اما

 این چشمهای آرایش شده مال من است؟ این لبهای سرخ

حاال مثل طال میدرخشد مالمال من است؟ این موهای که   

 من است؟ نه! این مانیا مصنوعی است، مانیا اصلی جای در

 !بین غم این چشمهای آرایش شده پنهان شده

 در یک کالم زیبا شده بودم، از جا بلند شدم و سمت تراس

صدای اعتراض آمیز آرایشگری که اسمش را    رفتم  

    نمیفهمیدم در آمد

مونده هنوز کار تمام نشده، موهات - ! 

    در حالی نگاهم سمت حیاط بود گفتم: بمونه واسه بعد

پوزخندی     همه کارگرها در جنب و جوش به سر میبردند

 از



    این همه جنب و جوش شان روی لبم جا خوش میکند

    من غرق درد، و اینها برای بدبختی من جشن میگیرند

 سمت آشپزخانه رفتم؛ و بی توجه به خدمتکارها که با تعجب

هم میکردند شیشه ای شربت را برداشتم و بی حرف ازنگا  

را در پیش گرفتم راه اتاقم    آشپزخانه بیرون زدم  

 !خانم، خانم صبرکنین -

مکثم را    با صدای یکی از خدمتکارها ایستادم ولی برنگشتم  

          که دید با تردید گفت: خانم نوشیدنی

 نگذاشتم حرفش را کامل کند، آرام صلیبی روی سینه ام

شیدم و گفتم: میبرمش واسه باباک ! 

 چیزی نگفت و صدای دور شدن قدم هایش نشان دهنده

در حالی که آرام آرام میرفتم، درب شیشه را     باورش بود

 باز

اما یک کمی الزم بود تا     کردم و شروع به نوشیدن کردم

 بهتر

حاال که دیگر هیچ چیز به خواست     حرفهایی را باز گو کنم

 من

کمی سرکشی هم بد نیستپیش نمیرود،  ! 

 با لبخند مرتشعی وارد باغ شدم؛ صورت آرایش شده ام

 ،موهایی که به همه روی سرم به حالت عادی جمع شده بود،



    لباسهای عادی که به آن داشتم برای همه تعجب برانگیز بود

با صدای    تعجب میکردند عروس را در چنین حالتی ببینند  

گفتم: سالم بر شما ای جمع بلند رو به همه با لبخند َشلی ! 

سام، رستم، استیفن و در    بعد حرفم با صدای بلند خندیدم  

نگاه هیجان    آخر رایکا با اخم و کنجکاوی نگاهم میکردند  

 کس برایم اهمیت نداشت، امروز روز حقیقت بود و قبل

    تباهی ام میخواستم حرفهایم را بزنم

وری بهرو کردم سمت رستم و با صدای بلند گفتم: چط  

 !اصطالح بابا؟

ً     حاال دیگر تعجب هم در چشمهایشان هویدا شده بود حتما  

سام خواست سمتم بیاید    شک کرده اند که حالت عادی ندارم  

 که با سرعت گفتم: نه دیگه نشد، بازی رو خراب نکن داداش

 !همونجا بمون

 :با حرفم سر جا ایستاد؛ دوباره رو کردم سمت رستم و گفتم

 چطوره؟ دیدن من تو این حالت خوشحالی داره؟ میبینی چه

    کردی با من و رویاهام؟ با داد ادامه دادم

 لعنتی من بهت گفتم بابا! چرا وقتی از این خراب شده -

 فرار کردم نذاشتی به درد خودم بمیرم؟

 با عصبانیت گفت: خل شدی؟ میذاشتم بری وست اون همه

          آدم منگ که



ای بلند خندیدم، طوریکه حرفهایش رامیان حرفش با صد  

ناگهانی حرفم را قطع کردم و آرام گفتم: دم از    قطع کرد  

 غیرت میزنی؟

 کمی نگاهش کردم حسهایش همه در حال رویارویی بودند؛

    انگار باور نمیکرد این که مقابلش است مانیا باشد

    با داد ادامه دادم

لعنتی منواسه من دم از غیرت نزن که نامرد ترینی!  -  

 !دخترت نبودم، انسان که بودم

باغ در سکوت عجیبی فرا رفته بود، کارگرهای که تا حاال 

 در

 جنب و جوش تدارکات عروسی بودند عجب ساکت به نمایش

    من نگاه میکردند

 با غم نگاهش کردم و گفتم: وقتی اومدم این جهنم فکر کردم

ون مرد پیرمیشی برام بابا، از بس مامان تو گوشم خوند که ا  

دل بستم به    شده، فلج اینطوره، اونطوره منم ازش دلکندم

 توی

 نامرد و فکر کردم میشی بابام، میشی قهرمانم ،میشی دلیل

ولی تو    خوشبختیم           

 نگاهش کردم هیچ چیزی از ندامت درچهرش هویدا نبود تا

     بخواهم به حرفهایم پایان دهم

ولی شدی کابوسم، این موضوع جری ترم کرد و با داد گفتم:  



 شدی ناپدری چرا لعنتی چرا؟ وقتی رفتم چهار بار نفر

          فرستادی دیگه به این

 با انگشت به رایکا اشاره کردم و با حس مخلوط از عشق و

نفرت گفتم: اینی رو که فرستادی دیگه برام ترسی نداشت 

 ولی

 میدونی چیه؟

          خشک بر جا مانده بود، استیفن با تعجب گفت: مانی چی

 حرفش را با داد قطع کردم و گفتم: مگه با تو بودم؟

 !صبرکن تا نوبتت برسه

 دو باره برگشتم سمت رستم حسهایی درونم همه بد بودند

 ،تنها حس خوب من عشقم به رایکا بود که حس میکردم با

 چیزی آلوده شده! شاید نفرت، شاید گالیه یا شایدم دلخوری

 !نمیدانم

ش که بقول خودش جهنم، حس کردموقتی من رو برد خون -  

 اینجا دیگه آخر خطه! آروم گرفتم، تقال نکردم باهاش راحت

ولی    بودم           

 آب دهنم را با بغض قورت دادم، نباید میشکستم حاال

     حاالها به این اشکها نیاز داشتم

    ولی یک بغض لعنتی همش توی گلوم بود -

 نفسم را با آه پُر حسرت بیرون دادم و گفتم: ولی دیگه ازت

 هیچ گالیه ای ندارم، چون تو بابام نبودی و نیستی با این



 !کارت هم ثابت کردی که هیچ گاه نمیشی

 بهت، تعجب، دلخوری و شاید چند حس دیگر را در ته

پشیمانی و ندامت تنها چیزی بود           چشمهایش دیدم اما

 که

دی روی لبم نقش بست و برگشتم سمتپوزخن    ندیدم  

شاید با خود فکر میکرد     استیفن که با ترس نگاهم میکرد

 این

     عروسی را رد کنم اما من دیگر امیدی برای ادامه نداشتم

 تقری باً نزدیک غروب بود و از آفتاب فقط سرخی آخرش

هنوز مهمانها نیامده بودند و این    در آسمان هویدا بود  

حد اقل اینطوری    من را ساده تر کرده بوداعترافات کار   

    بیشتریها از بدبختیام خبر نمیشدند

یک          تشویش نکن این عروسی پا برجاست فقط  -

 کاری

 میکنم برای آخرین بار بگذاری پای منگیم

 رو کردم سمت رایکا منتظر بود تا از او هم گالیه کنم اما

          

چیزی    بود نگاهم را معطوف سام کردم، با غم نظاره گرم  

 نگفتم اما جای من او با بغض و غم گفت: ببخش که کوتاهی

 !کردم



     چشم بستم و قطرهای اشکی لجوجانه صورتک را فتح کرد

 !بین این همه فقط تو خوب بودی داداشی، مرسی که هستی -

 چشمهایم هنوز بسته بودند، ولی چند ثانیه بعد احساس کردم

برایم میفهماند کهبوی عطر آشنایش     کسی نزدیکم امد  

بغض مردانهاش آرام با چکیدن چند     طاقت نیاورده است

 قطره

سرم را به طرفین     سریع چشم باز کردم    اشک شکست

 تکان

    دادم گفتم: بین گله گرگ ضعیف نباش

 !گفت: نمیذارم آهو هام رو چیزی بشه

    مرسی که هستی -

    لطفاً همیشه بمون -

یه اشتباه کنم؟ با سر پایین گفتم: اجازه دارم =  

 !اخم در هم کرد که سریع گفتم: واسه آخرین بار

 بیشتر اخمهایش را در هم کشید و گفت: فکر نکن نفهمیدم

    نوشیدی از بوش پیداست

     با خجالت گفتم: نمیخواستم کم بیارم، ولی هنوزم کم گفتم

 حاال اجازه دارم آخرین اشتباه امروزم رو کنم؟

 امروز؟ -

اجازه    تمام عمر که نمیتونم اشتباه نکنم اره دیگه واسه -  



 هست؟

خوشحال شدم« اری»حرصی چشم بست و این یعنی       

 سمت رایکا رفتم، نگاهش هنوز منتظر بود تا چیزی از او

    ولی من با نگاه پُر از حرف فقط نگاهش کردم    بگویم

 چند

 دقیقه را نمیدانم، اما میدانم که از نگاه خیره ام کالفه میشود

 و میگوید: از من چی گالیه داری؟

این بار او هم با    چیزی نمیگویم باز هم نگاهش میکنم  

زیر لب زمزمه میکنم    کالفه گی ساکت نگاهم میکند     

 !آخرین اشتباه امروز -

 ُشکه میشود این را از تکان خوردنش میفهمم اما عقب

مهم نیست برادرم نگاه میکند، مهم    کم می آورد    نمیگیرم  

کسی که تا چند ساعت آینده قرار است شوهرم شودنیست   

شاید    مهم هیچ کسی نیست مهم خود هستم    نگاه میکند  

 میخواهم خدا حافظی کنم، شاید میخواهم آخرین خاطره را

به قول     نمیدانم          هک ذهنم کنم، شاید میخواهم یک یا

 ساناز

نفس کم می آورم اما دل جدایی« با خودم هم چنِد چندم! »  

صدای ما را از خلسهای شیرین رویا بیرون     خواهدنمی

    میآورد

اخم    فاصله گرفتیم نگاهم قبل از هر چیزی سمت سام رفت  



     کرده بود ولی نه در حدی که بترسم

 گفتم شرم نمیکنین؟ بخدا شرم آوره من اینجا هستم مقابلم -

       خانومم میپره و

 هنوز لب از لب باز نکرده بودم که مشت رایکا صورت

 استیفن

شدت ضربه در حدی بود که پرت شد رو    را نوازش کرد  

 زمین، با خشم نگاهش را به رستم داد و گفت: من به

 خواسته ای تو اینجام نه واسه نمایش هر وقت عروسی تمام

    شد خبرم کنید تا برم

 حرفش را با بی رحمی تمام گفت و رفت، رفت و ندید

چشم بستم و با    شدشکسته های قلبم را که زیر پاهایش به   

 نفس عمیق خواستم راحت کنم خودم را، رو کردم سمت

 استیفن و گفتم: اوالً ما حرف زده بودیم، دوماً من منگ

 !بودم

 بعد حرفم منتظر حرفش نشدم و با سرعت رفتم سمت داخل،

 به همین سادگی گذشتم میدانستم استیفن آدمی نیست که

ک اروپایی استآخر هر چه نباشد او ی    زیاد گیر بدهد ! 

 سمت آشپزخانه رفتم، سرم درد داشت آن هم خیلی شدید رو

 به یکی از خدمتکارها که دختر جوان و تپلی بود گفتم: یک

     لیوان آب لیموی ترش بهم بده

از من دور شد و بعد چند لحظه با لیوان آب« چشم»با گفتن   



لیوان را الجرعه سر کشیدم و، برگشتم اتاقم    لیمو برگشت     

    دوباره بی توجه به آرایشگرم خودم را روی تخت ولو کردم

 چقدر امروز حس سبکی میکردم؛ دلم یک خواب راحت

از جا بلند شدم و     میخواست اما باید اشتباهم را کامل کنم

 رو

 :صندلی نشستم با صدای بی روحی گفتم

 !بیا کارت رو تموم کن

*** 

 تمام محتویات معدهام را در دهنم حس میکردم، با سرعت

 سمت سرویس بهداشتی رفتم و نداشته های معدهام را بیرون

خیلی     این بار چهارم بود که امروز اینطور میشدم    دادم

 وقت

 بود نوشیدنی نخورده بودم و امروز هم که خوردم کار خودش

     را کرده بود

که اینطور شدی؟ آرایشگر با حرص گفت: آه چی خوردی  

 !تمام زحمتم رفت بر باد

 پوزخندی روی صورتم نقش بست؛ من تمام زندگیم را بر باد

 !داده بودم و این غم آرایشش را داشت

 میبینی مانی چقدر غریب شدی که هیچ کس به فکرت

     نیست؟! آرایشگر هم دوباره شروع به تمدید آرایشم کرد



اتاقم آمد که یکتازه کارش تموم شده بود که صدای در   

 ضرب باز شد و رایکا آمد داخل، تا بخواهم تحلیل کنم چی

شده؟ آرایشگر را از اتاق بیرون کرد و آمد سمتم؛ با 

 عصبانیت

 گفت: دردت چیه لعنتی ها؟ دردت چیه که امروز با این که

          عروسیته نوشیدنی خوردی و سالمتی خودت و

 حرفش را خورد

د زدمدیگر صبر من هم حد داشت دا      

 !دردم تویی لعنتی، دردم تویی که درمان نداری -

 با حیرت گفت: چی؟

 این بار دیگر مانع سد راه گریه هایم نگذاشتم و با جیغ

 !گفتم: اره تو، دردم تویی که هیچ وقت من و ندیدی

 چیکارت کردم که اینطور بدبختم کردی ها لعنتی چیکارت

چرا نگاهمکردم؟ فقط بخاطر این که مسلمون نیستم؟   

 نمیکنی؟ اره چرا باید دختری که ،مسلمون نیست رو چرا

 باید در نظر بگیری؟

 با وحشت نگاهم میکرد؛ دست من خیلی وقت پیش رو شده

نگاه اشکیم را     بود، پس دیگر قایم موشک بازی کافی بود

 به

 :چشم های قهوه ایش دوختم و گفتم



شدم امایه روزی دوستت داشتم، اما بعداً ازت متنفر  -            

 مشتاق و یک کمی ناامید نگاهم میکرد تا ادامه ی حرفم را

    بگویم

 !گفتم: اما حاال عاشقتم لعنتی، عاشقت

 دیگر مهم نبود کسی بیاید، مهم نبود لباس عروس تنم را برای

 کسی دیگر پوشیدم، مهم نبود که چند لحظه تا فاصله با تقدم

نیستندارم، مهم نبود این شخصی داماد امروز  ! 

 !مهم این بود که رایکا پا پیش گذاشته بود برای اولین بار

 باز گذر زمان از دستم رفت، باز نفهمیدم چقدر گذشت

 لبخند محوی که میخواست روی لبم پدیدار شود؛ با حرفش

    در نطفه خشک شد

 !من پست شدم مانی تو پست تر نشو -

، نهگیج نگاهش کردم که با ادامه ای حرفش دیگر نه شکستم  

با آخرین حرفش فقط           سوختم، نه غرورم به شد فقط

 !ُمردم

 !با استیفن خوشبخت شو -

 رفت در اتاق را باز گذاشت، چرا هوا کم شده؟ لبخندم را او

    از بین برد گریه را خودم اجازه نمیدهم

با استیفن خوش بخت "    آخرین حرفش را مرور کردم



 !شو

 !لعنتی مگر نفهمیدی خوشبختی من یعنی تو؟"

 چرا مردم اینقدر نفهم شدند؟ چرا من اینقدر زود دل به یک

 سنگ دادم؟

درست است که    نه او زهرش را ریخت من هم باید بریزم  

از جا     امروز عروسی میکنم اما باید خودم را راحت کنم

 بلند

الی از     شدم و سمت اتاقش رفتم درب اتاقش نیمه باز بود

 در

آرام در را باز کردم،     نگاه کردم پایین تختش نشسته بود

 هنوز

 :قدم از قدم برنداشته بودم که با صدای بغض آلود گفت

    نمیتونم رها نمیشه این یه بار رو بی گدار به آب نمیزنم

 قلبم یخ بست رها کی بود؟ شانه های مردانهاش شروع به

کی همچین روح از تنم رخت بست! برای     لرزیدن کرد

 گریه

 میکرد؟

 دیگر پاهایم تحمل وزنم را نداشت آرام آرام عقب گرد

 کردم، با محکمی که آمده بودم در یک جمله شکست

 نمیتونم رها نمیشه این یه بار رو بی گدار به آب"



 "   نمیزنم

چقدر حس    رها، رها چقدر این اسم برایم پُر رنگ شده بود  

م رفتم وسط راه ایستادممیکنم از این اسم متنفرم! سمت اتاق  

و نگاهم را به درب اتاق ساناز دادم، خواهری که امروز 

 :گفت

 من این عروسی رو حماقت میدانم و تو این حماقت اشتراک

    نمیکنم

     چقدر این راه رو باال خالی بود! همه مرا تنها گذاشته بودند

     سام کجا بود؟ با پاهای لرزان خودم را به اتاقم رساندم

در را     دور تا دور اتاق چرخید آرایشگرم هم نبود نگاهم

 قفل

 کردم و سمت میز آرایشم، روی صندلی مقابل آیینه نشستم

آری    و نگاه کدرم را به دختر غریبه ای مقابلم دادم ! 

 من این دختر را نمیشناختم! این دختر با موهای همچون

درب یکی از    طال، صورت پُر از آرایش را نمیشناختم  

میز آرایشم را باز کردم نگاهم به یک همدرد افتاد کشوهای     

 تردید کردم اما فقط یک کلمه باعث شد آن دانه های

رها    کوچک شوند همدمم ! 

 دست دراز کردم سمتش و تخته ای قرصها را بیرون

نا امید و دیوانه وار یکی یکی بیرونش کردم    آوردم      



ده بودندنفهمیدم چی وقت اشکهایم راه خودشان را پیدا کر     

نگاهم فقط روی قرصهای کوچک روی دستم بود که حاال 

 همه

خدایا ببخش که این اشتباه را    ای شان درکف دستم بودند  

 میکنم، اری میدانم اشتباه میکنم اما تو که میفهمی دیگر

امروز به سام گفتم آخرین اشتباه ولی آن زمان    نمیتوانم  

 آخرین اشتباه در مقابل بنده هایت بود؛ اما حاال میخواهم

من مسلمان نیستم اما تو که    آخرین اشتباه را مقابل تو کنم  

اما    خدا من هستی! خالق همه هستی فقط دینم فرق میکند  

 !مقصد که تو هستی

 اشتباههاتم را ببخش میدانم گناهکارم اما تو بزرگی پس

ا برداشتم اشکهایم را با پشتبلند شدم و لیوان آب ر    ببخش  

    دست پس زدمو خواستم تمام کنم این زجر را، اما نشد

 !رها

نفسم را عمیق بیرون دادم     برای بار دوم، اما باز هم نشد

 هر

    نفسم درد داشت

 !رها

برای بار سوم ولی باز هم نشد نتوانستم، تمام قرصها را با 

 گریه



لباس    ریه کردمپرت کردم روی کف اتاق و با صدای بلند گ  

    سفید و پفکیم تنم بود ولی حالم بهم میخورد

به گلویم     از این سفیدی و زرق و برق حالم بهم میخورد

 چنگ

گلدان    میزدم تا شاید راهی برای نفس کشیدن باشد، اما نبود  

روی عسلی را برداشتم و محکم زدم زمین؛ چرا باید برایم 

 مهم

ه اینطور به هم ریختم؟ نهباشد؟ مگر امیدی برایم داده بود ک ! 

 لعنتی منطقی باش مانیا او دوستت نداشت پس هیچ بدهی در

خودت دلت    همه اش گناه خودم بود    مقابل تو ندارد  

راشکستی، خود غرورت را له کردی، خودت، خودت رو 

 !کشتی

    تالفی باید کنم، تاوان دل شکستهام را باید خودم بدهم

خت، روحی که مرد، غروری که له شد، اشکهای که ری

 جسمی

نگاهم روی شیشه های    که تسخیر شد را باید درست کنم  

 شکستهای گلدان افتاد، تا خودآگاه دستم سمت شان دراز شد

    و یک قسمت بُرندش را برداشتم

 گوشیم را برداشتم و روی آهنگ بیست و پنج باند کلیک

عجب این آهنگ وصف حال من بود    کردم     



) یم که واسم گفتنش سختهمن این روزا یه حال  

 فقط میدونم اونی که کنارت باشه خوشبخته من

 این روزا به جز عکسات دیگه چیزی نمیبینم تو اون

 روزا که تو نیستی دلم میگیره غمگینم به تو دل

 بستم اما این یه دیوونگیه محض دارم سر میرم از

 عشق تو رو میخوام هر لحظه بیست و پنج باند

 )آهنگ دیوونگی

ه اشکیم را به شکسته ای شیشه دوختم؛ باید بتوانم، مننگا  

آرام قطره ای    خودم را اسیر این درد کردم پس باید بتوانم  

 اشکی از گونه ام سر خورد و با همان اشک تیکه شیشه را

سوزشی بدی در مچ دستم ایجاد    روی رگ دستم کشیدم  

نه حاال که    ی از گلویم بیرون زد« آخ»شد؛ ناخودآگاه   

بینم بیشتر از سوزش قلبم نیستمی ! 

 برای بار دوم هم کشیدم، حاال با خونم لباس عروسم مزین

تا حاال دقت نکرده بودم سرخ و سفید اینقدر طرح    شده بود  

 قشنگ ایجاد میکند! با دست های لرزان شیشه را روی دست

حاال دیگر دامن لباسم کم کم رنگ سرخ را    چپم نیز کشیدم  

مهایم آتش بازی بود و مثل کارتون تام باالی چش    میگرفت

 و

بدنم روبه سردی بود و    جری پروانه ها دور سرم میچرخید  



ببخش خدایا که به جسمی که نزدم    چشمهایم تار گشته بود  

من دل داده بودم؛ عاشقها حسود    امانت بود، نامردی کردم  

 هستند، من شاید درد دوری را تحمل میتوانستم آن درد

 !رقیب را نه

    گوشهایم کمکم سنگین میشد، اما صدای در زدن می آمد

اما برای من     صدای آشنای که با نگرانی صدایم میکرد

 دیگر

 نه نای حرف زدن بود که جوابش را بدهم و از نگرانی در

پردهای تاریکی روی چشمهایم    آرمش، و نه نای ایستادگی  

ماندر حالی افتادن بود، هنوز غروب و میشد آفتاب را در آس  

     دید اما مقابل چشمان من شب شده بود

از زبان« یاخدا»صدای بدی در اتاق پیچید و بعدش صدای   

 شخص آشنای، دلم میخواست چشم باز کنم و برای آخرین

صدای عربده    بار او را ببینم اما تاری چشمهایم امان نمیداد  

التماس    های مردی که خیلی وقت پیش روح مرا کشته بود  

شمهایم را باز کنم، عصبی بود از کاری که کردهمیکرد که چ  

با ته    بودم، نگران بود از حالم اما دیگر من رفتنی بودم  

    ماندهای توانم لب زدم

تم         شق          عا - ! 

 آخرین حرف، آخرین دیدار، آخرین نگاه با پردهای سیاهی

    مقابل چشمانم پایان یافت



*** 

نوری     ردمبا صدای گنگ که به گوشم میرسید چشم باز ک

 که

     به چشمم برخورد کرد باعث شد سریع چشمم را ببندم

سقف سفید تنها چیزی    این بار آرام آرام چشم باز کردم  

    بود که در دقیقه های اول هوشیاریم فهمیدم

 حال هر سه تا شون خوبه؟ -

این صدا را میشناختم، صدای زن غریبه ای گفت: آره ولی 

 باید

    بیشتر مواظب باشید

کجا بودم، چه اتفاقی افتاده؟ صدای باز و بسته شدنمن   

 درب اتاق آمد و بعد چهره ای رایکا مقابل چشمانم رنگ

 !بست

 شاید الزم بود تا رایکا را ببینم و تمام اتفاقات اتوماتیک مثل

ناکام ماندم    ناگهان چشمهایم گرد شد    فیلم به یادم بیاید ! 

گفت: به هوشرایکا با عصبانیت و نگرانی سمتم آمد و   

 اومدی، خوبی؟

 نگاه خیره ام را که دید آمد سمتم و بی توجه به دکتری که

 داشت آمپولی در سرومم زرق میکرد،

    خیلی ترسوندیم -



 !بی حس لب زدم: کاش راحت میشدم

    یک آن آتش خشمش فوران کرد

 تو چرا اینقدر نفهمی، این چیکاری بود که کردی ها؟ -

 مگر تنها من مقصر بودم؟ مثل خودش خشمگین شده بودم ،

 با خشم غریدم: لعنتی چرا نجاتم دادی ها؟ تو که اینقدر مرد

 بودی پای کاری که کردی میموندی! مردن برا من راه نجات

 بود میفهمی؟

حاال هر دو بی توجه به حال خراب من و رنگ پریده رایکا 

 به

ر گفت: آقای رهبر متوجهدکتر با تش    جان هم افتاده بودیم  

 !باشید حالشون خوب نیست

با     همین حرف دکتر کافی بود تا رایکا به خود بیاید

 عصبانیت

    ریز لب زمزمه کرد

 !تو که حالت خوب میشه -

 مثل کولی ها به جونم افتادم

 چرا ولم نمیکنی به درد خودم بمیرم؟ چی از جون من -

          میخوای؟ راحتم بذار لعنتی

ی بهت میگم مانی؛ یک ضرب المثل خیلیببین چ -  

 مشهوره که



مثل بچهای آدم بشین و کولی باز در نیار تا رایکا رو»میگه   

 «!سگ نکردی

 پوزخندی زدم و گفتم: کی آدم بودی که حاال سگ بشی؟

 بی توجه به حرفم با لحن مهربانی گفت: آروم باش خونی

 !زیادی ازت رفته حالت بده

نگیهایم دلم میخواست رایکا پیشمباز هم من بودم و دیوا  

    بماند، نازم کند میترسیدند برود و من باز تنها بمانم

          من میخوام بمیرم تو هم برو بمیر گم شو از زندگی -

 بس کن دیگه مانی عصبیم نکن اگه زن و بچم و چیزی -

 !میشد با این حماقت تو خودم میکشتمت

صم نکردی؟درست شنیدم؟ گفت زن و بچه؟ خدایا چرا خال  

 اری حتماً میخواستی برایم نشان بدهی که این رها خانم زن

خداوند   آقا رایکاست! از قلم نیوفته که مادر طفلش هم است   

 !خودش لعنتت کند مانیا

 هه زن و بچه! پس بگو آقا از کجا میسوزه واسه همین -

 !همیشه پیشم میزدی چو با من به او نامردی کردی

ده با خشم داد زدمدیدم سر به زیر ایستا      

 چرا لعنتی، چرا؟ وقتی زن داشتی چرا من و گذاشتی در -

 گیرت بشم؟



 جیغ کشیدم و گفتم: احمق من چیکار به زن و بچه ای تو

 دارم؟

 دکتر با لحن آرام کننده ای گفت: خانوم آرام باش شما

 !حامله ای

 :بی توجه به حرف دکتر با لحن عصبی و بی تفاوت گفتم

ینو من میدونم، شما میدونید این احمق که اینمن حاملم ا  

          چیزی سرش نمی

 یک لحظه! دکتر چی

 :گفت؟ با داد گفتم

ی؟         چی ! 

 دکتر با تعجب گفت: مگه نمیفهمیدین؟ شوهرتون که خبر

 !داشت

 نگاهم را به رایکای سر به زیر دادم؛ دهنم مثل ماهی باز و

    بسته میشد اما بدون هیچ آوایی

یکا؟         را          لرزان نالیدم: ر  ! 

    بدون این که سر بلند کند گفت: معذرت میخوام

 ولی این حرفها مهم نبود با سرعت برگشتم سمت دکتر و

 گفتم: سالمه؟

 :دکتر لبخند مهربانی زد و گفت



 !اره خدارو شکر سالمن -

 گیج گفتم: ها؟

 لبخند دکتر عمیق گرفت و گفت: مشتلق بده دوقلو

 !حامله ای

 کمی گنگ به دکتر نگاه کردم و بعد با صدای بلند زدم زیر

    گریه؛ با صدای بلند گریه میکردم و خودم را نفرین میکردم

 دکتر میخواست سمتم بیاید که رایکا مانع شد رو به دکتر

 !گفت: شما برید من خودم میفهمونمش

 دکتر بعد از تکان دادن سرش اتاق را ترک کرد، رایکا

دنم داشتسعی در آرام کر     

 غلط کردم مانی توروخدا آروم باش بخدا هر چی تو بگی -

جون رایکا آروم باش    همون میشه     

    وای خدا رایکا فکر کرده از حامله بودنم ناراحتم

 با هق هق گفتم: نه من خوشحالم که رایکا اگه بخاطر این

 حماقتم چیزی شون میشد من چیکار میکردم؟ گفت: هیس

چی بود گذشت آروم باش فدات بشم، بخیر گذشت ،حاال هر  

 !آروم باش مامان کوچولو

با تعجب     این حرف رایکا مصادف بود با به خود آمدنم

 نگاهم

بغض نشسته در گلویم را قورت دادم و گفتم: تو    میکرد  



 کدوم عهدی به من نداری، میتونی بری و آرام زندگیت و

نمیشممزاحم تو هم     فقط من بچه ها رو سقط نمیکنم    کنی  

 هر چه نباشه متاهلی، اگه خواستی بچه ها رو ببینی من

          کدوم مشکل

     بغض شکسته شده اش از تکان خوردن شانه هایش پیدا بود

 با صدای دو رگهای گفت: نگو مانی بیشتر از این آزارم نده،

    من خودم خیلی داغونم

 !هق هق میکردم و چیزی نمیتوانست آرامم کند، حتی رایکا

یک زن   و حامله بودم اما او متعهد دیگری بود من از ا  

 زیباترین اتفاق زندگیش مادر شدنش است، اما این زیبایی در

     اوج زیبا بودن؛ برایم حکم مرگ را دارد

 پشیمانم از کار چند ساعت پیشم؛ اگر میفهمیدم خداوند چه

 خوبی در حقم کرده اینطور خودم را شرمنده ای دنیا و آخرت

میفهمیدم این غیرتی شدن های رایکا بخاطر کاش    نمیکردم  

 اطفالش بود نه من! ضجه هایم بیشتر بخاطر این بود که من

 مادری بودم که پدر بچه هایش او را دوست نداشت و تعهد

 دار دیگر بود، حسود بودم در مقابل پدر بچه هایم که اسیر

چرا نمیفهمم چی از ذهنم بیرون میشود؟    اسم رها بود  

 !من زن ندارم مانی -

با این حرف رایکا طوری سرم را باال کردم که یک لحظه 

 حس



ناباور به چهرهای غمگینش زل زدم،    کردم گردنم شکست  

    ذهنم از کار افتاده بود و نمیدانستم چی بگویم

چی؟          چ -  

 من زن ندارم مانی، چرا فکر میکنی من زن دارم؟ -

          پس، پس رها -

د و گفت: رها رو از کجا میشناسی؟اخمهایش را درهم کر  

اما چی فرقی           باورم نمیشد رایکا زن نداشته باشد؛ اما

 به حال

 من میکرد؟

 پشت کردم به رایکای که منتظر نگاهم میکرد؛ در حالی که

 روی تخت میخوابیدم گفتم: مهم نیست میتونی بری من

    میخوام استراحت کنم

 !با تشر صدایم زد: مانی

نطور صدایم نکن تا ناخودآگاه جان نثارت نکنم،نکن لعنتی ای  

و بیشتر از این غرورم بشکنه! دروغ چرا از این که متاهل 

 نبود

با وجود این که تعهدی    خوشحال بودم؛ اما غمگین هم بودم  

    برای کسی نداشت باز هم مرا اینطور پس میزد

 تخت را دور زد و مقابلم آمد با غمی که در صدایش موج

چته مانی، چرا باهام اینطوری میکنی؟ باز هم میزد گفت:  

 مقصر من بودم؟ مقابلم بی تفاوت بود و به من میگفت



"  !من هیچیم نیست - " چته؟

 نارحتی از این که حامله ای؟ -

 ناراحت؟ نه نبودم، حتی خوشحال هم بودم! دستم را روی

 شیکمم گذاشتم لبخندی روی لبم ظاهر شد، چه حسی

حاال دوتا وروجک در بطن من رشد یعنی    زیبایی بود 

 میکرد؟

 نگاهم را به رایکا دادم دیدم از لبخند من او هم لبخند زده با

 تردید پرسیدم: دوست شون داری؟

 با این حرفم نگاهش را از شیکمم گرفت و به من داد، انگار

نگاهش فرق داشت یعنی از     منتظر چنین سوالی نبود

 غیرتی

فهمید من از او حامله ام؟شدنها بخاطر این بود که می  

 آهی پُر حسرتی کشید و کنارم نشست، خسته لب زد: همه

    رو میگم گلم، فعالً استراحت کن خونی زیادی ازت رفته

 شاید حرف های که قرار بود بشنوم چیزهای خوبی نبودند؛

فضولی را باید کنار    شاید بهتر بود کمی استراحت کنم  

من فعالً تنها متعلق    ی کنمبگذارم، من نباید دیگر خود خواه  

     به خودم نیستم به این دوتا فندق کوچولو هم هستم

 فقط آهسته لب زدم: عروسی چی شد؟

 دستهایش مشت شد و از الی دندان چفت شده گفت: فعالً 

    دنبال تو هستن



 االن چی میشه؟ -

 !هیچی تو میخوابی منم باالی سرتم -

 !رایکا -

 جان؟ -

 اگه پیدام کردن چی؟ -

 لبخندهای که قبالً به ندرت در چهرهاش ظاهر میشد، حاال

با همان لبخند شیرین گفت    خیلی راحت رو نما میشد : 

 !هیچی نمیشه بخواب

 !خواستم چشم ببندم که با حرص گفت: نشد دیگه

 !با تعجب چشم باز کردم و گفتم: چی؟

 :گفت

 !من اعتراف کردم اما تو نه

شمی نازک کردم وکمی گیج نگاهش کردم و بعد پشت چ  

 گفتم: اول من خیلی وقت پیش اعتراف کردم، دوم این

 !اعتراف خشک و خالیت بخوره تو سر عمه ات

 :چشمهایش از تعجب زیاد گرد شده بود، با دهن باز گفت

 مورد قبول قرار نگرفت؟



نه! این اعتراف وسط حرفات بود، باید یک روز کامل رو  -

 به

ار بگیره! االنم دور شو میخواماعترافت بدی تا مورد قبول قر  

    بخوابم

 !پرو -

 !بدون این که چشم باز کنم گفتم: عمته

 چیکار به عمم داری؟ -

 !چون بدبخت عمه ای توعه -

 کمی مکث کرد و بعد با صدای کمی بلندتر گفت: عمه بیا

 !تو عروست و ببین

 فکر کرده احمق هستم با تمسخر گفتم: هر هر گوشای منم

 !مخملیه

یک زن در غریبه آمد که گفت: عجب عروسی صدای  

 !زبان درازی

 با سرعت چشمهایم را باز کردم و به زن جوانی که شباهت

موهای ُخرمایی، چشمهای    کمی به رایکا داشت نگاه کردم  

 قهوه ای، پوست گندمگون اما روشنی داشت و باعث شده بود

     یا این اوصاف به رایکا بیشتر شباهت پیدا کند

گرد شده ام را که دید با لبخند شیرینی گفتچشمهای  : 



 !وای رایکا دختر رو گیج کردی

 !رایکا به قهقه های گفت: این رو هیچی نمیشه گل من

این زن کی     حاال نگاه متعجب رایکای خندان را شکار کرد

 بود

 که رایکا با او اینگونه صمیمی بود؟ یعنی این همان رها بود؟

 شاید حرف دلم را آن زن غریبه از چهرهم ام خواند که آمد

 سمتم و گفت: سالم عروس خانم من رژین هستم خاله ای

    رایکا جان

    رایکا گفت: نگاه مانی اینطور باید نازم کنی

 ببند رایکا بذار دختر حرف بزنه جونش در اومد با این -

 !کارات

رایکا؟ آب دهنم را قورت دادم و گفتم: گفتین خاله ای  

رایکا پرید وسط و گفت: نه چون گفتی پرو عمه ام هست، و 

 از

اونجایی که این عمه ای من مهربان تشریف داره نمیخواد 

 ترو

    خجالت بده خودش رو خالم معرفی کرد

 من و خاله ای رایکا که حاال فهمیده بودم اسمش رژین

    است، به رایکا چشم غره ای نثار کردیم

نوعی گفت: اوه، اوه اوضاع خرابه او هم باریک ترس مص



 من

 !باید برم

    بشین سر جات شاید این دختر به چیزی احتیاج داشت -

 !رایکا با لبخند گفت: چشم هر چی رژین بانو بگه

 رژین خانم نگاهش را به من داد و با با لحن مهربان اما

 چشم های غمگین گفت: عزیزم چرا اینکار رو کردی،

م؟میدونی چقدر نگرانت شد  

 !با شرم سرم را به زیر انداختم و گفتم: ببخشید رژین خانوم

 سرم را بلند کردم و به رایکای که با اخمهای درهم نگاهم

 میکرد، نگاه کردم و گفتم: ولی خواهر زاده ای شیرین شما

 !خیلی تو این کار من نقش داشت

 من حاال مادر شده بودم ولی هنوز دست از لجبازی طفالنه

مادر دوتا طفل بودم ولی خودم بچه تر از او    ودمبرنداشته ب  

     دوتا بودم

 رایکا تا خواست چیزی بگوید که رژین خانم با تشر

    صدایش کرد

 !رایکا

 !جونم رژین؟ مگه نمیبینی، مثل بچه ها رفتار میکنه

    بهتره همه چیز رو از اول بهش بگی



قهرایکا کالفه گفت: میگم رژینم، میگم گلم ولی بذار دو دقی  

 !این استراحت کنه! ناسالمتی حاملس و کلی خون ضایع کرده

 باز هم دلم گرفت، بی توجه به حرف چند دقیقه قبل رایکا که

شک نداشتم بعد از    گفت در آمریکا عاشقم شده دلم گرفت  

 !این که فهمید بچه های او را بادارم اینطور مهربان شده

هش را به مندست رژین خانم را به گرمی فشار دادم که نگا  

     داد

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم: حق با رایکاست من کمی

    استراحت کنم خودش همه چیز را به من میگه

 چشمهای رژین خانم پر از مهربانی شد، لبخند شیرینی زد و

 گفت: پس استراحت کن، فعالً درد که نداری؟

 سرم را به طرفین به معنی نخیر تکان دادم و با گفتن

« کاش میشد باال    چشمهایم را بستم«    میخوابم ببخشید که  

 آورد تمام حرفهای نگفته را تا این همه انبار نمیشدند در دلت

شاید بعضی    و مثل خنجر به هر قسمت دلت فرو نمیرفت  

 حرفها را نمیزنیم چون خنجر است و عزیز مان را رنجیده

بی خبر از این که آن حرفهای خنجر مانند     خاطر میکند

 نیمه

من     های پاشیده شدهای قلب خود مان را شکار میکند

 امروز



 فهمیدم مادر هستم، مادر دو تا طفل! اما چرا یک گوشه ای

 دلم خالیست؟ چرا با لب خندان زیادی خوشحال بنظر

 نمیرسم؟

    صدای آرام رژین خط کشید روی افکارم

 میخوای همه چیز رو بهش بگی؟ -

ژین میگوید: فکرصدای از رایکا نمیآید که دوباره ر  

 میکنی باورت کنه؟

 کنجکاوم که زودتر بدانم این راز چیست؟ اما حاال حتی اگر

پس بهتر است    اسرار هم کنم رایکا قفل دهانش را نمیگشاید  

 از این فرصت استفاده کنم و کمی به خودم و اطفالم استراحت

    بدهم

*** 

 با حس سوزشی در دو دستم با اخمهای گره خورده چشم باز

آه بدبختی بیشتر از این نبود؟ بی حس کنندهای    میکنم  

    دستهایم رفته بود و حاال به سوزش افتاده بود

 !ساعت خواب -

 :با صدای رایکا تکانی خوردم که تک خنده ای کرد و گفت

    ببخش نمیخواستم بتر سونمت

آرام و با صدای دو رگه از    گلویم به شدت خشک شده بود  

ب میدی؟خواب گفتم: کمی بهم آ  



 !چرا که نه؟ -

 لیوان آبی را از روی میز کنار تختم برداشت و سمت دهانم

کمی که از آب نوشیدم و خشکی گلویم بر     نزدیک کرد

 طرف

    شد؛ عقب کشیدم

رژین رفته کارهای ترخیصت رو انجام بده، دکتر گفت  -

 خونی

    زیادی از رفته ولی باید با غذای خانگی تقویت شی

ال کردم که بنشینم، رایکا با سرعت دوکمی خودم را با  

    بالش را پشت سرم جا به جا کرد

 چرا بهش میگی رژین؟ -

    چون فقط دو سال ازم بزرگتره -

    خوب هرچی نباشه خالته -

 تک خنده ای در جواب حرفم میزند و میگوید: چون با هم

    هم بازی کودکی بودیم عادت کردم

من از    ز سوال استدیگر چیزی نمیگویم، اما ته دلم پر ا  

 فامیل رایکا، گذشته ای او و حتی رها نام هیچ چیز

گذشته از آن رایکا حتی برایم نگفت که رها    نمیفهمیدم  

 !کیست

 )رایکا(



 نگاهش پُر از سوال بود میفهمیدم، باید خودم را برای یک

وقتی فهمیدم پدر    سوال و جواب اساسی آماده میکردم  

 میشوم خیلی خوشحال شدم، اما خوشحالیم را با نگفتن به

وقتی آنطور روی اتاقش غرق خون    مانیا از بین بردم  

قرص های که    دیدم یک لحظه حس کردم دنیایم بهم ریخت  

اما وقتی دکتر    اطرافش پاشیده بود وحشتم را بیشتر میکرد  

    خیالم راحت شد "   قرصی مصرف نکرده" گفت

 میدانستم باید

هوالت ذهنی اش را حل کنم، چون به همین زودی همهمج  

    چیز را میفهمید

 نفسم را عمیق بیرون دادم و محکم گفتم: چی میخوای

 بدونی؟

 !با تعجب نگاهم کرد و بعد چند لحظه گفت: همه چیز

    سختت میشه -

    اما باعث میشه از این حالت گیجی در بیام -

به حرف زدن دستهایم را در هم قالب کردم و شروع گرفت     

 ببین مانی خیلی چیزها شاید دور از تصورات باشه ولی -

          حقیقته باید به حرفام با

    یک راست برو سر اصل مطلب مقدمه نمیخوام -

 میدانستم با رفتن سر اصل موضوع یک شوک جدی برای او

اما فکر کنم راه چاره ای هم نبود    وارد میکنم     



 !پدرت یک خالفکاره -

یش از حرفم پرید باال، چند لحظه با همانجفت ابروها  

 :ابروهای باال رفته و چشمهای کرد شده نگاهم کرد و گفت

 پدرم؟

 !منظورم رستمه -

 !خندهای ناباوری کرد و گفت: امکان نداره

 چرا داره، اون همیشه بین وسایل که تجارت میکرد مواد -

    مخدر هم جا سازی میکرد

این رو از کجا میدونی؟چشمهایش را ریز کرد و گفت: تو   

 سرم را به زیر انداختم و گفتم: چون بابای من هم شریکش

    بود

 !صدای ناباورش به گوشم رسید که گفت: نه

    اره -

چطور امکان داره اون بدون ساناز هیچ جا نمیره، چطور  -

 ساناز

 متوجه نشده؟

    ساناز همه چی رو میدونه -

 با وجود این که نگاهش ناباور بود گفت: سام چی؟

    اونم میدونه -



 پس، من چرا نمیدونستم؟ -

 نفسم را عمیق بیرون دادم و گفتم: سادس چون تو دختر

    اصلیش نبودی

    باور نمیکنم -

 !درک میکنم سختته -

 سختم؟ چرا باید این چرت و پرت رو باور کنم؟ -

    چون این موضوع چرت و پرت نیست -

    سانی بمیره هم با یک خالفکار همکاری نمیکنه -

 راستش رو بگو چی تو سرته؟

مانی من دروغ نمیگم مدرک دارم، بعدش ساناز مجبور  -

 بوده

 !یا باید همکاری میکرد یا هم میشد یکی مثل تو

 اشکهایش راه خود شان را پیدا کرده بودند، مانی فقط و

ن همه شوکای    را زیر لب میگفت« نه!»فقط کلمه ای   

 برایش خوب نبود با سرعت کنارش قرارگرفتم

 هیس مانی چته؟ آروم باش میدونم سخته ولی کمی قوی -

    باش

    میگفت: بگو دروغه

 هیس مانی آروم باش این همه شوک برات بده، آروم باش -

    گلم

 ولی آرام نمیگرفت درک میکردم حس میکرد همه فریبش



و ساناز مجبور به این کارداند، ولی مانیا که نمیفهمید سام   

دنیای خالف سیاه بود و    حتی من هم مجبور بودم    بودند  

کاش     خیلی وقت بود برای ما باالتر از سیاهی رنگی نبود

 یک

 کمی خوبی خرج میکردیم تا این همه درگیر بد بختی

کاش پدر و مادرها تا وقتی مطمعن نشدن میتوانند    نمیشدیم  

ه وجود آوردن یک طفل نکنندیک فامیل خوب شوند اقدام ب     

 چقدر درد داره این کاشها و هم چنان ادامه

 دارد این کاشها؛ من باز هم میگویم ای کاش این همه

 !کاش نبود

     صدای در زدن کسی آمد، مانی حاال کمی راحت شده بود

    اشکهایش را پاک کرد

 !بیا تو -

 در باز شد و قامت همدم این روزهایم در قاب در نقش

با لبخند گفت: به سالم بزرگوار! چطوری؟    بست  

 لبخندی در جواب لبخند گرمش زدم و گفتم: هی بدک

    نیستم

 تو چطوری؟

 !توپم، توپ -

 رو به مانیا کرد و گفت: تو چطوری خوشگله؟



 از این همه صمیمی برخورد کردنش خوشحال شدم، حد اقل

    مانیا احساس تنهایی نمیکرد

    مانیا با صدای آرامی گفت: ممنون خوبم

 تا خواستم برم معرفه راه بندازم که خود شیرین گفت: من

 !شیرینم عزیزم دختر عموی رایکا

 صورتم سمت شیرین بود که ُغر آرام مانیا به گوشم رسید که

 گفت: چقدر حقیر شدی مانی که تو چهره ای هر کس دنبال

 !اسم رها میگردی

رها را از کجا میشناخت؟تعجب کردم که این   

    ممنون منم مانیا هستم -

خوشحال بودم    شیرین سمت مانیا رفت و با هم دست دادند  

     که شیرین نگذاشت مانیا غریبگی کند

 خوب مانی خانوم ورجکت خوبه؟ -

 مانیا سر شده از خجالت سرش را پایین انداخت، چقدر مثل -

یشداطفال کوچک میشد وقتی اینطور سرخ و سفید م     

 ای جانم خجالت نکش زن داداش من خیلی دلم میخواست -

    عمه بشم

اکتفا کرد«    ممنون خوبیم»مانیا فقط به گفتن      

 زن داداش کو؟ -

 نگاهم را به شیرین که این حرف را پرسید دادم و در جواب

 آرام گفتم: رفت کارای ترخیص مانی رو انجام بده ،بعد بیاد با



ندممن پیش مانی مو    هم بریم      

وضعیتش خوب بود که ترخیص     کاری خوبی کردی -

 دادن؟

 خوب بوده، ولی چون خونی زیادی ضایع کرده باید درست -

 !تقویت بشه

 چشمهای شیرین برق زد و گفت: اوف بریم خونه خودم

    واسه تقویت هر دو تا شون دست به کار میشم

 اینبار مانیا هم که احساس خودی کرده بود، با اخم

گفت: دستت درد نکنه منم دیگه هیچم مصنوعی     

 !شیرین وا رفته گفت: وا من که گفتم هر دو

 شیرین خانوم منظور زنم دو تا ورجکش با خودش میشه سه -

 !تا

    شیرین با چشمهای گرد شده و ناباور زمزمه کرد

 !نه -

 !من و مانیا با لبخند گشادی با هم گفتیم: اره

شد و شروع به باال پایینیک آن شیرین از کنار مانیا بلند   

 !پریدن کرد، مدام میگفت: وای دوقلو خدا رو شکر

 با خنده گفتم: هوی وحشی بچه هام ترسید! سر صبحی

 اومدی کولی بازی در بیاری؟



 خندهای کرد و گفت: اگه برادر زاده های من و بچه های

 توعه که از بم اتمم نمیترسه! بعدشم دارم اظهار خوشحالی

 میکنم بی ذوق

 نگاهم سمت مانیا رفت لبخند رو لبش بود ولی چشمهایش

میفهمیدم وقتی شیرین آمد بحث مان    در از سوال بود  

 نصفه ماند، مانیا که نگاه خیره ام را دید نگاهش را به من

    دوخت که لبخندی به صورتش پاشیدم

 رژین هم کارهای ترخیص را تمام کرد و آمد و هر سه با هم

گر چند مانیا هم قبالً آمده بود    رفتیم به خانه ای کوچک من  

چقدر آن روز دلم    و به محض دیدن مفهوم دار نگاهم کرد  

 میخواست پدر شدنم را با مانیا در این خانه ای کوچک جشن

 !بگیرم، ولی حیف که روزگار به کام من نمیچرخه

 بچه ها میشه واسه صبحانه یک چیزی واسه مانیا آماده -

ستراحت کنهکنین؟ منم میبرمش ا ! 

 شیرین و رژین چشمی گفتند و سالن را به مقصد آشپزخانه

راه اتاقم را در پیش گرفتیم    ترک کردند     

    دفعهای قبل به اجبار آمده بودم -

 حاال چی؟ -

    منتظر جواب سوال هامم -

 لبخند غمگینی در جواب حرفش زدم و گفتم: بریم اتاق

    برات میگم



که بدون توجه به من داخل رفت در اتاقم را برایش باز کردم 

 و

چون خیلی ضعیف شده بود کمی سرش    روی تخت نشست  

    گیج میرفت اما مانیا توجهی نمیکرد

 !منتظرم -

 ابروهایم از تعجب در هم گره خورد و گفتم: منتظر چی؟

    حرفهای که نصفه موند -

 لبخندی محوی از عجولی این دختر روی لبهایم نشست و آرام

اتاقکم به دلیل نداشتن پنجرهای    نشستم رفتم و کنارش  

به همین دلیل     بزرگ نور زیاد آفتاب را منعکس نمیکرد

 خیلی

 وقتها تاریک بود ولی چون حاال صیح بود پس کمی روشنی

    داشت

    پس همه رو با هم میگم -

 !لطف میکنی -

 بابام و بابات هر دو تو کار قاچاق بودن، من این و -

اشق اسلحه و این چیزا بودم واسهاز بچگی ع    نمیفهمیدم  

اولش خیلی مخالفت    همین به بابا گفتم: میخوام پلیس بشم  

اون     قتی وقتی بابات باهاش حرف زد قبول کرد   کرد 

 موقع

خوب گذشت و    نفهمیدم چی بهش گفت ولی قبول کرد  



خیلی پُر تالش    گذشت دانشگاه افسری تمام و وارد شدم  

 بودم با وجود این که ستوان بودم در خیلی از ماموریت ها

یک روز یکی از بزرگترین محموله قاچاق    اشتراک کردم 

 مواد

خیلی خوشحال بودم اومدم خونه و به بابا     رو گیر انداختیم

 و

اما میدونی بابا چیکار کرد؟    مامان با ذوق تعریف کردم  

: نه چیکارسرش را طرفین به معنی نخیر تکان داد و گفت  

 کرد؟

 آه عمیقی کشیدم و گفتم: بیست و سه سالم بود اما بابا اون

     روز برای اولین بار یک سیلی مهمانم کرد

 با تعجب گفت: چرا؟

    چون اون محموله ای بابا بود -

 !نه -

 !پوزخندی زدم و گفتم: اره

 بعدش چیکار کردی؟ -

گرنه هر بابا تهدیدم کرد که باید افرادش رو فراری بدم و -  

میترسیدم ازش اونم بد جور    چی دیدم از چشم خودم دیدم  

همه افرادش رو فراری دادم، مواد رو هم به     قبول کردم

 بهانه

چون خیلی قابل     ای سوزاندن دوباره به بابا برگردوندم



 اعتماد

اما بابا نامردی بزرگی در     بودم هیچکس بهم شک نکرد

 حقم

کرد ،مدرک رو هم دادکرد و از این کارم مدرک درست   

    دست رستم اما من تا همین سه ماه پیش بیخبر بودم

 وقتی بابات و افرادش اومدن اینجا و با زور اون مدارک

 تهدیدم کردن فهمیدم بابا در حقم چنین نامردی رو کرده

    

 اما زیاد ناراحت نبودم ولی با کار بعدی که کرده بود دیگه

     داغون شدم

یکار کرده؟با تعجب گفت: مگه چ  

سخت است که بخاطر غرور و مردانگی خودت را نگه 

 داری تا

کی این قانون مضخرف را ایجاد کرد، که نباید     نشکنی

 مرد

بشکند؟ اصالً چرا این همه توقع از مرد است؟ باز هم بغضم 

 را

آرام و پر حسرت لب     سر کوب کردم، آهم را فرو فرستادم

 زدم

    



م کردبابا این کار و با رهام ه - ! 

 !وای نه -

    دیدی قابل باور نیست -

اما یک بابا چطور میتونه اینقدر بد باشه؟          اما -  

    بر عکس بابای من مرد ایده آلی بود، مهربان و خوش خلق -

چه از لحاظ مادی،    هیچ کمی واسه هیچ کدوم ما نذاشت  

    چه معنوی اما وقتی اینکار و ازم خواست ازش نا امید شدم

بابا جون من مجبورم ،یه بار کسی رفت تو»ت: اما بهم گف  

 کار خالف تنها از خودش نه باید از تمام بستگانش مایه

 بذاره! اگه االن بزرگان میفهمید که محموله توسط پسر من

 «   لو رفته تمام خاندانم نابود میشد

 بعداً چیکار کردی؟ -

 هیچ همینطور ازم چند کار دیگه خواستن و بابا با عجز ام -

مجبور شدم انجام دادم اما دیگه داغون شدم    خواهش کرد  

یه شب همه چی به باد فنا رفت، همه تو خونه نشسته    

 بودیم

نمیدونم چطور ولی یکی از     که همه جا رو پلیس گرفت

 افراد

 !نفوذی پلیس بین افراد بابا اومده بوده و همه چی رو لو داده



 !اوه خدای من -

ی درد ناک اون شب مثلچشمهایم را بستم و صحنهها  

    پرده ای سینما مقابلم رنگ گرفت

بابا دستور رویارویی داد مخالف بودم ولی ریس خانه بابا  -

    بود

 صدای شلیک افراد بابا به گوش رسید و بعداً پلیس ها شروع

نمیدانستم حاال که یک پلیسم و در    به تیر اندازی کردند  

ک تصمیمدر ی    عین حال یک پسرم طرف کی رو بگیرم  

یک  -          ناگهانی دست مامان، رهام و رها رو گرفتم

 !لحظه

 چشمهایم را باز کردم و گفتم: جونم؟

 چشمهایش را بست و آرام گفت: اول بگو رها کیه؟

 لبخند غمگینی روی لبهایم نشست، متعجب نگاهم کرد که

 !گفتم: همیشه اینقدر حسود بمون

ص درنگاهش رنگی دیگر به خود گرفت ،یک حس خال  

 چشمهایش بیداد میکرد که خیلی شبیه حسهای امروزی

 !من بود

 !رها خواهر کوچولوم بود، قل رهام -

 با چشمهای گشاد گفت: چی رهام قل داشت؟ -



 !خندهای تلخی به یاد آن روزهای شیرین کردم و گفتم: اره

 !فکر کنم خانوادگی ژن مون غالبه

آرام گفت مانیا سرخ شده از حرفم سر به زیر انداخت و : 

 !متاسفم

 واسه چی؟ -

    از این که نفهمیده با خواهرت حسودی کردم -

 :لبخند گرمی زدم گفتم

 !اشکال نداره فدا سرت

 لبخندی زد که با در هم کردن ابرو گفتم: بیا یک لحظه

 !سرت رو بذار مثالً مریضی گیر دادی به گذشته ها

 !نه رای من میخوام همه چیو بدونم -

بهایم جا خوش کرد و آرام پرسیدم: دیگهلبخندی روی ل  

 ازم دلخور نیستی؟

 چطور؟ -

 بی توجه به سوالش با شوق گفتم: مخفف اسمم از زبان تو

 !قشنگه

 ابروهایش در هم شد و گفت: آقای خوش خیال من هنوز



 !فراموش نکردم کارای رو که باهام کردی

    من شرمنده بودم و حرفی هم برای گفتن نداشتم

    ادامه بده میخوام این بار با جزئیات همه چی رو بدونم -

 کجا بودم؟ -

    این که پلیسها خونه تون رو محاصره کرده قودن -

 آها من نمیدونستم طرف کی رو بگیرم واسه همین دست -

    مامان، رهام و رها رو گرفتم و سمت یکی از اتاقها رفتم

 رها

    خیلی ترسید بود او دختر شکننده ای بود

اهش کردم و لبخند به تلخی زهر زدم و آرام پرسیدمنگ : 

 میدونی چرا از موهای فرت متنفر بودم؟

 سرش را به طرفین به معنی نخیر تکان داد؛ که گفتم: چون

    موهای رها فر بود

 چرا در قید گذشته حرف میزنی؟ -

 آه پسر حسرتی کشیدم و بغض که آمادهای فوران بود را

یه نمیکنه ولی به موقع بد جور درسته مرد گر    قورت دادم

 هم

    گریه میکند

 !چون رها در قید گذشته ماند و حال را ندید -

 منظور؟ -



اون روز رها از ترس زیاد کنار پنجره رفت و پلیسها به  -

 فکر

اول از همه    این که یکی از افراد بابا بهش شلیک کردند  

 مامان دید تا اون رفت سمت صدای شلیک بعدی هم در

مثل ناقوس مرگ پیچیدگوشم      

 مانیا دستهایش را با وحشت روی دهنش گذاشت تا از تعجب

با لحن ناباوری گفت: یعنی    حرفهایم جیغ نکشد              

م          یعنی رها           

 !حرفش را نیمه قطع کرد که گفتم: اره مرد به همین سادگی

پس مامانت چی؟          با چشمهای گرد شده گفت: پس  

م نبود مانیا چی فکرغم صدایم مشخص بود ولی مه  

    میکرد

 !نه اون زندست ولی دیگه از یک مرده هم بدتر شده -

 تو چیکار کردی؟ -

 هیچی سرهنگ وقتی من رو اونجا دید حسابی از دستم -

 کفری شد، همه مون رو دست گیر کردن؛ بابا به اعدام

 محکوم شد، رها راهی قبرستون شد، مامان بد جور زخم

سبک دوش شدم، رهام تبرعه شدبرداشت، من از وظیفه       

    خانواده خوشحال مون یک روزه از هم پاشید

 مانیا غمگین دیگر چیزی نگفت که آرام گفتم: سواالت

 تموم؟



 سریع گفت: نه! باید بگی من کجای این داستانم؟

یه روز بابات اومد در خونم و از اونجایی که شناختی از  -

 من

مخالفت کردم و گفتم    داشت ازم خواست که تو رو پیدا کنم  

ولی گوشش بدهکار نشد و تهدیدم کرد، کمی فکر    نمیتونم  

 کردم اینطور کار از دست رفته ام رو پس میگیرم واسه

اومدم دنبالت اما قبلش به ریسم خبر    همین قبول کردم  

 دادم و گفتم میخوام همکاری کنم در گرفتاری این باند؛ فکر

با کلی عذر و زاری قبول کرد     کرد دروغ میگم قبول نکرد

 که

 اگه تونستم این باند رو دست گیر کنم میتونم برگردم به

    وظیفه ام

 هه بعدشم من و بازیچه کردی و کلی ادا در آوردی! باید -

 !جای پلیس شدن بازیگر میشدی

    با ناراحتی گفتم: کافر نباش مانی من تو رو بازیچه نکردم

ندی به حرفم زد و گفت: متاسفانه که کافرم، این خودپوزخ  

 !تو چند بار بهم گفتی

          مانی من -

 هیس توجیه نمیخوام بگو سام و ساناز کو؟ آهی کشیدم و -

 !گفتم: بازداشتگاه



 با داد گفت: چی! چرا؟

    لبخندی زدم و گفتم: تشویش نکن بعد بازجویی آزادن

ست به خواهر و چی چی رو آزادن تو به کدام جرعت د -

 برادر

 من زدی؟

    من که همش با تو بودم -

    گیجم کردی رای درست حرف بزن ببینم -

 خیلی رک گفتم: استیفن یکی از قاچاقچیان بین المللی ایست

 که بخاطر محکم شدن ارتباط از فن قدیمی ازدواج استفاده

یعنی تو هر کشور بخاطر مستحکم شدن روابطش با    میکنه  

ای تجار اون کشور ازدواج میکنهیکی از دختره ! 

 اینش غیر قابل باور مگه تو هیچ کشوری کسی اونو دست -

 گیر کنه؟

 نه چون او حقه های زیادی رو بلده و دخترا رو سمت -

 خودش جذب میکنه با پول و با آذادی! چیزی که به توهم

    پیشنهاد داد

 مانیا کمی رفع در فکر و بعدش گفت: منی ساده هم با

قبول کردمسرعت      

با تمامی از دخترها همین کار و کرده! بعد اگه کسی  -

 شکایتی

 میکرد استیفن خیلی راحت میگفت طرف دوستشه و هیچ



    کس کاری از دستش بر نمیومد

 !حاال کجاست اون هم تو زندونه -

 چرا من و آوردی اینجا؟ -

باید این کار و زودتر حل     مجبور بودم، راهی نداشتم -

    میکردم

وز که سر مون حمله شد و یادته؟ر  

 روز مرگ رهام؟ -

 سرم را به معنی تایید تکان دادم و گفتم: در حقیقت اون

          روز

 با باز شدن در حرفم در دهنم نصفه ماند و شیرین با سر و

    صدا آمد داخل

 پاشین بابا تازه عروسی ودوماد که نیستین چیزی به به دنیا -

 !اومدن بچه هاتون نمونده

 !با حرص گفتم: کم نمک بریز

 پشت چشمی نازک کرد و گفت: من شیرینم شکر میریزم نه

 !نمک

 بالش را برداشتم و سمتش پرت کردم که جا خالی داد و با

 چشمک گفت: صبحانه حاضره اگه زنت ضعف نداره بیایید

    باهم بخوریم

 نگاهم را به مانیا دادم و آرام پرسیدم: خوبی؟



ن به کمک شیرین آرام از جا بلند شدبدون جواب دادن به م     

 دلیل این دلخوری را نمیفهمیدم، یا شاید میفهمیدم اما به

بدون این که بی توجهی اش را در     روی خودم نمی آوردم

 نظر

خانه ام وسایل زیادی    بگیرم سمتش رفتم چیزی نگفت   

 نداشت بخاطر این که وضعیت مالی ام را زیاد خوب جلوه

را اجاره گرفته بودمندهم، این خانه      

 خوبی عروس خانم؟ -

 رژین بود که با مهربانی مانیا سوال کرد، او هم با چهرهای

    گلگون شده جوابش را داد

    مرسی خوبم! ببخشید که تو زحمت افتادید

 رژین با دلخوری ظاهری گفت: عه این چه حرفیه تو هم

    جای خواهر کوچکم رو داری

یع به طرفم برگشت و گفتبا آمدن واژه خواهر مانیا سر : 

    رای میخوام برم پیش ساناز

 !گفتم: بعد ظهر میرم دنبالش و میارمش

 با ذوق وصف ناپذیری گفت: جدی؟

 !لبخندی به رویش زدم و گفتم: اره

رژین و     دوباره به جلد سابقش برگشت و رو برگرداند

 شیرین



 حس کرده بودند که بین ما شکر آب است کوشش به مزه

شتندپرانی دا     

 شیرین با شوخی گفت: خوب مانیا خانم ببینم دست پخت

 !خواهر شوهر تو خوش میکنی یا نه

 مانیا لبخند خجولی زد و گفت: لطف دارید خیلی خوش

    مزس

 اوهو این هنوز سوپه بیا قرمه سبزی رژین و بخور حس -

 !میکنی تازه متولد شدی

 !مانیا با لبخند گفت: خواهر منم دست پختش عالیه

ژین در حالی که برای خودش سوپ میکشید گفت: چهر  

 عالی االن کجاست؟

 مانیا بی برو برگشت گفت: به لطف خواهر زاده ای شما

 !زندان

شیرین با تعجب به هم نگاه کردند و بعد نگاهشان     رژین 

 مرا

    شکار کرد

 !با تعجب گفتم: چیه؟ حرص بابا تون پیش من نیست که

 !رژین آرام گفت: تو که سلب صالحیتی

 خوب؟ -



 مانیا چی میگه؟ -

 !حقیقت و -

 چیکار با خواهر این بیچاره داری؟ -

 !بابا رژین تو که این همه یه حرف و بزرگ نمیکردی

 من کاری با خواهرش ندارم، اون فقط تحت باز جوییه بعد

 !اتمام بازجویی آزاد

چیزی نگفت رژین که کالفگی لحنم را درک کرده بود      

 مانیا هنوز قاشق اول را در دهان نگذاشته بود، که با سرعت

    دستش را روی دهانش گذاشت و از سر میز پرید

با سرعت دنبالش رفتم و چند ضربه به درب سرویس 

 بهداشتی

اما جای جواب دادن فقط صدا ناهنجاری باال آوردنش     زدم

 می

    آمد

 !مانی در و باز کن -

بیشتر از     ، ولی مانیا درب را باز نمیکردنگران شده بودم

 ده

 دقیقه بود که پشت در ایستاده بودم و التماس میکردم که مانیا

اما او جواب گوی هیچ یک از نگرانی     درب را باز کند

 های من



آخر سر مجبور شدم از راه تهدید پیش بروم ،صدای     نبود

 باز

نیا درشدن قفل درب آمد و بعدش چهره ای رنگ رفتهای ما  

    قالب در جا خوش کرد

 با نگرانی و با سرعت گفتم: خوبی؟

 !سرد و بی حس گفت: خوبم

 از کنارم رد شد و خودش را روی تخت ولو کرد:، غذا

 نمیخوری؟

    نه دیگه کوفتم شد

 مانی چرا اینطوری رفتار میکنی؟ از این که حامله ای -

 ناراحتی؟

ه از این که تو بابابه سمتم برگشت و با نگاه پُر از غم گفت: ن  

    شون هستی ناراحتم

           بهت سر تا سر وجودم را گرفت و تیکه تیکه گفتم: اما

بهم گفتی عا          اما تو که           

 پرید وسط حرفم و گفت: اشتباه نکن! من عاشق رایکای

 !شدم که میشناختمش نه این رایکای که کالً برام غربس

رین با خندهبا دل پُر غصه نگاهش میکردم که رژین و شی  

 آمدند داخل اتاق و رژین گفت: الهی قربونش برم که داره

 !اظهار وجود میکنه



 :شیرین با ذوق گفت

 !اره دیگه جیگول خالشه -

 بعد کمی متفکر نگاهم کرد و این بار پرسید: راستی من

 عمشم یا خالش؟

من که همه چیز را برای او گفته بودم ولی چرا نگاهش به 

 من

 اینقدر سرد و بی حس بود؟ مگر گناهکار من بودم؟ با صدای

 :داد شیرین به خود آمدم که گفت

 رایکا کجایی؟ -

 هیچ جا من برم کار دارم شما متوجه مانیا -

    باشید

     بدون منتظر ماندن از جا بلند شدم و اتاق را ترک کردم

آدمتقریبا ً صبح بود و هوا نسبتاً پاک، بارانی که نم نم میآمد   

مقصدم اداره بود باید     را برای قدم زدن وسوسه میکرد

 ببینم

 چرا هنوز سام و ساناز رها نشده بودند؟

 از تاکسی پیاده شدم و رفتم داخل اداره، سام و ساناز پیش

    یکی از ستوانها داشتند چند برگهای را امضا میکردند

 سمت شان رفتم و با سالم بلند باالیی اعالم حضور کردم و

تم: هنوز آزاد نشدین؟گف  



 سر هر دو همزمان سمتم چرخید و سام با لبخند گفت: سالم

 داداش خوبی، مانی خوبه؟! آزاد شدیم برگه ها رو امضا

    میکنیم

    گفتم: من که خوبم ولی خواهرت اجازه نمیده خوب باشم

 :ساناز با نگرانی بدون این که مجال برای سام بدهد گفت

خبریهچرا؟ حالش بده ،یا کدوم      

    او هم منتظر نگاهم میکرد

          آهی کشیدم و گفتم: نه! حالش واسه فعالً خوبه، فقط

 سام مضطرب پرسید: فقط چی؟

    همه چیز رو بهش گفتم -

 چشمهای هر دو در آنی گرد شد و سام گفت: عکس العمل؟

 !باهام سرد شده -

 چند ضربه روی شانه ام زد و با مهربانی گفت: ناراحت

ل مهربونی دارهنباش اون د ! 

 لبخندی گرمی به رویش زدم و گفتم: راستی شما دایی دو

    قلوها میشید

از سر شوق گفت و سام مبهوت« وای»این بار ساناز   

 گفت: جدی؟

 !اره -

     دوباره هم دیگر را بغل کردیم و او اظهار خوشی کرد



 ساناز با بیقراری گفت: پس بریم دیگه من میخوام خواهرم

    ببینم

کمی صبر کنین میرم پیش سرهنگ ببینم چی ها میگه اگه -     

    سام با متانت گفت: برو داداش

 :لبخندی گرمی به چهره ای خسته اش زدم و گفتم

    خیلی مردی سام، امید که جبران کنم

 در جوابم لبخندی زد و گفت: خواهرم خوشبخت شه واسه

 !من نهایت جبرانه

     سرم را تکان دادم و راه اتاق سرگرد را در پیش گرفتم

 چند ضربه ای به درب اتاقش زدم که با صدای محکمی

 !گفت: بیا تو

درب را آرام باز کردم و رفتم داخل، احترام نظامی گذاشتم 

 که

 با خنده گفت: حاال که دیگه زیر دست من نیستی چرا احترام

 نظامی میذاری؟

ادم و نه هم کناره گیری کردمولی من نه استعفا د -     

 !محکم و جدی گفت: ولی اخراج شدی

 سر به زیر انداختم که گفت: کجا بودی؟

 شما چیکار کردین؟ -

    همه رو دستگیر کردیم -



    خوبه، منم با مانیا بودم -

 اون کیه؟ -

    همونی که رستم من و دنبالش فرستاد -

اینجاابروهای سرگرد باال رفت و گفت: باید میاوردیش      

 !اون هیچ دخالتی تو این موضوع نداره -

    ولی این و باید ما تصمیم بگیریم -

 !سرهنگ اون حاملس -

دستهایش را در هم قالب کرد و گفت: تو قبالً ستوان بودی، 

 ما

چی حامله باشه ،زن     به هر کی مجرم بود کار داشتیم

 متاهل،

     بچه دار یا هم مجرد

    ولی اون مجرم نیست -

کجا اینقدر مطمعنی؟ بی هوا گفتماز  - : 

 !از اونجایی که بچه های من رو حاملس -

 دهان سرگرد ازحرفی که زدم باز ماند، کمی بعد با آرامی

 پرسید: زنته؟

    سر به زیر انداختم و با شرم گفتم: قصد ازدواج دارم

 با داد گفت: هیچ میفهمی چی میگی رهبر؟ با حقه یک زن

 فکر میکنی اون بیگناهه؟



          اما سرگرد -

    بیارش اینجا -

تنها نگفت    این لحن محکم دو پهلو بنظر میرسید  بیارش"

یعنی ساکت باش و    حرفش یک معنی دیگه هم میداد "اینجا  

 !ادامه نده

 از جا بلند شدم و این بار اتاق را بدون احترام نظامی ترک

با شانه های خمیده سمت سام و ساناز رفتم    کردم     

 سام آهسته گفت: چیزی شده، مرد؟

    باید مانیا رو بخاطر اظهارات بیارم اینجا -

 سرش را به معنی تایید تکان داد و گفت: ناراحت نباش این

 !قانون دولته

    اما میترسم مانیا فکر بدی بکنه -

 !لبخندی زد و گفت: اون دختر با درکیه

*** 

اناز گفتماز تاکسی پیاده شدیم با شرمندگی رو به سام و س : 

 !ببخشید که خونم در حدی یه خونه مجردیه

    این چه حرفه داداش مهم دل که پاک باشه -

    لبخندی به مردانگی اش زدم و رهنما شدم تا داخل برویم

    باران بند آمده بود ولی سردی رای جایگزین خود کرده بود



 هنوز چند قدم پیش نرفته بودیم که، درب ورودی خانه باز شد

ترسیده خواستم     ا با پاهای برهنه سمت ما دیویدو مانی

 سمتش

 بدوم که با خنده ای که با گریه مخلوط شده بود، سمت سام

مانیا و ساناز گریه     هنگ کرده در جا ایستادم؛    رفت

 میکردند،

 سام با چشمهای که برق اشک را میشد تشخیص داد کوشش

    بر آرام کردن آن دو داشت

دمداداش خیلی دلتنگت بو -     

بسه دیگه هر دو تا تون خیلی لوس شدین، این گریه چیه  -

 بابا

    دور شید

 لحن شوخ و حرصی سام باعث شد هر دو با چشمهای

    اشکی و لبخند محوی کنار بروند

 سام تا دهان باز کرد که چیزی بگوید با دیدن دستهای باند

 پیچی شده ای مانیا حرف در دهانش ماسید و سوالی به من

سر به زیر انداختم چون چیزی برای گفتن نداشتم    نگاه کرد     

 اصالً چی باید میگفتم؟ باید میگفتم بخاطر که از من نا امید

 شد قصد خودکشی کرده بود؟

 مانی دستات چیشده؟ -

 مانیا هول کرده در جواب سام با تته پته گفت: بریم تو هوا



    کمکم داره سرد میشه بخاطر بارون هم حسابی سرد شده

- 

نی گفتم دستاتما ! 

 !بریم تو داداش دیگه وقت گیر آوردی -

 رو کرد که سمت داخل برود که سام عصبی گفت: رگت رو

 زدی؟

 مانیا شرمنده سرش را پایین انداخت، سام با عصبانیت بی

    سابقه ای عربده کشید

 چرا؟ -

     گریه های مانیا سر گرفت و از ترس در خودش مچاله شد

    با سرعت سمتش رفتم ، مثل گنجشک میلرزید

    هیس عزیزم چیزی نیست -

 روبه سام کردم و گفتم: ببین زحمت بکش میتونی

 !بکشیش؟

 سام عصبی موهایش را در چنگ گرفت، ساناز با اشک

آرام در    با وجود بی میلی ام اما چیزی نگفتم    سمتش آمد  

تبغل ساناز اشک میریخت، سام به آرامی سمت شان رف  

    ببخشید آجیا یه لحظه کنترلم از دست رفت -

    صدای گریه های بلند مانیا مثل خنجر در قلبم فرو میرفت

 رژین و شیرین سراسیمه از خانه بیرون شدند که شیرین با



           نگرانی گفت: مانی چی ش

     با دیدن سام و ساناز به همراه من حرف در دهانش ماند

ه گفتم: داداش و خواهرهر دو سوالی به من نگاه کردند ک  

    مانیا

" هر دو با هم هماهنگ  ی زیر لب گفتند که ساناز" آهان

    گفت: ببخشید مزاحم شدیم

 !رژین با متانت گفت: نه عزیزم مزاحمت چی، مراحمین

     بفرمایین تو

 رو کردم سمت سام و ساناز گفتم: راست میگه هوا سرده

    بریم تو

با تعجب گفت: وا هنوز سام جوابی نداده بود که شیرین  

    مانی چرا کفش پات نیست

 !پوف کالفه ای کشیدم و گفتم: از عجله ای زیادشه

 !پس زود بیایین تو که بخاطر سرما چهره اش سفید شده -

 نگاهم را به مانیا دادم صورتش به سپیدی میزد، اما نه یک

 :سپیدی عادی! کمی سمتش مایل شدم و آرام گفتم

 خوبی؟

نه تکان داد و گفت: نه درد دارمسرش را به عالمت   

 با این حرفش قالب تهی کردم و رو به سام گفتم: برو سر



 !کوچه یه تاکسی بیار

این درد و حال     همه هاج و واج به من نگاه میکردند

 دیشبش

    چیزی نبود که به راحتی بتوانم ازش چشم پوشی کنم

سیاین بار با صدای بلندتری گفتم: سام با تو ام برو یه تاک  

    بیار

 رژین نگران گفت: چی شده؟

    درد داره -

 رژین آمد سمت مان و با لحن آرام کننده ای گفت: او حاملس

 و این دردها عادیه، چیزی نیست که بخوای اینقدر به تشویش

    بشی

 هنوز جوابی برای رژین نداده بودم که جیغ مانیا باعث شد

 رژین ساکت بشه و سام که هنگ کرده بود تکانی به خودش

ش که در « آخ»صدای        داد و با دو از پیش ما دور شد

 آمد،

     همچون تیری به قلبم اصابت کرد

 دلیل این روز مانیا من بودم؛ حاال چی از لحاظ بارداری، چه

 !از لحاظ کم خونی

*** 

 با نگرانی گفتم: چی شد دکتر؟



سال و گرم چهرهای بود با لبخند عینکدکتر که زن میان   

 هایش را پایین داد و گفت: من که از اولم گفتم چیزی نیست،

دیدی شیطون هاتون دارن برا خود شون جا     قبول نکردی

 باز

 !میکنن و این باعث شده درد بکشه

 نفسی از روی آسودگی کشیدم و لبخند شیرینی از تصور دو

گفت: زیادی عاشقبچه کوچک زدم، که دکتر با لبخند   

    بنظر میای

اگر بودم که    لبخند روی لبم ماسید، نه! من عاشق نبودم  

    باعث و بانی این حالت عشقم نبودم

 دکتر چند داروی تقویتی نوشت و رفت به مریض های دیگه

     سر بزند، که سام گفت: میرم بیارم تو پیشش باش

     باشه -

رده های اخم رویسام که رفت نگاهم را به مانیا دادم هنوز   

هنوز نگاهش رنگ دلخوری     صورتش خود نمایی میکرد

 داشت؛

 کنارش نشستم آروم گفتم: هنوزم دلخوری؟

نگاه    هنوز جوابی نداده بود که صدای زنگ گوشیم بلند شد  

حتماً     کردم رژین بود، وای یادم رفته بود برایش خبر بدهم

 از

 !نگرانی چند کیلو وزن کم کرده



ه های زیر چشمی اما کنجکاوی مانیا دکمهدر مقابل نگا  

    اتصال را زدم

 الو رژین؟ -

    صدای نگران و تندش در گوشی پیچید

 !الو و زهر مار چی شد پس؟ قرار بود خبر بدی -

    آرام اما شرم زده گفتم: یادم رفت

خاک تو سرت ما سه نفر مردیم از نگرانی بگو چی شد؟  -

 دکتر

 گفت؟

دکتر میگفت بخاطر که    نبوده خدا رو شکر مشکلی جدی -  

 بچه ها خود شون رو جا به جا میکنه کمی درد میداشته باشه

    و چیزی جدی نیست

 نفس آسوده ای هر سه که در سینه حبس شده بود را میشنوم

    و لبخندی از این که مانیا تنها نیست روی لبم نقش میبندد

سپس رژین با حرص میگوید: خوب حال مانیا رو میپرسیدم 

 که

حاال تو هم گمشو    پرسیدم و شکر خوب هم بود ! 

 بعد از اتمام حرفش صدای بوق های پی هم در گوشی

 میپیچد، با تعجب به گوشی نگاه میکنم قطع کرد؟

    صدای جیغ دوباره ای مانیا رشتهای افکارم را پاره میکند

 تا میخواهم سر بلند کنم ضربه ای بدی به سرم میخورد و در



به خاطر مانیا هم که شده    آنی مقابل چشمانم سیاه میشود  

یک دستم را به سرم     محکم میشوم و از پا در نمی آیم

 میگیرم

با دیدن شخصی مقابلم با تعجب     و به عقب بر میگردم

 زمزمه

    میکنم

 !تو؟ -

 استیفن وقتی دید که با ضربه ای غیر فنی او از پا در نیامدم،

ش را نباخت و دستش برای ضربهدست و پاچه شد ولی خود  

با     ای بعد باال رفت که به خود آمدم و به موقع مهار کردم

 لگد

کمی قدرتش « آخ!»زدم زیر زانوی راستش که با گفتن 

 تحلیل

ضربه ای دیگری به زانوی چپش زدم که کامل افتاد    رفت  

 زمین؛ بدون از دست دادن فرصت یک لگد دیگر روی سینه

افتاداش زدم که به پشت       

 برای جلوگیری از بلند شدن احتمالیش پایم را روی قفسه ای

 سینه اش گذاشتم و اسلحه ام را در آوردم وسمتش نشانه

بی توجه به درد سرم ابرو باال انداختم و گفتم: خسته    گرفتم  

شما خسته نشدین؟ بابا    شدم بابا از بس ضرب المثل گفتم  

تاد پس افتاد؟! آخه نشنیدی که میگن هر کی با رایکا در اف



 چرا

 اینقدر خنگی تو؟

 صورت جمع شده از درد استیفن و صدای هق هق مانیا بد

به خاطر این نه که قصد جانم را     جور رو اعصابم بود

 کرده

 بود، به خاطر ترساندن مانیا اسلحه ام را روی سرش گذاشتم

 و گفتم: تو مگه زندان نبودی، پس این جا چه غلطی میکنی؟

جمع شده از درد گفت: تو باعث تباهیم شدی با صورت ! 

 بنظرم کسی رو که باعث شد تجارت چندین ساله ام بر باد

 بره رو زنده میذارم؟

 پوزخندی به حرفش زدم و گفتم: تو فکر نکردی همینی که

من خودم و -تباهت کرد، حاال میتونه عزرائیلت هم باشه؟   

    میکشم اما به دست تو نمیمیرم

کرده بودم که با یک حرکت پایم را پیچاند کههنوز حرکتی ن  

نباید سستی نشان بدهم و    جای من جیغ مانیا به هوا رفت  

 گرنه میدانم که من چی، حتی مانیا را هم زنده

با تمام دردم به خودم قوت دادم و اولین گلوله را    نمیگذارد  

عربده ای از درد کشید و     روی پای راستش شلیک کردم

 تلو

کمی سمت پایین مایل شدم و شروع     عقب رفتتلو خوران 

 به



لعنتی بد جور پیچاند، شاید در رفته باشد   ماساژ پایم کردم ! 

 !آخ میکشمت لعنتی -

 پوزخندی به این حرف بزگش زدم و گفتم: ضرب المثل

 !خیلی مشهوره که میگه لقمه بزرگ تو دهن گیر میکنه

    جناب تو االن با دستهای من زخمی شدی

با پوزخند میگوید: شیر زخمیش بهترهمثل خودم  ! 

 تا خودآگاه با این حرفش بلند میخندم و کمی جهت تغییر

نگاهم به مانیای که با روح فرقی ندارد میافتد، که    میدهم  

     نگاهش میخ خون روی زمین است

 تا خواستم سمتش قدم بردارم که استیفن با شیلیک گلوله در

کم    صدای آه من با جیغ مانیا یکی شد    کمرم مانعم شد  

 نیاوردم و سر اسلحه ام را سمتش کج کردم و مثل خودش به

مانیا از ترس پشت سر هم جیغ     کمرش شلیک کردم

 میکشید

لنگان لنگان    و حتی بلند شدن را هم فراموش کرده بود  

استیفن از     سمتش رفتم ، اما انگار قصد آرام شدن نداشت

ددر  

 به خود میپیچید و من هم بخاطر ترس مانیا خودم را آرام

صدای هم همه ای که در راهرو بیمارستان بود     گرفته بودم

 به



با    گوش میرسید اما چرا کسی داخل نمی آمد را نمیدانم  

 !صدای تحلیل رفته گفتم: هیس مانی چیزی نیست

وداز جا بلند شدم که کمک بیارم استیفن دیگر از حال رفته ب  

مانیا قصد    و صدای هم همه ای سالن هم به گوش میرسید  

 جدا شدن از من را نداشت و انرژی من هم هر لحظه تحلیل

    میرفت

آخر یکی    من خوب شوم این بیمارستان را ویران میکنم  

 نیست بگوید در این اتاق چه خبر است که صدای شلیک

 !می آید

ر نرسیده کهبه هزار زحمت سمت در قدم برداشتم هنوز به د  

    صدای جیغ دلخراش مانیا با باز شدن در هماهنگ شد

 بدون

 نگاه کردن سمت در برگشتم سمت مانیا که صدای دو شلیک

 پشت سر هم و دردی که در قفسهای سینه ام پیچید همه باهم

     اتفاق افتاد

صدای جیغ های دلخراش مانیا و صدای نگران داداش 

 کوچکم

بی هوشی به یاد دارم آخرین چیزی بود که قبل از     

*** 

 )مانیا(



چشمهایم هنوز    با درد و کوفتگی الی پلکهایم را باز کردم  

 تار میدید ولی بوی بد ضدعفونی کننده نشان دهنده این بود

من چرا بیمارستان بودم؟    که در بیمارستان هستم  

 هر قدر به ذهنم فشار آوردم چیزی یادم نیامد خواستم از جا

سرش پایین    سام نمایان شد باز شد و قامت بلند شوم که در  

 بود و متوجه نبود من به هوش آمدم با صدای دورگه صدایش

    کردم

 !سام -

 سرش را با سرعت باال آورد و کمی با مکث نگاهم کرد ،یک

 لحظه انگاربه خود آمده باشد با سرعت سمتم دوید و نگران

 گفت: خوبی؟

مرتب و خاکی چراصورت خسته، موهای ژولیده، لباسهای نا  

 سام این گونه خسته و آشفته بود؟

خوبم! رایکا           با صدای که به زور شنیده میشد گفتم: خ

 کو؟

انگار منتظر این حرفم نبود، چرا که با یک تکان سرش را 

 باال

 آورد و گفت: جاییت درد داره دکتر و صدا بزنم؟

 !نه خوبم رایکا رو صدا بزن -

 کت سیاه رنگش را بیرون آورد، تازه متوجه رنگ سیاه



سر تا سر سیاه بود و بس   لباسهایش شدم ! 

 با تردید پرسیدم: سام چرا سیاه پوشی؟

بخواب برم دکتر و     سرم را نوازش کرد و گفت: هیچی گلم

 صدا

 !بزنم حالت رو چک کنه

    این بار عصبی گفتم: نه من رایکا رو میخوام

تا من و     با چشمهای پف کرده وارد شد در باز شد و ساناز

 سام

    را دید با سرعت آمد سمتم و خودش را در بغلم پرت کرد

 !وای مانی خدا رو شکر به هوش اومدی -

 ساناز من خوبم میشه کمی فاصله بگیری؟ -

 دلخورانه از من جدا شد و گفت: خوبی؟ سه روزه روی این

گی خوبمتخت افتادی و خون به جگر مون کردی االن می ! 

 همین حرف ساناز کافی بود، کافی بود تا خاطرات بد قبل از

با ترس به سام نگاه کردم و گفتم    بی هوشی را بیاد بیارم : 

 سام رایکا کو؟

 سرش پایین بود و ذهن من سمت لباسهای سیاه رنگ او و

نه! نباید فکر کنم    چشمهای پف کردهای ساناز میرفت  

ا نیوفتادهمطمئن هستم اتفاقی برای رایک ! 



 !لرزان گفتم: صداش کن دلم براش تنگ شده

 اما سر پایین سام و چشمهای به اشک نشستهای ساناز گواه

    خبری بود که من نه میخواستم بشنوم و نه تحملش را داشتم

چانه ام شروع به لرزیدن کرد و این بار با بغض گفتم: سام 

 ترو

 !خدا بگو حالش خوبه

متم آمد و دلجویانه گفت: چیزیمتوجه حال خرابم که شد س  

 که تو فکر میکنی نیست خواهری! آروم باش برات خوب

 !نیست تو سه روز بی هوش بودی

 نه! خدایا این یکی را دیگر تحملم نیست، با این یکی

 !امتحانم نکن

 نگاهم سمت ساناز رفت که با ترحم و چشمهای اشکی نگاهم

د که راه گلویماما من اشکم نمی آمد و فقط بغض بو    میکرد  

دلم میلرزید و فهمیدم که سام آن حرفها را    را گرفته بود  

     بخاطر این گفت که حال من خراب نشود

 بغض جا مانده در گلویم از خنجر به شمشیر تبدیل شده بود و

    هر لحظه برای نابودیم تالش میکرد

جواب درست برام نمیدین؟          یکی تون ج         چرا  -  

استراحت کن هیچ چیز نیست بخدا  عزیزم خواهری یکم -

 باور



 !کن

 با تمام توان، از ته دل منی که به قول رایکا با خدا بیگانه

    بودم داد زدم

ا         ه خد            ن - ! 

 )هشت سال بعد(

با یک    آخرین ظرف را هم شستم و توی جا ظرفی گذاشتم  

بچه که نیستند اتیش پاره    هوی بلند آشپزخانه را ترک کردم  

    هستند، با نیم وجب بودن شأن همه جا را به گند میکشند

    صدایم را روی سرم انداختم و صدایشان زدم

 مارینا، سارینا کجایین؟ -

از سنگ صدا در می آمد از این دوتا ورجک نه! کمی این 

 طرف

با حرص     و آن طرف را نگاه کردم چیزی عایدم نشد

 خواستم

ناهنجار مفهومی ازسمت حیاط بروم که با شنیدن صداهای   

بی هوا درب اتاق را باز کردم که     اتاقم راهم را کج کردم

 دیدم،

با دیدن این    باز این دوتا افتاده بودن به جان لباسهای رایکا  

 کارش آه ور حسرتی کشیدم و زیر لب گفتم: آه رایکا کجایی

 !که ببینی چطور همه دلتنگتن



شما این جا روبا عصبانیت سمت شان رفتم و گفتم: باز که   

 !بهم ریختین

 :هر دو با نگاه عاجزانه ای نگاهم کردند، که سارینا گفت

همه بابا شون رو بوس میکنن ما    مامی چی کار کنیم  

    مجبوریم لباسهاش رو ببوسیم

    دلم فشرده شد از حرفهای کودکانه اما بزرگش

    مامانی بیا برو با بچه ها بازی کن، باباتم میاد -

یلی وقته همینو میگی اما بابا هیچ وقت نیومدکی میاد؟ خ -     

 صدای رهام از پشت سرم آمد که گفت: باز شما دوتا

 ورجک مامان و اذیت کردین؟

 هر دو با دیدن رهام با ذوق سمتش دویدن و با صدای

    شادی گفتند: عا عمو آمد

با خنده    رهام زانو زد تا هم قد برادر زاده هایش شود  

یشان باز کردآغوشش را برای هر دو     

 چطورین ورجک های من؟ -

 هر خود شان را در بغل عمویشان جا دادند و با لحن لوسی

 !گفتند: خوبیم، فکر کردیم رفتی پیش بابا

 با این حرف شأن لبخند به یک بارگی رو لبهای من و رهام

اما رهام زودتر از من به خود آمد و گفت: نه گل     ماسید

 های



با به زودی میاد    دمعمو من یه جای دیگه بو     

باز هم با هم گفتند: آخه کی هر روز حرف تون همینه! هر 

 دو

 انگاری هماهنگ کرده بودند، رهام که دید حریف این دو تا

     نمیشه با خنده شروع کرد به قلقلک دادن شأن

 هر سه سر خوش میخندیدند ولی من دیگر لبم به خنده باز

یم نمیکردنگرانی برای یک لحظه هم رها    نمیشد     

 زنداداش؟ -

وای از آن    نگاهم را به رهام دادم، با نگرانی نگاهم میکرد  

    روزی که فهمیدم زنده بود، چقدر شوکه شده بودم

 !نگرانم رهام، نگران -

 !نباش زن داداش همه چی اوکی میشه -

 پوزخندی به حرفش زدم و گفتم: من هنوز نمیدونم تا کی به

 !بچه هام بهانه های الکی بیارم

    ما روزهای بدتری رو هم گذروندیم -

 با به یاد آوردن هشت سال قبل سرم را به معنی تایید تکان

 !دادم و گفتم: اره درسته

 )فلش بک(

 فقط خدای را صدا میزدم که به قول اطرافیانم



 !نمیشناختمش

    مانی به خدا چیزی که فکر میکنی نیست رایکا زندس -

گریه گفتم: دروغ نگو اگه زنده اس، کجاس پس چرا با  

    نمیاد

سام گفت: هیس ساکت    حاال ساناز هم با من گریه میکرد  

    باش االن یکی رو صدا میزنم برات همه چی رو بگه

من رایکا رو میخوام اون     نمیخوام هیچکی رو نمیخوام -

 و صدا

 !بزن تو رو خدا

    مانی، مانی هست مانی آرم میگم -

ی دید راهی ندارد که آرم شوم داد زدوقت     

 !وقتی میگم ساکت ساکت شو دیگه -

     با دادش از ترس صدایم در گلو خفه شد

 !دلجویانه گفت: قصد نداشتم جگرخونت کنم یکم درک کن

 با بغض نگاهش کردم که آرام پرسید: صداش بزنم؟

رو به ساناز     بدون حرف سرم را به معنی آری تکان دادم

 اشاره

د، که او هم سمت درب اتاق رفت و بعد از چند لحظه باکر  

شخصی که با دیدنش دهانم از فرط    شخصی داخل آمد  

رهام بود    تعجب چند بار بدون هیچ آوایی باز و بسته شد  



 !مقابلم بدون هیچ زخمی صحت مند و سر حال

 با لکنت گفتم: دارم خواب میببینم، نه؟

    حرف سام باعث شد پی ببرم بیدارم

 !نه واقعیته -

 آخی چطور؟ -

    این بار رهام به حرف آمد

خوبی؟    سالم زنداداش -  

    خوب بودم؟ نه آنقدر گیج بودم که نفهمم خوبم یا بد

 فقط بگو چطوری؟ -

 ساده و کوتاه گفت: من نمیخواستم اما بخاطر شما مجبور

 !بودم، داداشم بخاطر من

، بهحتی نمیفهمیدم چه عکس العملی نشان دهم چی برسد  

 !سوال پرسیدن

 چه مجبوریت؟ -

    انتظار پذیرایی بهتری داشتم -

 نه من حال شوخی داشتم و نه حال ماندن در این حالت گیجی

 را، سپس بی حوصله گفتم: تا نفهمم که چه خبره همه چی

 !همینطوره

 داداش عاشقت شده بود و نمیخواست به هیچ قیمتی از -



 !دستت بده

 کارخانه ای قند قلم لحظه به لحظه بروز رسانی میشد از

 کارهای عجیب رایکا! دلم شور نبودنش را میزد، من خودم

احمق» به خود تشر زدم     دیدم گلوله به بدنش اثابت کرد  

خب خب چه  -« حرف و تمام کن و سراغ رایکا رو بگیر!

 ربطی

 داشت دروغ بگید؟

با اندوه    نشستسمتم و آمد و روی صندلی کنار تختم   

 نگاهش گفت: خوبی؟

 این چه سوال احمقانه ای بود وسط حرف زدن؟

 با عصبانیت گفتم: این چه سواله؟ حرفات و تموم کن

 !میخوام رایکا رو ببینم

 آهی کشید و گفت: بابات چند مدارکی که بابا بر علیه من

اگه تو رو نمی آورد    ساخته بود، رو تحویل پلیس داده بود  

رش نصفه میماند، اگه می آوردت باید ریسک میکردایران کا     

    مکثی کرد که حرصی گفتم: من هیچی نفهمیدم

     اگه زنده بودن من خبر دار میشدن االن من زندان بودم -

 تا وقتی زندان بودم دست و پای داداشم بسته بود، اونا هم به

اون موقع رایکا نمیفهمید     راحتی عروسی تو رو میکردن

 واسه

ست و پا بزنه! اگه میومد سمت من از تو بی خبر میشد،کی د  



شاید عروسی     اگه میومد سمت تو از من بی خبر میشد

 صوری

 تو با استیفن میشد؛ اما من رو راحت تو زندان میکشتن! واسه

    این بود که دروغ گفتیم

 !خوب، خوب فهمیدم االن رایکا کو؟ -

 !گفت: بیا بریم پیشیش

ا بلند شدمبا تردید و آرام از ج      

 بدنم را انگار کسی از ماشین گوشت رد کرده باشد! تا این حد

هم قدم با سام و رهام از اتاق بیرون    کوفته به نظر میرسید  

ساناز بی صدای گریه میکرد و از پشت سر مان می     شدیم

    آمد

 دلیل گریه های ساناز را نمیفهمیدم، اما سکوت اختیار کردم تا

بعد از طی چند راهرو اشخاص     مزودتر به جانان برس

 آشنای را

پاهایم کم کم مجال راه رفتن را از    پشت درب اتاقی دیدم  

چشم های پف کرده و به اشک نشسته ای رژین     دست دادند

 و

رهام پشت درب     شیرین گواه خوبی برای دل بیقرارم نبود

 اتاق

 ایستاد، جرعت نداشتم به اسم اتاق نگاه کنم یا حرکتی انجام

همد     



 !رهام آرام گفت: نگاش کن زنداداش، داداش اونجاست

نگاه ترسیده و لرزانم سمت    با انگشتش به سمتی اشاره کرد  

با دیدن حروف آی، سی، یو کنار    درب اتاق کشیده شد  

سام نگران پرسید: خوبی؟    درب اتاق دنیا سرم چرخید  

 خوب بودم؟ قطعاً که نخیر! کدام آدمی با فهمیدن این که

 عشقش و پدر اطفالش در اتاق آی، سی، یو است خوب

    میتواند باشد؟ لرزان زمزمه کردم

زندس؟          ز -  

 رهام لبخندی زد و گفت: آروم باش زن داداش، داداش

 !زندست

با    همین حرف کافی بود تا نگاهم سمت اتاق کشیده شود  

 دیدن کوه صبورم بین آن همه سیم و آالت برق حالم

دستهای مشت شده ام را روی دهنم    شدگرفته تر از قبل   

    گذاشتم و آرام هق هق کردم

اما قبل از    با قدم های لرزان سمت درب آی، سی، یو رفتم  

    ورودم پرستاری مانعم شد

 خانم کجا؟ -

!با عجز نگاهش کردم و گفتم: اجازه بدید برم تو لطفا  ً  

     با نگاهم عاجزم نگاه طلبکارانه اش در مهربانی فرو رفت

ام آمد سمتم و گفت: چیکارشی خانومی؟آر  



 چی بگویم؟ بگویم پدر بچه هایم است؟

 لبهایم را از هم باز کردم و گفتم: کسی که اون توئه همه ای

          زندگی منه، عشق منه

 !دستم را روی شکمم گذاشتم و گفتم: پدر بچه هامه

 پرستار که عجز کالمم را دید کوتاه آمد و گفت: زیاد دیر

 !نکنیا

بوی تند     ند محوی به خاطر تشکر زدم و داخل شدملبخ

 ادویه

اما خودم را نگه    در دماغم پیچید که حس کردم باال میارم  

    داشتم و با قدم های کند خودم را نزدیک تخت رایکا رساندم

 صورتش رنگ باخته بود، لبهایش ترک برداشته بود و بدنش

    الغرتر از قبل بود

لرزان لب زدم با گریه های روان و چانه ای     

 !خیلی نامردی! من مسلمون نیستم اما تو کافری میکنی -

 من بدون تو چی کنم با این دو وروجک توی شکمم؟

 گریه امانم را برید و چیزی به فرود آمدنم نمانده بود، که در

بی رمق سر برگرداندم با دیدن رژین گریه    بغلی فرو رفتم  

    هایم صدا پیدا کردند

طور شد؟ خداوند چرا نذاشت من روی خوشیرژین چرا این -  

 ببینم؟ درسته ازش قهر بودم ولی راضی نیستم روی اون



 !تخت لعنتی ببینمش

 هیس گل دختر چیزی نیست باید به فکر خودت و بچه هات -

 !باشی

چطور جگر گوشه هایی را یادم    بچه! آری من مادر بودم  

 رفته بود؟

رژین بچه هام          با ترس سر بلند کردم و لرزان گفتم: ر  

 سالمه؟

 !کمرم را نوازش کرد و گفت: اره گلم قوین مثل بابا شون

اما     این حرف رژین دلداری بزرگی برای دل داغانم بود

 بچه

این را درست زمانی    هایم با پدرشان هیچ کدام قوی نبودند  

با ترس نگاهم سمت    فهمیدم که ماشین ها به صدا در آمد  

    رایکا کشیده شد

    تمام ماشین ها خط صاف و وحشت انگیز را نشان میدادند

 نگاه وحشت زده ام سمت رژین کشیده شد، هنوز چیزی نگفته

    بودم که درب اتاق باز شده و چند دکتر و پرستار آمد داخل

من و رژین رو بیرون کردند و شروع به چک کردن 

 وضعیت

یکی از پرستارها با سرعت سمت شوک    رایکا کردند 

ریکیالکت  



    رفت

 !وای نه -

آنقدر در     دیگر قدر سر پا ماندن کمکم از من سلب میشد

 شکم

 بودم که گریه های با صدای شیرین و رژین را نشنوم ،ضجه

های رهام را نشنوم، صورت غمگین و اشک آلود ساناز را 

 نبینم،

    بغض مردانه ای سام را در نظر نگیرم

ین شوک، اولیندکتر شوک را به هم دیگه مالش داد و اول  

برای بار    تکان بدن رایکا و بیحس شدن من هماهنگ شد  

           دوم، سوم، چهارم

 همینطور ادامه داشت اما آن خطه ای لعنتی صاف

با تمام توان جیغ زدم و محکم افتادم زمین    نمیشدند ! 

آن روز سیاهی، روز درد که باعث شده طفل های بی گناهم 

 در

یم را حس کردم، اما نفهمیدمخیسی بین پا    نطفه خفه شوند  

    ساناز دوید سمتم اما دیگر دیر شده بود    برای چی بود

 این

    مادر دیگر عذا دار بچه ها و عشقش بود

 )حال(



 کجایی زن داداش؟ با بهت گفتم: ها؟ -

 هیچی میگم حالت خوبه؟ -

 آه پر حسرتی کشیدم و گفتم: نه! نه خوب نیستم، تا حاال

حاال میخوام واقعیت رو بگم    دگفتم خوبم حالم خوب نش      

    نه من خوب نیستم

 !تو رو خدا یکم قوی باش -

     بس ادای قوی بودن رو در آوردم ضعیف شدم -

 با غم گفت: درکت میکنم، اما تو بگو چاره چیه؟

     هنوز جوابی نداده بودم که صدای گریه ای سارینا بلند شد

 دویدم سمت شان و گفتم: چه خبره؟ سارینا

ریه گفت: ماری موهام رو کشیدبا گ     

     حرصی گفتم: اگه یک روز از دست شما راحت باشم

 ماری مامان جون این چه کاریه؟ آدم موهای خواهر

 بزرگترش رو میکشه؟

 با زبان بچه گانه گفت: مامی بهش بگو به عروسک من

 !دست نزنه

 با تشر گفتم: بس کنید دیگه! این کارا چیه میکنید؟

ر انداختند که گفتم: پاشین عروسک هاتون هر دو سر به زی

 رو

 !جمع کنید، االن بچه ها میان



 سارینا با شیرین زبانی گفت: مامی امروز رقص خارجکی

 کنیم؟

 با چشمهای گرد شده گفتم: خارجکی؟

    مارینا با زبان نصفه و نیمه اش جوابم را داد

    اون لوژ لقش کلدی ما دیدیم -

 با چشمهای گرد شده گفتم: من و میپاییدین؟

 !هر دو با هم هماهنگ گفتند: اره

 صدای بلند خنده های شیرینی در خانه پیچید، به گوش

     هایم باور نداشتم

میترسیدم برگردم و این صدای دل     به بابا شون رفتن -

 انگیز

 !چیزی جز وهم نباشد

 !بابا -

سمت درب صدای ذوق زده های دخترها و دویدن شأن  

بعد از کمی    خروجی مهر تأیید به روی درست شنیدنم میزد  

 مکث برگشتم عقب دو باره دیدمش، بعد از هفت ماه

 !دیدمش

 معنی واقعی دلتنگی را درست زمانی بهتر میفهمید که عزیز

حجم عظیمی دلتنگی    کرده ای دلتان را بعد از مدتها ببینید  

ز سر و صورتش دخترها ا    ام را حاال درست تر میفهمم



 باال

    میرفتند و پدرشان را بوسه باران میکردند

    او هم با خنده و عشق دخترهایش را میبوسید

 :صدای شاد رهام از روی پله در سالن پیچید که گفت

 خوش اومدی داداش از صبح تا حاال به زور خودم رو نگه

    داشتم، همه چیز رو لو ندم؛ آخه خیلی غم میخورد

دقه در آمده گفتم: میفهمیدی میاد و چیزیبا چشمهای از ح  

 !نگفتی؟

 رهام با خنده چشمکی تحویلم داد و گفت: باید سورپرایز

 !میشدی دیگه

    صدای جانانم به گوشم طنین انداخت

 وال کو؟ من که نمیبینم حتی حس میکنم از آمدن من -

 !ناراحته

 !رهام با سرخوشی گفت: آخه داداش من سر خر زیاده

مبهوت نگاهش میکردم، اما او با سر خوشی من همانطور  

    دخترهایش را میبوسید و با رهام شوخی میکرد

 نفهمیدم رهام چیگفت؟ نفهمیدم دخترها چرا با رهام به

 طبقه باال رفتند؟ فقط وقتی به خود آمدم دیدم فاصله مان

 !فقط یک قدم است و بس



 شاید هنوز هم باور نداشتم، که بعد از هفت ماه بی خبری

    اینطور بی خبر آمده باشد

 پذیرایی نمیکنی خانم؟ -

 آخ که چه قاتل شده بود امروز، انگار کمر بسته بود تا

    جنازه ای قلبم را بخواند

 آخرین قدم را من لرزان برداشتم،

 !چقدر الغر شده بود

 کی گفته است زندان جای بدی است؟ من که بعد از این

 هفت ماه آزادی این اسارت را شیرین تر شهد، گرماتر از

    خورشید، در عشقتر از لحظه ای میبینم

 !با گریه ای از سر شوق گفتم: هنوزم خیلی خری

 تک خنده ای کرد و گفت: آخه نشنیدی که میگن رایکا از

    اول آدم بود این مانیا خرش کرد و باهاش ازدواج کرد

 !گفتم: گمشو

ودم بس نیست؟تا االن گم ب -  

 :چشم های اشکیم را به نگاه قهوه ای اش دوختم و گفتم

 !دلم هزار راه رفت

 !گفت: ببخش

    باالتر از سیاهی رنگ نیست، شیرین تر از شهد نیست



 کی گفته این حرف را؟

 من دیدم باالتر از سیاهی را هم دیدم، شیرین تر شهد هر

 !لحظه ام با وجود رایکاست

بود، انگار با نگاه کردن رفع دلتنگی نگاهمان گره نگاه هم  

اما     چقدر منتظر این روز بودم که برگردد    میکردیم

 دلخور

 هم بودم حتی یک بار هم زنگ نزد بپرسد ما کجا هستیم،

 چی میکنیم و چی میخوریم؟

     با صدای اهم اهم یک نفر نگاه مان از هم گسسته شد

    برگشتم رهام بود که با مرموزی نگاهمان میکرد

 خوب میدونم دلتنگی این هفت ماه اینقدر زود رفع نمیشه، -

    اما بچه ها رو دیگه بیشتر از این نمیتونم نگه دارم

 با شرم سرم را پایین انداختم که رایکا آرام گفت: شرمتم

 !خریدارم

 با این حرف باعث شد سرم بیشتر در یقه فرو بره و

    صورتم از خجالت شکل گوجه بشود

زانویش نشسته بود و مارینا روی زانوی سارینا روی یک  

 دیگرش، هر دو سر جنگ داشتند که کدام اول خاطرات شأن

    را برای پدر شأن بگوید

 رایکا هم با خنده سرا پا گوش شده بود، و با دل جان گوش

    به حرفه ای نصفه و نیمه ای دو دخترش گوش میداد



 من در حالی چیدن میز نهار با عشق و لبخند نگاهشان

    میکردم

 خیلی خوشحالی؟ -

 صدای رهام باعث شد نگاهم را از آن سه عشق زندگیم

    بگیرم

 دست به کمر و با اخم مصنوعی گفتم: تو چرا امروز هی

 میپری وسط احساسات مردم؟

 با چشمک گفت: منظورت از مردم خودتی دیگه؟

 قاشقی را که در دستم بود، پرت کردم سمت که صاف خود

 !روی سرش

 !آخ -

 با دیدن صورت در هم شده اش با بلند و با صدا شروع

    کردم به خندیدن

 رهام با نگاه کردن به پشت سرم با نیش باز آشپزخانه را

    ترک کرد

    با عشق لب زد

 !مانی بخند برام -

بدون میل درونی با دلخوری گفتم: اره بخندم که پرو بشی؟ 

 که

 !باز بری و بدون خبر گم بشی تا من خون جگر بگیرم؟



    با اخم مصنوعی گفت: من روز اول گفتم که نمیرم

 میدونم من گفتم برو سر وظیفت چون میدونستم که -

 دوسش داری اما، من نگفتم عملیات هایی برو که من ماها

    ازت بی خبر بشم

پسآخه عزیز من! من نرم مأموریت، تو نری، دیگران نره  -  

 کی باید مواظب مملکت باشه؟ بی حواس گفتم: خب خب

 !پلیسا

 با صدای بلند شروع کرد به خندیدن، حتی یادم رفت در

فقط محو خنده اش شده بودم و    مورد چی حرف میزدیم  

 !بس

 خنده اش را به مشکل فرو خورد و گفت: عزیزم پلیس که

 !ماهایم

حرفم تازه فهمیدم چی گفتم سپس برای ماست مالی کردن  

 گفتم: خوب حاال کجا بودی؟

 !نگاهش را به ساعت داد و گفت: نهار بخوریم میگم

 چی فرق داشت این هفت ماه صبر کردم ،یک دو ساعت هم

     روی آن

دخترک هایم از آمدن    نهارمان با عشق و خنده صرف شد  

حتی اگر لیوان به نان هم     پدرشان به وجد آمده بودند

 برخورد



بعد از غذا همه تشکر کردند و رفتند     میکرد میخندیدند

 سالن،

من هم شروع کردم به جمع کردن ظرف ها که رهام آمد 

 داخل

هر وقت ایران می آمد همیشه در جمع    و به کمکم پرداخت  

 کردن ظرفها برایم کمک میکرد، به قول خودش نمیتوانست

    ساکت یک جا بنشیند

 ظرفها که جمع شد گذاشتمش در ظرف شوری و با

داشتن لیوان و ریختن چای سمت سالن حرکت کردمبر      

 رهام هم در یک ظرف کمی کاکائو و شیرینی گذاشت و

    آمد سالن تا با چای بخوریم

 خوب نمیخوای چیزی بگی؟ -

    با لبخند نگاهم کرد و گفت: تلویزیون رو روشن کن گلم

یعنی در حرص دادن لنگ نداشت، با چشمهای ریز شده از 

 جا

بعد از روشن کردن    کنترل را سمتش گرفتمبلند شدم و   

 تلویزیون دوبار کنارش نشستم البته اگر این دوتا بچه جای

    برای من میگذاشتند

 تلویزیون روشن شد و ریکا یک چنل خبر را گرفت و با

     نگاهش اشاره کرد که به تلویزیون نگاه کنم

رو به رهام هم گفت: بچه ها رو ببر تو اتاق شون تا وسایل 



ونش  

 رو آماده کنن و منتظر بابا بمونن که امروز باید با هم بازی

    کنیم

« هورا»چشمکی ضمیمه ی حرفش کرد که بچه ها با گفتن 

 از

    جا بلند شدند و سمت اتاق شأن دویدند

 !هشدار گونه گفتم: آهسته

رایکا با خنده گفت: به عمو    اما گوششان بدهکار نبود  

 !شون رفتن شیطونا

 برگشتم سمتش و گفتم: جان؟ عمو! هردوتاشون کپی خودتن

 آقا زاده! زورگو، لجباز، مسخره، جدی و خیلی عادت های

 !عجیب دیگه

    صدای زنگ در ما را از خلسه ای شیرین مان در آورد

 با دست و پاچگی از جا بلند شدم، رایکا هم کالفه به نظر

    میرسید

رک کردمسالن را ت« میرم ببینم کیه؟»با گفتن      

یک نگاه به    بدنم را انگار در کوره گذاشته باشند، داغ بود 

 آیینه

 انداختم تا اگه ایرادی باشد برطرف کنم، که با دیدن صورت

با به یاد آوردن چند لحظه    سرخ شده ام بیشتر سرخ شدم  



 پیش لبخند دیگری روی لبم نشست،

 با به صدا آمدن دوباره ای زنگ در افکار شیرینم به یک

    بارگی از سرم بیرون زد

با دیدن افراد پشت درب    سمت درب دویدم و بازش کردم  

 !یکی زدم پیشانی ام و گفتم: ای وای

 !همه ای شأن با هم، با صدای بلند گفتند: سالم استاد

 :با سرعت انگشت اشاره ام را نزدیک دماغم کردم و گفتم

 !هیس

 :وقتی یک کمی از جنب و جوش شأن کاسته شد، گفتم

    بچه ها امروز و فردا کالس نداریم

 همه وار رفتند، آتوسا دختر حاجی میرزا گفت: چرا استاد

 اشتباهی کردیم؟

 لبخندی زدم و گفتم: نه عزیزم! فقط عمو اومده بعد دو روز

االن هستش اگه کالس برگذار کنیم    کالس برگذار میکنیم  

 !نمیتونه بخوابه

رفت این بار باز صدای شان تا اوج آسمان ! 

 !آخ جون عمو اومده -

 !این بار با تشر گفتم: هیس بچه ها ساکت دیگه



     باالخره بعد از کلی مشکل فرستادم شان خانه های شان

 برگشتم داخل رایکا سرش را به پشتی مبل تکیه داده بود و

     چشمهایش بسته بود

 !دیر کردم حتماً خوابش برده

ل گرفت؛نزدیکش شدم ولبخندی از وجودش رو لبم شک  

 !چقدر خوب بود، بودنش

 خواستم بروم یک احوالی از اطفال بگیرم که ناگهانی رایکا

    پرید، از ترس جیغ کوتاهی کشیدم که باعث خنده اش بگیره

 با گفتم: کوفت به چی میخندی؟

 !گفت: به زن نمونه ام

 تا دهان باز کردم که یک دشنامی، کتکی چیزی مهمانش

 !کنم که گفت: ببین

به پشت سرم کشیده شد، کمی مایل شد و کنترل را از نگاهم  

    صدای تلویزیون را کمی زیاد کرد    روی میز برداشت

 حاال

    درست تر میتوانستم صدای مجری را بشنوم

 باند بزرگ قاچاق اعضای بدن دیروز توسط تیم سرهنگ -

 سپهر به مدیریت سرگرد رهبر دستگیر و به پنجه ای قانون

    سپرده شد

 سران دولت و تجاران از این تیم عالی تشکر نموده و ابراز



    خرسندی از وجود همچین جوان مردها میکند

ً  این عملیات طی چندین سال پنهانی و طی هفت ماه تقریبا  

          علنی اجرا گردید و

با تعجب برگشتم    رایکا صدای تلویزیون را کمی کم کرد  

ی نه؟سمتش و گفتم: رهبری رو که میگفتن تو نبود  

 !چرا من بودم -

 :اشک در چشمهایم شروع به جمع شدن کرد که رایکا گفت

 !چته مانی؟ عزیزم آروم باش چیزی نشده که

میگی چیزی    چیزی نشده؟ رفتی بین اون همه آدم خور  -  

 - نشده؟ من هفت ماه ازت بیخبر بودم میگی چیزی نشده؟

تا     خوب عزیز من! منم به همین خاطر از تون دور بودم

 مبادا

 !اون نامرد ها بالیی سر تون نیاره

 سر تو هر بالیی اوم -

 فراموش کردم کجا هستم، چیمیکردم، چی میگفتم؟

 دلخوری هایم پر کشید و باز با رایکا داخل یک خلسه ای

 !جدید شدیم

 !من "دلبر رقاص" شرمتم خریدارم -

 نگاهش کردم، اگر اتفاقی میافتاد چی؟



 )فلش بک(

می به گوشم میرسید، اما تشخیص دادهصدای نا مفهو  

رفته رفته صداها    نمیتوانستم که کی است و چی میگوید  

    برایم واضحتر میشد

 عزیزم، خانومم پاشو! خسته نشدی بس رو این تخت لعنتی -

 خوابیدی؟

 اینجا همه برات دل شون تنگ شده هر روز هر شب کار همه

نگدل نبودشده دعا کردن و اشک ریختن، تو که این همه س ! 

این صدای رایکا بود          این صدا ! 

یعنی من هم ُمردم؟    اما او که ُمرد من خودم دیدم  

 به زحمت پلکهای روی هم افتاده ام را کوشش کردم که باز

ناگهان صدای چیزی شبیه ماشین ها بلند شد ،صدای    کنم  

    وحشت زده ای رایکا که خدا را صدا میزد

صدای چند    ط تقال میکردممن برای باز کردم چشمهایم فق  

     نفر دیگر که برایم نا آشنا بود

 چند لحظه بعد همان صدای نا آشنای گفت: خانوم خانی

پس آروم باشید    آروم باشید، میدونم صدام رو میشنوید ! 

 نمیدانم چرا اما به حرفش گوش دادم و دست از تقالهای بی

    فایده برداشتم



    خوبه! حاال کمکم پای راست تو رو تکون بدید -

با     هر چی کوشش میکردم نمیشد، انگار خشک شده بود

 صد

     عذاب و درد دو تکان خفیفی به پایم دادم

 صدای مرد غریبه دوباره آمد که گفت: خوبه حاال دست

    راست

اما حاال    به صد هزار مشکل هر قسمت بدنم را تکان میدادم  

تر از قبل شدهحس میکردم محرک ! 

 بالخره نوبت به چشمهایم رسید که این بار همان مرد غریبه

 که حدس زده بودم دکتری چیزی بود؛ گفت: خوب حاال

 نوبت چشمهاست فقط ذهن تون رو خالی کنید تا این کار

    تون رو ساده کند

 ذهن من خالی از هر چیزی بود، اما پر بود از یک نفر! در

ه حس کردم صدایش را شنیدم،بود از رایکا! رایکای ک  

     رایکای که حس کردم در این اتاق بود

 هر بود حتی شده به خاطر رایکا ذهنم را خالی کردم که

    صدای دکتر آمد

 خوبه! حاال فکر کن اطرافت فقط سفیِد سفیده و هیچ چیز -

 !جز سفیدی اطراف تون نیست

 به حرفش گوش دادم کوشش نهایی ام را برای بهتر شدن



مکرد     

 !حاال آرام آرام چشمهاتون رو باز کنین -

 کوشش کردم به حرفهای دکتر دقت کنم و آرام الی

    پلکهای سنگینم را باز کردم

 نوری که در اتاق باعث شد چشمهایم عکس العمل نشان

     بدهند و زود بسته شوند

 !آرام دخترم! حمید نور برق و کم کن -

دکتر که گفت دوباره با صدای    چند لحظه منتظر ماندم : 

    خوب حاال

    آرام به پلکهایم فاصله دادم

اما کم کم    در شروع همه چیز تار و مار مفهوم بود  

    واضحتر و واضحتر شد

 مرد سن کردهای که یونیفرم سفید دکتر بر تن داشت، با

 لبخند مهربانی گفت: خوبی؟

    فقط یک کلمه توانستم بگویم، آن هم خیلی آرام

 !رایکا -

با همان    ر عمیق گرفت انگار فهمید چی گفتملبخند دکت  

 لبخند گفت: حمید برو اون شوهر دیوونش رو بفرست، تا

 !زنشم قاطی نکرده



 به حرف خودش، خودش خندید و گفت: عالئم حیاتی خوبه

 فقط زیاد رو خودت فشار نیار که این یک ماه شوهرت خون

    مون رو توی شیشه کرد

 !یک ماه؟

 چشمهای گرد شده ام به دکتر فهماند که چیزی از

برای همین گفت: عزیزم شوک بدی    حرفهایش نفهمیدم  

 !بهت وارد شده بود برای همین یک ماه توی کما بودی

     چشمهایم گرد شدند و مغزم شروع به تحلیل کردن، کرد

 !خط صاف ماشینها، جیغ من و پردهی سیاه مقابلم

دم؟یعنی من یک ماه در کما بو  

     هنوز بدنم کرخت بود و درد داشت، اما نه به شدت قبل

دکتر بعد از چک کردن وضعیتم اتاق را ترک کرد و هنوز 

 دکتر

 !درب را نه بسته بود که درب باز شد و رایکا آمد داخل

نگاه خسته ام به یک بارگی برق زدند و او هم بیقرارتر از 

 من

من رساند دوید سمتم و با چند گام بلند خودش را به     

چقدر دل    اشک در چشمهای قهوه ای رنگش حلقه زده بود  

گفت: به واقعیت که     تنگ این تیله های قهوهای بودم



 !کافری

 با خنده اشک ریختم، دل تنگی و عشق در صدایش موج

    میزد

 تنها توانستم بگویم: زنده ای؟

 آره عزیز من، آره گل من! تو که من و کشتی با این همه -

تخوابیدن ! 

*** 

 چند روز گذشت باالخره فهمیدم که اون روز لباس مشکی به

رایکا هم وقتی من از حال    خاطر دفن استیفن تن سام بود  

حالم خوب شده بود،    رفتم قلبش شروع به نبض زدن کرده  

وقتی فهمیدم اطفال به دنیا    اما حال روحیه ام بدتر شد  

شدنیامده ام در نطفه خفه شدند، حالم بد و بدتر      

امروز هم مثل     هیچ چیز باعث نمیشد روحیه ام بهتر بشود

 این

 چند روز دوباره خیره شده ام به دور دست های که از

    پنجرهای اتاقم پیداست

    در با صدا باز شد، بر نگشتم اما عطر رایکا را میشناختم

 حقش نبود که هم اطفالش را از دست بدهد و من هم اینطور

 !بشوم قوز باال قوز



 !مانی یه سورپرایز دارم -

 حتی برنگشتم ببینم چی است؟

    آمد مقابلم با لب و لوچه ای آویزان نگاهم کرد

 !بی حس نگاهم کردم که گفت: برگرد عقب

اما با    حوصلهای حرف را نداشتم، سپس بی حرف برگشتم  

 دیدن چیزی که مقابلم بود، هین کوتاهی کشیدم و دستم را

    روی دهانم گذاشتم

آمد و مقابلم زانو زد، حلقهای تک نگینی را سمتمرایکا   

 دراز کرد و با عشق و لبخند گفت: بیا با عشق با هم پیر

 !شیم مانی

 اشکهایم از شوق سرازیر شدند، نگفت ازدواج کنیم،

 نپرسید با من ازدواج میکنی؟ گفت با عشق با هم پیر

 !شیم

 !دستم را سمتش گرفتم و گفتم: قبوله

 )حال(

 مانی، مانی خوبی؟ -

نگاه خیر هام را از صورتش گرفتم و با بغض گفتم: من یه 

 بار

این بار دیگه    از دستت دادم رای! تاوان بزرگی هم دادم  



    اونقدارم قوی نیستم

    گفت: منم دلم میخواد بقال سر کوچه بشم

    خندیدم باهم، با عشق، با لبخند

اگر آن    هم نه به پای "با هم پیر شیم" رایکا راست میگفت  

روز رایکا مرا به خود نمی آورد شاید امروز با هم پیر 

 نمیشدیم،

 !به پای هم پیر میشدیم

 !زنداداش، زنداداش -

با نفس نفس نزدیک مان شد و رو به رایکا گفت: برو     

 که

     وروجکات من و خورد

 رایکا با خنده گفت: بچه که نداشت نشانی ز پدر، تو بیگانه

ترخوانش مخوانش دخ ! 

     البد شعر یه چیزی دیه بود -

من هم خواستم بروم باال که    چشمکی زد و سمت باال دوید  

 !رهام گفت: زنداداش

 برگشتم سمت و گفتم: هوم؟

    دست دست میکرد که چیزی بگوید، اما انگار متردد بود

 روهی چیزی شده؟ -

یه چیزی میخوام         خوب نه! راستش           اوم -     



 خب؟ -

اری میرین؟برام خواستگ -  

 چشمهایم اندازهای نلبکی شد و گفتم: چی؟

 خوب خواستگاری، داره عمرم به فنا میره ها! تا سالمتی -

 !بیست و نه سالمه

 با این حرفش بلند زدم زیر خنده، رهام پسر شوخی بود و

اما انگار حاال جدِی جدیه    هیچ وقت جدی نبود     

 خوب کیه این خوش نصیب؟ -

مش آتوساست اوناون شاگردت که اس - ! 

گفتم: ای کلک از    وای وای پس آقا دل به آتوسا داده   

 کی؟

    سه ماه قبل -

     آتوسا دختری خوبی بود و بعد از رفتن رایکا شاگردم شد

 گرچند شاگردهای من بیشتر بچه ها بود اما آتوسا چون ریز

 جسه بود و عالقه ای زیادی به رقص داشت خواست شاگردم

بین بچه ها می آمد و میرفت، به قول خودش او هم     شود

 یک

    بچه بود

 !خیلی خوشحالم روهی، حاال کی بریم؟ فوری گفت: امشب -

 با تعجب گفتم: اینقدر زود؟



          خب، خب فردا شب براش خواستگار میاد اگه -

 حرفش را خورد و سر به زیر انداخت، پس آمار هم و

    داشتند

شده یک بریم انجام سنت؟خوب پس سنگ ها باز  -  

 !زنداداش -

 باشه پس که اینطوره زنگ میزنم همه امشب بیان اینجا اگه -

    بله رو گرفتیم یه جشن کوچک هم بگیرم

    با ذوق گفت: شما آمادگی رو بگیر من زنگ میزنم بیان

 !بچه پرو -

 از جا بلند شد که برود اما دوباره برگشت و گفت: االن

 کاری نیست من بکنم؟

    چرا گل و شکالت بگیر و بیار -

     باشه -

 از جا بلند شدم و گفتم: برم ببینم شماره شون تو کتابچه ام

 !هست یا نه

 با سرعت تلف همراهش را در آورد و گفت: بیا من

    شماره ای خونه شون و دارم

با چشمهای ریز شده نگاهش کردم و با حرص گفتم: پاشو 

 برو

    خودم زنگ میزنم هماهنگ میکنم



 سر به زیر با قدمهای بلند دور شد که دوباره صدایش

     کردم

 روهی؟ -

 جانم زنداداش؟ -

 !ای کلک کارت وصله -

 سرش را خاراند و گفت: حاال چی میگفتی؟

    هیچ یه تحفه هم واسه زنت بگیر -

    نیشش را تا بنا گوش شل کرد و گفت: ای به چشم

یزی بدی هماما چ    به اخمهای درهم پدر آتوسا نگاه کردیم  

معلوم بود زیاد از این وصلت راضی نیست    نمیگفت     

    درب اتاق آتوسا باز شد و هر دو با لبخند محوی بیرون شدند

 دیدن لبخند روی لبهای آنها لبهای من و رایکا را هم به خنده

    باز کرد

 با ذوق گفتم: چی شد عزیزم، ما دهن مون و شیرین کنیم؟

    سر به زیر با کمی مکث گفت: هر چی بابا بگه

 نگاههای همه سمت پدر آتوسا رفت که با اخمهای در هم به

صورت رنگ پریده ای رهام دیدنی بود     آتوسا نگاه میکرد

 ولی

با چشم و ابرو به من     کاری هم از پیش برده نمیتوانست

 اشاره

    کرد که سر حرف را باز کنم



درش گفتم: آقای نیک بخش اگرگلویی صاف کردم و رو به پ  

 جواب تون بله باشه قول میدم کسی به دختر تون نگه باالی

مگه نه رای؟    چشت ابروست  

نا محسوس    به رایکا کردم که دیدم آرام چایی میخورد  

 سلقمه ای به پایش زدم که چای درگلویش پرید و دست و

    پاچه گفت: بلی، بلی مانیا جان درست میگه

من رفت که بی توجه نگاهم را به پدرچشم غره ای به   

    آتوسا دادم

    پدرش با اخمهای در هم گفت: نظر آتوسا برای من ارزشمنده

 با وجود این که به دوستم وعده دادم، اما میبینم آتوسا از این

ببینین یه خواهش ازتون دارم؛ آتوسا هیچ     وصلت راضیه

 کی

بهش بگه رو جز من نداره! نمیخوام هیچ کسی از گل نازکتر     

 مامانش و قبل از این که چشم باز کنه از دست داد من بخاطر

او دیگه ازدواج نکردم؛ عاشق مامانش بودم و نظر به عشق 

 به

          اون عاشق دخترمم هستم

اشکهای من و آتوسا روان شد    صدایش بغض دار شد     

 !فقط خوشبختیش رو میخوام چیزی زیادی نه -

و کنار پای پدرش زانو رهام دستمالی سمت آتوسا گرفت  

    زد



    با لبخند محو و گلوی بغض دار زمزمه کرد

من عاشق    عشق و تجربه کردین بابا پس درکم میکنید -  

 دختر تونم از جونم مایه بذارم نمیذارم آب تو دلش تکون

 !بخوره

     پدر آتوسا با لبخند از جا بلند شد و رهام را هم بلند کرد

م که رایکا گفت: گریه نکناشکهای رو صورتم را پاک کرد  

    عزیزم دلم میگیره

 لبخندی به رویش زدم و سمت آتوسا رفتم با لبخند بغلش

    کردم و گفتم: مبارکه عروس خانوم

، چشمهای   پدرش سمت مان آمد    آرام آرام هق هق میکرد  

 پدرش هم به نم اشک نشسته بود، اما فقط بغض کرد و اجازه

    باریدن به خودش را نداد

بخاطر عوض شدن جو گفت: ما دهن مون رو با رایکا  

 دست کی شیرین کنیم؟

 با این حرف رایکا همه به خود آمدند و آتوسا بی میل از

یک برگ از دستمال کاغذی از روی میز   پدرش جدا شد   

     برداشتم و دادم دستش تا اشکهایش راپاک کند

 همه کنار هم روی مبلهای نشستیم، آتوسا شیرینی رو بین

ریز چشمی نگاهش کردم؛ زیبایی خیره    پخش کردمان   

 کننده نداشت ولی چهره ای گرمی داشت و باعث میشد طرف

موهای قهوه ای با چشمهای قهوه    را برای خودش جذب کند  



 ای، لبهای معمولی با دماغ ساده پوستش هم که کمی

    گندمگون بود خیلی خوب نشانش میداد

حلقه ای مادر رایکا را از کیف دستی ام بیرون کردم ورود 

 به

 پدرش گفتم: آقای نیک بخش اگه اجازه بدید یه صیغه بین

 بچه ها خونده بشه تا رهام جان بتونه این حلقه رو که یادگار

    مامانش است دست آتوسا جان کنه

 آتوسا پرید وسط و گفت: عروس بزرگ شمایی بهتره اون

اشهحلقه دست شما ب     

 لبخندی به مهربانی اش زدم و گفتم: عزیزم حلقه عقد مامان

 !جون دست منه، این مال نشونشه این واسه تو

    لبخندی جذابی کل صورتش را پُر کرد و دیگر چیزی نگفت

 آقای نیک بخش بین شأن صیغه محرمیت را جاری کرد و

 رهام بلند شد حلقه را کرد و دست آتوسا، باعث شد جمع سه

مان دست بزنیمنفری      

 :کار نشان کردن که تمام شد رو به پدر آتوسا کردم و گفتم

 آقای نیک بخش ما رو ببخشید ولی باید بریم میخوایم

    یه جشن کوچیک پیش خود مون بگیریم

 پدرش که دیگر دلش از سمت رهام جمع شده بود با لبخند

 گفت: شام میماندید خوشحال میشدم اما حاال که حرف

ن پس صالحیت دست شماستجشن و جوو     



 تا خواستم تشکر کنم که رهام پرید و گفت: بابا جون آتوسا

 هم میتونه با ما بره؟

این بار پدر آتوسا با صدا خندید که از حرص به رهام چشم 

 غره

    رفتم

 !وال پسرم االن زن خودته اجازه اشم دست خودت -

نجایی زنگ زدم به ساناز و خبر بله گرفتن مان را دادم، از آ

 که

زود رسیدم؛    خانه ی ما به خانه ی پدر آتوسا نزدیک بود  

    نهایتش یک کوچه بود که با پای پیاده ده دقیقه هم نمیشد

 از بیرون نگاهی به داخل خانه انداختم که دیدم ناگهان برق

رفت، با حرص گفتم: این چه وقت برق رفتن بود؟ رایکا 

 سریع

 !گفت: مارینا از تاریکی میترسه

این حرف را زد همه با هم سمت خانه دویدم، داخل شدن تا  

 !مان همانا و صدای جیغ مارینا و سارینا همانا

 هر چهار مان یک صدا گفتیم: نکنه دزد آمده باشه؟ شروع

کردیم به صدا کردن سارینا ومارینا و کورمال کورمال گشتن 

 در

به صد هزار مصیبت خود مان را به اتاق سارینا     تاریکی



اریناو م  

نزدیک کردیم که درب اتاق من و رایکا باز شد و صدای 

 دست

هر چهار نفرمان     و سوت و تولدت مبارک مامان بلند شد

 تکان

 خورده به عقب برگشتیم که دیدم؛ ساناز به آن شکم گنده اش

 پا به نه دخترش بود ،شوهرش مجید، سام و نامزدش الدن،

بارک مانیا را میسارینا و مارینا همه با هم شعر تولدت م  

از هیجان زیاد دستم را روی دهنم گذاشتم و جیغ    خواندند  

    خفه ای کشیدم

دو قلو    دخترک های من برایم شعر تولدت میخواندند  

 نبودند سه سال تفاوت داشتند ولی از دو قلو چیزی هم کم

  من دلبر رقاص رایکا آرام گفت: تولدت مبارک    نداشتند
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 سنتر رمان


