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" فصل اول "

) سمیر (

اعالم م��وافقتش ب��رای دوس��تی رعش��ه ب��ه ج��ونم
میندازه و قلبم رو به درد میاره. دستم

روی موس لمسی لپ تاپ مشت میشه. این یارو رو
میش��ناختم. قبال ت��وی مهم��ونی ه��ای فرش��اد دی��ده
ب����ودمش. مرتیک����ه بواله����وس از مگس م���اده هم
نمیگذشت. االن با زبون چرب و چاپلوس��ش، هورن��از
ساده رو راض��ی ک��رده. موب��ایلم رو از کن��ار لپ ت��اپ
چنگ میزنم و شماره ی هورن��از رو میگ��یرم. ص��ندلی
رو با ضرب به عقب پرت میکنم و عصبی طول اتاقم
رو قدم میزنم. بوق دومی توی گوشم میپیچ��ه ک��ه رد
تم��اس می��ده. پوس��ت لبم رو ب��ه دن��دون میگ��یرم و
موهام رو مشت میکنم. اینقدر میگ��یرمش ت��ا ج��واب
بده. نمیذارم گیر کفتار ها بیافت��ه. ب��رای س��ومین ب��ار

میگیرمش

ک��ه ب��االخره ص��دای ظری��ف و عاص��یش ت��وی گوش��م
میپیچه. دستم رو به دیوار میگیرم
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و تکیه گاه تنم میکنم.

» سه ساله؛ سه ساله که بند دوستی ما پ��اره ش��ده،
چرا راحتم نمیذاری؟ با مزاحمت های وقت و بیوقتت

شب و روز نذاشتی برام. بسه دیگه. «

خدا لعنتم کنه با ندونم ک��اری از دس��تش دادم. زب��ون
سنگ شدهام رو به کار میندازم و بیتوج��ه ب��ه س��ردی

صداش میگم:

» هورناز! این کفتار ها کی هستن که دورهت کردن!
این الشی های عوضی الیق ت��و هس��تن؟! رام��تین ت��ه
لجن هاست میخ��وای ب��ا پ��ای خ��ودت ب��ری ت��وی دهن

شیر؟!� «

سکوتش که طوالنی میشه با تمنا میگم:

» دلم داره میترکه هورناز... اینکار رو نکن. «

دم پر حرصی میگیره و بعد از چند لحظه مکث فریاد
میزن���ه. ح���تی لحن مستاص���ل ام هم دلش رو ن���رم
نمیکن��ه. هورن��از کی اینق��در پ��رت ک��رده ک��ه بی رحم
شدی!» عوضی... تو من رو باز هک ک��ردی؟ آخ��ه ب��ه

تو چه کار های من! به تو چه با کی
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هستم با کی نیستم! آخه ت��و چ��ه ک��ارهی م��نی ه��ان؟
سمیر این آخرین اخطارمه، فقط ی��ک ب��ار دیگ��ه رد و

نشونی از تو دور و برم ببینم تو میدونی و قانون. «

بوق آزاد توی مغ��زم میپیچ��ه و من رو ت��ا م��رز جن��ون
پیش می��بره. نمنم��ک س��ینهام س��نگین میش��ه و رگ
گردنم میترکه. بیاختیار� موبایلم با عصبانیت غیر قاب��ل
کنترلی� به سمت دی��وار پرت��اب میکنم و عرب��ده زن��ان
محتویات میز رو روی زمین پخش میکنم. من عوضی
ام؟ منی که می خواستم از ش��ر آدم منحوس��ی مث��ل

رامتین

خالصش کنم؟ من رو با قانون تهدید میکن��ه! م��یز رو
چپ��ه میکنم و روی ل��وازم و لپ ت��اپی ک��ه روی زمین
پخششون کرده بودم میکوبم. صدای سرد و کلم��اتی
که بیرحمانه نثارم ک��رده ب��ود ع��رق س��ردی میش��ه و

روی تن و صورتم سرازیر میشه. از ته

دِل دردناکم به کیسه بوکس آویزون از سقفم مش��ت
میزنم. فریاد میکش��م و مش��ت می زنم. داد می زنم
و همه ی دردام رو می ریزم تو مشتایی ک��ه تن��د تن��د

روی کیسه
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بوکس فرود میاد و هیچ نقشی تو آروم کردِن دردِ ت��و
س��ینهم ن��داره. ی��ه الی��ه خ��ون جل��وی چش��م ه��ام رو
میگیره و به جای کیسه بوکس مشت هام روی دیوار

میشینه.

عربده های درموندهام خش به ج��ون ص��دام مین��دازه
که در اتاق ب��ه ش��دت ب��از میش��ه و ب��ه دی��وار کوبی��ده
میشه. دست هایی روی مچ دست ه��ام میش��ینه و ب��ا

هول و وحشت سعی میکنه آرومم کنه:

» داداش... سمیر ... آروم باش ن��وکرتم آروم ب��اش.
»

خسته و زار تن بیجونم رو روی دوش میثاق مین��دازم
و من رو کشون کشون تا روی تخت میبره و خ��ودش

رو کنارم جا میکنه. 

» چرا اینکار رو با خودت میکنی حاجی! ب��بین دس��ت
ه��ات رو... آروم ب��اش. «ص��دای دو رگ��ه و خس��ته ام

میلرزه:

» آتیش به جونم انداخته، چه جوری آروم باشم؟ چ��ه
جوری آروم باشم وقتی به من
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میگه عوضی! المصب من سمیرش بودم. االن ش��دم
اخ! «

ص��ورت خیس��م رو می��ان دس��ت ه��ام پنه��ون میکنم.

کاسه ی چشم هام مثل ک��وره ی گداخت��ه داغ و ت��ره.
میثاق متاُثر شقیقه به شقیقهام میچسبونه.

» سه سال وضعیت ت��و این��ه، این حس مث��ل موریان�ه
افتاده به جونت و داره ذره ذره نابودنت میکنه. م��رد
باش بجنگ با این وضعیتی که تو رو از خودت گرفته.

»

پوزخن��د پ��ر حس��رتی م��یزنم. رفتن هورن��از لهم ک��رد.
ج��وری خ��ردم ک��رد ک��ه تک��ه ه��ام رو هم نمیش��ه بهم
بچس��بونم. من باخت��ه ب��ودم ب��ه زن��دگیم باخت��ه ب��ودم.

لعنت به هورناز...

لعنت ب��ه این زن��دگی ک��ه رفتِن بعض��ی راه ه��ا، هیچ
برگشتی نداره... لعنت به من!

» ب��ا چی بجنگم؟! ب��ا دلم؟! مگ��ه م��نی هم مون��ده!
هورناز قلب و فکر و ذهن من رو با
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خودش برد. این سمیری که کنارته پوچ��ه! ت��و خالی��ه،
مثل حباب توی خالء «

آه عمیقی میکشه. داره س��عی میکن��ه من رو بفهم��ه،
درکم کنه و مرهمم باشه. ولی نمیتونه. نه تنها میثاق
بلکه هیچکس نمیتونه بفهمه من ت��وی این س��ه س��ال

چی به

روزم اومد. با هر خواستگارش مردم و زنده شدم ت��ا
ردش کنه. سمیر شد یه ربات ک��ه فق��ط ص��بح رو ب��ه
شب میرس��وند و ب��رای ش��أن و شخص��یت و غ��رور و

غیرت از دست

رفته اش عزاداری میکرد. میثاق ازم فاص��له میگ��یره
و دستش رو پشت کتفم میکوبه:

» ک��ار دنی��ا همین��ه... یکی رو ناک��ام می��ذاره یکی رو
کامروا میکنه. «

پنجه الی موهام میکشم. انگار فقط من س��رِ دل این
دنیا سنگینی میکردم:» نمیدونم چرا دنیا به م��ا رس��ید

شاخ شد. نمیدونم تاوان چی رو پس دادم که

روزگارم شد این لجنی که می بینی. «
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شایدم می دونستم دقیقا دارم تاوان کدوم خریتم رو
پس میدم. من هم جوون بودم.

من هم مثل خیلیای دیگه بچگی کردم حم��اقت ک��ردم
و لجبازی کردم و نتیجهش

ش��د رفتِن کس��ی ک��ه زن��دگیم رو ف��دای چش��م ه��اش
میکردم. میثاق آهی میکشه و بی

ح��رف از ات��اق خ��ارج میش��ه. پاه��ام رو روی تخت
میکشم و سرم رو به بالشت

میرس���ونم. پل���ک ه���ای بهم چس���بیدهام رو روی هم
میذارم. یه دردی حفره شده رو

دلم و داره ب���ه نقط���ه نقطهی تنم س���رایت میکن���ه.
یادآوری حرف هاش کبریت میشه

ت��وی انب��ار ب��اروت دلم. یع��نی اینق��در از من متنف��ر
شده؟! باور کنم این دختر با این

حجم از نفرت همون دخترِی که برای ناراحت نش��دن
من هر کاری میکرد؟ همون

دختری که به خ��اطر من ب�ه ب�رادرش دروغ می گفت
تا صبح تا شب کنارم باشه؟ نفس
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پر دردی میکشم که تشک تخت نرم باال پایین میش��ه.
میثاق انگشت هاش رو روی

پشت دس��تم میکش��ه ک��ه از ش��دت درد و سوزش��ش
بیاراده دستم رو عقب میکشم. نچ

بلندی میکشه و پنب��ه آغش��ته ب��ه بت��ادین رو روی زخم
های دستم میکشه:

» نچ... خیلی ک��ار خ��وبی ک��ردی دس��تت رو هم عقب
میکشی؟! مگه تو محمدعلی کِلِی

ای پسر! «

مردمک میچرخونم و نگاهش میکنم. با اخم کم رنگی
داره دستم رو میبنده.

چش��م دور ت��ا دور ات��اق میچرخ��ونم و نگ��اهم روی رد
خون دست هام که روی دیوار

مالیده شده ثابت میمونه:

» ات��اق رو هم س��ر و س��امون ب��دیم. اون خ��ون روی
دیوار رو هم پاک کن میثاق. «
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میثاق توی گل��و میخن��ده و دس��تش رو روی چش��مش
میذاره. اگه بدونه بودنش چه

نعمتیه! اگه نبود این س��ه س��ال رو دووم نمی��اوردم.»
چشم. ما چ��اکرم داداش��مون هم هس��تیم. ت��ا من این

اتاق رو سر و سامون میدم پاشو

لباس بپوش بریم یه چیزی بخوریم رنگ به رو نداری.
»

جا به جا میشم و به سمت دیوار میچ��رخم. هن��وز تنم
از فرط حرص میلرزه صدای

بیرحمش توی هزارتوی مغ��زم اک��و میش��ه و قلبم رو
پاره پاره میکنه. میثاق به بازوم

میکوبه و از روی تخت بلند میشه:

» پشت میکنی به من؟! پاشو ب��بینم امش��ب میخ��وام
حال بهت بدم اساسی به یاد

قدیما. «

با دی��دن لپت��اپ یه��و ص��داش پ��ر می ش��ه از تعجب و
تاسف:
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» اوه اوه آتیش زدی ب���ه م���الت؟! این لپ ت���اپ رو
دیگه ده تومان هم نمیتونی بخری!

خدا به این عقل بده به من صبر. دِ پاشو دیگه. «

با فکری ک��ه ب��ه س��رم میزن��ه ب��رق ت��وی چش��م ه��ام
میدوه. تنم رو از تخت جدا میکنم و

میشینم.

» میثاق! من امشب یه چشم آبی میخوام. «

میز رو بلند میکنه و به کنار دیوار میکشه. بلند میزن��ه
زیر خنده و وسایل رو دونه

دونه روی میز جا میده.

» چشم آبی؟! مگه اروپاست برم دس��ت یکی ش��ون
رو بگیرم بیارم داداش؟ ایرانه ها!

چشم ابرو مشکی رو عشقه. «

به فکر فرو م��یرم و ت��ه دلم از این لجن ب��ودنم ح��الم
بهم میخوره. عین کپکی که

س��رش رو ت��وی ب��رف ک��رده نمیخ��وام ک��ثیف� ب��ودن
زندگیم رو ببینم و میخوام غد و
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تخس به این زندگی سگی ادامه ب��دم ت��ا بلک��ه از این
عذاب درونیم کاسته بشه. میثاق

برای خودش میخونه و اتاق رو جمع و جور میکن��ه. از
اتاق خارج میشه که بهسمت کمد لباس هام م��یرم و

شلوار جین رنگ روشنم رو میپوشم و تیشرت

مشکی جایگزین تیشرت طوسی رنگم میکنم. میث��اق
با وایتکس رد خون رو پاک

میکن��ه و ب��ا هم از س��اختمون خ��ارج میش��یم. س��وار
دویست و هفت میثاق میشیم و با

س��رعت از کوچ��ه دور میش��یم. سیس��تم رو روش��ن
میکنم و موزیک غمگینی توی

فضای ماشین پخش میشه.

صدای عاصی هورناز هنوز روی مغزمه:

» ب��ا م��زاحمت ه��ای وقت و بی وقتت ش��ب و روز
نذاشتی برام... «

» عوضی تو باز من رو هک کردی... «
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تک تک کلماتش بیاختیار یادم میافته و مثل بمب قلبم
رو میترکونه.

ی��ک آن فض��ای ماش��ین ب��رام ان��دازه ق��وطی ک��بریت
میشه و ریه هام به سختی بهم نفس

میرسونن. پنجره رو پایین میدم و پلک میبن��دم. انگ��ار
یه گالن سنگین روی سینه

ام گذاشتن که اینقدر سخت نفس��م ب��اال می��اد. ه��وای
خنک بهاری رو عمیق نفس

میکشم و گوله س��نگیِن ت��وی گل��وم رو ق��ورت می��دم.
میثاق مقابل یه بستنی فروشی

نگه میداره و پیاده میشه. سرم رو به پشتی ص��ندلی
تکیه میدم و به آسمون مشکی

بیستاره خ��یره میش��م. ت��وام مث��ل من س��تاره ن��داری
نه؟! سیاهه سیاهی، مثل زندگی

من. ک�اش وق�تی فهمی�د مون�دنی نیس�ت، نمیذاش�ت
بیشتر از قبل دلم رو بند دلش

کنم. ک��اش بع��د از اون هم��ه پش��یمونی، فق��ط ی��ه
فرصت دیگه بهم میداد. ما جفتمون
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هم خطا رفتیم. ولی دل من که خطا ن��رفت. ح��داقل
به خاطر دلی که بعد رفتنش هم

پاش موند کاش به من فرصت میداد. میثاق ب��ا دو ت��ا
لیوان معجون پر مالت

برمیگ��رده و یکی از لی��وان ه��ا رو ب��ه دس��تم می��ده.
ماشین رو روشن میکنه و فرمون رو

میچرخونه. قلپی از معج��ون رو راهی مع��دهام میکنم
که میثاق محتاطانه لب باز

میکنه:» سمیر؟ اون مغز بیچاره رو ی��ه لحظ��ه خ��الی
کن تا نیم ساعت دیگه بهش احتیاج

داریم ناجور. «

دستی به صورتم میکشم و مستقیم نگاهش میکنم.

» چی میگی؟! «

گوشه لبش رو به دندون میگیره و دور موت��ور رو پ��ر
میکنه و با سرعت وارد زیر گذر

میشه. عاصی میشم و داد میزنم:

» با توام مرتیکه! میگم منظورت چیه؟!«
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دن��ده ع��وض میکن��ه و بین ماش��ین ه��ا الیی میکش��ه.
دندون روی هم میکشم و گوشت

پهلوش رو میون انگشت هام میگیرم و محکم فش��ار
میدم. صورت درهم میکشه و

دستم رو پس میزنه:

» آی... چته بابا! تو فقط بیا کجاش رو چیکار داری؟!
اگه به قبات بر خورد یه تف

بن��داز ت��وی ص��ورت م��ا ی��ه چ��ک ام مهمونم��ون کن.
حله؟! «

ب��ازدمم رو ب��ا ح��رص ب��یرون میفرس��تم.� این نم پس
نمیده. وقتشه با جذبه ای که همه

ازش حساب میبرن خواستهام رو گردنش بندازم.

» حله. به یه شرط! من امشب چش��م آبی میخ��وام!
»

از گوش��ه چش��م نگ��اهم میکن��ه و وارد ورودی اتوب��ان
شمال شهر میشه و ناچار میگه:

» حله. «

  15                       



هکمن

چند دقیقه بعد جلوی خونه ویالیی فرش��اد ماش��ین رو
پارک میکنه. پیاده میشیم و

هم قدمم میش��ه ک��ه نیش��خندی م��یزنم و ب��ا تمس��خر
میپرسم:

» مکان جدیده؟! «محکم میکوبم به کمرش که کمی
به جلو متمایل میشه. چشم غره ای میره و من

میتوپم:

» احمق فرشاد نامزد داره! اینجا رو ک��ردی مک��ان؟!
خودش کجاست؟! «

دزدگ��یر ماش��ین رو ب��ه ص��دا درمی��اره و دن��دون نم��ا
میخنده:

» خودش رو... آمممم... ح��اال ت��و چیک��ار داری. اوف
چه مکانی... میخوام یه حال

اساسی به دل و مغزت بدم. «

گن��گ و من��گ نگ��اهش میکنم. من رو آورده اینج��ا ک��ه
چی؟ امشب چشم آبی رو توی
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خونه خودم میخواستم تا هرچی حرص و غضب ت��وی
جونمه خالی کنم و از این

عذاب درونی بلکه راحت بشم. به هر نحوی که ش��ده
فقط میخوام دلم رو آروم کنم.

دکمه آیفون رو فشار میده که در حیاط باز میشه. از
حیاط پر گل و درختش

میگ���ذریم و وارد خون���ه ل���وکس و دوبلکس فرش���اد
میشیم. شهیاد و هوشمند کنار

بساط قلیون و چای، سمت سالن پذیرایی که با مب��ل
های راحتی اِل شکل از قسمت

سالن مهم��ون ج��دا ش��ده ب��ود پ��ای سیس��تم هاش��ون
نشسته بودن. نگاه چپی به میثاق

میندازم که چشمک شیطونی حواله��ام میکن��ه. چش��م
غره میرم و زیر لب غر می زنم:

» یه جوری گفتی مکان که به آدم بودنت شک کردم.
»

بی صدا میخنده و دست دور شونهام حلقه میکنه:
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» تو که میدونی حاجی! اونقدرهام کثافت نیستم. «

قامت الغر و دراز فرشاد از باالی پله های طبقه دوم
پدیدار میشه. برعکس ظاهر

جلف و موه��ای مش ش��ده و خ��ط گوش��هی اب��روش،
پسر خوب و با مرامی بود. توی این

مدتی که ت��وی ح��ال خ��ودم نب��ودم فرش��اد و میث��اق و
شهیاد و هوشمند و خانوماشون

خیلی هوام رو داشتن. نمی��دونم اگ��ه نب��ودن االن زی��ر
خاک بودم یا سر از بیمارستان

روانی در آورده بودم.نزدیکم��ون میش��ه و پ��ر ش��ور و
ش��وق من رو ب��ه آغ��وش میکش��ه و ب��ا میث��اق دس��ت

میده:

» سالم بچه ها خوش اومدین. چند ساعته ما منتظ��ر
شما هستیم. «

به س��مت بچ��ه ه��ا م��یریم ک��ه هوش��مند ب��ا دی��دن من
تصنعی چشم گرد میکنه و سر از

لپ تاپ بیرون میکشه.

  18                       



هکمن

» اووو ب��بین کی اینجاس��ت! س��میر؛ س��تاره س��هیل!
چطوری پسر؟!� «

ش�هیاد ش�لنگ قلی�ون رو پ�ایین می�اره و دودش رو از
دماغ بیرون میفرسته.� چشمک

ریزی به میثاق میزنه و با سر به من اشاره میکنه:

» چه جوری راضیش کردی از چهاردیوارِی اع��تزالش
بیرون بیاد؟ «

میثاق با خنده خودش رو روی کاناپه کن��ار ش��هیاد ج��ا
میکنه و شلنگ قلیون رو از

دستش میگیره:

» دزدیدمش. بده من خفه شدی. «

کنار هوشمند میشینم و دست هام رو ب��ه ط��ول مب��ل
باز میکنم. شهیاد و میثاق با

جدیت به صفحه لپ تاپ نگاه میکنن و ش��هیاد تندتن��د
اعدادی رو تایپ میکنه.

مردمک توی کاسه چشم میچرخونم و با چش��م ه��ای
ریز شده به لپ تاپ هوشمند
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نگاه میکنم. به شبکه وصل بود. تن خم میکنم و س��ر
کنار سرش میبرم:

» به شبکه وصلی؟! چرا؟! «

حواس بچه ها به من جمع میش��ه ک��ه ب��ا اخم غلیظی
نگاهشون میکنم و می غرم:

» چتونه! «

هوشمند، لپ ت��اپ رو روی پاه��ام ق��رار می��ده ک��ه ب��ا
تعجب به حرکاتش نگاه میکنم.

مشکوک میزنن چرا؟ فرشاد با سینی حاوی دو لیوان
شربت آلبالو به س��متمون می��ادو س��ینی رو روی م��یز
می��ذاره و کن��ارم میش��ینه. لب ه��اش رو ت��ر میکن��ه

دستش رو

روی شونهام قرار میده:

» من و شهیاد به سیستم هوشمند وصل هستیم. «

پنجره گوشه صفحه رو با موس لمسی بزرگ میکن��ه.
با دقت به اعداد و کلمات رمزی
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نگاه میکنم که تندتند در حال لود شدن هس��تن. نگ��اه
گذرایی به جمع میندازم و

شوکه به صفحه ای که میخوان هک کنن نگ�اه میکنم.
با تعجب میپرسم:

» کی رو میخواین هک کنین؟! «

شهیاد میگه:

» میخ��وایم ی��ه خ��ائن ملی رو ه��ک ک��نیم. میخ��وایم
ماهیت کسی رو فاش کنیم که

صد تا جوون مثل من و تو رو از کار بی ک��ار ک��رده و
زندگی خیلی ها رو به گند

کشیده. ولی ما علم هکمون در این حد قد نمیده ک��ه
وارد سیستم محافظت شدهاش

بشیم. «

عاصی نگاهش می کنم:

» خب؟! «

هوشمند، فرشاد و شهیاد رو از شبکه خ��ارج میکن��ه و
مجددا وارد صفحه هک میشه.
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» دست خودت رو میبوسه. «

فرشاد رو کنار میزنم و بلند داد میزنم:

» اسکل کردین؟! من فوقش بتونم شوهر اختر خانم
رو هک کنم که خیانتش رو شه.

مگه من کارمند سایبریام؟ «هوشمند عصبی مشتش
رو روی رون پام میکوب��ه و کالف��ه ب��دتر از خ��ودم داد

میزنه و

کشیده میگه:

» اَه... آدممم... داریم میگیم این بی بته گن��د زده ب��ه
زندگی من و امثال من. همونیه

ک��ه در ش��رکت فرش��اد رو تخت��ه ک��رد و امتی��ازش رو
ازش گرفت. میفهمی؟! بیا یه

درسی بهش بدیم که غلط بکنه دیگه غلط نکنه. «

به یاد شرکت تعطی��ل ش��دهی فرش��اد می��افتم ک��ه ب��ا
تموم نامردی حق فعالیتش رو

ازش گرفتن و ما رو از کار بیکار کردن. نفس پر سر
و صدایی میکشم و آروم
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خطاب به همهشون میگم:

» اگه لو برم چی؟! میدونی��د چن��د س��ال حبس میکنن
توی پاچهام؟! برای شما که

فرقی نداره پای من گیره.� «

فرشاد با اطمینان به لپ تاپ اشاره میکنه:

» نترس داداش آیدی فیکه خیالت راحت. این ک��ار از
شیر مادر حالل تره. «

از من انک��ار و از اون ه��ا اص��رار... آخ��رش مج��ذوبم
میکنن و عین مسخ شده ها دست

هام و انگشت هام به کار میافتن و ش��روع میکنم ب��ه
هک کردن پوشه و فایل های

شخصیش.

بع��د چن��د دقیق��ه پوش��ه و تم��امی فای��ل ه��اش رو ب��ه
سیستم هوشمند منتقل میکنم.

متحیر به صفحه نگاه میکنم! مگه میش��ه سیس��تم ی��ه
ادم دولتی به این اسونیا هک
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بش��ه؟ ب��دون رم��ز و ک��د گ��ذاری! مش��کوک پل��ک ب��اال
میکشم و به چشم های کنجکاوشون

نگاه میکنم و با افکاری مغشوش اتمام ک��ارم رو ک��ه
اعالم میکنم، بچه ها نفس آسوده

ای میکشن :

» تو بی نظیری پسر. نابغه و منحص��ر ب��ه ف��رد! «من
ک���ه ک���اری نک���ردم! فق���ط از طری���ق ش���بکه وارد

سیستمش شدم و اصال رمز گشایی

صورت نگرفت! مردمک های مشکوکم رو توی کاسه
میچرخونم و نگاهم به سمت

میثاق کشیده میشه و اون ب��ا لبخن��د و افتخ��ار نگ��اهم
میکنه. با حرکت لب تاکید

میکنم:

» چشم آبِی من یادت نره. «

موبایلش رو باال میاره و تکون میده.

» حلش کردم. «
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سیس���تم رو خ���اموش میکنم. ش���هیاد تلویزی���ون رو
روشن میکنه و همگی بازی والیبال

رو تماشا میکنیم. بعد از اتمام بازی، میثاق من رو به
خونهام میرسونه و میگه

نهایتا تا نیم ساعت دیگه سفارشم میرسه. وارد خونه
میشم. قلبم بی امون خودش

رو به قفسه س��ینه ام میکوب��ه. نمی دونم چ��ه حس��یه
که زیر پوستم دویده و داره

آش���فتگی رو ب���ه نقط���ه نقطهی تنم وارد می کن���ه.
آشفتگی و دلشوره ی چی؟ خدا

میدونه. کاش میتونستم یکی رو ج��ایگزین کنم ت��ا این
حسرِت و حرص بی پدری که

قلبم رو میس��وزونه رو آروم کنم. تیش��رت رو از تنم
میکنم و روی صندلی مقابل

کانتر پرت میکنم. وارد آشپزخونه میشم و شیشه آبم
رو از یخچال خارج میکنم و

یک نفس سر میکشم. در همین حین زن��گ آیف��ون ب��ه
صدا درمیاد. نفس زنان شیشه
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رو روی سینک ظرف شویی میک��وبم و ب��ه س��مت در
میرم. دکمه آیفون رو میفشارم

و در ورودی خونه رو باز میکنم و جلوی در میایس��تم.
چند لحظه بعد در کشویی

آسانسور باز میشه و من... کفش های س��فید پاش��نه
بلند و شلوار کوتاه جین و مانتوی

کوت��اه جل��و ب��از جین و ش��ال س��فیدش رو از نظ��ر
میگذرونم تا چشم هام روی چشم

های آبیش متوقف میشه. یه آن تصویرِ روبروم رو ب��ا
هورنازِ مقایسه میکنم. این چه

کارِی؟ غ��یرتم رو کج��ای راه ج��ا گذاش��تم؟ نگ��اهم از
مردمک های درشت و ابرو و

موهای بورش کن��ده میش��ه و روی لب��اش می ش��ینه.

دمای بدنم پایین میاد و ضربانقلبم کمکم آروم میشه.
لبخند پر عشوه ای روی لب های قرم��زش میکش��ه و

با

صدای نازکش سالم میکنه.
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صدای هورن�از ت�وی ذهنم نقش میبن�ده و حس میکنم
هوا برای نفس کشیدن کمه:

» سمیر نمیتونم بفهمم این کارات رو. این دخترا کی
هستن چی هستن؟! از کجا

پیداشون شده؟! دیگه نمیشناسمت چرا هیوال شدی!
»

پلکم عص��بی می��پره و ص��دام ت��و مغ��ز خ��ودم جی��غ
میکشه:

» دمِ دس��تی... خ��ودت رو ب��ا این دمِ دس��تی ه��ا یکی
ندون. درضمن بشین همین

روزهامون رو دوره کن ببین چرا هیوال شدم. «

چیزی ت��و قلبم میترک��ه و حس میکنم هم��ه چراغه��ای
دنیا خاموش میشن. نگاه پر

از نازش که توی چشم هام دودو میزنه، خفیف� سرم
رو تکون میدم و از جلوی در

کنار میرم تا وارد شه. کنار ک��انتر میایس��تم و اون هم
بدون حرف من رو نگاه میکنه.
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بدنم یخ زده و لرز عصبی به ج��ونم افت��اده. چون��ه ب��ه
سینه ام میچسبونم و با صدایی

بم دستوری میگم:

» برو آماده شو تا بیام. «

شونه باال میاندازه و بی حرف وارد اتاقم میش��ه و در
رو میبنده. دست هام مشت

میشن و دن��دون ه��ام روی هم س��اییده میش��ن. آروم
چند بار پیشونیم رو به ستون

کانتر میکوبم. حیوون. سمیر بی غیرت. حالم داره از
خودم بهم میخوره. میدونم

کارم اشتباهه. ولی عجیب مصمم هس��تم این اش��تباه
رو انجام بدم. دارم از خودم و این

زندگی که توی منجالب فرو رفته انتق��ام میگ��یرم. ب��ا
قدم های لرزون و سست وارد

اتاق میشم. روی تخت نشس��ته و ب��ا لبخن��د از ب��اال ت��ا
پایینم رو چند بار نگاه میکنه و
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با حالت خاصی مژه روی هم میکوب��ه. بیحس و ح��ال
مقابلش میشینم و طره ای از

موه��ای بلن��دش رو الی انگش��ت ه��ام میگ��یرم. دم
عمیقی میگیرم و چشم هام رومیبندم. از تصور اینکه
هورن��از مق��ابلم نشس��ته تم��ام تنم نبض میزن��ه. نفس

های گرمم

گلوم رو میسوزونه. خنثی و بی حس انگشت شستم
روی گونه استخونیش کشیده

میشه. چشم میبن��دم ت��ا به��تر هورن��از رو تص��ور کنم.
درست توی چند سانتی صورتش

صورتم رو نگه میدارم و به چشم ه��اش نگ��اه میکنم.
برای چند ثانیه غرق میشم و

نگاهم دو دو میزن��ه. ع��رق س��ردی رو تنم می ش��ینه.
هاله مشکی دور چشم هاش... هاله

مش���کی... یکب���اره حس از تنم پ���ر میکش���ه و فکم
منقبض میشه. از اینکه احمق فرض

بشم متنفرم. پره های دماغم باز و بسته میش��ه و در
کسری از ثانیه موهاش رو دور
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دس��ت و مچم می پیچم و گوش��ش روی ش��ونه اش
میشینه. از شدت درد صورت در

هم میکشه و بلند ناله میزنه:

» آی... آیی... دا... داری... چیک�����ار میک�����نی...� آخ
موهام... ولم کن... «

لب هام رو کنار گوشش میبرم و خفه میغرم:

» لنزه...� لنز...� من احمقم؟! چشم های وا مون�دهات
لنزه. «

ب��ا دس��ت ه��اش تقال میکن��ه ت��ا ولش کنم. از ش��دت
خشم دست هام میلرزه و مردمک

ه��ای ب��ه خ��ون نشس��تهام ت��وی کاس��ه چش��مم وُل
میخورن. میثاق نامرد حسابت رو

میرسم. دهنت س��رویس میش��ه ت��ا دفع��ه بع��د ه��وس
نکنی من رو بَبو فرض کنی. یک

ضرب موهاش رو ول میکنم که سرش به عقب پرت
میشه. با وحشت به حرکات
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جنون وارم نگاه میکن��ه و قفس��ه ی س��ینه اش محکم
باال و پایین میشه. از کنارش

بلند میشم و در اتاق رو تا انته��ا ب��از میکنم و کن��ارش
میایستم. نفس نفس میزنم و

کالفه دست به سمت در خونه میگیرم و داد میزنم:

» پاشو از خونه من گمشو بیرون.«

دست هاش رو ضربدری روی شونه هاش قرار می��ده
و توی خودش جمع میشه. دلم

میخواد عق بزنم و روش باال بیارم عوضی ب��ودنم رو.
بگم اگه من عوض��یم ک��ه ب��رای انتق��ام از ناس��ازگاری
دل و روزگارم این کار رو میکنم تو عوض��ی ت��ری ک��ه

تن به

همچین ک��اری دادی. خ��دایا!! خ��دایا، ج��ونم رو بگ��یر
دیگه. مغزم داغ میکنه و دونه

ه��ای درش��ت ع��رق از پیش��ونی و ش��قیقه ه��ام راه
میگیرن و تا روی قفسه سینه ام

کشیده میشن. به عقب میچ��رخم و م��انتو و ش��ال رو
که روی صندلی رو به روی میز
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آوی��زون ک��رده ب��ود چن��گ م��یزنم و ت��وی ص��ورتش
میکوبم. یه چیزی توی گلومه، یه

چیزی که بدجور صدام رو میلرزونه و بمش میکنه.

» مگ... مگه نمیگم پاشو گورت رو گم کن؟ هان؟ دِ
یاال... «

همچنان بی حرف و پر بهت خیره خیره نگاهم میکنه.
انگار نمیشنوه چی میگم.

جنون بهم دست می��ده و دس��ت دراز میکنم موه��اش
رو چنگ میزنم و با دست

دیگهم لباس و کیفش رو برمی��دارم. س��رش ب��ه جل��و
متمایل میشه تنش پشت سرم

کشیده میشه. بلند هقهق میکن��ه ت��ا ش��اید ولش کنم.
مگه مهمه؟! مگه کسی جز

هورناز برای من مهمه؟ برای لحظه ای نفس��م م��یره
و در ورودی رو باز میکنم و با

قدرت از خونه پرتش میکنم بیرون. لوازمش رو توی
صورتش پرت میکنم و محکم
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در رو میبندم.

مض��طرب ت��وی س��الن دور خ��ودم می چ��رخم و چن��د
دونه عرق از بین ابرو و پلک هام

عبور میکنن و از روی چشم های به خون نشس��ته ام
ُسر میخورن. موهام رو توی

جفت مشت هام میگیرم و کمر خم میکنم. از ت��ه دل
نعره میزنم و قندون روی میز

رو برمی����دارم و روی زمین میک����وبم. هیچی آرومم
نمیکنه؛ نه فریاد و نه شکستن

چیزی.� پریشون و درمونده وارد اتاقم میش��م و کش��و
های میز و کنسولم رو زیر و رو

میکنم تا لش گوشی که به دیوار کوبیده بودم رو پیدا
کنم. کیف لپ تاپ رو از کنار

میز برمی��دارم و وارونهش میکنم و تم��ام محتوی��اتش
رو روی تخت خالی میکنم.

موبایلم رو پی��دا میکنم و روش��نش میکنم. ص��فحهش
شکسته. پاهام یه جا بند
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نمیش��ن و ت��ا ب��اال اوم��دن سیس��تم موبای��ل کالف��ه راه
میرم. به محض کار کردنش تویپوشه پیام ه�ام دنب�ال
اسمش میگردم و برای نوشتن پیام روی کادر ض��ربه

میزنم. با

انگش��ت ه��ای ل��رزون کن��د و بی ح��ال ب��راش ت��ایپ
میکنم:

» بی تو افتادم توی باتالق کثافت که هر چی دست و
پا میزنم بیشتر توی لجن و

نجاست غرق میشم. من رو ببخش عزیزم ... ببخش
بذار برگردم به خودم. خودی که

پیش تو جا مونده. «

روی کلمه ارسال ضربه میزنم و چند ثانیه بعد صدای
تایید ارسالش بلند میشه.

پس به دستش رسید پیامم. کنار دیوار جایی ن��زدیکی
میز روی زمین فرود میام.

زانوهام رو داخل شکمم میکش��م و دس��ت دورش��ون
حلقه میکنم. پیشونی دردناکم رو
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روی کاسه هاش میچس��بونم و پل��ک ه��ای ب��یرمقم رو
روی هم میکوبم. توی خودم

جمع میشم و به این فکر میکنم که صبح هورناز پی��ام
میده و میگه یه فرصت

برای آخرین بار میده. من به اون دل مهربونش امی��د
میبندم. نمیدونم ساعت

چنده؛ صبحه یا شبه؛ فقط میدونم گردن درد شدیدی
مجبورم کرد پلک هام رو از

هم فاصله بدم. دس��ت پش��ت گ��ردنم میگ��یرم و آروم
گردن باال میکشم. دردش تا

مغ��زم کش��یده میش��ه، اس��تخونش ص��دا می��ده و ت��یر
میکشه. گوشه چشم هام جمع

میشه و بیاراده نال��ه کوت��اهی س��ر می��دم. تن و ب��دنم
کرخته و عین چوب خشک شدم.

یه چیزی یادم می افته! به پنجره نگاه میکنم؛ آفت��اب
وسط آسمونه و هوا صاِف

صافه. من دیشب به هورناز پیام دادم! گوش��ی رو از
روی زمین برمیدارم و چکش
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میکنم. هیچ پی��امی نیس��ت. نفس پرس��ر و ص��دایی
میکشم و کف دستم رو روی دیوار

تکیه گاه میکنم و بلند میشم. پلک هام س��نگینه و ب��اد
کردن چشم هام رو به خوبی

احس��اس میکنم. وض��عیت االنم ش��بیه هم��ون خ��ری
هست که توی گِل گیر کرده. با

دیدن سالنی که پر از خرده شیشهس��ت و قن��د ه��ایی
که یه گوشه و کنار خونه پرت و

پال نگاه میکنم. مِن وحشی دیشب افسارم پاره شده
بود و نمیدونستم دارم چیکار

میکنم، آه از نه��ادم بلن��د میش��ه. عقب گ��رد میکنم و
وارد ات��اق میش��م و دمپ��ایی ه��ایرو فرش��یم رو ب��ه پ��ا
م��یزنم. گل��وم میس��وزه؛ ب��ا اون هم��ه عرب��ده ای ک��ه

دیشب من زدم،

اگر گل��و درد نمیگ��رفتم تعجب میک��ردم. تن��د و س��ریع
چای ساز رو روشن میکنم و

خرده شیشه ه��ا رو ب��ا ج��اروی ش��ارژی جم��ع میکنم.
نسکافه ای درست میکنم و
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پش��ت ک��انتر ج��ا گ��یر میش��م. موبای��ل رو زی��ر دس��تم
میذارم و هر چند دقیقه یه بار

چکش میکنم. مسخرهس��ت ولی همچن��ان امی��دوارم.
صدای چرخش کلید توی قفل

در ورودی به گوشم میرسه. پوزخند صدا داری میزنم
و لیوان خالیم رو محکم روی

کانتر میکوبم و این عمل همزمان با وارد شدن میثاق
انجام میشه. پر تعجب یه نگاه

به لیوان میکنه و بعد چشم باال میکشه. در رو میبنده
و به سمتم میاد.

» سالم. خوبی؟! این چه ریختیه! قیافش رو!! «

مق��ابلم میش��ینه و کیفی ش��بیه کی��ف لپ ت��اپ رو ب��ه
سمتم هول میده.

چش��م از کی��ف میگ��یرم و خش��ک و س��رد نگ��اهش
میکنم. دست هام رو داخل سینهم

جمع میکنم و به صندلی تکیه میدم. ابرو باال مین��دازم
و میگم:
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» قیافهام چشه؟! «

گوشه لب هاش رو از دو طرف به سمت پ��ایین کش
میده و منگ سر تکون میده:

» چی بگم والله انگ��ار... ی��ا زی��اد خوابی��دی، ی��ا اینک��ه
گریه کردی. «

پش��ت بن��د ح��رفش نیش��ش ش��ل میش��ه و چش��مکی
حوالهم میکنه. تنش رو روی کانتر

به سمتم خم میکنه میخنده:

» دیشب خوش گذشت؟! «

ابرو در هم میکشم و جفت مشت هام رو روی ک��انتر
میکوبم که یکه خورده خودش

رو عقب میکشه و شوکه نگاهم میکن��ه. ح��اال وقتش��ه
تالفی بَبو ف��رض ک��ردنم رو س��رتدربیارم دو دره ب��از.
من رو ب��اش ک��ه ب��ه کی اعتم��اد ک��ردم! دن��دونهام رو

روی هم فشار

میدم و خودم رو جلو میکشم و میغرم:
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» جات خالی خیلی خ��وش گذش��ت. ک��ور رنگی داری
که چشم مشکی رو آبی

میبینی؟! یا فکر کردی چون هوش و حواسم یه ج��ای
دیگهست داغ میکنم و

نمیفهمم طرفم چش��م ه��اش چ��ه رنگی��ه... من هَ��ول
دخترم که بهم پلنگ چشم فیک

قالب میکنی؟ «

سیبک گلوش تکون میخوره و سعی میکن��ه در کم��ال
آرامش قانعم کنه. دست هاش

رو روی هوا تکون میده و آروم لب باز میکنه:

» به جون داداش اصلش رو پیدا نکرده ط��رف. دارم
میگم به جون داداش! حرف زده

بودم، اطمینان داده ب��ودم، نخواس��تم زی��ر ق��ولم زده
باشم. عیبه برای مرد، فقط خواستم

آتیش دلت خا...� «

بلن���د میش���م و ص���ندلی رو عقب م���یزنم. ن���امرد،
میخواسته مرهم بذاره رو دلم نمیدونه
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بدتر زخم زده.

میون حرفش میپرم و ب��ه س��مت در م��یرم و عص��بی
داد میزنم:

» نامرد، نامرد... خواستی آتیش دلم خاموش ش��ه؟!
د تو که بدتر بنزین ریختی روش

شعله گرفت. عیب اونیه که مرد... «

با تاکید میگم:

» م��رد... اگ��ه نمیتون��ه بگ��ه نمیت��ونم؛ از دس��ت من
برنمیاد. مرد! «

در رو باز میکنم و با دستم به راهرو اشاره میزنم:

» بیا برو میثاق.� رفیقی که رفیقش رو ببو فرض کن��ه
رفیق نیست. بیا برو رشته های

رفاقتمون همینج��ا پنب��ه ش��ه به��تره. «مغم��وم نگ��اهم
میکن��ه و ب��ه س��متم می��اد. دس��تش رو روی ش��ونهم

میذاره که پسش

م��یزنم. دلج��ویی چ��ه فای��ده ای داره وق��تی دیش��ب
فهمیدم خر فرض شدم و دلم ازش
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شکست. ت��وی اوج ح��ال خ��رابی. دیگ��ه دل بیش��تر� از
این خرد و داغون!! کاش حرفم رو

گوش نمیکرد و یه جوری بیدارم میک��رد ت��ا ش��رف از
دست رفته ام برگرده.

دست هاش رو مشت میکنه و مردم��ک داخ��ل کاس��ه
چشم میچرخونه و به راهرو

خیره میمونه. آروم لب میزنه:

» بابام میگه رفیق یعنی پشت. خواستم پشتت باشم
که بهم گفتی داداش، این

هزارتا معنی داره، پشت، تکیه گاه، ح��امی، غمخ��وار،
مرهم. داداش بودن سخته،

حالت بد میش�د غمخ�وارت میش��دم، بیق��رار میش�دی
پشت میشدم، کم میاوردی

ضجه م��یزدی ح��امی میش��دم. کم��رت خم میش��د تنم
خرد میشد. به جون سمیر

همه سعیم این ب��ود ب��ه خ��ودت بی��ای، داش��تی جل��وی
چشم هام عین شمع آب
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میشدی... «

آه لرزونی میکشه و ادامه میده:

» المصب دختره اصال به تو فکر نمیکنه. سمیر مرده
زنده هیچ براش مهم نیست

اونوقت تو داری توی آتیشش میس�وزی دنب�ال چش�م
آبیا میری که خودت رو آروم

کنی! خب... خب من دیوونه میش��م هی میگم میث��اق
برو بمیر که داداشت داره نابود

میشه تو هیچ غلطی نمیکنی. «

جملهی آخرش عین پتک روی س��رم کوبی��ده میش��ه و
این میثاق لعنتی بدجوری

حقیقت� رو ت���وی روم کوبی���د. چ���یزی ک���ه نمیخ���وام
قبولش کنم.

عاصی نگاهش میکنم و پرخاشگرانه میتوپم:

» اینج��وری میخواس��تی ی��ه غلطی بک��نی؟! ب��ا گ��ول
مالیدن من؟! بابا تو دیگه آخرشی...
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بیا برو من به کمک کسی احتیاج ن��دارم از وض��عیتمم
راض�یم. «پ�وفی میکش�ه و لب ه�ای خش�کش رو ت�ر

میکنه. به کانتر اشاره میکنه و نا امیدانه

نگاهم میکنه:

» هرج��ور داداش��م ص��الح بدون��ه. فق��ط ب��ه هوش��مند
گفتم لپ تاپت پوکیده، این رو

فرستاد از کار و کاسبیت عقب نیوفتی. «

از خون��ه خ��ارج میش��ه و ب��ه س��مت راه��رو م��یره ک��ه
صداش میکنم. خوشحال عقب گرد

میکنه که اخمم غلیظ تر میشه و ک��ف دس��تم رو دراز
میکنم:

» کلیدا. «

ناامید تر شونه هاش جمع میش��ه و دو ت��ا پل��ه ای ک��ه
پایین رفته بود رو بر میگرده و

کلیدا رو توی مش��تم می��ذاره. از پ��اگرد طبق��ه من رد
میشه که صدایی از طبقه پایین

توجهم رو جلب میکنه!
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» ماهک؟! چه اسم قش��نگی! چق��درم ک��ه بهت می��اد
مادر. خب دخترم امیدوارم از

س��اختمان و واح��د و همس��ایه ه��ات راض��ی باش��ی.
ساختمون آرومیه و همسایه ها

سرشون توی کار خودشونه. اگر مشکلی پیش اوم��د
با خودم تماس بگیر. «

صدای آروم و ضعیفی به گ��وش میرس��ه ک��ه ه��ر چی
گوش تیز میکنم و نمیتونم

بفهمم چی میگه. چند ثانی��ه بع��د ص��دا قط��ع میش��ه و
درشون بسته میشه. شونه باال

میندازم و ب��ه داخ��ل واح��د برمیگ��ردم. احتم��اال ب��رای
طبقه پایین مستاجر جدید اومده.

از وق��تی این خون��ه رو ت��وی س��اختمان چه��ار واح��ده
خریده بودم طبقه پایین خالی بود

تا به امروز. از روی کانتر کیف لپ تاپ رو برمی��دارم
و وارد اتاقم میشم. نمیدونم

رفتارم با میثاق تند ب��ود ی��ا ن��ه ولی الزم دونس��تم ک��ه
یکم بچزونمش تا دفعه بعد توبه
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کن���ه و دای���ه ب���ازی درنی���اره اون هم ب���ه این روش
مزخرف که من رو تا مرز سکته پیش

برد. اگه دیشب دخ��تره رو ب��یرون نمیک��ردم حتم��ا ی��ه
بالیی سرش میاوردم. پشت میزم

جا گیر میش��م و سیس��تم رو روش��ن میکنم و ب��ه وای
فای خونه وصلش میکنم. بهس��ایت س��ر م��یزنم و ی��ه
سری ک��ارای عقب افت��ادهم رو انج��ام می��دم. ت��و این

چند سال فقط

با غ��رق ک��ردن خ��ودم تونس��تم آتش دلم��رو خ��اموش
کنم. یا غرق کار بودم یا غرق رفیق

بازیایی ک�ه ش�اید ی�ه چ�یزایی رو ب�رام خیلی کمرن�گ
کرد. یه سری حرمت ها و

مرزه����ایی ک����ه قبال ب����رام اهمیت داش����ت و االن
کوچکترین اهمیتی نداشت برام. مثل

سیگاری ک��ه ش��ده ب��ود م��رهم درده��ام ت��وی تنه��ایی.
پامیشم زیرسیگاری رو میارم و

پنج��ره رو ب��از می کنم. وقت ه��ایی ک��ه هیچ ج��وری
آروم نمی گرفتم،� سیگار کشیدن یه
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مسکن بود واسه یه لحظه آروم شدن. دوده��ایی ک��ه
ذره ذره تو جونم نفوذ می کرد و

با فوت کردنش، هم��ه ی خ��اطره ه��ام رو ب��ا خ��ودش
می برد و با تموم شدنش، دوباره

مثل نفسی که توی ریه هام رخن��ه می ک��رد، اون��ا هم
توی جون و روح و مغزم رخنه

می کردن و نمی ذاشتن خالص شم ازش. برای چن��د
ساعت غرق کار میشم و زمان

و مکان و همه چ�یز رو ب�ا دود ک�ردن س�یگار و تم�وم
کردن پاکتش فراموش می کنم.

تم��وم ش��دن ک��ارم همزم��ان میش��ه ب��ا تم��وم ک��ردِن
دومین پاکت و هجومِ دوباره ی دردی

که نمیذاره آروم شم. چون هورنازم ج�وابم رو ن��داده
و به جای من داره به یه لندهور

به درد نخور فکر می کنه. هوا تاری��ک ش��ده و ص��دای
دلچسب پیانو از پنجره اتاقم می

رسه. تاریکی شب بهونه میشه که از پنج��ره آوی��زون
شم و کمی غرِق سیاهی شب
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بش��م. چش��م می چرخ��ونم و ب��ا دی��دن کورس��وهای
کمرنگ ستاره ها تو آسمون، لبخند

میزنم. امید من هم به روشنایی در همین حده. همین
قدر کمرنگ... همین قدر

ناپیدا. صدای پیانو روحم رو نوازش میده و برای چن�د
لحظه من رو پرت میکنه توی

دنیایی نامعلوم. کاش قط��ع نش��ه. ک��اش ب��ازم بزن��ه.
صدای آواز دختری می پیچه و دلم

پر میکشه برای کمی رها شدن:

» گل گلدون من شکسته در باد

تو بیا تا دلم نکرده فریاد

گل شببو دیگه شببو نمیدهکی گل ش��ببو رو از ش��اخه
چیده

گوشه آسمون پُر رنگین کمون

من مثل تاریکی تو مثل مهتاب

اگه باد از سر زلف تو نگذره

من میرم گم میشم تو جنگل خواب
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گل گلدون من ماه ایوون من

از تو تنها شدم چو ماهی از آب

گل هر آرزو رفته از رنگ و بو

من شدم رودخونه دلم یه مرداب... «

صداش اوج میگ��یره و اونق��در قش��نگ می خون��ه ک��ه
دلم برای یه لحظه می گیره واسه

غمی که صداش رو می لرزونه:

» آسمون آبی میشه اما گل خورشید

رو شاخههای بید دلش میگیره

دره مهتابی میشه اما گل مهتاب

از برکههای خواب باال نمیره

تو که دست تکون میدی

به ستاره جون میدی

میشکفه گل از گل باد

وقتی چشمات هم میاددو ستاره کم میاد

میسوزه شقایق از داغ... «
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***

یه هفت��ه گذش�ته و من هن�وز از خون��ه ب�یرون ن��رفتم.
صدای پیانو هرشب، سر یه ساعت

میاد و روحم رو نوازش می داد. یه ج��ورایی از ش��ب
دوم به بعد، هرشب منتظرش

بودم و دیگه س��یگارام رو لب پنج��ره دود می ک��ردم.
طبق روال این یه هفته، صبحانم

رو به بدن میزنم و پش��ت سیس��تمم می ش��ینم. س��ر
میچرخونم و به قاب عکس هورناز

که روی میز گذاش��ته ب��ودم نگ��اه میکنم. چش��م ه��ای
دریایی رنگش اسپند روی آتیشم

میکن���ه و اختی���ار رو ازم میگ���یره. ب���د دلم رو زدی
شکستی بیمعرفت. آهی میکشم تا

ب��اال اوم��دن س��ایتم انگش��ت اش��ارهم رو روی ق��اب
عکس میکشم و با حسرت زمزمه

میکنم:
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» چهج��وری دوریم رو ت��اب آوردی ت��ویی ک��ه مجن��ون
من بود؟ حسرتت زخم زده به

دلم چش��م آبی. س��ه س��ال و نیم، ه��ر دقیقه��اش رو
حسرت خوردم و بیقراری نبودنت رو

نوشیدم. «

کالفه پلک میزنم و به سمت سیستم س�ر میچرخ�ونم
که یهو سیستم ری استارت

میشه. حتما مشکل وین��دوز داره وگرن��ه سیس��تم ک��ه
خود به خود قطع نمیشه. ویندوز

باال می��اد و همین ک��ه وارد س��ایت میش��م دوب��اره ری
استارت میشه. با تعجب به روشن

و خاموش شدن سیستم فکر میکنم ک��ه... نکن��ه ه��ک
شدم؟ بیتعلل پا میشم و

موب��ایلم رو از روی ک��انتر برمی��دارم. وای ف��ایش رو
روشن میکنم و وارد اکانت هکریم

میشیم. سرچ میزنم تا سیستم های مح��افظت ش��ده
محدوده رو با نام آیدی نشونم
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بده. چند دقیقه بعد یه آیدی بهم نشون میده به اس��م
" ماه کوچولو " چند بار اس��مآیدی رو زی��ر لب تک��رار
میکنم که مغزم فلش ب��ک میزن��ه و مکالم��ه همس��ایه

رو به

خاطر میاره:

» ماهک؟! چ��ه اس��م قش��نگی چق��درم ک��ه بهت می��اد
مادر... «

یع��نی ممکن�ه م�اه کوچول��و همین همس��ایه باش��ه؟ از
شدت عصبانیت فکم منقبض میشه

و مشت های گره شدهم رو روی رون پام می ک��وبم
و بلند می شم. ضربان قلبم از

حرص��ی ک��ه دارم میخ��ورم، روی ه��زاره و ص��دای
نفسهام، گوش خودم رو هم کر

کرده. عص��بی پل��ه ه��ا رو پ��ایین م��یرم و ب��ه در واح��د
پایین که می رسم، بی وقفه مشت

می کوبم. نه یه بار، نه دوبار... اونقدر می ک��وبم ک��ه
در به شدت باز میشه و مشتم
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روی هوا می مونه. می خوام عربده بزنم ک��ه. چش��م
هاش... لعنتی چشم هاش... چیزی

تو دلم تکون سختی میخوره و م��ات می ش��م. ب��رای
صدم ثانیه ای کنده می شم از

دنیا و آدماش و ترِس ت��وی چش�مای معص��ومِ مق��ابلم
رو فراموش می کنم.

با صداش به این دنیا پرت میشم و نفسم برمیگرده:

» ب... بله؟ چیزی شده؟ «

با یادآوری اتفاقی که افتاده بود، یه قدم جل��و می رم
و اون میخواد درو ببنده که به

شدت ه��ولش می��دم و دس��تام رو روی چه��ارچوب در
ستون می کنم. هیِن ترسیده ای

می کشه و می خواد داد بزنه ولی انگ��ار الل ش��ده...
به لکنت میوفته:

» ُش ش ش... ش��ما؟ من من من... جی��غ... جی��غ...�
جیغ میزنم... «
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دستاش رو روی گوش ه��اش می��ذاره و میخ��واد جی��غ
بزنه که می غرم:

» ماه کوچولو تویی پس! «به آنی ت��رس ت��وی چش��م
ه��اش، ج��اش رو ب��هُ بهت می��ده و من ک��ه ی��ه دس��تی

زدم، دو

دس��تی تحوی��ل میگ��یرم و س��رم رو ان��دازه ق��امِت
کوتاهش پایین می برم. با صدای

آرومی ک��ه می��دونم ب��ه خ��وبی وحش��ت ب��ه دلش می
ندازه، زمزمه می کنم:

» تو بیجا می کنی منو ه��ک میک��نی. از م��ادر نزایی��ده
کسی که تو سیستم من جولون

بده. «

پلک هاش میلرزه و چشم هاش. چشم ه��ای لعن��تیش�
از شدت وحشت گرد میشه و

بزاق دهنش رو با صدا قورت میده.

تن��د و ف��رز خ��ودش رو ب��ه پش��ت در میکش��ه و در رو
محکم بهم می کوبه. به سرعت
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عقب می کش��م ت��ا دری ک��ه ازش غاف��ل ش��دم، ت��و
صورتم نخوره. صدای برخورد جسمی

ب��ه در، نش��ون می��ده ک��ه تکی��ه داده و انگ��ار داره ب��ا
خودش حرف میزنه:

» م... م... من... چ... چ... چ... چطور ممکنه... «

دندون قروچه ای میکنم و مشتم رو روی در میک��وبم
و تهدید وار داد میزنم:

» ب��ا ب��د کس��ی در افت��ادی م��اه کوچول��و من س��اده
نمیگذرم از خطای بزرگت. تجسس

توی سیستم مردم... «

تک خنده ی مسخره ای میزنم و ب��ا لحن وحش��تناکی،�
طوری که لرز به جونش

بیوفته میگم:

» نچ نچ نچ، موش دیوارم رو پیدا کردم. بازی دوست
داری؟! من هم خیلی دوست

دارم! منتظر شروعش باش. «
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صدای سکسکهش بلند میشه ک��ه لبخن��د خبی��ثی روی
لب هام میشینه. لب پایینیم

رو به دندون میکشم و ول میکنم. انگ��ار بای��د ب��ه این
نیم وجبی نشون میدادم من

کیام که دیگه جرات نکنه سیستم محافظت ش��ده رو
هک کنه. پله ها رو دو ت��ا دو تاب�اال م�یرم و وارد واح�د
خودم میش��م. موب��ایلم رو از روی ک��انتر برمی��دارم و

امنیت

سیستمم رو باال میبرم و رمزش رو پیچیده تر میکنم.
کمی لود شدنش طول

میکش���ه. نس���کافه ای درس���ت میکنم و وارد ات���اقم
میشم. پشت سیستم میشینم و

روش��نش میکنم. ص��دای موب��ایلم ک��ه بلن��د میش��ه
میفهمم امنیت سیستم ارتقاء

گرفت��ه. وین��دوز سیس��تمم ب��اال می��اد و انگش��ت ه��ام
شروع به هک کردن آیدی ماه

کوچولو میکنن. کارم ک��ه تم��وم میش��ه، اج��ازه می��دم
سیستمم با سیستمش هماهنگ
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شه. به صندلی تیکه میدم و در کمال آرامش نسکافه
شیرینم رو مینوشم. چشم

ت��وی کاس��ه میچرخ��ونم و حرص��ی میخن��دم و عین
دیوونه ها بلند داد میزنم:

» دختره قد بند انگشتمه روی دست من بلن��د ش��ده.
»

صفحه ای کنار صفحه خودم باز میش��ه و حواس��م رو
جمع سیستم میکنم. بک

گران��دی ب��ا نم��ای آبش��ار و جنگ��ل. وارد پوش��ه ه��ای
شخصیش میشم و زیر لب غر

میزنم:

» ِممول خانم با اون قد و هیکلش من رو هک ک��رده.
کاری کنم هر چی اسم هک و

سیستم و اینترنت میاد بری زیر تخت قائم شی. «

بدون نگاه کردن به اسم فایل ه��ای شخص��یش، هم��ه
ی پوشه هاش رو به سیستم
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خودم انتقال میدم و از سیستم خودش پاکش��ون می
کنم و لبخند موذیانهم از روی

لبم کنار نمی ره. فکر کرده با آماتور طرف��ه! درس��ی
بهت بدم که تو کتابای تاریخ

بنویسن. یاد موهای ف��ر و پ��ر پیچ و ت��ابش می افتم و
زیر لب زمزمه می کنم:

» بَبَیی! «

بعد توی یه صفحه صورتی با فونت درشت و مش��کی
رنگ مینویسم:

» حاال برو سماقت رو بمک جوجه هک��ر. بی��ا التم��اس
کن شاید فایل هات رو بهت

برگردوندم. «عکس رو ض��میمه عکس ب��ک گران��دش
می کنم و با تموم شدن کارم نگاه کلی به

شاهکارم میندازم و پقی میزنم زی��ر خن��ده. نفس پ��ر
صدایی میکشم و انگار وزنه ای

از روی دلم برداش��ته میش��ه. زن��گ آیف��ون ب��ه ص��دا
درمیاد که سیستمم رو خاموش
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میکنم و به سمت آیفون میرم. با دیدن تصویر مادرم
برقی از چشم هام عبور

میکنه. دکم��ه آیف��ون رو فش��ار می��دم و در ورودی رو
باز میکنم. خدا میدونه چقدر

دلتنگش بودم. از اون سالی که تصمیم گرفتم خونهم
رو ازشون جدا کنم و تنهایی

زندگی کنم باهام س��ر و س��نگین ش��دن ت��ا االن. ت��وی
همه این سه سال به قدری ازم

دلخور بودن که س��ر جم��ع ده ب��ار هم بهم س��ر ن��زده
بودن. در کشویی آسانسور باز

میشه و قامت متوسط و گرد و تپلش نمایان میش��ه.
ته دلم تکون میخوره و دلم

ضعف میره برای مادری ک��ه حقش نب��ود لج��نی مث��ل
من پسرش باشه. 

با غیض کنار میزنه که از لحن تند و حرصیش خن��دهم
میگیره:

» واه واه... گنده بک لهم کردی، برو کنار ببینم. «
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بلن��د میخن��دم و ب��ه داخ��ل خون��ه میکش��مش. در رو
میبندم و بلند میگم:

» مخلص ماماِن بی مع��رفتمم هس��تم ک��ه ی�ه خ��بر از
سمیرش نمیگیره ببینه زندهست

یا مرده. «

ب��دون اینک��ه بهم نگ��اه کن��ه کیس��ه ه��ایی ک��ه می��ون
انگشتاش بود رو روی کانتر میذاره و

بسته و ظرف های کوچیک رو داخل یخچال جا سازی
میکنه. سر به عقب

میچرخونه و نیم نگاهی بهم میندازه و لحن دلخ��ورش
غم به دلم میندازه:

» من بیمعرفتم یا تو؟! من بزرگترم یا تو؟! بعد اینکه
راهت رو جدا کردی یه بار پات

رو گذاشتی توی اون خونه ببینی من و باب��ات در چ��ه
حالیم؟!� «از شدت شرمندگی پاهام میخ زمین میش�ه

و پنجهم الی موهام کشیده میشه. حق

داشت، بعد از اینکه هورن��از ازم بُری��د دیوون��ه ش��دم؛
پرخاشگر شدم و از آدم حسابی
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های زندگیم فاص��له گ��رفتم. ح��تی از خ��ودمم فاص��له
گرفتم و با روی جدید وارد زندگی

سگی شدم. آهی میکشه و بغض به صداش میافته:

» یبار با خودت نگفتی اون بیچ��اره م��ادره، چش��م ب��ه
راهه، من تنها بچهشم حداقل یه

زنگ خشک و خالی بزنم قبل از اینکه اون پیش ق��دم
شه برای زنگ زدن. «

در یخچال رو میبنده و کیسه ها رو روی هم تا میکنه.
جفت دست هاش رو برای

لحظه ای بند کانتر� می کنه و پلک هاش از زور اش��ک
میلرزه. انگار یکی قلبم رو

میون مشتش با همه قدرت فشار میده. خاک تو سر
بیلیاقتت کنم سمیر که لیاقت

هیچی رو ن��داری حقت��ه ع��اقت کن��ه خ��دا ب��دتر از این
روزگارت رو نشونت بده. به پاهام

تکونی میدم و به سمتش م��یرم. خ��دا من رو نبخش��ه
که سر هیچ و پوچ اشک
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عزیزانم رو در آوردم و از خودم روندمش��ون. بغض��م
رو قورت می��دم. پل��ک میبن��دم مب��ادا گری��ه کنم و دلم

زبون باز کنه و

چیزایی که نباید رو بگ��ه و دل م��ادرم رو خ��ون ت��ر از
اینی که هست بکنه. هق کوتاهی

میزنه و با صدایی لرزون و آروم میگه:

» تو کی این همه با من غریبه ش��دی س�میر؟!� کی از
من فاصله گرفتی که من رو

الیق راز دلت ندونستی؟! چشم ه��ات رو ب��از کن من
رو ببین!! بگو ببینم چه رفتاری

باهات داشتم که باعث شد تو از من دور بشی. «

قلبم تیر میکشه و در همون حالت زمزمه میکنم:

» یادم نمیاد کی اینقدر مهرب��ون س��میر ص��دام ک��رده
باشی... من از شما ها دور شدم،

ش��ما ه��ا از من بری��دین... مام��ان محبتت رو از من
نگیر، این چند وقت صدام نکرده
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بودی اسمم برام قشنگ نبود. «دست هاش رو میون
دست ه��ام تک��ون می��ده و چش��م ب��از میکنم. ص��ورت

خیس از

اشکش آوار میشه روی سرم. مردمک هام میلرزه و
کاسه چشم هام پر میشه. کاش

خدا همین لحظه جونم رو بگیره ت��ا اش��ک عزی��زم رو
نبینم. چشم هاش بین چشم هام

میگرده و صداش رو بلند میکنه:

» دیگه نمیخوام از م��ا این هم��ه فاص��له بگ��یری. باب��ا
بزرگت گنداخالق بود، خودخواه

بود، سنگدل ب��ود، دور خ��ودش حص��ار کش��یده ب��ود و
نمیذاشت کسی نزدیکش بشه.

انگار این اون خ�دا بی�امرزد رو دارم ت�وی ت�و می�بینم.�
خودت رو گم کردی. دیگه طاقت

ندارم سمیر،� بشو پسر من... همون پس��ر س��ه س��ال
پیشم... همونی که شب ها کنار

مامان و باباش سر یه سفره ش��ام میخ��ورد، هم��ونی
که با مادرش رفیق بود و غم و
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شادی هاش رو با من تقسیم میکرد. «

زانوه��ام ش��ل میش��ه و تنم رو مقاب��ل پاه��اش روی
زمین میکوبه. تیغه بینیم تیر

میکشه و دردش مغزم رو منفجر میکنه. کاسه چشم
هام پر و خالی میشه و

بیصدا شونه هام به لرزه میافتن. ناله میزنم:

» ببخش... ببخش... پسر بیلیاقتت رو ببخش... «

دست روی شونهم میذاره و بلندم میکن��ه. مث�ل پس�ر
بچه های شش ساله توی

آغوشش مچال��ه میش��م و ذره ذره آرامش ب��ه ج��ونم
تزریق میشه. حق با مادرمه... بعد

هورناز از دنیا بریدم، بدجوری هم بریدم. ت��وی خ��ودم
و غم هام غرق شدم و نامرد

شدم. شاید وقتشه به خودم بی��ام و کمی فق��ط کمی
از این سمیر فاصله بگیرم. مادرم

روی موهام رو نوازش میکنه که با تعلل از آغوش��ش
جدا میشم. لبخند تلخی میزنم
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پلک های خیسم رو روی هم میکوبم:

» چش��م، میش��م هم��ون س��میر ولی آس��ه آس��ه، ی��ه
چیزایی برام قابل هضم نیست. یه

چیزایی توی مخمه که نمیتونم بیخیال ازشون بگذرم.
بهم فرصت بده بذار آتیشدلم رو خاموش کنم و جنگ
درونیم رو آروم کنم بعدش میشم خودم، خودِ سمیر.

« ز

یر لب انشاءالله ای میگه و با پشت دستش اش��کاش
رو پس میزنه و به یخچال

اشاره میکنه.

» ب��رات غ��ذا و خ��رت و پ��رت آوردم م��ادر. بخ��ور ب��ه
خودت برس آب رفتی! «

توی گلو میخندم و به بازوهای عض��النیم نگ��اه میکنم.
دست دور شونه هاش حلقه

میکنم و از آشپزخونه میایم بیرون:

» دست پخت شما رو نخوردم اینجوری ش��دم دیگ��ه!
حاال بشین برات چای بیارم و از
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غ��ذا ه��ایی ک��ه آوردی گ��رم کنم بخ��وریم ک��ه ام��روز
مامان خوشگلم افتخار داده پا به

چهار دیواری ما گذاشته. «

تند و هول دست هاش رو روی هوا تکون میده که ب��ا
ابروهای باال رفته حرکات

عجیبش رو نگاه میکنم:

» نه، نه، تا وقتی به چشم گفتنت عم��ل نک��ردی و ب��ا
خودت کنار نیومدی و نیومدی

خونه بابات رو ببی��نی ن��ه خ��ونهت میم��ونم ن��ه باه��ات
ناهار میخورم. درضمن بابات

االناست که برسه خونه گشنه و تشنه. «

پوفی میکشم و کالفه پنج��ه الی موه��ام می��برم و تن��د
میگم:

» باشه، باشه چشم حداقل اجازه ب��ده لب��اس ع��وض
کنم تا خونه برسونمت. «

گره روسریش رو باز میکنه و دوباره میبن��ده. از روی
کانتر کیف و کیسه ها رو
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برمیداره و میگه:

» خیلی� خب. م�یرم پارکین�گ ت�ا بی�ای. «تن�د و س�ریع
لباس هام رو عوض میکنم و به سمت پارکینگ م��یرم

و با مادرم به

سمت خونهش��ون راه می��افتیم. بین راه از باب��ا گفت،
از اینکه چقدر از من دلخوره و

ب��رای همین��ه ک��ه باه��ام تم��اس نمیگ��یره و بای��د خیلی
عالی تر از قبل برگردم تا من رو

ببخشه. عوض میشدم، زمانی که دلم رو خنک ک��رده
باشم و اونی رو که میخوام به

دس��ت آورده باش��م. اینج��وری میش��دم هم��ون آدم
سابق. جلوی در خونهشون ترمز

میکنم. کمربن��دش رو ب��از میکن��ه و دس��تش رو بن��د
دستگیره میکنه. قفسه سینهش

سنگین باال پایین میشه و نگاهم میکنه:

» ما منتظرت میمونیم. «
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دستم رو روی چش��مم می��ذارم و لبخن��د مح��وی روی
لب هام میکشم:

» چشم، زیاد منتظرتون نمیذارم. «

سری تکون میده و با خداحافظی کوت�اهی از ماش�ین
پیاده میشه. تک بوقی میزنم و

به سمت خونه خودم راه میافتم. سیس��تم ص��وتی رو
روشن میکنم و ولوم رو باال

میبرم:

» چه شبایی که زدم قدم پیاده...

چه تنها بودم هر شب شاید بیادش...

به یادش میوفتم هر شب غمگین و خسته...

کاش بخوادش... قلبی که اینجا شکسته...

من موندم و درد و غمام بدون تو سخته برام...

برگرد دوباره... برگرد دوباره...

درنمیاد دیگه صدام...کاش ب��ا اون روزا بی�اد این قلب
خسته رو باشی کنارش....

من عشق رو با تو تجربه کردم...
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هم نفسم تو بودی دورت بگردم...

حرف دلم رو با تو همیشه گفته بودم...

اما همیشه تنهام...

گفتی برنمیگردم... برنمیگردم... «

سیگاری آتیش میزنم و کام عمیقی میگ��یرم. بای��د ی��ه
فکر اساسی به حال خودم

بکنم. دیگه صدای همه رو در آوردم. در پارکینگ رو با
ریموت باز میکنم و ماشین

رو پارک میکنم. پیاده میشم و وارد آسانسور میش��م.
آسانسور جلوی طبقه

اختصاصی و تک واح��د خ��ودم میایس��ته و از ات��اقکش
بیرون میام. کلید رو داخل قفل

میچرخ��ونم و وارد خون��ه میش��م و ی��ک راس��ت وارد
اتاقم میشم. باید چند تا مقاله

ترجمه کنم و روی سایت آپلودشون کنم. لپ تاپ رو
روشن میکنم و لباس هام رو
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عوض میکنم. پشت م��یز میش��ینم و مش��غول ترجم��ه
میشم که باز هم سیستم

خودکار ری استارت میش��ه. پ��ر ح��رص پل��ک روی هم
میکوبم و موبایلم رو برمیدارم

و وارد اکانت هکریم میشم. امی��دوارم اونی ک��ه ت��وی
ذهنم اتفاق نیوفتاده باشه چون

اینبار کاری رو میکنم که نباید بکنم. دوباره رم��زم رو
عوض میکنم و سیستم رو

روشن میکنم همین که سیستم باال میاد صفحه سفید
طراحی شده ای با دست

مش��ت ش��ده ک��ه انگش��ت شس��تش رو رو ب��ه پ��ایین
گرفته برام باال میاد که باالش این

جمله نوشته شده:

» خیلی� بازی سرگرم کننده ای رو شروع ک��ردی. ب��ه
در بسته خوردی چون من

همیشه از پوشه هام کپی میگیرم و نگهشون میدارم.
درضمن، دیگه خواب فایالی
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شخصیم رو ببینی!به ما نمیخوری آخه. «

دستی به صورتم میکشم و لب به دن��دون می گ��یرم.
این کیه دیگه؟ چه جوری

تونسته از فیلتر� سیستم امنیت باال رد ش��ه؟ انگش��ت
توی هم میپیچم و متفکر به

نقاش���ی انگش���ت شس���ت نگ���اه میکنم. بی���تربیت،�
اینجوری نمیشه. انگار تا حالش رو

اساس���ی نگ���یرم عقب نش���ینی نمیکن���ه. میخ���وام
سیستمش رو هک کنم که صفحهش

کنار صفحه خودم باز میشه! باهوش رمز سیس��تمش
رو هم تغییر نداده. وارد برنامه

تلگ��رامش میش��م و دون��ه ب��ه دون��ه مخ��اطبینش رو
مسدود میکنم و از همه کانال و

گ���روه ه���اش خ���ارج میش���م. تم���امی عکس ه���ای
پروفایلش رو که عکس های خودش

هس��ت رو پ��اک میکنم و عکس ص��فحه مش��کی ب��ا
نوشته " این کاربر ُمرد " رو میذارم.
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وارد سیو مسیِج خودش میشم و براش مینویسم:

» من اون فای��ل ه��ا رو ت��وی بی��داری هم می��بینم نیم
وجبی. راست میگی من به شما

نمیخورم آخه یه غول هک کجا و یه جوجه هکر کجا «

ک���امال از سیس���تمش خ���ارج میش���م و ب���ه س���مت
آشپزخونه میرم. از بین غذا هایی که

مادرم آورده بود باق��الی پل��و گ��رم میکنم و میخ��ورم.
وسط غذا خوردنم تلفن خونه به

ص��دا درمی��اد ک��ه ی��ه لحظ��ه مکث میکنم و دوب��اره
مشغول میشم. حوصله هیچکس رو

ندارم هرکیه دو ب��ار زن��گ میزن��ه ببین��ه ج��واب نمی��دم
بیخیال میشه. لیوان آبم رو

برمی��دارم ک��ه ص��دای میث��اق روی پیغ��ام گ��یر پخش
میشه.

» سالم... «

مکث کوت��اهی میکن��ه و یه��و ص��داش رن��گ التم��اس
میگیره:
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» داداش... سلطان... بزرگ... ببخش، اشتباه کردم.
اصال غلط کردم برای همین موقع

هاس��ت دیگ��ه... س��میر زش��ته آدم از داداش��ش هفت
روز و چند ساعت بیخبر بمونه. «

ب��ا ش��یطنت و لحن کش��یده ای اض��افه میکن��ه:» خ��دا
قهرش میگیره ها... ج... «

یهو صدای فریاد فرشاد ت��وی بلن��دگو میپیچ��ه ک��ه آبی
داشت راهی معدهام میشد توی

گلوم گیر میکنه و باعث میشه به شدت سرفه کنم.

» مرتیکه تو باز رفتی تو غارت؟! عزلت نش��ین. االن
اینجایی که میگم اومدی که

هیچ، اگ��ه نیوم��دی می��ام اون س��اختمون رو میکش��م
پایین. سمیر!! به حمد الله کر

شدی؟! «

پ��ا میش��م تلفن بیس��یم رو از روی م��یز رو ب��ه روی
کاناپه برمیدارم و بدتر از خودش

داد میزنم:
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» چت��ه ص��دای نکره��ات رو ان��داختی روی س��رت!!
زهرهام آب شد داشتم خفه میشدم. «

ساکت میشه که صدای خنده آرم میثاق بلن��د میش��ه،
فرشاد تشر وار اسمش رو صدا

میزنه و به من میتوپه:

» ت��و داش��تی میش��نیدی م��ا داریم اینج��ا ب��ال ب��ال
میزنیم!! «

پشت بند حرفش تهدیدم میکنه:

» االن ساعت چنده؟! پنج... هفت جل��وی پ��ل چ��وبی
بودی که شام مهمون منی، اگه

هفت شد هفت و یه دقیقه شامت رو با نکیر و منک��ر
میل میکنی. «

لبخن��د گن��ده ای م��یزنم و ب��ه س��مت ات��اقم م��یرم. از
هیچی هم شانس نیاورده باشم از

رفی��ق ش��انس آوردم. مطمئنم ت��وی این ی��ه هفت��ه
بیخبری میثاق جریان رو براشون
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تعریف کرده بود که من رو به حال خودم ره��ا ک��ردن
تا آروم بگیرم. بر خالف اینکه

داشتم لباس عوض میکردم میگم:

» من حوص��له هیچی رو ن��دارم، ت��وام میخ��وای بی��ا
ساختمون رو باال پایین کن. «

حرص میزنه و میغره:» خیلی خب. فقط وص��یت کن
و انگشت بزن که بعد مرگم خونه به فرشاد میرس��ه.

»

تلفن رو قط��ع میکن��ه ک��ه ب��ه خن��ده می افتم. جین
مشکی رنگی میپوشم و تیشرت

آبی زی��ر سویش��رت مش��کی رنگم میپوش��م. در ی��ه
تصمیم آنی سویچ موتورم رو

برمیدارم و ب��ه س��مت پارکین��گ م��یرم. کن��ار ماش��ینم
پارکش کرده بودم. نفس سنگینی

میکش���م و س���وارش می ش���م. دس���ته ه���اش رو
میچرخونم از پارکینگ خارج میشم.

کالهش رو روی س��رم فیکس میکنم ک��ه چش��مم ی��ه
چهره آشنایی رو میبینه.
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نیشخندی میزنم و با سرعت از کوچ��ه خ��ارج میش��م.
هیچ آدمی جرات نکرده بود

وارد ح�ریم شخص�ی من بش�ه و اون�وقت این دخ�تره
فضول جربزه به خرج داده بود و

گ��ردن درازی ک��رده ب��ود. ب��ه ورودی پ��ل میرس��م و
موتورم رو زنجیر میکنم و کاله به

دست به سمت پل راه میافتم. چش��م میچرخ��ونم ت��ا
پیداشونم کنم که کنار فودکورت

های بهم چسبیده دختری باال و پ��ایین می��پره و دس��ت
هاش رو روی هوا تکون

میده.

» بچه ها، بچه ها سمیر اومد. «

جمعشونم که جمع،ِ برای همین فرشاد اصرار داشت
من هم بیام. وارد اولین فود

کورت میشم. همهشون دور میز هشت نفره نشسته
بودن و خودشون رو روی میز
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کش داده ب��ودن و ب��اهم پچ پچ میک��ردن. نزدیکش��ون
میشم، سریع از هم فاصله

میگیرن و ص��اف میش��ینن. کن��ار میث��اق،� تنه��ای ج��ای
خالی دور میز میشینم. ما یه

اکیپ هش��ت نف��ره ب��ودیم ک��ه تش��کیل میش��دیم از
فرشاد و نامزدش آبان. شهیاد و

پردیس که توی ارتباط بودن و هوشمند و دلناز که در
شرف ازدواج بودن. دلم پر از

غم میشه. اگه هورناز میموند جمع نُه نف��ره میش��دیم
و کنار هم کلی کیف می

کردیم. همشون تک تک سالم میکنن. میثاق آرنجم رو
بین انگشتاش میگیره.

دلناز ِمنو رو از روی میز برمیداره و با ابرو ه��ای ب��اال
رفته بهش نگاه میکنه:

» تهدید فرشاد کار ساز بوده؟! «پردیس لب ب��ه گل��ه
باز میکنه:

» والل��ه تعجب ک��ردم دی��دم داری می��ای. چ��ه ج��وری
دلت اومد کُنج تنهایت رو ول کنی!
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»

نامحسوس آرنجم رو از دست میثاق ب��یرون میکش��م
و دهن باز میکنم که صدای

فرشاد صدام رو توی گلو خفه میکنه:

» مرتیک��ه میخواس��تم بی��ام دهن َمهَنت رو یکی کنم،
برای من ادا میاد. «

لب کج میکنه و صداش رو کلفت میکنه:

» من حوصله ندارم!! «

آبان سقلمه آرومی به پهلوی فرشاد میکوب��ه و ب��ا ادا
پلک میزنه:

» چیک��ارش داری؟ این و تنه��ایی، عاش��ق و معش��وق
هم هستن. «

عاصی میشم و چشم بینشون میچرخ��ونم و انگش��ت
اشاره م رو جلوشون تکون

میدم:

» بخواین متلک بارم کنید پا میشم میرما! «
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هوشمند که مقابلم نشسته، من��و رو ب��ه س��متم ه��ول
میده و با چشم و ابرو اشاره

میکنه:

» رو ترش نکن حاال، غذا انتخاب کن. «

بدون نگاه کردن به منو، به طرف میث��اق میکش��مش
و میگم:

» پیتزا مرغ میخوام. «

بچ��ه ه��ا غ��ذا س��فارش می��دن و ت��ا آم��اده ش��دن
سفارششون گرم صحبت میشیم و از هر

دری حرف میزنیم. کنارشون گذر زمان حس نمیشه.
یادم میره چقدر دلشکستههستم و برای چن��د س��اعتم
که شده فکر و خیال هورناز از س��رم خ��ارج میش��ه و

میشم

همون سمیرِ شیطون. میون همهمه میثاق ب��ه س��مت
خم میشه و کنار گوشم با لحن

آرومی پچ میزنه:

» اوراقتیم داداش... بخشیدیمون که؟! «
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چپ چپ نگ��اهش میکنم و یکم روغن داغش رو زی��اد
میکنم تا این غروری که یک

هفته اجازه نداده بود سراغی ازش بگ��یرم رو توجی��ه
کنم:

» ازت دلخورم. «

دستی ب�ه ت�ه ریش�ش میکش�ه و چش�مک پ�ر تمن�ایی
میزنه:

» این تن بمیره. «

خندهم میگیره و کنارش م��یزنم و لب ه��ام رو تک��ون
میدم:

» فردا بیا خونه کارت دارم. «

میخنده :

» نوکرتم. «

پیتزاه��امون رو می��ارن و هرکس��ی مش��غول غ��ذای
خودش میشه. سس رو روی پیتزام

خالی میکنم که آبان با دهنی پر میگه:

» سمیر؟!� یه چیزی بگم لب و دهن کج نمیکنی؟! «
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نچ کش داری میکش����م و ی����ه ب����رش از غ����ذام رو
برمیدارم.

» سه ساله داری ول میچ�رخی! تنه��ا، دلت نترکی�د؟!
»

پردیس کمی از نوشابهش میخ��وره و تندتن��د دس��تش
رو تکون میده:» ه��وووم... راس��ت میگ��ه! ت��و هم��ون

سمیری هستی که میگفت تحمل تنهایی رو

نداره! «

باز هم بحث های تک��راری! ب��ه ص��ندلی تکی��ه می��دم و
دست هام رو داخل سینهم جمع

میکنم:

» میشه اولش یه خواهشی بکنم؟!«

همش��ون س��اکت میش��ن ک��ه ب��زاق دهنم رو ق��ورت
میدم:

» تص��میم گ��رفتم ع��وض بش��م، یکم زم��ان ب��ره. بهم
فرصت بدین. «
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ش��هیاد از س��ر ذوق ب��ه خن��ده میافت��ه و دس��ت روی
دست دلناز میذاره:

» وای! مث��ل دوران دبیرس��تان� و ک��اردانی، جذب��ه و
غرورت همه رو میگرفت. مگه نه

بچه ها؟ « حرف شهیاد رو تایید میکنن. دلن��از دس��ت
هاش رو بهم میکوبه:

» خوب خداروشکر، داداش س��میرمون ب��ه خودم��ون
برمیگرده. «

یه وری لبخند میزنم:

» بچه ها! این بحث بیخودی و بی سر و ته رو شروع
نکنید لطفاً! یه شب بعد از مدت

ها دور همیم شبم رو خراب نکنید. «

فرشاد ابرو باال میندازه و رو به من میکنه:

» بحثی نداریم. سمیر م�ا دوس�تاتیم، نگران�تیم وق�تی
اینجوری توی خودتی، بی

اعص��ابی، بی حوص��له ای دلم��ون میگ��یره میخ��وایم
کمکت کنیم از این حال و هوا
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دربیای. «

دم عمیقی میگ��یرم و غ��ذام رو ب��ه وس��ط م��یز ه��ول
میدم. همهشون ساکت و صامت

منتظ��ر نگ��اهم میکنن ک��ه می گم:» نمی��دونم اگ��ه
نبودین میمردم یا آوره کوه و بیابون میشدم. ت��ک ب��ه

تکتون مرهم

دردام ش���دین و این لحظ���ه اخالق گن���دم رو تحم���ل
کردین. «

پل��ک محکمی میک��وبم. چش��م از م��یز میگ��یرم و ب��ه
چهره های گرفتهشون نگاه

میکنم:

» ولی واقع��ا از تنه��اییم راض��یم، احس��اس نی��ازی ب��ه
بودن کسی نمیکنم، تا خودم رو

پیدا کنم همین وضع برام خوبه. «

همه بچه ها سکوت میکنن و تنها صدای میز های دور
اطراف میاد. میثاق با مسخره

بازی غذام رو به سمتم می کشه:
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» بخور، بخور که نمیدونم امشب ماه از کدوم سمت
وسط آسمون نشسته که فرشاد

دست به جیب شده. «

خندهمون باال میگ��یره و فرش��اد پس گ��ردنی محکمی
نثار میثاق میکنه. به همین

ترتیب سر و صدامون باال میگیره و بحث چن��د دقیق��ه
قبل به دست فراموشی سپرده

میش���ه. ت���ا آخ���ر ش���ب داخ���ل پ���ارک آب و آتش
میچرخونیم و حسابی خوش

میگذرونیم. احساس شادابی میکنم. انگار خون ت��ازه
ای وارد رگ هام شده باشه از

بچه ها جدا میشم و سوار موتورم میشم. جک رو باال
میزنم و موتور رو روشن

میکنم. سر باال میارم تا کاله رو سرم کنم ک��ه نگ��اهم
به زنی می افته. زنی که از طرز

ایستادن و نگاهش معلومه کیه و چهکارست. با ن��از و
اطوار مصنوعی سر به چپ و

  83                       



هکمن

راس��ت میچرخون��ه. امش��ب این جم��ع و حس تنه��ایی
وباز من رو هوایی میکنه. مگه

لجن تر از من هم هست با این کارهای چن��دش آور و
حال بهم زنم؟ با میثاق تماس

میگیرم. صداش توی گوشم میپیچه:

» جونم داداش؟! «به خیابون پیش روم خیره میش��م
و ماشین های در حال رفت و آمد رو نگاه میکنم

و زیر لب میگم:

» امشب... «

مکث میکنم که اون هم ساکت میشه، چند ثانی��ه بع��د
با صدایی گرفته میگه:

» حله...� تا برسی خونهت، اومده. «

بی خ��داحافظی قط��ع میکنم. می��دونم اون هم از این
حالت من حالش بهم میخوره ،

می��دونم راض��ی نیس��ت فق��ط ب��ه خ��اطر اینک��ه ازش
ناراحت نشم اینکار رو میکنه. رگ
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پیش��ونیم مت��ورم میش��ه و دس��ت ه��ام دور دس��ته ه��ا
مشت میشه. چرا سعی نمیکنم

خودم رو از این کثافت بیرون بکشم! مگه ب��ه م��ادرم
قول ندادم! برای لحظه ای عوضی

گفتن هورناز توی مغ��زم اک��و میش��ه ک��ه ت��وی خ��ودم
جمع میشم و معدهام پیچ

میخ��وره، بیتوج��ه ب��ه ح��ال ب��دم کالهم رو روی س��رم
میذارم و از بین ماشین ها پیچ و

تاب خ��وران ب��ه س��مت خون��ه م��یرم. موت��ور رو کن��ار
ماشینم پارک میکنم و به سمت

آسانس��ور م��یرم. کاغ��ذِ ب��زرگی روش چس��بوندن و
نوشتن که خرابه. از پله باال میرم،

صدای موسیقی میاد، یه ساز... انگار یکی داره پی��انو
میزنه، هر چی به طبقه دوم

نزدی��ک میش��یم ص��دا واض��ح ت��ر ب��ه گوش��م میرس��ه.
نکنه... نکنه این صدای پیانویی که

من رو هر شب به س��مت پنج��ره میکش��ونه از خون��ه
این دختره میاد! به پاگرد واحدش
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که میرسم ص��دا ش��فاف و واض��ح ت��ر میش��ه. س��یبک
گلوم تکون میخوره، ترجیح میدم

باز هم برم لب پنجره و سیگار دود کنم و صدای پیانو
روحم رو نوازش کنه به جای

اینکه هرز بپرم. پله ها رو شل و وارفت��ه ب��اال م��یرم و
وارد خونه میشم. برای میثاق

پیام میفرستم:

» پش��یمون ش��دم، بیخی��ال. «لب��اس ه��ام رو ع��وض
میکنم و سیگار به دست کنار پنجره میایستم و غ��رق

صدای

پیانو میشم. صبح که بیدار میش��م، نس��بت ب��ه روزای
قبل حال بهتری دارم. دوش

میگ�یرم و ص�بحانه مفص�لی میخ�ورم. چن�د ت�ا مقال�ه
ترجمه میکنم و توی سایتم آپلود

میکنم. سیس��تمم رو خ��اموش میکنم و دس��ت زی��ر
چونهم میبرم و متفکر به یه

نقطهی نامعلوم نگاه میکنم. باز ی��اد هورن��از می��افتم.
بیمعرفت کجا دنبالت بگردم؟!
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خیلی دلم تنگت��ه! بی��ام دم خونت��ون؟ کج��ا بی��ام؟ دلم
ساز ناسازگاری میزنه و وادارم

میکنه که ب��رم دنب��الش. ح��داقل از دور هم ک��ه ش��ده
نگاهش کنم تا آروم بگیرم. با تن

و ب��دنی سس��ت بلن��د میش��م و لب��اس ه��ام رو ع��وض
میکنم. به سمت در میرم و از آویز

کنار در، کلید موتور و خونه رو برمیدارم صدای ق��دم
هایی که محکم روی زمین

کوبیده میشه به گوشم میرسه. انگار که میخواد با پ��ا
کوبیدن هاش زمین رو سوراخ

کنه. کلید هام رو برمیدارم که در ب��ه ش��دت و مک��رر
کوبیده میشه. شونه هام میپرن.�

این کیه دیگه؟ در رو باز میکنم که مشت ه��اش روی
هوا میمونه. با تعجب پایین تا

باالش رو نگاه میکنم. مشت هاش رو پایین میکشه و
از شدت عصبانیت تند و پر

صدا نفس میکشه و فکش تکون میخوره. چشم ه��ام
به چشم هاش می افته
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ناخودآگ��اه تم��وم تنم یخ میبن��ده و تم��ام حس ه��ام
منجمد میشه. یک طرف شونهم رو

به چهار چوب در تکیه میدم و نگ�اهم رن�گ تحق�یر� ب�ه
خودش میگیره. از هر چشم

رنگیه بیزارم. فقط خدا خدا میکنم نزدیکم بشن و ب��ا
پنبه سرشون رو ببرم. عین

گاوی ش��ده ک��ه دس��تمال قرم��ز نش��ونش دادی حس
میکنم اگه تا چند دقیقه دیگه هم

این مدلی از شدت عصبانیت نفس بزنه و هی رنگش
کبود شه، منفجر میشه. دست

هام رو درون سینهم جمع میکنم و سرد و مغ��رور ب��ه
معنی " چیه " یه تای ابروم رو

باال میندازم. مشت ه��اش رو ب��اال می��اره و عین بمب
منفجر میشه. فریادش گوشم رو

کر میکنه.

» تو... تو... خیلییی...� خیلی وقیحی! «لب هام رو تر
میکنم که بدتر میتوپه:

  88                       



هکمن

» به چه حقی به تلگرام من دست زدی هان؟! به چه
حقی مخاطبینم رو مسدود

ک����ردی و اون عکس مس����خره رو روی پروف����ایلم
گذاشتی؟! «

آه��ان بگ��و خ��انم از کج��ا خ��ورده! گوش��ه اب��روم رو
میخارونم و خونسرد لب باز میکنم:

» همون حقی که به تو اجازه داده ت��وی سیس��تم من
بچرخی. از مادر زاده نشده کسی

بخواد سمیر رو هک کنه. «

چش��م ه��اش رو گ��رد میکن��ه و روی ن��وک انگش��تاش
میایسته و تهدید کنان� انگشت

اشارهش رو تکون میده:

» هی! خیلی� خ��ودت رو دس��ت ب��اال گرف��تی!� خ��ودت
گفتی بازی کنیم، من هم دارم

بازی رو پیش میبرم ولی بدون نامردی. «

از این حالتش میزنم زیر خنده و یکباره حالت سرد و
خشکم رو میگیرم و تشر
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میزنم:

» آخه َممول! به کجای من میاد با تو هم بازی شم؟!
»

به ق��د و هیکلش اش��اره میکنم و عقب گ��رد میکنم و
به داخل خونه برمیگردم:

» برو، برو ب�ا هم ق�د و ق�واره خ�ودت ب�ازی کن ب�دو
عمو جون. «

درو رو میکوبم که صدای جیغش بلند میشه:

» پشیمون میشی. «

بلن��د م��یزنم زی��ر خن��ده و دوب��اره پش��ت سیس��تمم
میشینم. جوجه تازه سر از تخم

درآورده من رو تهدید میکنه. می��ذارم ص��فحهش کن��ار
صفحهم باز شه. پوشه عکسش

رو که قبال کپی کرده بودم رو باز میکنم نگاه گذارایی
ب��ه داخ��ل پوش��ه مین��دازم وروی یکیش کلی��ک میکنم.
کنار مقبره حافظ نشسته بود و مانتو و شلوار جی��نی

به
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تن داشت و روسری فیروزه ای رنگ روی موهای فر
و طالیی رنگش کشیده بود و

نیشش تا بنا گوشش ب��از ب��ود. از روی ص��فحه عکس
میگیرم و روی برنامه فتوشاپ

سیستم خودم ُشرت کاتش میکنم. ش��روع میکنم ب��ه
دستکاری عکس... عکس

فتوش��اپ ش��ده رو از طری��ق تگ��رام ب��رای خ��ودش
میفرستم.� اینم به خاطر اینکه اومدی

جلو در خونه من انگشت تکون دادی جیغ جیغ کردی.
پنجه الی موهام میکشم و

از خون��ه خ��ارج میش��م. س��وار موت��ورم میش��م و ب��ه
سمت خونه باغ راه میافتم. کاش

اونجا باشه تا ببینمش. ب��ه محلهش��ون ک��ه می رس��م،
چشم هام میشه تلسکوپ و هی

میچرخ��ه ت��ا هورن��از رو رص��د کن��ه. نمی��دونم چق��در
گذشته بود میون اون همه آدم

میبینمش که تو ایستگاه اتوبوس وایساده. دنی��ا ب��رام
میایسته و چشم هام دودو زنان
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فقط هورناز رو میبینه. آخرین باری که دیده ب��ودمش
کی بود؟! چقدر زیبا شده،

چقدر خانم دکتر بودن برازندهشه. قلبم هر چند ثانیه
یکبار هری میریزه و دل

ضعفه بهم دست میده. استرسی که عرق ش��ده ب��ود
و روی پیشونی و گردنم نشسته

بود رو با دستمال میگیرم. س��ریع اس��تارت می زنم و
از بریدگی وسط خیابون به

س��متش م��یرم. اَه خ��اک ب��ر س��ر مِن بیعق��ل، ک��اش
ماشین میآوردم و خودم

میرسوندمش. آروم آروم به س��متش م��یرم و خ��ودم
رو به کنارش میرسونم نیم

نگ��اهی مین��دازه و س��ر میچرخون��ه ک��ه یه��و ب��ا تعجب
میایسته و نگاهم میکنه. آخ که

دلم لک زده بود برای چشمای قشنگش. جزء به جزء
صورتش رو رصد میکنم که با

عص��بانیت نگ��اه ب��ه این ور و اون ور مین��دازه و ق��دم
هاش رو آروم به سمتم برمیداره تا
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جلب توجه نشه. با عصبانیتی� ک��ه خیلی عمیق��ه خف��ه
میغره:

» تو که باز پیدات ش��د! اینج��ا چیک��ار میک��نی؟! حتم��ا
باید از طریق ق... «

میون حرفش میپرم و دست هام رو باال می��ارم و پ��ر
محبت میگم:» هورن��از... عزی��زم... من دلم داش��ت

میترکید� از ندیدنت بیانصاف... میدونم نمیخوای

من رو ببی��نی ولی دلم ب��دجوری بیت��ابیت رو میکن��ه.
باهاش چیکار کنم... هوم؟! تو

بگو... «

نفس میگ��یره و کالف��ه دس��تی ب��ه ص��ورتش میکش��ه.
زبون روی لب های رژ خوردهش

میکشه و مالیم میگه:

» سه سال گذشته و من نمیدونم تو چرا نمیخوای به
خودت بیای و قبول کنی که

م��ا دو ت��ا مث��ل خ��ط م��وازی هس��تیم، اش��تباهاتی ک��ه
جفتمون کردیم، اشتباهاتی که از
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نظر من هیچ جوره قابل بخشش نیست، این کارهات
و زنگ زدن و هک کردن و پیام

دادن��ات فق��ط اعص��ابم رو خ��رد میکن��ه همین. ب��رو
سمیر. «

میخ��واد ب��ره ک��ه دس��تپاچه و ه��ول ص��دام رن��گ تمن��ا
میگیره:

» هورناز... هورن��از... ی��ه فرص��ت، ب��رای آخ��رین ب��ار
فقط یه فرصت ازت میخوام قول

میدم... «

عاصی و شاکی پلک میزنه و کمی صداش باال میره:

» نمیت��ونی،� نمیش��ه... اونی ک��ه من میخ��وام ت��و!!
نمیتونی باشی. سمیر،� ما اصال باهم

نمیخونیم! اگه سه سال پیش جدا نمیشدیم ش��اید ده
سال بعد با یه بچه کارمون به

جدایی میرسید.� «

نفس عمیقی میکشه و عقب عقب میره و تاکی��د وار
میگه:
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» برو دنبال قسمتت، من و تو قسمت هم نیستیم. «

من رو مات و حیرت زده گوشه خی��ابون ول میکن��ه و
سوار اتوبوس میشه. شوکه به

مسیر رفتن اتوبوس نگ�اه میکنم. غ�ده ای ک�ل گل�وم
رو احاطه میکنه. انگار کسی

دس��ت دور گل��وم انداخت��ه هی فش��ار می��ده. بن��د بن��د
وجود سست میشه و دست هامدور دسته ه��ا مش��ت
میش��ه. درح��الی ک��ه دلم ض��جه میزن��ه و خ��ون گری��ه

میکنه، گاز

میدم و بیهدف راه میافتم. گفت اونی که میخواد من
نیستم؟! مگه چی

میخواس��ت؟! ی��ه عق��ل و قلب عاش��ق ب��راش ک��افی
نبود؟! یکی که برای داشتنش با همه

بجنگه رو نمیخواست. گن��گ و زار ب��ا آخ��رین س��رعت
گاز میدم و صورت سرخ و رگ

های بیرون زدهی پیشونیم زیر کاله پنهون میمونن.

»من از اینکه تو خوشبختی نه ارومم نه دلگیرم...�
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یه جوری زخم خوردم که نه میمونم نه میمیرم...

تمام ارزوم این بود یه رویایی که شد دردم...

یه بارم نوبت ما شد ببین چی ارزو کردم...

یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته...

خدارو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش� سخته...

نه اینکه تو نمیدونی ولی این درد بی رحمه...

یه چیزایی رو تو دنیا فقط یک مرد میفهمه...

تمام روز میخندم تمام شب یکی دیگه ام...

من از حالم به این مردم دروغای بدی میگم...

یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته...

خدارو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش� سخته... «

س��ر خی��ابونمون پش��ت چ��راغ قرم��ز میایس��تم. دلم
میخواد برم خونه و فقط سیگار دود

کنم. تو ح��ال و ه��وای خ��ودم ب��ودم ک��ه ص��دای ج��ر و
بحثی توی خیابون میپیچه. در
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همین حین چ��راغ س��بز میش��ه و ماش��ین ه��ا ح��رکت
میکنن. اون ط��رف خی��ابون یهماش��ین گ��رون قیمت
کیپ یه دختره م��یرفت و دخ��تره هم ب��ا داد و بی��داد و

کوبیدن

کیفش به شیشهش سعی میکرد دورش کنه. ع��ابران
هم رد میشدن و سر تاسف

تکون میدادن و بعضی هاشونم ایس��تاده ب��ودن ب��رای
تماشا. خونم به جوش میاد با

دیدن این عوض��ی... مرتیک��ه خ��ر! ب��ا س��رعت از بین
ماشین ها گاز میدم و میدون رو

دور میزنم و درس��ت از رو ب��ه رو، ت��وی چن��د س��انتِی
سپر ماشینش زدم روی ترمز که با

وحشت به رو به رو برمیگرده و ب��ا چش��مای وق زده
نگاهم می کنه. فکم قفل میشه،

جک رو پایین میزنم و کالهم رو روی صندلی می��ذارم.
دستش رو با حالت معترضی

باال میگیره و هُ��و میکش��ه. اخم��ای عص��بیم رو ت��و هم
می کشم و لبهام رو از حرص
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جم��ع می کنم. عوض��ی و بیغ��یرتی می��بینم دیوون��ه
میشم. با قدم هایی محکم به

سمتش میرم و در ماشین رو باز میکنم ک��ه خودش��م
با حالت طلبکاری نگاهم می

کنه و داد میزنه:

» چته؟ افسار پاره کردی!! «

یقهی بلوز سفید رنگش رو به مشت ه��ام میکش��م و
از ماشین میکشمش بیرون.

دست ه��ام رو پس میزن��ه و فحش می��ده ام��ا ب��ه ه��ر
زحمتی که هست، میکشمش کنار

در پش��تی ماش��ین و چن��دین ب��ار ب��ه بدن��ه ماش��ین
میکوبمش و داد میزنم:

» توی روز روشن عوضی میکنی بی غیرت؟! افتادی
دنبال دختر مردم داری

شرفت رو به نمایش میذاری هان؟! «

فری��اد میکش��ه و می��ون فحش ه��ای ناموس��ی ک��ه ب��ه
زبون کثیفش میاد، داد میزنه:
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» گمشو روانی... تو چیکارشی که یقه جر میدی؟ «

مشت هاش رو مهار می کنم و فکش رو توی مش��تم
میگیرم:

» ب��زن بچ��اک ت��ا جن��ازت رو ن��زدم زمین عوض��ی.
«انگشت هام رو دو طرف صورتش می��ذارم و محکم

فشار میدم که از درد چشم

میبنده و ناله میکنه و با پاهاش و ضربه های مهلکش
سعی داره من رو از خودش

جدا کنه:

» به تو هیچ ربطی نداره آشغال. گمشو تا زنگ ن��زدم
یه محله بریزن سرت. «

فکم تکون میخوره و دادم به عربده تبدیل میشه:

» نمیبینی اهلش نیست!! کوری؟! د آخه خوش داری
یکی این مدلی سه پیچ خواهر

و مادرت خودت بشه؟! بی بته. «

س���رش رو ب���ه عقب خم میکنم ک���ه پِس کلهش ب���ه
سقف ماشین میچسبه و صداش به
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خرخر� تبدیل میش��ه. دون��ه ه��ای ع��رق روی پیش��ونیم
میشینن و موهام رو به خودشون

میچس��بونن. رگ گ��ردنم نبض میزن��ه و ب��اد میکن��ه.
سرش رو محکم به چپ و راست

تکون میدم:

» امثال توئه شلناموس امنیت و آسایش رو از دخترا
و زنامون گرفتن که اینا

نمیتونن بدون ترس توی خیابون قدم ب��زنن. نمیت��ونی
مثل آدم راهت رو بری؟! تو

که آدم نیستی عوضی خونت رو بریزم نامرد! خ��ونت
رو بریزم؟! «

دستش ه��اش رو روی تخت س��ینهم می��ذاره و س��عی
میکنه من رو از خودش دور کنه.

ناس���زا میگ���ه و عص���بیم می کن���ه. کم کم جمعیت
دورمون حلقه میزنه و فقط نگاه

میکنن. قبلش هم فقط نگاه میک��ردن. چش��ون ش��ده
این مردم؟ نمی دیدن دختر
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بیچاره چطور داره از حریم خ�ودش دف�اع می کن��ه؟!
نمی دیدن داره نخواستنش رو به

ه��ر نح��وی نش��ون می��ده ک��ه گوش��ی ب��ه دس��ت فیلم
میگیرن؟ که چی؟! که بگن ما هم

اونج��ا حض��ور داش��تیم؟ ک��ه چی رو ث��ابت کنن؟ اص��ال
فلسفه دنیای مجازی چیه که

مردمم رو انقدر بی غیرت کرده که بایستن یه گوشه
و از این چیزایی که باعث تاسفه

فیلم بگیرن؟!� مثال قراره ک��اپ ب��دن بهش��ون؟ دِ آخ��ه
المصب ناموس بقیه ن��اموس ت��و همهس��ت. اونی ک��ه
خرابه خب خرابه و تنش رو به ح��راج گذاش��ته. ای��نی

که نجیبه و

نخواستنش رو فریاد می زنه چرا وایمیسی نگ��اه می
کنی؟ ای گند بزنم تو این غیرتی

ک��ه نش��ون ای��رانی بودنمون��ه. ک��دوم غ��یرت؟ ک��دوم
ناموس پرستی؟!� ما فقط یه سری

صفت رو به دروغ یدک میکشیم با خودمون که خیلی
وقته ازمون دور شدن و دیگه
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هیچ نش���ونی ازش���ون نیس���ت. تب���اه ش���دن... تب���اه
شدیم... چمونه؟ اونقدر حرصش تو جونم

زیاد هست که تسلیم کتک ها و سرزنش ه��ام بش��ه و
بیشتر از این مقابل جمعیتی که

دورمون حلقه زده، تقال نکنه. ترس رو تو چشم هاش
دیدم وقتی یکی باالخره قفل

دهنش رو میشکونه و میگه:

» زنگ زدم به پلیس به جرم مزاحمت برای ن��وامیس
ببرنش. «

دس��تم از دور ص��ورتش ج��دا میش��ه و روی س��رش
میشینه و موهاش رو به چنگ

میگیره. کشون کش��ون می��برمش جل��وی دخ��تری ک��ه
اونطرف ماشین ایستاد و موهاش

میکشم و تکونش میدم:

» به خانم بگو غل��ط ک��ردم. ازش مع��ذرت بخ��واه ب��ه
خاطر اینکه اسایشش رو مخل

کردی. د یاال! «
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صورتش رو از درد جمع میکنه و گوشه چش��م ه��اش
چین میوفته. آروم لبش رو

تک��ون می��ده ک��ه ج��ری میش��م و بیش��تر� موه��اش رو
میکشم تا سرش باال تر بیاد، دادی

بلندی میزنه که دختره جیغ میکشه و یه قدم به عقب
برمیداره. نفس نفس

میزنم و عرق شقیقه م رو با پشت دست میگیرم.

» نترس. نترس خانم... میخواد معذرت خواهی کن��ه.
زود باش معطلمون نکن. «

» مع... معذرت میخوام خ... خانم «

همینطور که چشمم به این نجسه خط��اب ب��ه دخ��تره
میگم:

» معذرت خواهیش قبول��ه خ��انم؟! «دخ��تره ص��داش
میلرزه و میگه:

» بل... بله. «

موهاش رو یه ضرب ول میکنم و میتوپم:

» حاال برو گمشو. «
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از ترسش سریع سوار ماشینش میش��ه و گ��از می��ده.
کم کم همهمه مردمی که

دورمون جمع شده بودن باال میگیره:

» شیر مادرش حاللش. «

» چهار تا مرد اینجوری باغیرت پشتمون باش��ن دیگ��ه
چه غمی داریم. «

» این همه مرد اینجا ایس��تاده ب��ودن یکیش��ون نیوم��د
حساب اون مردک ناحسابی رو

برسه. «

محکم پلک روی هم میک��وبم و موه��ای چس��بیده روی
پیشونیم رو باال میزنم.

برمیگردم سمت مردم و میگم:

» نمایش تموم شد بفرمایید!! «

کم کم متفرق میش��ن ک��ه برمیگ��ردم س��مت دخ��تره،
متعجب نگاهش میکنم که

شالش رو جلو میکشه و پر بغض میگه:
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» تو که هی ناموس و غ��یرت میک��نی!! چ��را عکس��ام
رو نگه داشتی و فتوشاپ شدهاش

رو برای خودم فرستادی؟!� «

یه لحظه عکس فتوشاپ ش��دهش از نظ��رم میگ��ذره
که خنده به جونم میندازه. لب

هام رو جم��ع میکنم و اخمم رو غلی��ظ ت��ر. ب��ه س��مت
موتورم میرم و سوارش میشم.

بدون اینکه نگاهش کنم میگم:» بیغیرتی نکردم فای��ل
هات رو پاک کردم و فقط اون یهدونه عکس رو برای

خودت

فرستادم. این هم به خاطر این بود که دَمپرم ش��دی.
»

با همون قیافه بغض دار، با تخسی سر باال میندازه:

» خیلی� پرووئی، اصال خوب کردم. «

در همین حین ماشیِن میثاق کنار موتور ترمز میکنه و
شیشه ماشین رو میکشه

  105                       



هکمن

پایین. عینک آفتابیش رو روی موهاش میکشه. از آینه
یه نگاه به دختره میندازه و

رو میکنه به من:

» چیشده؟!� «

ابرو باال میندازه و چشمک ریزی میزنه:

» کیه این؟ «

بدون اینکه جوابش رو بدم جک موتور رو باال میزنم.

» میتونی خانم رو تا ساختمونمون برسونی؟! «

میث��اق گ��ردن میچرخون��ه و ب��ه عقب نگ��اه میکن��ه. ب��ا
لحنی مطمئن میگه:

» حتما...� «

ماهک گوشه شالش رو بین انگشت اشارهش میپیچه
و نگاهش رو بین من و میثاق

میچرخونه. لب جمع میکنه و چشم هاش کدر میشن.
سر تکون میده و صداش

میلرزه:

» ن... نه خودم میرم دو قدم راهه. «
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بیتف��اوت ش��ونه ب��اال مین��دازم و موت��ورم رو روش��ن
میکنم:» رنگت پری��ده داری پس می اف��تی. خواس��تم

یه لطفی بهت کرده باشم. البته که حق

داری، من هم اگه دختر بودم ب��ه پس��ر غریب��ه اعتم��اد
نمیکردم سوار ماشینش شم.

حتی اگه پس می افتادم وسط خیابون. «

از وسط ماشین میثاق و جایی که دختره ایستاده بود
رد میشم و دوباره میدون رو

دور میزنم به سمت خونه م��یرم. از س��مت پل��ه ه��ای
پارکینگ باال میام و یک راست

به سمت حموم میرم. آب س��رد رو ب��از میکنم و زی��ر
دوش میایستم. احساس میکنم

توی یه جایی گیر کردم. انگار می��ون آس��مون و زمین
شناور موندم. نه میدونم کدوم

ک��ارم درس��ته ن��ه می��دونم ک��دوم ک��ارم غلط��ه. دلم
میخواد زندگیم رو برگردونم عقب،

خیلی عقب ب��بینم کج��ای راه رو اش��تباه رفتم ک��ه ب��ه
این نقطه رسیدم. به این نقطه ای
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که کسانی ک��ه دوستش��ون داش��تم رو کن��ار گذاش��تم.
کسی که عاشقش بودم ازم بریدو

ازش بری�دم خ�ودم رو گم ک�ردم و ش�دم ی�ه هی�وال!!
دوش رو میبندم و حوله میپوشم.

صدای زنگ در که بلن��د میش��ه ب��ه س��مت در م��یرم و
میثاق رو میبینم.� شتابزده من

رو کنار میزنه وارد آشپزخونه میشه. لیوانی برمیداره
و چند تا دونه قند توش

میندازه و آب روش میریزه و تندتند همش میزنه.

بی حوصله نگاهش می کنم:

» چی شده؟ «

هول و هراسون می گه:

» این دخ��تره بیچ��اره نمیتونس��ت در خ��ونهش رو ب��از
کنه از بس دست هاش روی

ویبره بود. «
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لیوان رو نشونم میده و به س��مت در م��یره:» این رو
ببرم براش. ترسیدم بگم بیاد ب��اال بهش آب قن��د ب��دم

فکر بد کنه در مورد دو

تا نر خر. همینجوریش هم سوار ماشین شد ک��ز ک��رد
چسبید� به در، با اینکه صندلی

پشت نشسته بود. «

بدون اینکه صبر کنه ج��وابش رو ب��دم از خون��ه خ��ارج
میشه. هوفی میکشم و چای

ساز رو به برق میزنم و لباس میپوشم. صدای بس��ته
شدن در که میاد از اتاق بیرون

میرم و روی کاناپه دراز میکش��م. مچ دس��تم رو روی
چشم هام میذارم و زمزمهوار

میگم:

» چای دم کن. جون ندارم پاشم. «

مقابلم، روی میز میشینه و مچم رو از دور چشم هام
فاصله میده. چشم توی کاسه
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میچرخونم. با چشم ه��ای ری��ز ش��ده نگ��اهم میکن��ه و
دست روی یه طرف صورتم

میکشه:

» دعوا کردی؟! با کی؟! سر چی؟! «

به پهلو میچرخم:

» ی��ه عوض��ی م��زاحم این دخ��تره ش��ده ب��ود، کن��ه...
مردمم یا فیلم میگرفتن یا نگاه

میکردن. «

پا میشه و یخ توی نایلون فریزر می��ذاره و گوش��ه لبم
میچسبونه. از دردش سر عقب

میکشم که بلند میگه:

» س��رت رو عقب نکش��ا!! غل��ط ک��رده زده. م��یزدی
نفسش قطع شه. «

یخ رو ازش میگیرم و خودم آروم گوشه لبم تک��ونش
میدم:

» چهار تا کوبیدم توی سر و کلهش ترسید. «
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روی زانوم میکوبه و میخنده:» کارت درس��ته داداش.
»

بیهوا طوطی وار میگم:

» میثاق من رفتم دم خونه هورناز این��ا، دی��دمش، آب
پاکی رو ریخت روی دستم. «

قیافه زاری به خودم میگیرم و مینالم:

» حاال من چیکار کنم؟ «

عمیق نگاهم میکنه. نگاه های عمی��ق میث��اق سرش��ار
از سر زنش و حرف هایی که به

خاطر حرمت ها توی گلوش خفه میکنه. دست داخل
سینهش جمع میکنه و

میگه:

» این همه گند برای هم باال آوردید چه طوری روتون
میشه دوباره باهم باشید؟ رو

کنه نیست... «

دستی به صورت میکشم و گردن خم میکنم:
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» خ��ودش من رو س��ر لج ان��داخت، ب��اعث و ب��انی
کثافت کاریام بچه بازی های خودشه.

بهش گفتم برای آخرین بار بهم فرصت بده!! نداد. «

ال اله اال اللهای زیر لب میگه و لب هاش رو تر میکنه
و توی جاش جا به جا میشه:

» دیگه ارزش و حرمتی نمون��ده ک��ه ت��و اص��رار داری
ارتباط از سر گرفته بشه. دختره با

یکی دیگه خوشه تو داری جز می زنی؟ «

به پشتی مبل تکیه میدم و تلخ میگم:

» جز میزنم چون این حق من نیس��ت. اس��تارت گن��د
زدن ها رو کسی زد؟! «

_ چه فرقی داره! سه سال کار از این حرفا گذش��ته.
تو نمیخوای تمومش کنی.بیاختیار دس��ت ه��ام مش��ت
میشن و خون توی رگ هام منجمد میشه. فکم تکون

میخوره و میغرم:

» نبای��د تم��وم بش��ه! عش��قش ت��وی دل من پررنگ��ه.
نمیخوام آتش خواستش خاموش
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بشه. تنها مقص��ر این م��اجرای ک��ثیف من نیس��تم ک��ه
الیق این رفتارها باشم. «

زهر خندی میزنه و پا میشه و همونطور ک��ه چ��ای دم
میکنه. با سینی حاوی دو تا

اس��تکان چ��ای برمیگ��رده و س��ینی رو روی م��یز می
ذاره و کنارم میشینه. دستش رو

دور شونه هام حلق��ه میکن��ه و خفی��ف� تک��ونم می��ده و
حرف رو عوض میکنه:

» االن این دخ��تره تعری��ف ک��رد ب��ه خ��اطرش عین
ناموس خودت ازش دفاع کردی کیف

کردم��ا، گفتم داداش مِن؛ باغیرت��ه تحم��ل عوض��ی رو
نداره... «

نفس عمیقی میگیره و ادامه میده:

» اینا رو میچینم کنار هم، متوجه میشم ک��ه چ��ه ذات
خوبی داری، شیر پاک خورده

ای. آخه تو چرا باید با خودت لج کنی. چ��را بای��د م��رد
باغیرتی مثل تو غرق لجن بشه
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اونم ب��ا کی��ا!؟ وق��تی آزادی ک��ه تنه��ا باش��ی، قلب و
آغوشت خالی باشه. المصب تو وقتی

متعهد یه ارتباط بودی کاری کردی ب��رق از کل��ه هم��ه
متعهدین عالم پرید. «

بیقرار نگاهش میکنم و بزاق دهنم رو با ص��دا ق��ورت
میدم و کارهای هورناز رو هم

به رخ میکشم تا یر به یر بشیم و متوج��ه بش��ه منش��ا
همه ی این کارها از کجاست:

» اسمی ب��ا من نم��ازد ب��ود و خواس��تگار راه می��داد و
میبرد توی اتاقش تا باهاشون حرف

بزنه؟! «

جدی نگاهم میکنه و میگه:

» با زدن این حرف ها و ت��ازه ک��ردن داغ دلت چ��یزی
عوض میشه؟ هورناز اشتباهش

رو قبول میکنه؟ نچ... فقط درجا میزنی و خ��ودت رو
خسته میکنی. «آروم میگه:
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» ایندفعه خودت رو بس��پار دس��ت سرنوش��ت. فق��ط
قبلش خودت رو از منجالبی که

ت��وش ف��رو رف��تی بکش ب��یرون. خ��ودت، خ��ودت رو
نجات بده. به خاطر خودت نه

هیچکس دیگه. «

میخنده و استکان چای ام رو به دستم می��ده و قن��دی
بین لب هاش میگیره:

» به والله من دوست ندارم دالل بشم و شخص��یت و
مردونگی خودم رو زیر سوال

ببرم. «

ه��ر چی قبال ب��رای ع��وض ش��دن م��ردد ب��ودم، االن
مصمم شدم. باید یه تکونی به خودم

و این زندگی میدادم. حق با میث��اق ب��ود. من ک��ه رگ
غیرتم برای مردم میترکه الیق

کثافت کاری نیستم. با صدای میثاق فک��ر و خی��ال رو
پس میزنم و جرعه جرعه چای

مینوشم و گوش به میثاق میسپارم:
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» این دختره یه چیز دیگه هم گفت؛ ب��ه ج��ون داداش
تا شنیدم فکم برید. «

» چی گفت مگه؟! «

نیش شل میکنه:

» هکت کرده، داغ کردی رف��تی توپی��دی بهش. هکش
کردی، زدین به تیپ و تاپ

هم. «

کشیده صدام میکنه و بلند میگه:

» سمیر هکت کرده!! تو رو؛ کس��ی ک��ه ت��و رو بتون��ه
هک کنه مخ اندر مخه!! «

پوزخندی میزنم و استکانم رو روی میز میذارم. بلن��د
میشم و همونطور که به

سمت اتاقم میرم میگم:» گوشش رو پیچوندم ت��ا ب��ه
وسایل ممنوعه دس��ت نزن��ه ج��یزه ب��راش. م��یرم ی��ه

چرت

بزنم مغزم اس��تپ ک��رده. ب��پر ی��ه بس��ته س��یگار بخ��ر
تموم کردم. «
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وارد ات���اقم میش���م و ملحف���ه رو روی تنم میکش��م.
صدای پر حرصش بلند میشه که با

خنده سر به زیر ملحفه میبرم.

» نوکر خونه زاد که میگن من هستم!! «

" ماهک "

موهام رو باالی سرم جمع میکنم و ط��ره از ف��ر ه��ام
روی صورتم رها میشه.

» ماهک؛ بابا؟! «

با صدای بابا ذوق زده چشم از آین��ه میگ��یرم و پش��ت
میز جا گیر میشم. صفحه لپ

تاپ رو تنظیم میکنم ت��ا درس��ت مقاب��ل دوربین ق��رار
بگیرم. چهره خندون بابا که

نمایان میشه دست جلوی دهنم میگیرم و فری��اد ذوق
زده ای میکشم و با هیجان

میگم:

» سالم بابا، خوبین؟! «
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توی فضایی میچرخه، سر س��بز و پ��ر از درخت ه��ایی
که مساحتش رو پوشونده بودن.

بابا چشمکی میزنه و دوربین رو برمیگردونه. با دیدن
ویوی مستطیلی دو طبقه

خونه و نمایی سیاه و سفید رنگش که ضلع ش��رقیش
به جای دیوار کال شیشه بود و

ضلع غربیش فقط طبق��ه پ��ایین شیش��ه ای ب��ود، یک��ه
میخورم و پر بهت میگم:

» وای خدایا! خونه ماس��ت؟! «دوربین رو ب��ه س��مت
خودش میچرخونه و همونطور که راه میره میخنده:

» خوبیم دخترم، باالخره اینجا رو پسندیدیم. خوش��ت
اومد؟! «

ط��ره کوچی��ک م��وی ف��رم رو پش��ت گوش��م می��برم و
انگشت داخل هم میپیچم:

» خوش��م اوم��د!؟ عاش��قش ش��دم از االن لحظ��ه
شماری میکنم برسم نیویورک. «

روی صندلی، دور میز کوچیکی که ت��وی حی��اط چی��ده
بودن میشینه و چون نور چراغ
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واضح چهرهاش رو نشون میداد، فلشر موب��ایلش رو
خاموش میکنه. در همین حین

مادرم پشت بابا میشینه. تا من رو میبینه چشم ه��ای
آبیش به اشک مینشینه و

دست هاش رو روی شونه بابا قرار میده.

» ماه مامان چطوره؟! «

دس��تم رو زی��ر چ��ونهم تکی��ه گ��اه میکنم و ب��ا دلتنگی
نگاهشون میکنم. چند ماهه از

رفتنش��ون گذش��ته و من ب��ه ان��دازه چن��دین س��ال
دلتنگشونم. آه عمیقم قفسه سینهم رو

باال پایین میکنه و گردن کج میکنم:

» خ��وبم، خیلی دلتنگت��ونم. س��اعت از س��ه ص��بح هم
گذشته، فکر کردم االن خواب

باشین. «

بابا با لحن آروم و بمی میگه:

» نه بابا جون. اینقدر جای خالیت کنارمون ب��ه چش��م
میاد که وقت و بیوقت دلمون
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هوات رو میکنه. «

مامان پشت بندش میگه:

» از خ���ونهت راض��یای؟! باب���ات خیلی ب��ه س��عیدی
سفارش کرد که درمورد محله و اهالی

ساختمون تحقیق کنه بعد خون��ه بگ��یره ب��رات. «لج و
لجبازی با واحد ب��االیی رو ف��اکتور می گ��یرم و لبخن��د

دندون نمایی می زنم:

» آره، آروم و ساکته، راحتم. «

رو میکنم به بابا و شاکی میگم:

» پس کار های اقامت من چیشد؟!� «

باب��ا یکم ج��ا ب��ه ج��ا میش��ه و موبای��ل رو کمی پ��ایین
میاره:

» یکم گیر و گور داره دخ��ترم، از خون��ه چهخ��بر، پس
کی تمومش میکنن؟! «

وقتی تصمیم به مهاجرت گرف��تیم،� هم��ه دارایی ه��ای
غیر نقدی مون رو نقد کردیم جز
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خون��ه ویالیی ک��ه باب��ا تص��میم گ��رفت ب��ده مش��ارکت
ساخت و ساز تا برج بسازن.

» مهندس ناظرش به سعیدی گفت��ه ت��ا دو م��اه دیگ��ه
واحد ها رو تحویل میده. «

سر تکون میده و خوبه ای زیر لب میگه. با عشق ب��ه
چهره های زیبا و مهربونشون

نگ���اه میکنم. مام���ان روس���ریش رو کاله مانن���د دور
موهاش پیچیده بود و به طرز

خوش��گلی گوش��ه ه��اش رو پ��اپیونی ب��ه هم گ��ره زده
بود. میگفت به حجاب عادت کرده

و نمیتونه و این عادتش رو ترک کنه، ی��ه ج��ورایی این
مدلی راحته. صدای پیامک

گوشیم بلن��د میش��ه، موب��ایلم رو از جیب ش��لوار جین
یخی رنگم بیرون میارم و به

پیامک پردیس نگاه میکنم که نوشته بود:

» لوکیشن برات فرستادم. منتظرتیم دیر نکن. «

سر باال میکشم و سریع میگم:
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» بابا جون من توی کالس زب��ان ب��ا ی��ه دخ��تری آش��نا
شدم، امروز من رو برای ناهار

دعوت کرده برم باغشون. «

مامان بیحرکت نگاهم میکنه و باب��ا ب��ا آرامش ذاتیش
میگه:» میشناسیش؟! «

گوشه لب ه��ام رو ب��ه س��مت پ��ایین متمای��ل میکنم و
شونه باال میندازم:

» ای، ت��ا ج��ایی ک��ه خ��ودش رو نش��ون داده دخ��تر
خونگرم و مهربونیه. «

مامان دست ه��اش رو دس��تمال پ��اک میکن��ه ک��ه باب��ا
میگه:

» اگه خیلی مش��تاقی و اعتم��اد داری ب��رو باب��ا ج��ان.
میدونی که چقدر بهت اعتماد

دارم؟ «

دس��ت ه��ام رو بهم میک��وبم و بوس��ه ای براش��ون
میفرستم.�
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» شماهم میدونین که من از اعتم��ادتون سواس��تفاده
نمیکنم. «

» تو دختر� عاقل و هوشیار منی. فقط حاال که تنهایی
بیشتر احتیاط کن تا بیای

پیش خودمون. «

لبخند اطمینان بخشی میزنم و میگم:

» چشم. برم آماده بشم؟! «

مامان مغموم میگه:

» دوست داریم، مراقب خودت باش. «

باهاش��ون خ��داحافظی میکنم و لپ ت��اپم رو خ��اموش
میکنم. بعد از فاجعه عکس عهد

قجری ک��ه این پس��ره بیشخص��یت ب��رام ب�ه ب��ار آورد،
تلگرامم رو پاک کردم. شب اولی

ک��ه اوم��ده ب��ودم اینج��ا، ت��ازه دوره برنام��ه ه��ای ک��د
نویسی پیشرفته رو مرور کرده بودم تا

ببینم چیزی یادم مونده یا نه. ی��ک آن ب��ه س��رم زد ت��ا
سیستم محافظت شده ای پیدا
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کنم و هکش کنم تا ببینم تا چه حد کد ها یادم مون��ده
که از شانس بد من هم یه

آدم روان پریش و وحشی به پستم خورد. رو به روی
آین��ه میایس��تم مرط��وب کنن��ده بهص��ورتم م��یزنم.
ماهک!! دلت میاد آخه... ندی��دی چ��ه ط��ور جل��وی ی��ه

مزاحم کَنه ازت

دفاع کرد، در حالی ک��ه میتونس��ت بیخی��ال رد ش��ه ی��ا
مثل بقیه فیلم بگیره. برق لب رو

روی لب هام میکشم. وقتی ب��ه رفیقش گفت ت��ا من
رو به خونه برسونه لرز عجیبی به

تنم نشست. گفتم نکنه از چاه در آوردم بندازتم ت��وی
چاله. نمیدونم چیشد که

رفتم س��وار ماش��ین رفیقش ش��دم. ش��اید خواس��تم
خودم رو نشون بدم. بگم ببین

نمیترسم، ب��بین چق��در بیعقلم س��ر لج س��وار ماش��ین
دوستت شدم. به هر حال

برخوردشون ط��وری نب��ود ک��ه احس��اس ب��دی داش��ته
باشم. بلوز بلند و دکمه دار گلبهی
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رنگی میپوشم و مانتوی کمر دار سفیدی روی بل��وزم
میپوشم و شال مدل چروک

هم رنگ لباسم س�ر میکنم. چ�ون ب�ا ج�و اونج�ا آش�نا
نبودم نمیخواستم زیاد از حدم

بگذرونم و آرایش بکنم و لب��اس آنچن��انی بپوش��م. ت��ه
دلم یکم آشوب بود. تا به حال

نشده ب��ود ک��ه ج��ایی ب��رم و آدم��اش رو نشناس��م. از
ساختمون خارج میشم و آژانس

خبر میکنم و به راننده لوکیشن باغ رو نشون میدم و
راه میافتیم. کیفم رو روی

پاهام میذارم و به خی��ابون خ�یره میم��ونم. ب�ه س��مت
طالقان میریم و جلوی در بزرگی

توقف میکنیم. شماره پردیس رو میگیرم تا در رو باز
کنه.

می��ون همهم��ه و ص��دای خن��ده ص��داش ب��ه گوش��م
میرسه:

» ماهک! رسیدی؟! «
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» سالم ، آره پردیس جون میشه در رو باز کنی. «

» االن، االن اومدم «

پس��ر ق��د بلن��د و م��و رن��گ ک��رده ای می��اد در رو ب��از
میکنه. استرس میگیرم و محکم

دس��ته ه��ای کیفم رو می��ون انگش��تام فش��ار می��دم.
ماشین راه باریک خاکی رو از میون

درخت��ا و باغچ��ه کوچی��ک رد میکن��ه. پی��اده میش��م و
آژرانس از باغ خارج میشه. قطرههای عرق از گردنم
راه میگیرن و ت��ا کم��رم کش��یده میش��ن. لب ه��ام رو

روی هم فشار

می��دم و پ��ردیس دوان دوان ب��ه س��متم می��اد و محکم
بغلم میکنه و هیجان زده میگه:

» وای ماه��ک اوم��دی، فک��ر نمیک��ردم بی��ای. خیلی
خوشحالم کردی. «

گونهش رو میبوسم و ازش جدا میشم. پسری که در
رو باز کرده کنار پردیس

میایس��ته و رو میکن��ه س��مت من و متواض��ع س��ر خم
میکنه:
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» خیلی� خوش اومدین. من فرشاد هستم. «

تشکری میکنیم و با هم به سمت ویال حرکت میکنیم.
استخر بزرگ و پر آبی وسط

باغ قرار داشت که ویال رو به روی اون س��اخته ش��ده
بود. توی آالچیقش میز بزرگی

گذاشته بودن و چند ت��ا دخ��تر و پس��ر دورش نشس��ته
بودن و فارق از دنیا میخندیدن

و تخت��ه ب��ازی میک��ردن. پل��ه ه��ای ورودی رو ک��ه ب��اال
میریم و نزدیک بچه ها میشیم با

خجالت سر باال میارم و نگ��اهم ب��ا نگ��اه س��رد و یخی
تلقی میکنه. نگاه بیرحم و

بیحسش، ترس و دله��ره ب��ه ج��ونم مین��دازه و ب��اعث
میشه عجیب ته دلم بلرزه و کف

تعجب میکنم از دی��دنش. تعج��بی ک��ه ب��اعث میش��ه
نگاهم برای دست هام عرق کنه.

چن��د لحظ��ه کش بی��اد و ت��ه دلم از س��رمای نگ��اهش
بلرزه. چشمهاش یه حالت خاصی
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داره. انگ��ار پ��ر از غم��ه. پ��ر از شکس��تی ک��ه اون رو
تبدیل به یه کوه یخ کرده. پک عمیقی

ب��ه س��یگارش میزن��ه و ب��ا ح��الت خاص��ی چش��م تن��گ
میکنه که باعث میشه چشم ازش

بگیرم. جلوی پامون میایستن ک��ه پ��ردیس دس��ت دور
گردنم میندازه و با شوق یکی

یکی معرفی میکنه:

» آبان جون هستن که نامزدش��ونم جل��وی در دی��دین.
دلناز و آقا هوشمند... «

سه تا پسر که کنار هم نشسته بودند رو نشونم میده
و معرفی میکنه. سمیر رو که

عین گرگ خش��مگین و آم��اده ب��ه حمل��ه نگ��اه میک��رد
خوب میشناختم. اونی که

کنارش ایستاده بود و با لبخن��د مح��وی نگ��اهم میک��رد
هم میشناختم. رفیقش بود کهتا خون��ه من رو رس��وند
و ب��رام آب قن��د آورد. پس��ر نس��بتا کوت��اه و په��نی رو

نشونم میده

که کنار اون دوتا ایستاده بود و با لحن خاصی میگه:
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» شهیاد جان هم که همسر بنده هس��تند و آق��ایون...
سمیر و میثاق. «

حلقه دستش رو دور گردنم تنگ تر میکنه و من رو به
خودش میفشاره و رو به

دوستاش میگه:

» این خ��انم خوش��گله هم ماه��ک ج��ون، از دوس��تای
جدید من هستن. اینقدر ماه و

مهربون��ه ک��ه دلم نیوم��د دع��وتش نکنم ت��وی جم��ع
خودمونیمون. «

همشون بهجز سمیر با خوش رویی خوش آمد میگن.
پردیس به داخل ویال هدایتم

میکنه.

» بیا بریم لباس هات رو عوض کن... «

پشت سر ما آبان و دلناز هم وارد ویال میش��ن. ویالی
متوسط و نقلی که با معماری

مدرن و قشنگش بزرگ تر به نظر میرسید.� وارد ت��ک
اتاق خواب ویال میشیم و در
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ح���الی ک���ه ش���الم رو از روی موه���ام ج���دا میکنم و
کمربند مانتوم رو باز میکنم میگم:

» اینجا چقدر خوشگل طراحی شده. «

دلناز مانتو و شالم رو می گیره و روی آویز پشت در
آویزون میکنه. آبان می گه:

» معماری خوندی؟! «

میخندم و سر تکون میدم:

» نه، پدر و مادرم هر دو معمار هستن. «

دلناز با فضولی انگشت دور هم میپیچه و چش��م گ��رد
میکنه:

» اِ... چقدر جالب، خودت چی خوندی؟! «ب��ه س��مت
در حرکت میکنیم که با شور نگاهش میکنم. هر وقت

هر کسی از عالیقم

میپرسید� اختیار از کف میدادم و فکم شل میشد.

» حقوق خوندم، البته ب��ه ک��امپیوتر� و برنام��ه نویس��ی
خیلی عالقه دارم. «

آبان در رو باز میکنه که پردیس با بلبل زبونی میگه:
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» خیلی� هم هنرمنده ها. پیانو میزنه. «

با فاصله یه ص��ندلی کن��ار پ��ردیس میش��ینم و آب��ان و
دلناز هم پشت میز جا گیر

میشن. هوشمند پیش دستی و ظرف میوه رو مقابلم
میکشه. تشکر کوتاهی میکنم

که آبان می گه:

» برنامه نویسی!! میدونستی ما همه شبکه گسترده
و برنامه نویسی خوندیم؟! «

دلناز سریع میگه:

» بهجز من البته. «

چند تا دونه توت فرنگی برمیدارم و میگم:

» من فکر میکردم فقط پردیس کامپیوتر خونده. «

میثاق دست پشت صندلی سمیر مین��دازه و ب��ا خن��ده
میگه:

» با جمعی از مهندسین کامپیوتر طرفی. البته خودت
استا... آخ... «
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ناگهان حرف تو دهنش میماسه و آخ دردناکش باعث
میشه همه نگاه ها به سمتش

بچرخ��ه. خم میش��ه و لبخن��د دن��دون نم��ایی ب��ه جم��ع
میزنه:

» عضله پام گرفت. «

بیاختیار نگاهم به سمت سمیر میچرخه. چش�م ه�اش
حفاظ دارن. انگار یه دیوار

بزرگ یخی جلوی حس چشم هاش رو گرفته. ج��وری
ت��وی چش��م ه��ای آدم براقمیش��ه ک��ه بن��د دل ط��رف
مقابلش میبُره. جذبه چهرهش نفس ه��ام رو س��نگین

میکنه

و باعث میش��ه نت��ونم بیش��تر از چن��د لحظ��ه نگ��اهش
کنم. سر توی گوش میثاق میبره

و چیزی بهش میگه که باعث میشه با هم بلند بشن و
میثاق بلند بگه:

» ما بریم جوجه ه��ا رو س��یخ ب��زنیم، ش��ما هم کمکم
بساط ناهار رو حاضر کنید� که دل

ضعفه گرفتیم. «
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از میز دور میشن از پله ها ورودی پایین م��یرن. س��ر
میچرخونم رفتنشون� رو تماشا

میکنم ک��ه دس��تی روی دس��تم مینش��ینه.� س��ریع ب��ه
صاحب دست نگاه میکنم. آبان

بود که با مهربونی نگاهم کرد:

» بچه ها خیلی ش��وخ طب��ع و ش��ادن، کمکم ب��ه جم��ع
عادت میکنی و یخت آب

میشه. «

نگاه بین س��ه تاش��ون میچرخ��ونم و لب ه��ام رو روی
هم فشار میدم. مثل اینکه چشم

دیدن من رو نداره همسایه طبقه ب��االیی. زب��ون روی
لب پایینیم میکشم و زمزمه

میکنم:

» دوستتون آق�ا س�میر،� انگ�ار زی�اد راض�ی نیس�ت از
حضور من توی این جمع. «

آبان پر حرف میخ چشم ه��ام میش��ه و پ��ردیس نگ��اه
سمت هوشمندی میکشه که بی
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صدا به مکالمه ما گوش میده. دلناز خن��ده مص��نوعی
بند لب هاش میکنه و

دستپاچه میشه:

» نه، نه خب اون یکم... «

هوشمند وسط حرفش میپره و با لح��نی ق��انع کنن��ده
میگه:

» یکم توی خودش��ه، زی��اد حواس��ش ب��ه دور و ب��رش
نیست وگرنه از همه شوخ تر

خودشه. «آبان مسخ چشم هام لب میزنه:

» خیلی� چش����م ه����ای قش����نگی داری، ش����فاف و
درشت... قشنگ تر از چشم های ه�... «

قبل از اینکه جملهش رو تم��وم کن��ه، دلن��از ه��ول زده
زیر بغلش رو میگیره و تندتند

میگه:

» آ.. آبان پاشو، پاشو بریم س��االد درس��ت ک��نیم االن
جوجه ها حاضر میشن، پاشو. «
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آبان لبخن��د کم��رنگی میزن�ه و ب��ا دلن��از ب�ه داخ��ل ویال
برمیگردن. دلناز چرا نذاشت

جملهاش رو تموم کنه؟ مگه میخواس��ت اس��م کی رو
بگه؟ پردیس کنارم جا میگیر:

» بخور بیکار نشین. شربتای دست ساز دلن��از ح��رف
نداره، بخور خنک شی. «

انگش���ت دور لی���وان حلق���ه میکنم و خ���یره ب���ه تخم
شربتی های شناور داخل لیوان

میم��ونم. چی ب��اعث ش��ده س��میر اینق��در گرفت��ه و
عبوس بشه؟ چرا نگاه من رو روی

خودش دید پاشد رفت؟ نگاهش یه جور عجی��بی ب��ود،
از اون نگاه ها که بند بند تن

آدم رو ب��ه ل��رزه مین��داخت. چ��را این گ��روه اینق��در
عجیب رفتار میکنن... بعد از خودرن

ناهار خوشمزه ای که سمیر و میثاق درس��ت ک��ردن،
به اصرار دلناز و هوشمند به دو

گروه چهار نفره تقسیم شدیم برای ب��ازی. فرش��اد و
آبان، دلناز و شهیاد بازی تخته رو
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انتخ��اب ک��ردن و من و پ��ردیس و ش��هیاد و س��میر
تصمیم گرفتیم منچ بازی کنیم. هر

چقدر به میثاق اصرار کردن که تو هم بیا و ب��ازی کن
گفت:

» بع��د ی��ه ناه��ار چ��رب و چیلی و تپ��ل فق��ط خ��واب
میچسبه. «

من و شهیاد باهم بودیم و سمیر و پردیس باهم. ت��اب
نگاه کردن به قیافه خنثی و

عبوسش رو نداشتم. نگاه آبان چند دقیقه یک بار بین
من و سمیر میچرخید. تا سر

میچرخوندم و نگاهم رو میدید، سر پایین میانداخت و
بازی میکرد. پردیس تاس

رو تکون میده و مهرهش رو حرکت میده. پر ش��ور و
پر هیجان تاس رو به دست

س��میر می��ده و میگ��ه:» ه��ر گ��روهی ک��ه ب��اخت بای��د
شیرینی بده، اونم تَر. «

شهیاد کوتاه میخنده و میگه:
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» شما خواسته هات رو به من بگو فقط. «

پردیس ن��از می��اد و چش��م کش��یده ای میگ��ه. من دلم
میره برای این عاشقانه های

نامحسوس. آخر بازی، سمیر آخرین تاس رو میندازه
و آخرین مهرهش رو توی

خونهش قرار می��ده. پ��ردیس فری��ادی از س��ر هیج��ان
میکشه. چشم توی کاسه

میچرخونم و خیره سمیر میش��م. انگ��ار ک��ه س��نگینی
نگاهم رو حس کرده باشه،

پوزخندی از خنده میزنه و از پشت میز خارج میشه و
وارد ویال میشه. با نگاهم

بدرقهش میکنم. پردیس با صدای بلند خطاب به همه
میگه:

» بچه ها، شهیاد و ماهک باختن. دفعه بعد ش��هیاد م��ا
رو میبره یه جای توپ. «

میخندم. فکرم حوالی همون حرکت آخر سمیر پرسه
میزنه و من، مطمئن میشم
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ک���ه این پس���ر عمیق���ا از من متنف���ره، چ���را رو فعال
نمیدونم ولی به زودی میفهمم. بعد از

چند ساعت، در حالی که آفتاب غ��روب ک��رده ب��ود از
کنار َجو خوب و گرم و

صمیمیشون جدا میشیم. ت��ا لحظ��ه آخ��ر ذهنم درگ��یر
نگاه های عجیب آبان به چشم

هام بود و حسی که از طرف سمیر نسبت ب��ه خ��ودم
مطمئن شده بودم موند. جمله ای

که به لطف دلناز ن��اتموم مون��د عین خ��وره ب��ه ج��ون
ذهنم افتاده بود. یه چیزی ته دلم

وادارم میکرد تا بیشتر درم��ورد س��میر ب��دونم، بفهمم
چرا اینقدر حالت چهرهش خشن

و بیحس��ه، چ��را عجیب ب��ه چش��م ه��ام نگ��اه میکن��ه.
خسته پلک میزنم و در ورودی

ساختمون رو باز میکنم و وارد پاگرد میش��م. میخ��وام
در رو ببندم که پایی مانع از

بسته شدن در میشه. چش��م ه��ام گ��رد میش��ه و یک��ه
خورده در رو ول میکنم. در آروم
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باز میشه و با دیدن فرد مقابلم تیغه بینیم تیر میکشه
و دردش تا شقیقه هام

کشیده میشه. لب هام میلرزه و پر بهت فکرم رو به
زبون میارم.» تو کِی آزاد شدی؟! «

مسخره میخنده و با ناخون انگشت شس��تش گوش��ه
لبش رو میخارونه. در رو هول

میده و وارد پاگرد میشه. در رو میبن��ده و بهش تکی��ه
میده. ترس داره، این

چش���مای لعن���تی و وحش���یش ت���رس داره. اب���روی
شکسته و نگاه بیحیاش تهوع آور ترین

تصوریه که ت��ا ب��ه ح��ال دی��دم. ص��ورت جم��ع میکنم و
دست درون سینهم میکشم. نگاه

شاکیم رو که روی خودش میبین��ه دس��تی ب��ه موه��ای
روغنیش میکشه و ساک

کاربنی رنگش رو کنار پاش ول میکنه:

» ببخش��د ش��یک و پی��ک نیوم��دیم س��راغتون، قب��ل از
ظهر آزاد شدم. «
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ابرو بهم گره میزنم و میغرم:

» آدرس اینجا رو کی بهت داد؟! «

بیتوجه به سوالم میخنده و یه قدم به جل��و برمی�داره.
مقابلم میایسته و نفس های

من از این همه نزدیک بودنش به تقال میوفته. صورتم
رو قاب دست هاش میکنه که

سر میچرخونم و با دست هام س��عی میکنم از خ��ودم
جداش کنم ولی محکم تر از

قبل صورتم رو فشار میده. با حرص و عطش میگه:

» وای وای، دلم برای این قرص م��اه تن��گ ش��ده ب��ود
بیمعرفت. دختر خوب نباید یه

سراغ از ما بگیری ببینی زندهم یا مرده!؟ «

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت می��دم. چش��م ه��ای
ریز و بیروحش با لحن پر

عطشش تناقض داره. گ��ردن خم میکن��ه و س��ر جل��و
میکشه که با وحشت موهاش رو

چنگ میزنم و فریاد میکشم:
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» ولم کن... آدمی ت���و؟! آدمی بخ���وام س���راغت رو
بگ��یرم! اگ��ه ب��رام مهم ب��ودی ک��ه... «فکش منقبض
میشه و با یه حرکت یقه مانتوم رو چنگ میزنه. با ی��ه

نیم چرخ من

رو به دیوار میکوبه و پاهام رو از زمین فاصله می��ده.
رگه های خون توی کاسه

چشمش میترکه و خفه میگه:

» اگه برات مهم ب��ودم ک��ه من رو ل��و نمی��دادی نم��ک
نشناس. «

دس�ت و پ�ا م�یزنم و مس�تقیم ب�ه چش�م ه�اش نگ�اه
میکنم. حالت تهوع امونم رو بریده

ولی با این حال میگم:

» لوت دادم؟! خ��وب ک��ردم، ی��ه جم��اعتی رو از ش��ر
حروم خور کاله بردار نجات دادم. «

لب به گوشم میرسونه و پچ میزنه:

» ش��نیدی میگن م��ار ت��و آس��تینم پ��رورش دادم؟ ت��و
همون ماری ماهک. خودم بزرگت
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ک��ردم، خ��ودم بهت چم و خم ه��ک رو ی��اد دادم. ت��و
چیکار کردی؟! برگشتی خودم رو

نیش زدی. «

س��ر عقب میکش��ه و ت��وی چن��د س��انتی ص��ورتم نگ��ه
میداره. هاله ای از غم روی چشم

هاش میشینه و لب میزنه:

» میخواستم هر چه زودتر خودم رو جمع و ج��ور کنم
و باهم خوشبخت شیم،

نخواستم جلوی بابات کم باش��م، دوس��ت داش��تم ه��ر
چی از دلت میگذره رو همون

لحظه برات فراهم کنم. «

نفسنفس میزنم و جفت دست هام رو روی س��ینهش
میذارم و به عقب هولش

می��دم ولی دری��غ از ذره ای ج��ا ب��ه ج��ایی. احس��اس
خفگی بهم دست میده. آروم آروم

پام رو باال میکشم و می گم:
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» با پول حروم میخواستی خوشبخت شیم؟! ب��ا پ��ول
مردم بیچاره؟! «

زان��وم رو نامحس��وس خم میکنم...» پ��ول و زن��دگی
حروم حناق میشد گیر میکرد توی گل��وم. آفت میش��د

می افتاد به

جونم. «

عضله پ��ام رو س��فت میکنم و ب��ا انزج��ار لب ه��ام رو
تکون میدم:

» البته که ت��و خ��ودت ب��زرگ ت��رین و خطرن��اک ت��رین
آفتی بودی که به جون زندگیم

افتادی... «

زانوم رو محکم به کاسه زان��وش میک��وبم ک��ه گوش��ه
چشم هاش چین میافته و دست

هاش از دور یقهم شل میشه. تن خم میکنه و دس��ت
رو روی زانوش میذاره و با

درد عقب عقب میره. اسید مع��دهم ت��ا گل��وم ترش��ح
کرده بود و نمیتونستم آب دهنم
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رو قورت بدم. از فرصت استفاده میکنم و در رو ب��از
میکنم. ساکش رو وسط کوچه

پرتاب میکنم و به سمتش میرم. زانوم تیر میکش��ه و
دردش روی پیشونیم خط

میندازه. نفسم راهش رو پیدا میکن��ه ک��ه تم��ام زورم
رو جمع میکنم و از ضعفش

اس��تفاده میکنم. در رو ت��ا انته��ا ب��از میکنم و کن��ارش
میرم. دست هام رو روی کتف و

ب��ازوش می�ذارم و ب�ا نه��ایت زورم از پ��اگرد ب��یرونش
میکنم. فریاد کوتاهی میزنه که در

رو میبن��دم و بهش تکی��ه می��دم. قفس��ه س��ینه ام ب��ه
شدت باال و پایین میشه. همه

وجودم می لرزه از این آشوبی که یهو وسط زن��دگیم
پیداش شد. نیما دقیقا آشوب

بود. آشوبی که مثل صاعقه به زندگیم زد و من جون
کندم تا ازش خالص شم. پلک

میبن��دم ت��ا کمی آروم بگ��یرم ک��ه لگ��د محکمی ب��ه در
میکوبه و شونه هام از ترس باال
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میپره و بیاختیار از در فاصله میگیرم. بلند میگم:

» برو گمشو... برام شر شی طرف حسابت قانون��ه،
نخواه آزاد نشده دوباره برگردی

همونجایی که بودی. «

ب��ا مش��ت ب��ه ب��االی در میکوب��ه و داد میزن��ه:» ت��ازه
پی���دات ک���ردم، ش���ب و روزت رو جهنم میکنم. پنج

سال...� پنج سال اون تو

برنامه چیدم برات. عقده ایم کردی! حاال وقتشه ت��ک
تک عقده هام رو سرت خالی

کنم ماهک منتظرم باش. «

ایندفعه صدای لگدش با هین بلند دخترونه ای ق��اطی
میشه. چند لحظه بعد صدای

زنگ آیفون بلند میشه و تقه ای به در کوبیده میشه:

» ماهک؟! پشت دری؟! «

با دست هایی لرزون در رو باز میکنم و رویا با چش�م
های گرد شده از پایین تا باالم
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رو نگاه میکن��ه. وارد میش��ه و پ��ر بهت در رو میبن��ده.
انگشتاش رو پشت اون یکی

دست میکوبه و مضطرب میگه:

» نیما بود؟! خاک به سرم رنگ به رو نداری تو. «

دست دوره شونه هام حلقه میکنه و کیفم رو از روی
پله ها برمیداره. مِن بی رمق

کلید واحدم رو از کیفم درمی��اره رو ب��ه خ��ودش تکی��ه
میده و به سمت آسانسور میره.

و در رو باز میکنه. من رو روی ص��ندلی مقاب��ل ک��انتر�
مینشونه و از آب چکان لیوان

برمیداره و آب قند درست میکنه. در حالی که لی��وان
رو به دستم میده میگه:

» کی آزاد ش���ده؟! آدرس اینج���ا رو از کج���ا گ���یر
آورده؟! «

بیرمق، جرعه جرعه آب قند رو مینوشتم ت��ا خ��ون یخ
زده توی رگ هام دوباره به
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جری��ان بیوفت��ه. ش��الم رو از دور گ��ردنم ب��از میکنم و
مانتو رو از تنم در میارم. انگشت

دور لیوان حلقه میکنم و آروم میگم:

» گفت ام��روز آزاد ش��ده، پرس��یدم ک��ه آدرس رو از
کی گرفته هیچی نگفت. «

حرص میزنم و بیحوصله میگم:

» خیلی� ک���ار خ���وبی ک���رده ب���ود، منت هم س���رم
میذاش��ت. «رو ب��ه روم میش��ینه و دس��تش رو زی��ر

چونهش تکیه گاه میکنه. مردمک توی کاسه

چشم هاش میتابونه:

» چی میگفت مگه؟! «

از پشت کانتر خارج میشم و لباس هام رو برمی��دارم
و به سمت اتاقم میرم و در

همون حین میگم:

» چه بدونم، من به خاطر تو حساب م��ردم رو خ��الی
میکردم و این حرفا. «
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رویا دنبالم میاد و با فضولی تمام ب��ه چه��ار چ��وب در
تکیه میده.

» وا!!! چه جوری خالی میکرد؟! «

لب��اس ه��ام رو ت��وی کم��د ج��ا می��دم و ش��لوار ب��االی
زانویی رو تنم میکنم. لبه تختم

میشینم و با تاسف به زانوم نگاه میکنم.

» اون موقع که توی کافیشاپ کار میک��رد ی��ه اس��کنر
میذاشته کنار کارتخوان، هر

ک���ارتی روی اون میکش���یده میگفت���ه این دس���تگاهه
خرابه... میبرده روی اسکنر

ً خودش و تمام اطالعات کارت رو برمیداش��ته و بع��دا
روی کارت هدیه یا کارت

دانش��جوییش تم��ام پ��ول ه��ای اون حس��اب رو خ��الی
میکرده با رمزی که از خود

مشتری میگرفته. «

رویا هین بلندی میکشه و چشم ه��اش از ش��دت بهت
گرد میشه.
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» واقعا اینکار رو میکرده؟! حروم خوریه که. «

روی پاه��ام بلن��د میش��م و لپ ت��اپم رو از روی م��یز
برمیدارم. از اتاق خارج میشم و

دوباره پشت کانتر قرار میگیرم.

» پس فکر کردی برای چی لوش دادم؟! «شونه ب��اال
میندازه و از فریزر بسته کوچی��ک یخ ب��یرون می��اره و

به دستم میده.

» فکر میکردم سر اون قضیه که به یارو کمک ک��رده
بود دوستش رو هک

کنن و ازش اخاذی کنن اینکار رو کردی. «

چپ چپ نگاهش میکنم:

» سر اون جریان کم خودمو ع��ذاب ن��دادم. گوش��ش
بدهکار نبود! «

نگاه ترسیدهش رو به من میده و با نگرانی میگه:

» چی کار میشه ک��رد اینج��وری حس��ابمون رو خ��الی
نکنن؟ «

شونه باال میندازم و می گم:
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» ی��ا بای��د س��رمایه اص��لیتو ت��وی ک��ارتی بری��زی ک��ه
هیچوقت باهاش کارت نکشی یا تا

حد ممکن همیشه خودت رمز بزنی و نذاری به بهان��ه
خراب بودن دو جا کارت بکشن.

»

نگاهش پر از تاسف میشه و اشاره به زانوم میکنه:

» زانوت چیشده؟! «

یخ رو روی زان���وی کب���ودم میکش���م و سیس���تمم رو
روشن میکنم.

» یقه من رو گرفته بود، یه مدل عجیب غریبی نگاهم
میکرد. رعشه به جونم افتاد از

مدل نگاهش، ساختمونمون خلوته خیلی ترسیدم... با
زانوم کوبیدم توی پاش تا

تونستم بیرونش کنم. «

روی��ا دس��ت ه��اش رو لب��ه ک��انتر تکی��ه گ��اه میکن��ه و
خودش رو باال میکشه و میشینه.
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دم عمیقی میگیره و میگه:» به هر طریقی ک��ه ش��ده
میخواسته به چشم تو بیاد. شاید تو نباید امیدوارش

میکردی. «

با تعجب نگاهش میکنم. فکر میک��رد من چ��یزی گفتم
که اون امیدوار بشه! فکر کنه

ب��ا من آین��ده داره!! انگش��ت اش��ارهم رو ب��ه س��مت
خودم میگیرم و میگم:

» واقعا اینطور فک��ر میک�نی؟! من گفتم ت��ا تهش ک�ه
ازدواجه میمونم و بیا باهم برای

آیندمون تالش کنیم؟! «

به سمتش خم میشم و آرنج روی ران هام تکیه میدم
و انگشت هام رو توی هم

میپیچم.

» از هم���ون اولم بهش گفتم آدم مون���دن نیس���تم...�
گفتم رویاهایی دارم که توی ایران

نمیت��ونم ب��ه واقعیت تبدیلش��ون کنم... فک��ر میک��نی
مامان و بابام محض دلخوشی

  151                       



هکمن

رفتن آمریکا؟! «

رویا میخنده و میون خنده هاش می گه:

» اینطور که میبینم تو بهان��ه ش��دی اون��ا از خداش��ون
بوده که برن... تویی که هی

اصرار میکردی بریم هن��وز ای��رانی، زنعم��و ک��ه انک��ار
میکرد آمریکاست. «

میخوام جوابش رو بدم که سیستمم خود به خ��ود ری
استارت میشه. کش رو از دور

موهام باز میکنم و به باال اومدن ویندوز نگ��اه میکنم.
سیستم لود نشده دوباره ری

استارت میشه. قفس��ه س��ینهم س��نگین میش��ه... این
دیگه چه جورشه! بلند میشم و

به سمت اتاقم میرم. رویا که حرک��ات� ه��ول زده من
رو میبینه بلند میپرسه:

» چیشد؟!� چرا دستپاچه ای؟! «بدون توج��ه ب��ه روی��ا
موب��ایلم رو از کیفم درمی��ارم و ب��ه این��ترنت وص��ل

میشم. وارد آیدیم
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میشم که اِرور میده و برام ب��از نمیش��ه! ه��ک ش��دم،
حتی آیدی ارتقا امنیت سیستمم

هم هک شده.

تمام تنم از شدت عصبانیت گر میگ��یره و رگ گ��ردنم
تیر میکشه. تنها کسی که این

روز ها عادت به هک کردن من پی��دا ک��رده ب��ود همین
پسره مرموز و بی اخالق طبقه

باال بود. من که دیگه کاریش ندارم چرا دس��ت ب��ردار
نیست؟ دامن بلندی روی

شلوارکم میکشم و م��انتو و ش��الم رو برمی��دارم و ب��ا
دمپایی های رو فرشی پله ها رو به

سمت طبقه باال طی میکنم. رویا، ماهک گویان پشت
سرم میاد. کف دستم رو چند

ب��ار ب��ه در میک��وبم. نمی��دونم چ��ه ه��یزم ت��ری بهش
فروخته بودم که دست بردار نبود.

اون از م����دل نگ����اه کردن����اش این هم از این ک����ار
بیمعنیش. رویا هول دستش رو روی
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شونهم میذاره.

» ماه��ک... ماه��ک... چت ش��د ت��و... چی ت��وی اون
گوشی دیدی... «

در یه��و ب��از میش��ه ک��ه و دس��تم ب��ه ش��دت ب��ا تخت
سینهش برخورد میکنه. ابروهاش به

زیر موهای رها شده روی پیشونیش میره و کمکم به
طرز وحشتناکی ابرو تو هم

میکشه و با حالت بدی میتوپه:

» تو هر روز، هر روز چی میخوای پا میشی می��ای در
خونه من؟! «

روی��ا ب��ا ت��رس دس��تش رو محکم ت��ر روی ش��ونهم
میکوبه و با دلهره میگه:

» یا خدا!! «

با غیض و فک کلید شده میغرم:

» من! من چی میخوام؟! «
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جی��غ میکش��م و دس��ت روی��ا رو از روی ش��ونهم پس
میزنم.» تو چی میخ��وای ول کن سیس��تمم نیس��تی؟!�

هان... «

آسانس��ور ت��وی همین طبق��ه میایس��ته و درش ب��از
میشه. بلند تر داد میزنم:

» یه ب��ار هکت ک��ردم... ده ب��ار تالفی ک��ردی... هن��وز
دلت خنک نشده؟! «

دوستش از آسانسور خارج میش��ه و ب��ا تعجب م��ا رو
نگاه میکنه. کنار سمیر میایسته

و چشم توی کاسه میچرخونه.

» چیش���ده.... ماه���ک خ���انم!! س���میر...� ب���رای چی
افتادین به جون هم؟ «

س��میر مض��حکانه میخن��ده و دس��ت ه��اش رو درون
سینهش جمع میکنه.

» توهم زدی؟! «

به خودش اشاره میکنه:
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» من االن رس��یدم خون��ه، ک��امپیوترم مگ��ه ک��ه ت��وی
صدمِ ثانیه هکت کنم؟! «

انگشتم رو باال میارم و جلوش تکون میدم:

» تنها کسی که با من کجه تویی! «

بازدمش رو به شدت بیرون میفرس��ته و الل��ه اک��بری
زیر لب میگه. دهن باز میکنه

ج��وابم رو ب��ده ک��ه میث��اق بینم��ون میایس��ته و جفت
دست هاش رو باال میاره و آروم

میگه:

» یه لحظه... یه لحظه آروم باشید لطف��ا... ص��داتون
توی کل ساختمون پیچیده؛ خدا

رو شکر همس��ایه ه��اتون فض��ول نیس��تن وگرن��ه االن
جفتتون هم کالنتری محدوده

بودین. «

سمیر رو کنار میزنه و به داخل خونه اشاره میکنه.
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» بفرمایی��د داخ��ل ببی��نیم مش��کل چی��ه، ش��اید بت��ونیم
حلش ک��نیم. «ب��ا لجب��ازی س��میر رو نش��ون می��دم و

میگم:

» مشکل من این آقا و کارای بچگونهشه. «

سمیر بیحوصله به سمت سالن خون��ه میچرخ��ه و داد
میزنه:

» اَه... این چ��را نمیفهم��ه! میگم من هکت نک��ردم،
انگار سیستمش، سیستم سایبرِی

اینقدر جلز و ولز میکنه. «

میثاق با خوشرویی به داخل خونه تعارفمون میکن��ه و
میگه:

» بفرمایید داخ��ل، م��ا از ه��ک س��ر در می��اریم، ش��اید
بشه دید کی هکتون کرده. «

رویا آرنجم رو می گیره و زمزمه میکنه:

» برو داخل دیگه. «

پر تردید نگاه بین میثاق و س��الن خون��ه میچرخ��ونم و
قدم به داخل میذارم. پشت
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بندم رویا و میثاق وارد خونه میشن. میثاق مودبانه ما
رو به نشستن دعوت میکنه و

خودش وارد اتاق میش�ه و در رو میبن��ده. روی کاناپ�ه
میشینم و رویا بهم میچسبه:

» زهلم آب ش��د ماه��ک... چیش��ده؟! چ��را آتیش��ی
شدی؟! «

شالم رو جلو میکشم و در حالی که چشم به در اتاق
بسته میدوزم پچ میزنم:

» ی��ه ب��ار هکش ک��ردم... چن��د ب��ار تالفی ک��رده. اون
عکس عهد قجری من رو یادته که

برات فرستاده شده بود! «

ریز میخن��ده ک��ه نگ��اه چ��پی نث��ارش میکنم. خن��دهش
جمع میشه و تندتند سرش رو

تکون میده. نفسم رو پر صدا ب��یرون میفرس��تم و ب��ه
در اتاق اشاره میکنم:

» کار همین پسره بود. «
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در اتاق باز میشه و میثاق به سمت آش��پزخونه م��یره
و میگ��ه:» س��میر خ��دای هک��ه، اون میتون��ه کمکت��ون

کنه... «

صورت درهم میکشم و بلند میش��م و می��ون ح��رفش
میپرم:

» ممنون به کمک کسی احتیاج ندارم. «

دست زیر بازوی رویا میندازم و بلندش میکنم. میثاق
مقابلمون میایسته و صبور و

مهربون، با لحن قانع کننده ای میگه:

» االن وقت لجب��ازی نیس��ت ماه��ک خ��انم... سیس��تم
شما توسط فرد ناشناسی هک

شده و ممکنه از اطالعات کاربری ش��ما سواس��تفاده
بشه. من اونقدر ماهر نیستم که

بتونم آیدی شناسایی کنم. تنها آدمی که در این لحظه
میتونه کمکتون کنه سمیرِ.

»
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از اینکه فایل های شخص��یم دس��ت کس��ی بیوفت��ه ب��ه
شدت میترسیدم. ناچار بودم که

قبول کنم... خیلی خنده داره؛ کسی ک��ه ب��ار ه��ا هکم
کرده و از قضا چشم دیدن من رو

نداره، حاال حاض��ر ش��ده کم��ک کن��ه ت��ا ببی��نیم کی ب��ه
سیستمم دسترسی پیدا کرده.

دستم رو مشت میکنم و بدون نگاه کردن به میثاق و
رویا به سمت اتاق قدم

برمیدارم. لب های خشکم رو ت��ر میکنم. مقاب��ل م��یز
کار نشسته و اعداد باینری رو

روی نرم افزار تایپ میکنه. کن��ارش میایس��تم. عین��ک
فرم مشکی قاب چشم هاش

شده و با اخم غلیظی به مانیتور لپ تاپ زل زده. ب��ا
دیدن نیم رخ پر جذبهش لحظه

ای نفس��م م��یره و ریتم قلبم ن��امنظم میش��ه. ب��دون
توجه به من غرق کارش شده. با

برخورد چ��یزی ب��ه پش��ت زانوه��ام ترس��یده ب��ه عقب
میچرخم. میثاق صندلی برام آورده
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و اشاره میکنه تا بشینم. ب��ا ح��رکت لب ازش تش��کر
میکنم که از اتاق خارج میشه.

کنارش با فاصله میشینم. با تحکم و جدیت میگه:

» حاض���رم کمکت کنم ب���ه خ���اطر میث���اق ک���ه ازم
خواهش کرد، به خاطر اینکه شرمنده

بشی اومدی دم در خونهم و داد و ه��وار ک��ردی. «کم
نمیارم و میگم:

» ت��و مگ��ه ش��رمنده ای ک��ه چن��د ب��ار من رو ه��ک
کردی؟! «

گوشه لبش چین میخوره و نگ��اه من ب��ه ق��اب عکس
بغل دستش میافته. دختر چشم

و آبی ک��ه لب خن��د کم��رنگش معص��ومیتش رو چن��د
برابر کرده. بیهوا ازش میپرسم:

» خواهرته؟! «

دکمه اینتر رو میزنه و تیز و بُرنده نگاهم میکنه.

» عزیز قلبمِ...� «
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کف دست هام ع��رق میکن��ه و وزن��ه ص��د کیل��ویی رو
روی قفسه سینهم احساس

میکنم. عزیز قلبش؟ چه قاطع!

چرا گر گرفتم و حس خوبی ندارم؟ کاش رفته بودم.
با صدای هشدار لپ تاپ سر

میچرخونم. حروف و اعداد نا معلومِ س��بز رنگی روی
صفحه مشکی ظاهر میشه.

سمیر با چشم ه��ای ری��ز ش��ده و ب��ا دقت ب��ه ص��فحه
نگاه میکنه. مکث کوتاهی میکنه و

انگشتش رو روی تاچ پد میکشه و آروم میگه:

» از یه سرور قوی هکت کردن. «

انگشت هام چنگ صورتم میشه و ترسیده ب��ه س��میر
نگاه میکنم.

» ی... یعنی چی...� سرور قوی... برای چی! «

اطالعات سبز رنگ رو کپی میکن��ه پنج��ره ای از ن��وار
پایینی لپ تاپ باز میکنه.
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نوشته و اع��داد رو روی برنام��ه ک��پی میکن��ه و اج��ازه
میده تا سیستم پردازشش کنه.

دستی به پشت گردنش میکشه و با تمسخر میگه:

» عاقبت فضولی توی دم و دس��تگاه م��ردم همین��ه...
دس��ت ب��االی دس��ت بس��یار اس��ت. «نفس ه��ام رو
سنگین بیرون میفرستم و مردمک چشم هام میلرزه.

یعنی تا االن

فای��ل ه��ام دس��ت یکی افت��اده و من نمیت��ونم ک��اری
بکنم!! با تاسف سری تکون میده و

زیر لب میگه:

» هر کیه خیلی کار بلده، اصال نمیشه ام��نیت ای��دیش
رو فیلتر� کرد. «

تمامی پنجره ها رو میبنده و یه برنامه باز میکن��ه. ی��ه
برنامه با اسم خاص... دو حرف

ب��ه ص��ورت التین » هَکَْمن « آق��ای هک��ر! این دیگ��ه
چیه؟! چرا تا به حال ندیده بودمش!

اگه برنامه هک و امنیت باشه ک��ه بای��د بشناس��م ولی
انگار این برنامه خیلی خاصه.
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خودم رو جلو میکش��م و آرنجم رو ب��ه لب��ه م��یز تکی��ه
میدم و میپرسم:

» این چه برنامه ایه؟! ت��ا ب��ه ح��ال ندی��ده ب��ودمش...
اسمش چقدر ناآشناست... س... «

میون حرفم میپره:

» مشخصات لپ تاپت رو بگو. «

آرام میگیرم و به صندلی تکیه می��دم. مشخص��ات لپ
تاپم رو روی نرم افزار وارد

میکنه و لپ تاپش رو به سمتم سوق میده.

» بیا رمز جدید بذار برای سیستمت. «

متعجب نگ���اهش میکنم و رم���ز هش���ت ح���رفی رو
انتخاب میکنم و میگم:

» تونس��تی سیس��تمم رو آزاد ک��نی؟! نگ��ران فای��ل و
اطالعات شخصیم هستم. «

لپ تاپ رو به سمتش برمیگردونم که میگه:

» نمیشه فهمید که از اطالعاتت کپی برداشته با نه...
هر کیه میخواسته بفهمی که
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ه���ک ش���دی... امک���ان داره هکت کن���ه و نفهمی...

«سیستمش رو خاموش میکنه و از کنارم بلند میشه.
سر میچرخونم و نگاهش

میکنم. کنار در اتاقش ایس��تاد و منتظ��ر نگ��اهم ک��رد.
این مدل نگاهش یعنی برو

بیرون! داشت بیرونم میکرد؟! بیشخصیت...�

شالم رو جلو کشیدم و مقابلش ایستادم.

» یعنی چی که هکم کنه و متوجه نش��م؟ پس چیک��ار
باید بکنم؟! «

شونه باال میندازه و بیخیال� میگه:

» آنتی ویروس ق��وی روی سیس��تمت نص��ب کن، ه��ر
چند وقت یک بار از فایل ها و

اطالعاتت بک آپ بگیر و هر ص��فحه ای رو از طری��ق
گوگل باز نکن. «

بی حرف نگاهش میکنم. گوشه ابروش رو میخارونه.
میثاق با سینی شربت به

سمتمون میاد و میگه:
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» چیشد؟!� فهمیدین کی هکتون کرده؟! «

سمیر، میثاق رو کنار میزنه و زودتر از من میگه:

» نه، طرف انگار از اون هک��ر ه��ای کارکشتهس��ت...
آیدیش رو نتونستم فیلتر کنم. «

پوست انگشتم رو به دن��دون میگ��یرم و ب��ا اض��طراب
میگم:

» خداکنه دردسر نشه برام. «

میثاق سینی رو ب��ه س��متم میگ��یره و ش��ربت تع��ارف
میکنه که میگم:

» ممنون میل ندارم... «

به رویا که روی کاناپه نشسته اشاره میکنم:

» پاشو بریم... کار داریم. «

دستم روی دستگیره در میشینه که صدای سمیر بلند
میش��ه:» امی��دوارم عقلت س��رجاش اوم��ده باش��ه و

دیگه فضولی رو بذاری کنار...� دیدی که،

همه مثل من آدم نیستن...� رعشه به جونت میندازن.
»
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لب ه��ام جفت هم میش��ن. ب��رای من ک��ری میخون��د!
میخواستم ازش تشکر کنم بابت

کمکی که بهم کرد. با این زهری که ریخت. در رو باز
میکنم و از روی شونه نگاهش

میکنم و میگم:

» آدم؟! آدمی االن!! آدم سر کسی که کمکش کرده
منت نمیذاره. «

گوشه لب های میثاق کشیده میشه و بیتوجه ب��ه اخم
سمیر بازوی رویا رو میکشم

و از خونهش بیرون میایم.

" سمیر "

در که بسته میشه پشت کانتر میشینم و بسته سیگار
و فندکم رو از جیب شلوار

کتان کرمی رنگم بیرون میکشم.

دختره ی زبون دراز سرتق...� هی پنجول میندازه!

میثاق مقابلم میشینه و پر خنده میگه:
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» چرا اینجوری میکنید؟� دو دقیقه نمیتونی زب��ونت رو
غالف کنی نه!؟ اون بنده خدا

به حد کافی لرز به جونش نشسته بود ت��و دیگ��ه چ��را
زهر ریختی؟ «

پ��ک عمیقی ب��ه س��یگارم م��یزنم و در ج��وابش چ��یزی
نمیگم. چی میگفتم؟! میگفتم

چون به چشم هاش آلرژی دارم نمیتونم باه��اش س��ر
جنگ نداشته باشم!؟ چون از هر

چش��م آبی ب��ه ج��ز هورن��از ب��یزارم نیش م��یزنم!؟
مسخرهم نمیکرد... نمیگفت دالیلت

خیلی مسخرهست؟!

به آرومی زمزمه می کنم:» تو نگران اون بن��ده خ��دا
نباش... زبون هزار متریش نمیذاره از کسی بخ��وره!

»

میثاق بیصدا می خنده و سرش رو به ط��رفین تک��ون
میده.

نور رعدِ بیصدا از میون پرده پنجره سالن که به خونه
میتابه، توجه میثاق رو به
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خودش جلب میکنه. به سمت پنجره میره و پ��رده رو
کنار میزنه. به قطرات ریز

بارون که روی پنجره میشینه نگاه میکنه و س��رخوش
میگه:

» بارون فقط به بهار میاد... ب��ارون پ��اییز رو دوس��ت
ندارم. «

سر به سمت من میچرخونه و میگه:

» توی این هوای خنک می��دونی چی میچس��به؟ لب��و...�
بریم لبو بزنیم؟ «

لبو! من توی هوای بارونی با هورناز هم لب��و خ��وردم.
وقتی تکه لبو گوشه لبش

میچس��بید و دل و دینم رو ب��ا خن��ده ه��ای سرش��ار از
زندگیش میبرد. پنجه الی موهام

میکشم و از پشت کانتر خارج میشم. به سمت اتاقم
میرم. یه سویشرت روی

تیشرتم میکشم و یکی هم برای میثاق برمیدارم. دلم
عجیب شور میزنه. انگار
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قراره یکی از عزیزانم جلوی چشمم پرپ��ر بش��ه. این
دلشوره امونم رو بریده و بیقرارم

کرده. برای همین ترجیح میدم دل به دل میثاق بدم و
با پیشنهادش مخالفت نکنم.

از ساختمون خارج میشیم. صدای پی��انوی این دخ��تره
تا پارکینگ هم به گوش

میرسید. اینق��در دلن��واز پی��انو مین��واخت ک��ه وسوس��ه
شدم به میثاق بگم تنها بره و من

طبق ع��ادت این چن��د وقت برگ��ردم دم پنج��ره ات��اقم
سیگار دود کنم و از صدای پیانو

لذت ب��برم. ب��ه پیش��نهاد من ب��ه س��مت لب��و فروش��ی
خیابون ولیعصر میریم؛ جایی که من

و هورناز همیشه میرفتیم. ت��وی یکی از ک��افی ش��اپ
های همون خیابون نوشیدنی

مینوشیدیم و تا جایی ک��ه میتونس��تیم ق��دم م��یزدیم و
لبو میخوردیم. آه پر حسرتی

میکشم و دستم رو از پنجره بیرون می��برم و می��ذارم
قطره های بارون روی کف
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دستم بشینن. چقدر زود گذشت دوران خوش زندگیم
و من چقدر احمقانه فرص��تهای طالییم رو س��وزوندم.

میثاق به سختی جای پارک پیدا میکنه. بارون شدت

گرفته و با قدم های بلند تر خودمون رو به دکه لب��و و
باقالی فروشی حاج منصور

میرسونیم. از وقتی یادم میاد یه لبو های حاج منصور
بوده و یه خیابون ولیعصر. تا

من رو میبینه دستی به محاسنش میکشه و ب��ا خن��ده
میگه:

» چطوری پسر؟! پس جفتت کو؟! «

تلخ میخندم و سر پایین میندازم.

» جفتم پر کشید حاجی...� «

در حالی که شیره روی لبو ها میریخت میپرسه:

» بی تو ؟! «

موهای چسبیده به پیش��ونیم رو کن��ار م��یزنم و چش��م
توی کاسه میچرخونم. با چیزی

  171                       



هکمن

که اونطرف خیابون میبینم لحظه ای نفسم بن��د می��اد
و قلبم از تپش میایسته. چشم

هام تا آخرین درج��ه ممکن گش��اد میش��ه و پاه��ام ب��ه
جلو کشیده میشن. خون توی

رگ ه��ام یخ میزن��ه. اون هورن��از ب��ود کن��ار... کن��ار
رامتین! برای اون اونجوری شیرین

میخنده و کنارش قدم برمیداره! قلبم مچاله میشه و
پلک هام میلرزه. قطره های

بارون درشت میشن و مثل شالق روی صورتم ف��رود
میان. از رامتین جدا میشه و

ماشین رو دور میزنه ت��ا س��وارش بش��ه. در ح��د چن��د
ثانیه نگاهش به من میافته که بی

توجه سر میچرخونه. انگار که چ��اقو وس��ط قلبم زده
باشه، قلبم تیر میکشه و ضجه

میزنه. درحالی که در ماشین رو ب��از میکن��ه ت��ا س��وار
بشه شالش از روی موهاش ُسر

میخوره و روی شونه های خیسش میافته. آروم پل��ک
میزنم و قطره های داغ و
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سوزان اشک، خودشون رو روی صورتم رها میکنن.

ب��ا آرامش ش��ال رو روی موه��اش میکش��ه و س��وار
ماشین میشه. اگه بگم برای چند

لحظه به قطره های ب��ارون حس��ودیم ش��د خن��ده دار
نیس��ت؟! حس��ودیم ش��د ک��ه رویموه��ای ابریش��یمش
نشستن و من... من نتونستم دستی به اون ت�ار ه��ای

خرماییش

بکش��م. ب��ه ب��اد حس��ودیم ش��د ک��ه ش��ال رو از روی
موهاش کنار زد و من نتونستم شال رو

مالیم روی موهاش بکشم. به رام��تین حس��ودیم ش��د
که هورناز رو کنارش داره. به

مسیر ماشین رامتین نگ��اه میکنم ک��ه از پ��ارک خ��ارج
میشه و مستقیم حرکت

دستی روی میکنه. لب هام میلرزن و هق بیصدایی از
میون گلوم خارج میشه.

شونهم میشینه، میچ��رخم و ب��ا قیاف��ه مغم��وم میث��اق
مواجه میشم. نفسم رو سنگین
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ب��یرون میفرس��تم و م��ژه روی هم میک��وبم و آروم و
سست میگم:

» رفت... با رامتین رفت... «

سری تکون میده و بازوم رو میکشه:

» بریم... «

سرم انگار محو و بی حس ش��ده و من دوس��ت دارم
جونم رو باال بیارم. بازوم رو از

حص��ار انگش��ت ه��ای میث��اق خ��ارج میکنم و ب��ا ح��ال
ویرونی میگم:

» االن برم خونه... خونه رو منفجر میکنم، ت��و ب��رو...
برو خودم میام... «

ق��اطعیت کالمم اونق��در هس��ت ک��ه ترس��یده نگ��اهم
میکنه و ظرف کوچیک لبو رو میون

دست هاش جا به جا میکنه:

» برم؟! کجا میخوای بری!؟ این جوری که ی��ه ک��اری
دست خودت میدی! «

  174                       



هکمن

مغ��زم داره میترک��ه؛ مث��ل قلبم، ح��الم رو نمیفهمم.
انگار موقع چتر بازی، چترم باز

نشده و من به سرعت هر چه تمام در حال سقوطم.
من دارم جون میدم از این

حسی که دست گذاشته بیخ گلوم و محک��ومم میکن��ه
به ویرونی!

بزاق دهنم رو قورت میدم و میگم:

» نمیدونم... تو برو. «بارش شدید بارون مردم رو به
هول و واال انداخته بود و همه پر تنش طول و عرض

خی��ابون و پی��اده رو ه��ا رو طی میک��ردن. تن��ه ای ب��ه
میثاق میزنم و جهت مخالفش راه

میرم. بیتوجه ب��ه ص��دا زدن ه��اش ت��وی خ��ودم غ��رق
میشم. رگ های یخ زده قلبم

مثل مار دور قلبم میپیچن و فش��ارش می��دن. اینق��در
فشارش میدن که قفسه

س��ینهم ت��یر میکش��ه و زی��ر این ب��ارون ش��دید ع��رق
سردی روی تنم مینشونن. توی همه
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این س��الها فک��ر میک��ردم فق��ط داره تن��بیهم میکن��ه.
هیچوقت کنار کسی بودنش رو

نتونس���تم تص���ور کنم؛ ازبس ک���ه م���ال خ���ودم می
دونستمش. چی شد؟ چجوری دووم

آوردم با دیدنش کنار کسی که من نبودم؟

چجوری نرفتم و از زندگی ساقط نکردم اونی که زل
زده بود به خنده هاش و نگاهش

ذوق داشت؟ عاشق بود؟ حق داشت؛ نداش��ت؟ آخ��ه
هورناز معصوم رو کی می تونه

دوست نداشته باشه؟ کاش اذیتش نکنه. ک��اش مث��ل
من نامرد نباشه. مامانم همیشه

میگفت بعض��یا ج��وونی میکنن و بع��د م��یرن دنب��ال
ازدواج و پایبند میشن به

زندگیش��ون. بعض��یا از اول پایبن��دن ب��ه طرفش��ون و
وقتی ازدواج کردن میرن سراغ

گندکاری. بعضیا هم به این روابط معت��اد میش��ن و ت��ا
تهش مهر خائن بودن رو
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پیشونیشونه.

من تو کدوم دسته بودم؟ چرا نتونس��تم متعه��د باش��م
به کسی که زن خودم می

دونستمش؟ چطور تونستم برنجونمش ت��ا ج��ایی ک��ه
ازم بکنه؟ چطور؟ چون نارو زده

بود بهم؟ چون زیر آبی رفته ب��ود و دلم رو آتیش زده
بود؟ چی شد که به اینجا رسید

ک���ارمون؟ خواس���تگاراش رو، نبودن���اش رو س���عی
میکردم جدی نگیرم و همیشه ته دلم

امید داش�تم ک�ه برمیگ�رده. وق�تی ببین�ه هیچ�وقت از
عشقش دست نکشیدم برمیگرده.

دستم رو داخل جیب سویشرتم میبرم و پاکت سیگار
و فندکم رو بیرون میکشم.

مردم از ترس خیس شدن زیر ساختمان� ه��ای ب��الکن
دار ایستادن... کافه ها شلوغه و

سرتا سر خیابون رو ترافی��ک س��نگینی در ب��ر گرفت��ه.
تنها کسی که سست و آروم قدمبرمیداره منم. پشت
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سر هم پک های عمیقی میزنم و س��یگار بع��دی رو ب��ا
ته سیگار

روشنم آتیش میزنم. هوا تاری��ک میش��ه و م��اه وس��ط
آسمون میشینه. پیاده رو ها

خلوت میشن و خی��ابون ه�ا آروم ت��ر. نمی��دونم چق��در
راه رفتم... تا کجا اومدم و ساعت

چنده. روی یه نیمکت میشینم و بارون یک لحظ��ه هم
زمین رو امون نداده و

همچنان بیوقفه داره میباره. تموم ج��ونم خیس ش��ده
و آب از موهام چکه میکنه.

آرنج هام رو روی پاهام تکیه میدم و دست ه��ام ق��اب
صورتم میشن. خدایا خودت یه

راهی پیش روم ب��ذار، ح��اال ک��ه رفت��ه پی زن��دگیش
خودت من رو سر عقل بیار، حالم

داره از خ��ودم بهم میخ��وره ت��و راض��ی ب��ه این وض��ع
رقت انگیزم هستی؟ بلند میشم و

دوب��اره راه م��یرم ت��ا ش��اید خ��ون ب��ه مغ��زم برس��ه و
خودم رو پیدا کنم.
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به در ساختمون که میرسم، دیگه نای ق�دم برداش�تن
برام نمونده... دماغم کیپ شده

و از درد گل��و نمیت��ونم ب��زاق دهنم رو ق��ورت ب��دم.
دستی به جیب های شلوار و

سویشترم میکشم. اه لعنت به شانسم نه کلید خون��ه
همراهمه نه موبایلم.

دستم رو روی پلک های مت��ورمم میکش��م ک��ه در ب��از
میشه و با ماهک چشم تو چشم

میشم. با دیدن وضع داغونم هین ترسیده ای میکش��ه
و دستش رو روی قلبش

میذاره و با لکنت میگه:

» س... سالم. «

ابرو توهم میکشم با صدایی دورگه میگم:

» ساعت چنده؟! «

بیتعلل مچ دست چپش رو باال میکش��ه و تن��د لب ب��از
میکنه:
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» هشت و بیست دقیقه ص�بح! «ی�ک ت�ای اب�روم ب�اال
میپره و خستگیم نمود بیشتری پیدا میکنه. پس پاهام

حق

داش��تن باه��ام راه نی��ان! منتظ��ر نگ��اهش میکنم ک��ه
مبهوت کنار میکشه تا وارد

ساختمون بشم. میخوام به سمت آسانسور ب��رم ک��ه
دستش رو تکون میده.

» آسانسور خرابه! «

نفسم رو پر صدا بیرون میفرستم و غر میزنم:

» همیشه خدا خرابه... «

روی سینهم میسوزه و پلک های تب��دارم س��نگینه. ب��ه
زحمت پا روی پله اول میذارم

که زانوم تیر میکشه. صورتم جم��ع میش��ه و پل��ه دوم
که... محکم به زمین میوفتم.

پهلوم روی لبه پله کشیده میشه و صدای جیغ ماه��ک
بلند میشه. هول زده به

کنارم میاد و بال بال زنان میگه:
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» وای... چی... چیشد!! خوبی؟! «

گوش��ه چش��م ه��ام چین میخ��وره و خ��ودم رو جم��ع و
جور میکنم و روی پله دوم

میشینم. موهام چنگ انگشت هام میشن.

» گوش��یت همراهت��ه؟! میخ��وام ب��ه میث��اق بگم کلی��د
خونهم رو بیاره. «

سرش رو تکون میده و موبایلش رو از داخ��ل کیفش
بیرون میاره. قفلش رو باز

میکنه و به دستم میده. ش��ماره میث��اق رو میگ��یرم و
بعد از چند تا بوق باالخره با

کلی شک و ترید جواب میده:

» بله؟! «

دستم رو روی ساق پام میکشم. کاش می شد حرف
بزنم تا غمباد نگرفتم از این

همه غصه ای که تو دلمِ. اما بجای هر ح��رفی ک��ه ب��ه
آروم شدنم کمک کنه، میگم:
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» منم، کلیدای خ��ونهم همراهت��ه؟! مون��دم پش��ت در.
«متعجب و شاکی داد میزنه:

» منم چیه مرد حسابی!؟ معلومه از دیش��ب ت��ا ح��اال
کجایی؟ موبایلتم که دست

هوشمنده اونجا جا گذاشتی. «

هوف پر حرصی میکشه و ادامه میده:

» این چه صداییه؟! به خدا دلم هزار راه رفت. «

با انگشت شست و اشارهم پلک هام رو فشار میدم.
اینقدر تن و بدنم درد میکنه که

انگار یه ماش��ین چن��دین ب��ار از روم رد ش��ده. ب��ا این
حال زمزمه میکنم:

» س��رم س��نگینه... پاه��ام دیگ��ه نیم ق��دمم تک��ون
نمیخورن... پاشو بیا. «

پشت سرهم میگه:

» اومدم، اومدم. «

تلفن رو بیخ���داحافظی قط���ع میکن���ه. ب���دون اینک���ه
نگاهش کنم گوشیش رو
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برمیگردونم و سر به زانوهام میچسبونم و بیتوجه ب��ه
حضورش پلک میبندم. دلم

حرف زدن میخواد. ی��ه گ��وش ش��نوا ک��ه ن��ه نص��یحت
کنه، نه سرزنش. فقط بشنوه و یه

بار سنگین از دلم برداره. داره میترکه بس ک��ه غص�ه
داره. بعد از چند لحظه صدای

ماهک بلند میشه:

» میخوای تا دوستت میاد بریم خونه من؟! «

شونه باال میندازم که آروم تر از قبل میگه:

» سنگ پله ها سردن، ممکنه حالت بدتر شه... اصال،
اصال من دارم میرم بیرون...�

میتونی ت��وی خ��ونهم بم��ونی ت��ا رفیقت می��اد. ه��وم؟!
«اینقدر حالم نزار و بد بود که ت��رجیح دادم بی توج��ه

به همه چی بلند بشم و پشت

سرش وارد خ��ونهش بش��م. کفش ه��ام رو جل��وی در
درمیارم و خودم رو روی اولین مبل
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ره��ا میکنم. س��ر ب��ه عقب می��برم و ب��ه ت��اجش تکی��ه
میدم. زبون روی لب های خشکم

میکشم.

» این رو بخور، گرمت میکنه. «

پلک ب�از میکنم و گ�ردن ص�اف میکنم. مق�ابلم لی�وان
بزرگی که شیر داغ رو توی

خ��ودش داش��ت می��بینم. لی��وان رو ب��رمی دارم و ی��ه
جرعه مینوشم. از داغیش و طعم

شیرین عسلش دلم پیچ میخوره و لرز کوتاهی به تنم
میشینه. برای لحظه تصویر

رام��تین و هورن��از جل��وی چش��م ه��ام ظ��اهر میش��ه و
انگشتام دور لیوان محکم تر. حال

خ��ودم رو نمی فهمم. ب��ه م��یز خ��یره میش��م و بیه��وا،
بدون اینکه در نظر بگیرم کی

جلوم ایستاده بلند میگم:

» چرا تا میفهمن خیلی عاشقی میرن... «
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با فاصله دو مبل میشینه و نگ��اهم میکن��ه. س��عی می
کنه عادی باشه و من با این حال

خرابم می فهمم سردرگم و گیج نگاهم میکن��ه و نمی
دونه چی بگه تا مرهم زخمم

بشه. زخمی چرکی که س��ر ب��از ک��رده و من دلم می
خواد یه شهر رو بدرم از دردش.

س��کوت و انتظ��ارم رو ک��ه میبین��ه،� آروم و ب��ا مت��انت
میگه:

» خب... بی دلیل نم��یرن...� ی��ا ی��ه ک��اری دلش��ون رو
میشکنه... یا اینکه یه چیزی

میبینن از چشمشون میافته طرفشون...� بعضی ه��ام
که اصال عاشق نیستن. «

مردمک توی کاسه چشم میچرخونم و به سقف خیره
میشم. زمزمه میکنم:

» همه من رو مقصر میدونن... «

صدام اوج میگیره و ب��ا نگ��اه یه��وییم غ��افلگیرش می
کنم:» نمیگم بیتقصیرما...� نه، ولی بچه ب��ودم... کلهم

باد داشت... میدونست خیلی
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دوستش دارم... باهم بودیم... اینقدر برام با ارزش و
مهم بود که حتی بیاجازهش

دستش رو هم نمیگرفتم... «

نگاهش لطیف میشه. چینی گوشه چش��ماش میوفت��ه
و معلومه که یه جورایی دلش

سوخته. اما من تو شرایطی نیستم که بخ��وام دس��ت
از حرف زدن بکشم. اگه نگم دق

میکنم. جرعه دیگ�ه از ش��یر عس��لم مینوش��م و غ��رِق
گذشته میشم:

» ت���وی اون س���ن کم خانواده���ام رو تحت فش���ار
گذاشتم که بریم خواستگاریش... بابام هر

چق��در گفت پس��ر، آخ�ه پس��ر بچ�ه بیس�ت س��اله چ��ه
میدونه ازدواج چیه، چه میفهمه

زندگی مشترک چیه... «

نفس میگیرم و ادامه میدم:

» پ��ام رو ک��ردم ت��وی ی��ه کفش ک��ه اال بال بای��د ب��ریم
خواستگاری. فکر میکردم دیگه
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تموم��ه. ب��رای خ��ودم ش��د... میت��ونم ب��دون ت��رس و
آزادانه موهای ابریشیمش رو لمس

کنم و یه دل سیر توی خودم غرقش کنم... «

س��اکت میش��م ک��ه نگ��اهش رن��گ حس��رت میگ��یره و
معلومه که دلش می خواد بیشتر

بشنوه. اما سکوت کرده و ب��ه من اج��ازه می��ده آروم
شم. و فارغ از همه مشکالتمون،

من چقدر ممنونم ازش تو این لحظه. پ��ر حس��رت آه
میکشم و شیرعسل نصفه رو

روی میز میذارم.

نگاهم رو به زمین میدوزم و ادامه میدم:

» داداشش گفت یه مدت باید برید مشاوره... ببینی��د�
اصال بهم میاید، میتونید با

اختالف س��لیقه و افک��ار متف��اوت ب��اهم کن��ار بی��این...
ببینید� جدا از عشق و عاشقی تحمل

همدیگه رو دارید... «
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با یاد آوری اون روز ها عاصی میشم و انگشت داخل
هم می��پیچم.» ب��اهم بودیم��ا... ب��اهم میرف��تیم جلس��ه

مشاوره هامون رو ساعت ها سر اختالف هامون

باهم حرف م��یزدیم... ت��وی همین گ��یر و دار فهمی��دم
چند تا خواستگار به خونهشون

راه داده... «

کالفه دستی ب��ه گ��ردنم میکش��م و اش��ک ب��ه چش��مم
نیش میزنه. با همون صدای

گرفته بلند میگم:

» المص��ب مگ��ه ت��و ب��ا من نب��ودی! دیگ��ه خواس��تگار
دیدنت چی بود!؟ «

سر میچرخ��ونم و ب��ه چش��م ه��ای ل��رزون و لب ه��ای
نیمه بازش نگاه میکنم.

یاد روزایی افتادم که با هربار فهمیدن خواستگاراش،
می مردم و زنده می شدم.

پر از خشمی کهنه که سینهم رو میسوزونه، میغرم:
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» افتادم روی دور لج... هیوال ش��دم... از عم��د ک��اری
کردم متوجه کثافت کاری هام

بش��ه... بهش گفتم...� گفتم ت��و زن زن��دگیمی، ت��و رو
برای یه عمر میخوام... میخواستم

بفهم��ه ب��رای مِن... این هم��ه ب��اال و پ��ایین ن��پره و ب��ا
خواستگار راه دادناش نیش به قلبم

نزنه... «

کف دست هام رو روی شقیقه ه��ام می��ذارم و محکم
فشار میدم و هیستیریک

مینالم:

» اشتباه کردم... بچگی کردم... «

صدای زنگ در که میاد، ماهک با تعلل بلند میشه و در
رو باز میکنه. صدای

مضطرب میثاق به گوشم میرسه:

» ممنون که خبر دادی اینجاست... اگه ت��وی راه پل��ه
نمیدیدمش ایندفعه رسما سکته

میکردم. «
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میثاق دستش رو روی موهام میکشه و چند ب��ار روی
کتفم میکوبه.» داداش... پاشو، پاشو بریم. «

سر بلن��د میکنم و نگ��اهش میکنم. چش��م ه��اش گ��رد
میشه! حتما خیلی� وحشتناکم.

دست دور شونهم میندازه و کمکم میکنه تا بلند شم.
ساق پاهام تیر میکشه و

صورتم جمع میشه. میثاق سنگین نفس میکش��ه و ت��ا
جلوی در من رو میکشونه. در

حالی که سعی میکنم کفش بپوشم ماه��ک ب��ه میث��اق
میگه:

» فکر کنم تب و ل��رز داره ه��ا... رنگش��م زرد ک��رده،
تونستی ببرش دکتر. «

میث��اق س��ر تک��ون می��ده و ب��ا خن��ده من رو ب��یرون از
خونه میکشه.

» اگه خود کله شقش رضایت بده. «

نیم نگاهی به ماهک میندازم که با نگاهی عمیق و پ��ر
حرف نگاهم میکنه. حالم بدتر
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از اونیه که بخوام به نگاه عمیقش توجه کنم. فقط با
حرکت لب میگم:

» ممنون... «

کم رنگ لب هاش رو کش میده. میثاق بیچاره تم��وم
وزنم رو روی خودش میندازه

و ت��ا روی تخت من رو حم��ل میکن��ه. ی��ه آدم چق��در
میتونه با مرام و معرفت باشه که

چن��د س��ال اخالق گن��د و ه��رز ب��ازی و ب��دخلقی ه��ای
رفیقش رو ببینه و تحمل کنه و باز

هم کنارش بمونه؟ شاید اگه جای من و میثاق ع��وض
میشد من نیمه راه کم

میآوردم و بند رفاقت رو همونجا پاره میکردم. کمکم
میکنه تا روی تخت دراز

بکش���م. لب���ه تخت میش���ینه و سویش���رتم رو از تنم
درمیاره. چشم هام بدجوری هالک

خواب هستن. به چشم های نیمه ب�ازم نگ�اه میکن�ه و
با اخم کم رنگی میگه:
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» نمیخوابی��ا... لباس��ات رو ع��وض ک��نیم ب��ریم دک��تر.�
خب!! «

پلک هام روی هم میافتن که میتوپه:

» د میگم نخ��واب. «مچ دس��تم رو روی چش��م ه��ام
میذارم و زمزمه میکنم:

» خستهم... «

بالفاصله توی خواب عمیقی فرو میرم...

" ماهک "

سوپ پخته شده رو هم م��یزنم و ش��عله رو خ��اموش
میکنم. کاسه نسبتا بزرگی از

کابینت بیرون میکشم و پر از سوپ داغش میکنم. آه
عمیقی از بین لب هام خارج

میشه. پسره بینوا... با هر کلمه ای که میگفت ج��ونم
ورد. صدای گرفتهٓرو باال میا

و چشم های پ��ر از اش��ک و ح��الت داغ��ونش قلبم رو
مچاله کرد، یه آدم مگه چقدر
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میتونه شکست خورده باشه که به حال و روز س��میر
بیوفته! آروم نمیگرفتم، حرف

ه���اش تی���غ ش���ده ب���ود. ق���رار رو ازم گرفت���ه ب���ود
نمیتونستم بیتفاوت با یه آه کوتاه بگم

آخی طفلی. باید یه کاری بکنم. م��انتوم رو تنم میکنم
و شالم رو روی موهام

میکشم، از خونه خارج میشم و پله ها رو ب��اال م��یرم.
زنگ در رو میزنم که بالفاصله

در باز میشه و هیکل میثاق جلوم نمایان میشه. فک��ر
کنم پشت در بود... کاسه سوپ

رو باال میارم و میگم:

» سالم... آقا سمیر سرما خوردن، فکر کردم س��وپ
براشون خوب باشه. «

چش��م ه��اش ب��رق میزن��ه و لب ه��اش ب��ه خن��ده ب��از
میشه. کاسه رو از دستم میگیره و

میگه:
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» چ���را زحمت کش���یدی! م���یرفتم ب���راش س���وپ
رستوران میخریدم. «

حاش��یه ش��الم رو دور انگش��تم می��پیچم و ب��دون فک��ر
میگم:» میشه بیام داخل؟! «

میثاق یکه خورده نگاهم میکنه و بعد از مک��ثی کوت��اه
کنار میکشه و آروم تعارف

میکنه:

» بله... بفرمایید داخل. «

وارد خونه میشم و مس��تقیم ب��ه در بس��ته ات��اق نگ��اه
میکنم. میثاق وارد آشپزخونه

میشه و آروم میگه:

» خوابیده. «

نزدیک کانتر میشم و مثل خودش میگم:

» کاش میبردیش درمانگاه، حالش اصال خ��وب نب��ود.
»

شونه باال میندازه و چای ساز رو ب��ه ب��رق میزن��ه. ب��ه
سمتم میچرخه و مقابلم
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میایسته.

» یه کله شقیه که دومی نداره، تا خودش نخواد قدم
از قدم برنمیداره. «

پلک پایین میکشم و انگش��ت داخ��ل هم می��پیچم و ب��ا
ِمن ِمن میگم:

» یه چیزایی به من گفت... از یه شخص خاصی... از
اونی که مسبب حال االنشه...

حالش و حرف هاش اینقدر جیگر سوز بود ک��ه... ک��ه
نمیتونم بیتفاوت بشینم و فقط

گوش شنوا باشم... «

س��ر بلن��د میکنم. اب��رو ب��اال انداخت��ه و متعجب نگ��اهم
میکنه.

» شاید االن پیش خ��ودت بگی چ��ه ربطی میتون��ه ب��ه
من داشته باشه ولی... «

زب��ون روی لب پ��ایین میکش��م و ادام��ه می��دم:» من
حق��وق خون��دم... دوران ک��ارآموزیم رو پیش ی��ه آدم

خیلی شریف و انسان
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گذرون��دم... ه��ر کس��ی ک��ه ب��رای تنظیم دادخواس��ت
طالق میومد پیشش... باهاش حرف

میزد، بعد اون میگفت بگو همسرت هم بیاد... ح��رف
میزد که به یه چیزی برسه...

ب��ه عش��ق... میخواس��ت ببین��ه هن��وز عش��قی ت��و
وجودشون هست... میخواست ببینه

میتونه با عشِق هر چند کم رن��گ ش��ده دو ت��ا قلب رو
دوباره بهم پیوند بزنه... که

زندگیش���ون وی���رون نش���ه... دو ت���ا آدم متالش���ی و
پژمرده نشن... که به ته خط نرسن و

پوچ و تو خالی زندگی نکنن... «

دم عمیقی میگیرم که میثاق متاسف سر ب��ه ط��رفین
تکون میده و نا امیدانه میگه:

» دخ��تره اص��ال نمیخ��وادش، فک��ر میک��نی کم تالش
کرده؟! اون موقع که باهم بودن

س��میر مس��خ ش��ده عق��ل و مش��اعرش رو داده ب��ود
دست اون... «
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مغموم سر میچرخونه و به در اتاق نگاه میکنه و خفه
میگه:

» اآلنم ک��ه انگ��ار روی اب��را راه م��یره... ن��ه میفهم��ه
شب و روزش چطوری میگذره... نه

هوش و حواس مونده براش... «

آه عمیقی میکشه و نگاهم میکنه.

» کار هایی که با غ��یرتش هم خ��ون نیس��تن میکن��ه و
اخالقی که صد و هشتاد درجه

عوض شده گفتن نداره. «

دستم رو بند لبه کانتر میکنم و میگم:

» از یه چیزی حرف میزد... میگفت هی��وال ش��ده، ی��ه
کارایی کرد که اون ازش بُریده...

»

با کنجکاوی تمام گردن به سمت ش��ونهم کج میکنم و
میپرسم:

» دقیقا چه ک��اری ک��رده؟! «ب��رای لحظ��ه ای س��یبک
گلوی میثاق تکون میخوره و دونه های ریز عرق روی
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پیشونیش میشینن. لب به دندون میکش��م و انگش��ت
داخل مشت میکشم. فهمیدم

چ��ه ک��اری ب��وده ک��ه از گفتنش میث��اق ش��رم ک��رد و
خجالت کشید. لب جمع میکنم و

رک میگم:

» به هر حال من مصمم هستم که بهش کمک کنم...
اومده برای من دردودل کرده

نمیتونم بیتفاوت بش��ینم و نگ��اه کنم... ح��تی اگ��ه ذره
ای احساس توی وجود اون

دختر باشه باز هم میشه بهم وصلشون کرد. «

دست درون سینهش جمع میکنه و نامطمئن چشم به
مردمک هام میدوزه.

» ش���اید اگ���ه س���میر بفهم���ه... اص���ال اخالقش رو
نمیشناسی ممکنه... «

کف دستم رو مقابلش میگیرم و هول وسط ح��رفش
میپرم:
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» قرار نیست بفهمه، اگ�ه ش�ما نگی من نگم از کج�ا
میخواد بفهمه؟! «

با تردی�د خ��ودش رو جل��و میکش��ه و مش�ت ه�اش رو
روی کانتر قرار میده و پچ میزنه:

» امکان داره هورناز بهش بگه... «

گوشه لب به دندون میگیرم.

» هورناز! اسمش هورنازِ... خب، خب حس��اب ش��ده
حرف میزنم که نگه. «

انگ��ار ک��ه ش��ک داش��ته باش��ه مردم��ک ت��وی کاس��ه
چشمش میچرخونه.

» از دست من کاری برمیاد؟! «

تندتند سر تکون میدم و با هیجان چش��م گ��رد میکنم.
آب دهنم رو قورت میدم و

میگم:

» فقط یه آدرس��ی ش��ماره تماس��ی چ��یزی ازش بهم
بده. «دوباره چشم هاش ب��ه س��مت در ات��اق کش��یده

میشه و زیر لب میگه:
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» امیدوارم ناراحت نشه... «

رو میکنه و به من و میگه:

» یه خونه باغه، طرفای... «

***

از اتوبوس پیاده میشه و لوکیشنم رو روشن میکنم تا
درست به آدرسی برسم که

میثاق بهم داده. صبح که عزمم رو جزم ک��ردم ت��ا ب��ه
دیدن هورناز بیام، وسط پله ها

مکث کردم. با خودم گفتم نکنه ب��ا این ک��ارم ش��اٌن و
شخصیت سمیر رو پایین بیارم!

اصال اینکه دارم واسطه گری میکنم خوبه یا ن��ه! اگ��ه
تلخ و تند برخورد کنه چی؟!

اگ��ه زن��گ بزن��ه ب��ه س��میر و ناامی��د ت��ر از قبلش کن��ه
چی!! ولی یه چیزی ته دلم من رو

وادار به این کار کرد...� پاهام رو به اختیار خ��ودش در
آورد و من رو به اینجا رسوند. یه
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چ��یزی ک��ه بهم گفت ت��و خ��ودت طعم تلخ ج��دایی رو
چشیدی...� وقتی از دستت برمیاد

ن��ذار بقی��ه هم دردش رو تجرب��ه کنن. ب��ه نقط��ه آبِی
روی نقشه میرسم. جلوی یه در

بزرگ مشکی رنگ که انتهای درختای بلن��د و ب��ا ب��رگ
های سبز و پهن از دیوار هاش

ب��یرون زده میایس��تم. م��انتو رو از تن ع��رق کرده��ام
فاصله میدم و چند بار تکونش

میدم. اضطراب به بن��د بن��د وج��ودم س��رایت ک��رده و
گلوم خشکه خشک شده. زبونم رو

روی لب های رژ خوردم میکشم و دستم رو به دکمه
آیفون میرسونم که صدای

ظریف و آرومی دستم رو روی هوا خشک میکنه:

» با کسی کار دارین؟! «برای لحظه ای نفسم م��یره
که با دم عمیقی هوا رو میبلعم و عقب گرد میکنم.

دختری ظریف و بور... با چشم های کش��یده و آبی...
فرق وسط موهاش از زیر مقنعه
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مشکی رنگش بانمکش کرده. دس��ت ه��ام رو مش��ت
میکنم و لبخنده هولی روی لب

هام میکشم و میگم:

» سالم... شما باید هورناز خانم باشید... درسته؟! «

گنگ نگاهم میکنه و آروم میگه:

» خودم هستم ولی شما رو به جا نمیارم. «

ه��ول زده دس��تم رو ب��ه س��متش دراز میکنم ک��ه ب��ا
تعجب به دستم نگاه میکنه.

» من... ماهک هستم، ماهک سهرابیان... «

دستش رو از توی دستم بیرون میاره و همچنان گنگ
نگاهم میکنه. ریشه های

شالم رو دور انگشتم میپیچم و میگم:

» میگم کی هستم، البته یکم صحبت ه��ام طوالنی��ه...
»

به جایی که ایستادیم اشاره میکنم.

» فکر نکنم بشه اینجا حرف زد. «
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با آرامش درِ خونه باغ رو باز میکنه و وارد باغ میشه.
کنار میایسته و با دستش به

داخل خونه اشاره میکنه.

» بفرمایید. «

موبایلم رو داخل مشتم میچلونم. وارد باغ میشم ک��ه
استرسم معدهام رو زیر و رو

میکن��ه. جل��و ت��ر از من ب��ه س��مت خون��ه راه میافت��ه،
دختره خیلی� خوشگلیه... ت��ه دلممیل��رزه، خب س��میر
حق داره. در ورود ب��ه س��اختمون رو ب��از میکن��ه و در

حالی که وارد

خونه میشه میگه:

» ببخشید که زودت��ر از ش��ما وارد خون��ه ش��دم، گفتم
راهنماییتون� کنم. «

ته دلم آه میکشه، چقدرم مودبه.

کفش هام رو درمیارم که من رو ب��ه س��مت نش��ینمن
راهنمایی میکنه و خودش وارد
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آش��پزخونه میش��ه. روی کاناپ��ه میش��ینم ک��ه چ��راغ
کوچیک باالی گوشیم چشمک

میزنه، سریع قفل صفحه رو م��یزنم و پی��ام میث��اق رو
میخونم.

» اصال حس خوبی به رفتنت ندارم. «

تند و سریع تایپ میکنم:

» من پیش هورنازم... «

با خارج شدن هورن��از از آش��پزخونه قف��ل گوش��یم رو
میزنم و روی کیفم میذارمش.

ش��ربت خوش��رنگ آلب��الویی تع��ارف میکن��ه و مق��ابلم
روی مبل تک نفره میشینه و

منتظر نگاهم میکنه. به خاطر گلوی خشکم بیتع��ارف
نیمی از شربتم رو مینوشم و

لیوان رو میون انگشت هام میچرخونم. نمی��دونم چ��ه
جوری بگم، از کجا بگم!! نفس

عمیقی میگیرم و مستقیم به چش��م ه��ای کنجک��اوش
نگاه میکنم.
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» من... من از دوست های سمیر هستم. «

هورناز تک خنده تمس��خر آم��یزی میزن��ه و پ��ا روی پ��ا
میندازه. با لحن بی نهایت

سردی میگه:

» باورم نمیشه... کارش به جایی رسیده که واس��طه
میفرسته!� «

تند تند دست ه��ام رو تک��ون می��دم و میگم:» ن��ه، ن��ه
اون اصال خبر نداره من اومدم اینجا... «

لیوان رو روی میز میذارم و انگشت دور هم میپیچم.

» من اوم��دم چ��ون... ح��الش اص��ال خ��وب نیس��ت،
سرگردونه...� مثل آدمی که یه چیز

خیلی با ارزشش رو گم کرده... نه ش��ما رو داره، ن��ه
خودش رو... «

نگاه عمیقی به چشم های س��ردش مین��دازم و ادام��ه
میدم:

» این بدترین عذاب برای یه آدمِ... «
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دست داخل سینهش جمع میکن��ه و ش��مرده و واض��ح
میگه:

» این قضیه خیلی وقت��ه تم��وم ش��ده، بیش��تر� از س��ه
ساله... اینکه سمیر نمیخواد باور

کنه من و اونی وجود نداره مشکل من نیست. «

گوش��ه لبم رو ب��ه دن��دون میگ��یرم و ول میکنم. فک��ر
نکنم بتونم با این حرف ها نرمش

کنم ولی باز هم تالشم رو میکنم:

» چرا نمیشه؟! خیلی ها هس��تن ک��ه بع��د از ده س��ال
بهم برگشتن... «

اخم ظریفی میکنه و با حرص میگه:

» خیلی� ها دلشون نشکسته... خیلی ها خیانت ندیدن
تا طرفشون از چشمشون

بیوفته. «

کمی عقب نشینی میکنم! هیچ توجیهی ب��رای خی��انت
وجود نداره. برای هر آدمی

بزرگ ترین ضربهست.
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» قبول داره که اشتباه کرده... «

صادقانه اضافه میکنم:» کم س��ن و س��ال ب��وده و ب��ه
گفته خودش با شما لج کرده... میخواس��ته توجهت��ون

رو

جلب کنه ولی راهش رو بلد نبوده. «

یکه خورده دست هاش از دور سینه اش باز میشن و
خودش رو به جلو متمایل

میکنه و میگه:

» لج ک��رده؟! ب��ا چی��ه من لج ک��رده! مگ��ه بهش کم
توجه میکردم که با شکستن قلبم و

همه باور هام خواسته من رو متوجه خودش بکنه؟ «

دلم س��نگین میش��ه و نبض زدن ه��اش ب��ه ش��ماره
میافته. توی سن کم دل بستن

خیلی سخته. اوج خامی، وقتی که فک��ر میک��نی هم��ه
زندگی عشقه و اون باید اونی

باشه ک��ه ت�و میخ��وای. ک�ار ه�ایی رو میک�نی ک��ه ی�ک
ساعت بعدش پشیمون میشی و
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میگی کاش این کار رو نمیکردم... کارهایی که باعث
رنجش و دلسرد شدن عزیزت

میشه ولی تو نمیفهمی. اینقدر با اینکار ها ناخواس��ته
اون رو از خودت دور میکنی

که وقتی به خودت میای میبینی ح��تی خ��ودتم ن��داری
چه برسه به معشوقت...

نمیدونم با چه رویی ادامه بدم؛ واژه خی��انت دهنم رو
بسته و من رو با شرمندگی

جلوی هورناز نشونده. با این حال لب باز میکنم:

» خیلی� وقت��ه فهمی��ده اش��تباه ک��رده... اینط��ور ک��ه
میدونم به شما گفته پشیمونه و

اشتباهش رو پذیرفت��ه... خیلی دوس��تت داره، اینق��در
که از زندگیش دست کشیده... یه

شب رو زیر بارون ب��ا فک��ر ش��ما نص��ف این ش�هر رو
قدم زده و با بدترین حالی که

میتونه داشته باشه به خونهش برگشته. «

لب جلو میده و به مبل تکیه میده.
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» من االن با کسی توی ارتباط ج��دی هس��تم و دیگ��ه
نمیخوام به سمیر فکر کنم. «

نمیدونم چرا ولی خیلی صریح میگم:

» مگه وقتی ب��ا س��میر ت��وی ارتب��اط ج��دی ب��ودی ب��ه
کسای دیگه فکر نمیکردی!! «چشم ها تا آخ��رین ح��د

ممکن گرد میشن و بهت زده نگاهم میکنن.

همه همینن. همیشه میخوان طرف مقابل رو گناهکار
بدونن و خودشون رو تبرئه

کنن.

» میدونی سر چی باهات لج ک��رده؟! فهمی��ده وق��تی
باهمین و دارین میرین مشاوره

که هم��و به��تر بشناس��ین خواس��تگار راه دادی ب��ه این
خونه. «

مردمک توی کاسه چشم میچرخونم.

» توی یه ارتباط نمیشه فقط یه نف��ر متعه��د باش��ه...
تعهد یه نفر اون ارتباط رو به سر
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انجام نمیرسونه... وقتی قبول میکنی ک��ه ب��ا ی��ه نف��ر
توی ارتباط ای باید دور بقیه

کیس ها رو خط بکشی... «

نفس میگیرم و گلوی خشکم رو تر میکنم. همونطور
بیحرف و شکه نگاهم

میکنه.

» خیانت هیچ جوره قابل هضم نیست... من هم مث��ل
خودت دخترم، میفهممت...

خیانت دیدی سمیر از چشمت افت��اده... متوج��ه هم��ه
این ها هستم... حرفم اینه اگه

بخش عظیمی از اشتباهات ب��رای س��میر باش��ه... ی��ه
کمش هم اشتباه توئه. «

چش��م ه��اش ک��در میش��ن و لب برمیچین��ه و زمزم��ه
میکنه:

» خواسِت داداشم بود. «

» زندگی تو بود!! «

» بچه بودم... «
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» سمیر هم بچه بود. «

س��نگین نفس میکش��م:» ولی ب��ا این ح��ال ذره ای از
گناهش رو کم نمیکنه... من نیومدم اینجا که بگم کار

زشت و فاجع��ه ب��ارش رو ببخش و برگ��رد پیش��ش...
اصال قصدم این نیست که بگم

چش��مت رو روی خی��انتش� ببن��د و بگ��و اش��کال ن��داره
خامی کرده... نه، فقط میگم توی

خلوت خودت به ته دلت رجوع کن. «

بلند میشم ک��ه همزم��ان ب��ا من بلن��د میش��ه. کیفم رو
روی شونهم فیکس میکنم و به

کفش ه���ام رو میپوش���م. کن���ارم میایس���ته و آروم و
مغرور میگه:

» ت��ه دلمم هیچی از س��میر نمون��ده، ه��ر چی ب��ود رو
خودش سوزوند... من فعال دارم

سعی میکنم رامتین رو بشناسم. «

سری تکون میده و مغرور نگاهم میکنه میگه:

» نمیتونم به سمیر فکر کنم. «
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دستم رو روی بازوش میذارم. کمی از من بلن��د ت��ره
پس مجبورم مردمک هام رو به

سمت باال سوق بدم.

» ببخش که وقتت رو گرفتم. فقط میخواستم قدمی
برای هم نوع خودم برداشته

باشم. حال بدش حال دوست های ص��میمیش رو هم
بد کرده. خداحافظ. «

میخواد تا در ورودی باغ باهام بی��اد ک��ه نمی��ذارم. زی��ر
لبی ازم خداحافظی میکنه و از

خونه ب��اغ خ��ارج میش��م. نفس حبس ش��دهام رو آزاد
میکنم و به سمت ایستگاه

اتوبوس میرم. ناامیدانه س��وار اتوب��وس میش��م و ب��ه
میلهش تکیه میدم. خیلی� ناراحتم

که نتونستم عشقی نس��بت ب��ه س��میر ت��وی وج��ودش
پیدا کنم. سرم رو به میله تکیه

می��دم ک��ه فک��ری ت��وی ذهنم جرق��ه میزن��ه. ش��تابزده
شماره میثاق رو میگیرم و بعد از
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چند تا بوق با صدای هیجان زده جواب میده:

» ال��و؟! چیش��د! باه��اش ح��رف زدی؟ راض��ی ش��د؟!
«لب پایینیم رو به دندون میگیرم و با مکث میگم:

» س��الم. خب ن��ه. ولی ی��ه فک��ری ب��ه ذهنم رس��یده
نمیدونم درسته یا غلط ولی... تو

رامتین میشناسی؟!� «

متفکر لب میزنه:

» رامتین! «

با صدای بلندی میگه:

» آره، آره میشناسم... یه آدم خراب و لجنیه که توی
همه مهمونی ها با چندتا

دختر ولوئه. «

با ذوق میخندم و میگم:

» خب پس!! کاری نداری؟! «

با شک میپرسه:

» میخوای چیکار کنی دختر؟! «
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از س��ر ذوق لبم رو ب��ه دن��دون میگ��یرم و سرس��ری
تماس رو پایان میدم. گوشه موبایلم

رو لُپم میچسبونم و لحظه شماری میکنم که به خونه
برسم.

به خونه میرسم و به سراغ سیستم قدیمیم میرم. ت��ا
باال اومدن لینوکس نسکافه ای

برای خودم درست میکنم و پش�ت سیس�تم میش�ینم.
نسخه کالی لینوکس رو به

برنامه ه��ک وص��ل میکنم. اس��مش رو از روی پ��ورتی
که ثبت شده پاک میکنم و یه

اس��م دیگ��ه مینویس��م. امی��دوارم سیس��تم ع��املش
موبایلش رو درست شناسایی کرده

باشم. تا فلش روی صفحه س��بز بچرخ��ه و روی یکی
از هزاران نقطه چشمک زن

بش�ینه پوس�ت لبم رو میکَنم و ب�ه خ�ون مین�دازمش.
موهام رو چند بار باز میکنم و

دوب��اره میبن��دم. بع��د از چن��د دقیق��ه ص��دای ب��وق
شناسایی بلند میشه... هول زده ماوسرو روی نقط��ه
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می���برم و دوب���ار کلی���ک میکنم. ب���االخره اطالع���ات
موبایلش به سیستمم

وصل شده. دیتاش رو چک میکنم، به این��ترنت وص��له
پس کارم راحت میشه. بدون

اینکه متوجه بشه من وارد موبایلش ش��دم. از ش��دت
اضطراب و ذوق زدگی تنم

میل��رزه و نیش ب��ازم هیچ ج��وره جم��ع نمیش��ه. وارد
پوشه عکس هاش میشیم و با

عکس هایی که میبینم خشکم میزنه و چش��م ه��ام ت��ا
آخرین حد ممکن گشاد

میش��ن. ب��ا ه��ر م��دل دخ��تری عکس داره، ت��وی ه��ر
عکسش یه دختر هست. پایین تر

میام ت��ا ی��ه عکس تکی پی��دا کنم. مطمئن نیس��تم این
رامتیِن یا نه برای همین از روی

یکی از عکس ه��اش عکس میگ��یرم و ب��رای میث��اق
تلگرامش میکنم. براش پیام

میفرستم که:
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» سالم، اگه میتونی تلگرامت رو چک کن. «

چن��د دقیق��ه بیش��تر نمیگ��ذره ک��ه اس��م میث��اق روی
اسکرین گوشی نمایان میشه. خدا

س��میر رو خ��یر ب��ده اگ��ه اون روز ب��ا گوش��ی من ب��ه
میثاق زنگ نمیزد االن نمیتونستم

ازش کم��ک بخ��وام. ص��دای بلن��دش در ح��الی ک��ه ب��ه
شدت هیجان زدهست به گوشم

میرسه:

» خودش��ه، خودش��ه... گوش��یش رو ه��ک ک��ردی!! از
کجا فهمیدی سیستم عاملش

اندرویده؟! «

میخندم و از همه عکس و فیلم هاش کپی میگیرم.

» ح��دس زدم... ب��بین فق��ط من نمیت��ونم از لپ ت��اپم
استفاده کنم، چیکار کنم؟! «

هول میپرسه:

» به کی میخوای بفرستیشون؟!� هورناز؟ «
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وارد تلگرامش میشم و شماره همه دخ��تر ه��ایی ک��ه
باهاش در ارتباط هستن رو روی

کلیب بورد کپی میکنم. ن��امطمئن میگم:» نمی��دونم...
میتونم از لپ تاپ سمیر استفاده کنم؟! «

متفکر میگه:

» اون ک��ه االن ح��ال درس��ت حس��ابی ن��داره، دی��روز
سوپ بردی بهش گفتم تو آوردی

تعجب کرد تا ته کاسه رو هم در آورد. «

هری دلم میریزه و پر از ش��ور و ش��عف میش��م. چ��ه
مرگم شد؟ چرا اینجوری شدم؟

پهلوم رو نیشگون میگ��یرم ت��ا ب��ه خ��ودم بی��ام و فک��ر
بیخود نکنم. با خداحافظی کوتاهی

تلفن رو قط���ع میکنم. بع���د از اینک���ه مطمئن ش���دم
صاحب عکس خود رامتیِن و از کل

اطالعات اپلیکیشن هاش رو کپی کردم و از گ��الریش
اسکن گرفتم از گوشیش خارج
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میشم و تمامی فایل های کپی و اس��کن ش��ده رو ب��ه
فلش انتقال� میدم. میترسم از

سیستم خودم استفاده کنم چون ممکنه ب��از هم هکم
کرده باشن اینجوری خودم هم

لو میرم. پا میشم و سوپ گشنیزی بار میذارم ت��ا ب��ه
این بهانه بتونم برم خونه سمیر

و از سیستمش ب��رای ارس��ال این فای��ل ه��ا اس��تفاده
کنم. دست های لرزونم رو محکم

دور کاس��ه میچس��بونم و ب��ا اس��ترس پل��ه ه��ا رو ب��ه
سمت باال طی میکنم. چیزی به دلم

چنگ میندازه و ضربان قلبم رو باال میبره، زنگ در رو
میزنم و تا در رو باز میکنه.

اخم انگار عضو جدا نشدنی از صورتشه. چش��م ه��ای
قرمز و رنگ پریدهش خبر از حال

بدش میدن. آب دهنم رو دو سه بار قورت میدم و پر
تردید میگم:

» سالم... بهتر شدی؟! «
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هول کاسه رو به سمتش میگیرم.

» بیا...� مایعات برات خوبه. «

نگ��اهش بین کاس��ه س��وپ و ص��ورت مض��طربم در
گردشه. بی تعارف کاسه رو از دستم

میگیره و با صدای گرفته و دورگه میگه:

» ممنون... هم بابت این سوپ هم دی��روزی. «م��یره
داخل خون��ه و میخ�واد در رو ببن��ده ک�ه ب��ا ه�ول و وال

دست هام رو تکون میدم.

» یه لحظه... یه لحظه... «

در رو نیمه باز نگ��ه می��داره و س��والی نگ��اهم میکن��ه،
من من کنان میگم:

» باید یه چن��د ت��ا فای��ل مهم ب��رای یکی ایمی��ل کنم...
سیستمم اصال امن نیست...

میتونم از لپ تاپت استفاده کنم؟! «

عبوس و اخمو نگاهم میکنه، انگ��ار میخ��واد ب��ا نگ��اهم
مطمئنش کنم که فقط
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میخوام چند تا فایل ساده ایمیل کنم. در رو باز میکنه
و خودش رو کنار میکشه.

لب هام کش میان و وارد خونه میشم. کاس��ه س��وپ
رو روی کانتر میذاره و به مبل

اشاره میکنه:

» بشین تا لپ تاپم رو بیارم. «

فلش رو توی مشتم فشار می��دم و اونیکی دس��تم رو
روی قلبم میکوبم بلکه تپشش

آروم تر بشه! خداکنه سوتی پیش نیاد وگرنه نمیدونم
قراره چه جوری توجیه کنم و

توضیح بدم که به خ��اطر خودت��ه و فق��ط و فق��ط نیتم
خیره. لپ تاپ به دست به سمتم

میاد و روی م��یز ق��رارش می��ده. س��ریع خم میش��م و
فلشم رو داخل سوکتش میندازم

ک��ه انگش��تش رو جل��وی ص��ورتم محکم و تاکی��د وار
تکون میده و میگه:

» فقط ایمیل!!! «
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سر به عقب متمایل میکنم و پلک باال میکشم. مس��خ
چشم هاش لب میزنم:

» فقط ایمیل... «

سر تکون میده و ب��ه س��مت آش��پزخونه م��یره. ب��دون
فوت وقت صدای سیستم رو قطع

میکنم تا ص��دای هش��داری چ��یزی س��میر رو ب��ه ش��ک
نندازه. وارد برنامه هک

سیستمش میشم تا هورن��از رو ه��ک کنم ک��ه... انگ��ار
قبال هکش کرده چون پوشه ایبه اسم هورناز هس��ت.
نگاه گذرایی بهش میندازم، بی توج��ه ب��ه من داره ب��ا

ولع سوپ

راهی معدهش میکن��ه. ب��رای لحظ��ه ای قلبم س��نگین
میشه و سریع نگاه ازش

میگیرم. برنامه هکش ب�ه ق�دری ق��وی هس�ت ک��ه در
عرض چند دقیقه کنار بک گراند

لپ تاپ سمیر،� بک گراند لپ ت��اپ هورن��از هم ظ��اهر
میشه. کف دست های عرق

  221                       



هکمن

ک��ردهم رو ب��ه هم میم��الم و پوش��ه ایمیلش رو ب��از
میکنم و دنبال ایمیل مورد نظرم

میگ����ردم. از روی آدرس ایمی����ل ک����پی میکنم و از
سیستمش خارج میشم. نیم نگاهی

به سمیر میندازم که بشقاب دومش رو هم پر میکنه.
لب به دندون میکشم و با

آدرس ایمیل جعلی، تمام عکس و فیلم و ش��ماره ه��ا
رو برای برادر هورناز میفرستم.

آخر ایمیل هم براش مینویسم:

» راضیای هورناز رو دس��ت همچین آدمی بس��پاری؟!
»

ارسال رو میزنم و پنج��ره رو میبن��دم. میخ��وام دکم��ه
اسکیپ رو بزنم تا تمام

اطالع��اتی ک��ه وارد سیس��تم ک��ردم و عالوه ب��ر اون
ایمیلی که برای اهورا فرستادم پاک

شه ک��ه دس��تم روی دوت��ا دکم��ه م��یره. بیتوج��ه بهش
ماوس رو روی حذف میبرم که،
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برنامه هکش هشدار میده که هنوز ک��امال از سیس��تم
هورناز خارج نشدم. لعنت به این

شانس. سمیر شتابزده س��ر ب��اال می��اره و میخ نگ��اهم
میکنه. مردمک هام دودو میزنن

و رونم رو می��ون انگش��ت ه��ام فش��ار می��دم، نبای��د
میفهمید... سخت ابرو درهم میکشه

و با قدم های بلند به سمتم میاد. گلوم خش��ک میش��ه
و وحشت زده نگاهش

میکنم... خدایا! از ش��دت ت��رس زب��ونم بن��د اوم��ده و
نفسم هام یکی درمیون از بین لب

های نیمه بازم بیرون میاد. نیم تنهش رو خم میکنه تا
لپ تاپ رو برداره که

همزمان صدای تلفن خونه و زنگ آیف��ون زده میش��ه.
مکث کوتاهی میکنه و نگاه

مشکوکی به ص��ورت درمون��دهم مین��دازه عقب گ��رد
میکنه و به سمت تلفن میره.

نفس حبس ش��دهم رو پ��ر س��ر و ص��دا آزاد میکنم و
هول و تند کلید حذف رو میزنم.در حالی ک��ه ب��ا تلفن
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صحبت میکنه ب��ه س��مت در م��یره و دکم��ه آیف��ون رو
فشار میده.

در ورودی رو ب��از میکن��ه و من بیاختی��ار� گ��وش ب��ه
مکالمهش میسپارم.

» سرم داره منفجر میشه من یه ورقه ژلوفن ن��دارم
توی خونه... «

وارد صفحه هک میش��م، اش��کم دراوم��ده این رو چ��ه
جوری میخوام توضیح بدم!

بلند داد میزنه.

» دماغم کیپه نمیتونم نفس بکشم چی میگی تو! «

کنار در میایسته و دستش رو بن��د دس��تگیره میکن��ه و
بیحوصله میگه:

» خیلی� خب... خداحافظ. «

تلفن رو قط��ع میکن��ه و س��ر ب��ه س��متم میچرخون��ه.
دست از لپ تاپ میکشم و

درمونده نگاهش می کنم. از تیر نگ��اهش میترس��م و
سریع بلند میشم. شالم رو جلو
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میکش��م و زی��ر هم��ون نگ��اه خش��ن و مش��کوکش ب��ه
سمت در میرم. انگشت های لرزونم

رو توی هم میپیچم و رو به روش میایستم و ب��ا لکنت
ناشی از ترس میگم:

» م... ممنون، کارم... راه افتاد. «

ب��ا هم��ون اخم ه��ای درهم و چش��م ه��ای بینه��ایت
مشکوکش سری تکون میده.

میخوام از در خونه خارج بش��م ک��ه در ه��ای کش��ویی
آسانسور از هم جدا می شن و

آبان و فرشاد با چشم ه��ای وق زده از تعجب ب��ه من
و سمیر نگاه میکنن. همین رو

کم داشتم این لحظه. آبان لبخند ب��ه لب مردم��ک بین
ما میچرخونه و انگشت اشاره

ش رو بین ما چپ و راست میکنه.

» آمممم... شما... «

با هول دستم رو جلوش میگیرم و رگباری کلم��ات رو
پشت سر هم ردیف میکنم:» ما... همس��ایه هس��تیم،
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سیستمم ایراد پیدا کرده، اومدم از سیستم آقا سمیر
استفاده

کنم. فرشاد تکه خنده ای میزنه و من از خونه خ��ارج
میشم و کنار میکشم. آبان با

هیجان دست هاش رو دورم مین��دازه و بغلم میکن��ه و
میگه:

» خوبی ماهک جون، مشتاق دیدار... «

ازم ج��دا میش��ه و تهدی��دوار ب��ه س��میر نگ��اه میکن��ه.
سمیر شونه ای باال میندازه که

فرشاد میگه:

» چه جالب! «

نیشخندی به سمیر میزنه و بهش میگه:

» نگفته بودی... «

س��میر چپ چپ نگ��اهی بهش مین��دازه و ب��ازوش رو
میکشه.

» آمار همسایهم رو به رفیقام بدم؟! «

  226                       



هکمن

فرشاد در حالی که وارد خونه میشه پر خنده خط��اب
به من میگه:

» س��رما خ��ورده فی��وز مغ��زش س��وخته. پ��ا ق��دم م��ا
سنگین بود داری میری؟! «

به آبان نگاه میکنم و میگم:

» نه، نه فقط یه ک��ار ک��امپیوتری داش��تم م��زاحم آق��ا
سمیر شدم، باید برم خونه خیلی

کار دارم. «

آبان بازوم رو نوازش میکنه و مهربون نگاهم میکنه:

» خیلی� خوشحال شدم ک��ه دوب��اره دی��دمت، م��ا یکم
برای این بیکله غذا آوردیم... اگه

کارت تموم شد بیا دور هم یه چای بخوریم ما تا شب
اینجا هستیم. «ازش تش��کر میکنم و ب��دون اینک��ه ب��ه

سمیر نگاه کنم از فرشاد خداحافظی میکنم. به

حالت دو، پله ها رو طی میکنم و وارد خونهم میشم.
نفس نفس میزنم و قلبم به
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شدت خودش رو به قفس��ه س��ینهم میکوب��ه. موب��ایلم
رو از روی میز چنگ میزنم و با

دست هایی لرزون شماره میث��اق رو میگ��یرم. نقط��ه
به نقطه صورتم گزگز میکنه و هر

آن منتظرم تا در خ��ونهم کوبی��ده بش��ه و س��میر روی
سرم آوار شه. تا صدای میثاق توی

گوشم میپیچه پر استرس و پر بغض بلند میگم:

» وای میث��اق...� مِن دس��ت و پ��ا چلف��تی ی��ه س��وتی
وحشتناک دادم. «

شالم رو از دور گ��ردنم ب��از میکنم و روی مب��ل پ��رت
میکنم. میثاق مبهوت میپرسه:

» چیکار کردی مگه؟! «

پا کوبان ت�وی س�الن راه م�یرم گ�ره کمربن�د م�انتوی
جلو بازم رو باز میکنم.

» هورناز رو هک کردم ت��ا آدرس ایمی��ل داداش��ش رو
بردارم... کارم تموم شده بود
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داشتم برنامه رو میبستم که برنامه بیصاحب هش��دار
داد هنوز توی سیستم

هورنازم... «

میثاق ترسیده میون حرفم میپره:

» ی��ا ام��ام حس��ین... بفهم��ه س��اختمون رو میکش��ه
پایین... من االن میام اون سمت. «

بغضم رو قورت میدم و میگم:

» آبان و فرشاد اومدن خونهش. «

وای وای گویان قط��ع میکن��ه. ی��ه گوش��ه ح��الت ه��ای
عصبیش رو دیده بودم، اون روز

توی خیابون و برخوردش با مزاحم ی��ا اون ش��بی ک��ه
فهمیده بود من هکش کردم و

اگ��ه دی��ر میجنب��دیم و وارد خون��ه نمیش��دم خ��ونم رو
مکیده بود و جیگرم رو از دهنم

در آورده بود. اومدم ثواب کنم کب��اب ش�دم. زن��گ در
ورودی زده میشه و پشت بندشچند ت��ا مش��ت محکم
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به در کوبیده میش��ه. جفت دس��ت ه��ام روی ص��ورتم
کوبیده

میشه و زار و درمونده زیر لب میگم:

» خدایا بدبخت شدم... «

دوباره و چن��د ب��اره محکم ب��ه در میکوب��ه و من انگ��ار
پاهام میخ زمین شدن که

نمیتونم ق��دم از ق��دم ب��ردارم. دس��تم رو ب��ه ص��ورتم
میکشم و در کوبیدناش مثل میخ

کوبی��دن ت��وی مغ��ز مِن. ب��ا هم��ون نفس حبس ش��ده
سست و وا رفته به سمت در قدم

برمی���دارم و محکم پل���ک روی هم میک���وبم و آروم
دستگیره رو پایین میکشم. در رو

کمی ب��از میکنم و ه��ر آن منتظ��رم ت��ا عرب��دهش ک��ل
ساختمون رو برداره. لب باالییم رو

محکم به دندون میکشم. چون ص�دایی نمی��اد متعجب
در رو کامل باز میکنم و پلک
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های لرزونم رو از هم فاصله میدم. با دیدن روی��ا ک��ه
نیشش تا بناگوشش بازه کفری

میشم و از شدت حرص و عصبانیت صورتم مثل لب��و
قرمز میشه. نیشش کمکم

جمع میشه و سیبک گلوش تکون میخوره:

» گفتم یکم بخندم. «

چشم درش��ت میکنم و ب��ا س��ر اش��اره میکنم ت��ا بی��اد
داخل. در رو محکم میکوبم و با

صدای بلند میتوپم:

» به قبر خودت بخندی... معدهام اوم��د ت��وی دهنم...
داشتم سکته میکردم... اصال کی

در پایین رو برات باز کرد؟! «

لب جلو میده و جعبه پی��تزا و دلس��تر رو می��ذاره روی
کانتر.�

» یه خانم و آقای مس��ن داش��تن م��یرفتن ب��یرون من
اومدم داخل. «
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روسری قواره بزرگش رو از روی موهاش برمی��داره
و میپرسه:

» برای چی رنگت زرد شده؟! «دستم رو ب��ه گ��ردنم
میگیرم و برای فرار از سوالش به سمت آش��پزخونه

میرم.

سمج اسمم رو صدا میزنه:

» ماهک؟! «

دوت��ا لی��وان برمی��دارم و روی ص��ندلی مقاب��ل ک��انتر�
میشینم.

» فکر کردم نیماست... «

روی��ا لب روی هم میمال��ه و جعب��ه پی��تزاش رو جل��وی
خودش میکشه.

» بعد اون روز خبری ازش شد اصال! «

سس رو روی پیتزام خالی میکنم و بدون نگاه ک��ردن
بهش میگم:

» نه. «
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محتویات دهنش رو ق�ورت می�ده و گ�ردن ب�ه س�مت
شونهش کج میکنه و به قابلمه

روی گاز نگاه میکنه. لیوانش رو برمیداره و با چش��م
هاش به گاز اشاره میکنه:

» چی پختی؟! «

هول میشم... چرا ه�ول میش�م! نمی�دونم... روی�ا ی�ه
جوری پرسید انگار خبر داره که

من سوپ برای س��میر پختم و منتظ��ره دروغ بگم ت��ا
مچم رو بگیره. تکه پیتزام رو

داخل جعبه می��ذارم و تن��د تن��د ب��زاق دهنم رو ق��ورت
میدم.

» سوپه... دیشب... دیشب پختم. «

آه��انی می گ��ه و مش��غول میش��ه. دلم مث��ل س��یر و
سرکه میجوشه، گوش به زنگم

میترسم هر آن سمیر در این خونه رو بشکنه و خِ��رم
رو بگیره و برای دخالت بیجام
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دونه دونه موهام رو بکَنه. تک��ه ه��ای پی��تزا رو ب��ه زور
دلستر میخورم. دستم رو زیر

چونهم گذاشته بودم و بیحوصله و مضطرب با لی��واِن
نیم��ه پ��رم ب��ازی میک��ردم کهص��دای هش��دار پیام��ک
موب��ایلم بلن��د میش��ه. بن��د دلم از ش��دت ت��رس پ��اره

میشه و دست

دراز میکنم و از گوش��ه ک��انتر موب��ایلم رو برمی��دارم.
نوک انگشت هام به گزگز میافته

و گوشت لپم رو از داخل دهنم بین دن��دونام میگ��یرم.
پیام از طرف میثاِق... پلک

روی هم فشار میدم... نکنه فهمی��ده!؟ ب��ا تعل��ل پی��ام
رو باز میکنم:

» آبان و فرشاد سرگرمش کردن اصال نیومده طرف
لپ تاپش تا رسیدم حل و

فصلش کردم. «

بی توج��ه ب��ه روی��ا ب��ه س��مت ات��اقم دوی��دم و در رو
بستم. دست هام میلرزید و
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نمیتونس���تم کلم���ه ای بنویس���م. ش���ماره میث���اق رو
میگیرم و با بوق اول جواب میده:

» سالم. خوب هستین؟! «

تند و هول میگم:

» میثاق...� میتونی صحبت کنی؟! «

متین و موقر می گه:

» بله، اجازه بدین چند لحظه! «

صدای ضعیف و شیطون آبان از پشت خط به گوشم
میرسه:

» کیه پشت خط که جلو ما حرف نمیزنی میری ت��وی
اتاق!؟ «

سرسری میگه:

» مشتری... «

صدای بسته شدن در میاد ک��ه میث��اق روی دور تن��د و
پر هیجان پچ میزنه:

» سوتیت رو جمع ک��ردم... ی��ه س��وتی داده ب��ودی ت��ا
برسم اینجا ده تا ماهک زاییدم... «
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لحنش رن��گ س��رزنش میگ��یره:» چ��را بی احتی��اطی
دختر!� تو این بی مخ سیم آخری رو نمیشناسی. «

با خنده ادامه میده:

» دیدی تو دماغی حرف میزن��ه! من یکم مس��خرهش
کردم مرتیکه سرم داد زد

پرخاش کرد که دماغم کیپه و فالن... «

پر صدا میخنده:

» انگ��ار من انگش��تام رو ک��ردم ت��وی ل��والی دم��اغش
نمیتونه درس حسابی حرف بزنه!!

»

خندهش که بند میاد آروم و یه نمه جدی میگه:

» میبینی� به خاطر چیزی که بقی��ه مقص��ر نیس��تن هم
دعوا میگیره... چه برسه بفهمه

توی غریبه ک��ه همش در ح��ال جن��گ و دع��وا هس��تین
برای چه کاری پیش قدم

شدی... «

  236                       



هکمن

لبه تخت میش��ینم و موه��ام رو ت��وی چنگم میگ��یرم و
دلخور میگم:

» من... من فقط میخواستم به وظیفه انسانیم عمل
کرده باشم. «

انگ�ار میفهم�ه از ح�رفش دلخ�ور ش�دم چ�ون لحنش
مالیم میشه و حرفش رو تصحیح

میکنه:

» من از نیت خیرت ب��ا خ��برم...� هورن��از فهمی��د نیتت
خیره...� به نظرت سمیر اینقدر

هوش و حواس و درک داره که بدونه هرکاری ک��ردی
به خاطر خودش بوده؟! «

زب��ونم قف��ل میش��ه. من س��میر رو ی��ه آدم خش��ن و
پرخاشگر و بیش از حد غیرتی و

بیاعصاب ش��ناخته ب��ودم. یع��نی خ��ودش رو اینج��وری
نشون داده، با این حال باز هم

نتونستم جلوی خودم و بگیرم و نس��بت ب��ه درد و دل
هاش بی تفاوت باشم و اون حال
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زار و شکست خوردهش رو ندید بگیرم.» نه، ولی یه
چیز من رو وادار کرد... «

توی گلو میخنده:

» نگ��ران روزی هس��تم ک��ه بفهم��ه... از ش��رمندگی
سکته کنم، توی غریبه

براش قدم برداشتی ما ها که دوس��ت ه��ای چن��دین و
چند سالش هستیم حتی عرضه

نداشتیم یه زنگ کوچول��و ب��زنیم ب��ه هورن��از و اص��رار
کنیم که بیا حالش رو ببین... «

آه پر جونی میکشه و میگه:

» امروز که به خیر گذشت من زدم برنامهش آپ��دیت
شه احیانا اگه پرسید صدا

شنیده میگم براش آپدیت اومده بود ت��و س��رت گ��رم
بچه ها بود من زدم به روز رسانی

شه. «

بلند میشم و از ته دل میگم:
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» ممنون... از وقتی اومدم خونه دل و رودهم ب��ه هم
پیچید تا حلقهم باال اومد تا

پیامت رو گرفتم یکم آروم شدم. «

تاکید میکنه:

» دیگه بی احتیاطی نکن... «

لحنش شتابزده و زمزمه وار میشه:

» اوه اوه... صدای س��میر می��اد گم��ون کنم ب��از آم��پر
چسبونده کاری نداری؟! «

جعبه لپ تاپم رو از کشوی پایین کمد میکشم بیرون.

» نه، باز هم ممنون... خ��دا نگه��دار. «تلفن رو قط��ع
میکنم و جعبه لپ ت��اپ رو روی لپ ت��اپ می��ذارم. در

اتاق رو باز

میکنم و ک��ه روی��ا س��کندری میخ��وره و ب��ا ب��از ک��ردن
دست هاش تعادل رو حفظ

میکن��ه. دس��ت ه��ام رو داخ��ل س��ینهم جم��ع میکنم و
توبیخگرانه نگاهش میکنم.
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دستپاچه میشه و موهایی که روی صورتش افتاده رو
به پشت گوشش میفرسته و

مسخره میگه:

» چیزه... االن اومدم... االنا. «

نگ��اه عاق��ل ان��در س��فیهی ح��والهش میکنم میکنم.
فضولی توی خونش بود و عین یه

آدم شرطی نمیتونست این اخالق بدش رو ترک کنه.
لب کج میکنم و از کنارش

رد میشم. نصفه دلسترم رو س��ر میکش��م و ب��ه روی��ا
میگم:

» رویا بیکاری؟! «

» اوهوم... بیکار بودم اومدم پیشت دیگه! «

دوباره به داخل اتاق برمیگردم و لپ ت��اپ رو روش��ن
میکنم و در همون حالت میگم:

» میخوام لپ تاپم رو بفروشم این دیگ��ه ب��ه درد من
نمیخوره. پورتش هک شده هر

چقدر هم سیستمم رو امن کنم باز هم هک میشه. «

  240                       



هکمن

باال سرم میایسته.

» خب این رو یکی دیگه بخره که نمیتونه باهاش ک��ار
کنه!! مدیون مردم میشیا! «

وارد تنظیمات اولی��ه لپ ت��اپ میش��م و ی��ه نس��خه از
فایل پشتیبان� روی فلشم کپی

میکنم.

» توضیح میدم بهشون که از قطعاتش اس��تفاده کنن
نه اینکه این رو به یکی دیگه

بفروشن. «رویا جوابم رو میده و من دوباره سیس��تم
رو ری استارت میکنم.

» بی لپ تاپ کارات لنگ میمونه. «

ب��ه محض ب��اال اوم��دن سیس��تم دکم��ه ت��ابع رو فش��ار
میدم ) اِف یازده ( تمامی صفحات

سیس��تم ب��رام ب��از میش��ه و ازم میپرس��ه ) مطمئ��نی
برای ریست فکتوری ( دکمه مورد

نظرم رو میزنم و اجازه می��دم ت��ا سیس��تم ب��ه ح��الت
تنظیمات کارخونه برگرده. لوازم
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جانبیش رو داخ��ل جعبهش ق��رار می��دم و خط��اب ب��ه
رویا میگم:

» همونجا یه لِول باالتر رو برمیدارم. «

ش��لوار جینم رو تنم میکنم و م��انتوی خنکی از داخ��ل
کمد بیرون میکشم.

» ماشین آوردی؟! «

» آره. «

م��انتو رو تنم میکنم و روس��ری ق��واره ب��زرگی س��رم
میکنم.

» ت���ا لپ ت���اپ رو جم���ع میکنم م���انتوت رو تنت کن
بریم. «

س��ری تک��ون می��ده و از ات��اق خ��ارج میش��ه. ریس��ت
فکتوری که تموم میشه لپ تاپ رو

خاموش میکنم و جمع و جورش میکنم. رویا با صدای
بلندی میگه:

» میرم ماشین رو روشن کنم جلدی اومدیا! «
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باشهی بلندی میگم و کیف پول و موبای��ل و جعب��ه رو
برمیدارم و به سمت در

ورودی م��یرم. کفش ه��ام رو پ��ا م��یزنم ک��ه ص��دای
پیامکم بلند میشه. جعبه رو میون

دست هام جا به جا میکنم و پیامک رو چک میکنم. ب��ا
دیدن محتوای پیام کل

وجودم یخ میزنه و نفس��م ت��وی س��ینه حبس میش��ه و
پاهام میل��رزه:» ع��وض ک��ردن سیس��تمت بع��د از ل��و

رفتن تموم اطالعات و فایل ها شخصیت چه فایده

ای داره؟! برگرد و با همون سیستم س��ر کن... ق��ول
نمیدم به محض تعویض لپ تاپ

عکس های قشنگت توی فضای مجازی پخش نشه...
»

پی نوشت: کلید تابع روی انواع لپ ت�اپ ه��ا متف�اوت
است.

پیش��ونیم ت��یر میکش��ه و اب��رو درهم میکش��م. در رو
طاق باز ول میکنم و به داخل
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خونه برمیگردم. لپ تاپ و کیفم رو روی میز میذارم
و روی مبل تک نفره

میشینم. دود از کلهم بلند میش��ه. دم رفتن ه��ر بالیی
هست باید سر من نازل شه.

ص��ورتم رو می��ون دس��ت ه��ام میگ��یرم و نیم تن��ه خم
میکنم و خفیف� خودم رو تکون

میدم. بی شک کار کارِ نیماس��ت. وگرن��ه ب��ه ج��ز اون
کی در این حد و اندازه حرفه ای

بود که پورت لپ تاپ رو هک کنه و با ن��امردی تم��وم
فایل هام رو کپی کنه. صدای

زنگ موبایلم به صدا درمیاد و با عص��ابی خ��رد و مغ��ز
استپ کرده بدون اینکه اجازه بدم

چیزی بگه، میگم:

» بیا باال. «

تلفن رو قط��ع میکنم. دس��تی ب��ه گل��وم میکش��م. راه
نفسم بستهست و یه چیزی توی
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گلوم ب��اال پ��ایین میش��ه و نمی��ذاره ب��ازدمم رو ب��یرون
بفرستم. رویا میون چهارچوب در

میایس��ته. دس��تم ه��ام رو از ص��ورتم ج��دا میکنم و
متعجب نگاهم میکنه:

» چرا نشستی؟! به ربِع منتظر توام. «

صفحه گوشی رو به سمتش میگیرم و اشاره میکنم:

» بیا این رو ببین... «مق��ابلم میایس�ته و ب�ا اخم پی��ام
رو میخونه و هر لحظه گره ابروهاش باز میشه و

چشم هاش اندازه توپ والیبال� گرد میشه با تت��ه پت��ه
و هول میگه:

» این... چ... کیه! وای عکس هات... «

موبایل رو به دستم میده و روی دور تند میگه:

» زنگ بزن بهش... به همین شماره زنگ بزن. «

کنار میش��ینه و من ش��ماره رو میگ��یرم و هیچ چ��یزی
روی صفحه به نمایش درنمیاد.

رویا نگاهی به شماره میندازه و آروم میگه:

» شماره برای ایران نیست... خطت رومینِگ؟! «
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سر باال مین��دازم و نچ کش��داری میکش��ه و همونط��ور
که گوشی میون انگشت های

من، رومینگ رو فعال میکنه.

» االن زنگ بزن. «

دوباره شماره رو میگیرم که...

» دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. «

سینهم سنگین میشه... این کیه که حتی داخل ای��ران
هم نیست... چه جوری توی

صدم ثانی��ه فهمی��د من قص��دم چی��ه و میخ��وام چیک��ار
کنم! رویا مشکوک به کد اول

شماره نگاه میکنه و زبون روی لب هاش میکشه:

» دویست و دوازده کد کدوم مملکته؟! «

انگشت اش��ارهم رو وس��ط ابروه��ام می��ذارم ت��ا روی
پیشونیم میکشم. پیشونیم نبض

میزنه و دردش تا کاس��ه س��رم س��رایت میکن��ه. پل��ک
روی هم فشار میدم و زمزمه

میکنم.» مراکش... «
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رویا ترسیده هین بلندی میکشه و ضربه ای به کاس��ه
زانوم میزنه:

» مراکش؟! از مراکش با ت��و چیک��ار دارن! م��ا اص��ال
اونجا کَس و کار نداریم. «

کنار گوشم بلند داد میزنه که چینی گوشه چشم ه��ام
میافته و گردن به سمت

شونه مخالفم کج می کنم. بلندگو قورت داده!

» نیماس��ت... آره آره خودش��ه... اون روز پش��ت در
بهت گفت شب و روزت رو یکی

میکنه. «

شونهش رو میگیرم و به یه طرف هولش می��دم و ب��ا
حرص تشر میزنم:

» اَه... آروم تر... نیما گور داره کفن داش��ته باش��ه؟!
اون تا چند وقت نمیتونه از ایران

خارج شه. «

نفس عمیقی میگیره:

» پس باید به پلیس بگی... «
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دوباره صورتم رو قاب دست ه��ام میکنم و درمون��ده
مینالم:

» دم رفتن این بالها از کجا من رو پیدا میکنن و روی
سرم آور میشن... «

" سمیر "

فرشاد تاس میندازه و در حالی که مهرهش رو تکون
میده و از جعبه مهره هاش رو

بیرون میکشه پل��ک ب��ه اب��روش میچس��بونه و خبیثان��ه
میخنده. یهو صاف میشینه که

آبان با ذوق دست هاش رو تکون میده و داد میزنه:»
تمومه... تموم شد... بردیم... «

میثاق دست دور گردنم میندازه و شقیقه به شقیقهم
میچسبونه و در حالی که به

آبان و فرشاد نگاه میکنه، طوری که من بش��نوم زی��ر
لب میگه:

» مخ داری تو؟! االن ش��رط رو میخ��وای کج��ای دلت
جا بدی؟! «
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دس��تش رو از دور گ��ردنم پس م��یزنم و بیخی��ال ب��ه
سمت اتاقم میرم که فرشاد کری

میخونه:

» کجا فراری میکنی؟! ترسیدی؟ «

بیج��واب می��ذارمش و در ات��اقم رو میبن��دم. کاپش��ن
چرمی مشکی با خط های

سفیدش رو میپوشم و شلوار چرمی هم رنگش رو پا
میکنم و بوت و دست کش

های مخصوصش رو برمیدارم و از اتاق خارج میشم.
آبان با دیدنم از جاش بلند

میشه و با چش��م ه��ای متعجب نگ��اهم میکن��ه. میث��اق
عاصی میشه و رو به فرشاد داد

میزنه:

» کله خر. این چه شرطی ب��ود! بیعقلی این پس��ر ب��ه
توام سرایت کرده؟! اَه... جمع

کنید بابا. «

فرشاد خودش رو جمع و جور میکنه و آروم میگه:
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» شوخی کردم سمیر...تو� چرا جدی گرفتی! «

بی حوصله دستی به گ��ردنم میکش��م و ب��ه س��مت در
ورودی میرم و قبل از اینکه از

خونه خارج شم کم حوصله داد میزنم:

» زیاد منتظرتون نمیمونما! نیاین تنها میرم. «

از خونه خارج میشم و وارد پارکینگ میش��م. موت��ورم
رو برمیدارم و پیاده از

پارکین��گ خ��ارج میش��م. س��وارش میش��م و همزم��ان
نگاهم به سمت پنجره خونه ماهککشیده میشه. چن��د
شبِی صدای پیانو زدنش رو نمیشنوم. سینهم س��نگین

باال پایین

میشه و کالهم رو روی سرم میذارم که بچه ها از در
ورود به ساختمون میان

بیرون. با دیدن ماهک و اون دختری که اون روز ت��وی
خونهم دیدمش تعجب میکنم!

اینا رو کی خبر کرد! برای این دارن با ما می��ان. اَه...
مار از پونه بدش میاد در لونهش
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سبز میشه. بیتوجه به بچه ها موتور رو روشن میکنم
و دسته هاش رو تا آخر

میچرخونم و پر گاز حرکت میکنم و ب��ه س��مت دی��وار
مرگ گاز میدم و از بین

ماش��ین ه��ا عب��ور میکنم. ب��ه محوط��ه ک��ه میرس��م
موتورم رو تحویل مسئول میدم و

موت��ور پرش��ی رو تحوی��ل میگ��یرم. س��رفهی خش��کی
میکنم و سینهم می سوزه. اینقدر

بیحوصله و بیتوان شدم که حاضرم س��ر دی��وار ش��ش
متری موتور ول کنم و سقوط...

دستی پای پلک های تبدارم میکش��م. ماش��ین فرش��اد
روی محوطه خاکی میایسته.

میثاق دست هاش رو مشت میکنم و دندون روی هم
میکشه و توی چند سانتیم

میایستم و زیر لب میغره:

» کل��ه ش��ق بی مخ... من ک��ه می��دونم ت��و االن رو
دندهی لجی... «

  251                       



هکمن

لحنش ملتمس وار میشه و دست هاش روی بازوهام
میشینه و تکونم میده:

» ت���و رو ب���ه ام���ام حس���ین کوت���اه بی���ا... دلم داره
میترکه...� مرتیکه تا تو بری اون شش متر

بیای بیرون من سکته میکنم... «

با خودم لج کردم... با خودم که روحم رو توی بیست
سالگی جا گذاشتم و جسمم رو

به بیست و هفت سال رسوندم. خیرهی چشم ه��اش
میشم و که پر از نگرانی و

التماس���ه. کالهم رو روی س���رم میکش���م و کن���ارش
میزنم. مسئوِل دیوار میاد و تخته

های دیوار استوانه ای شش متر رو چ��ک میکن��ه و رو
به من میگه:

» برو داخل. با سوت من ش��روع کن. «س��ری تک��ون
میدم و سوار موتور میشم. سر میچرخ��ونم و نگ��اهم

با نگاه دودو زنان

ماهک تلقی میکن��ه. لب ب��ه دن��دون کش��یده و حاش��یه
روسریش رو دور انگشتش
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میپیچه و ب��ا دله��ره نگ��اهم میکن��ه. ب��رای چن��د لحظ��ه
تصویر هورناز از جلوی چشمم رد

میشه. نفسم رو محکم بیرون میفرس��تم و ب��ا س��وت
مسئول دیوار وارد محوطه استوانه

ای شکل میشم. گاز رو تا آخر پ��ر میکنم و دور زن��ان
و نمنم اوج میگیرم و تا اواسط

دیوار دور م��یزنم. ی��ه دفع��ه کتفم س��مت راس��تم ت��یر
میکشه و بیاختیار� دستم از دور

دسته شل میش��ه و ص��ورتم جم��ع میش��ه و از ش��دت
درد همه تنم خیس عرق میشه.

بیتوجه به دردش دوباره با همه زورم انگشت هام رو
دور دسته میپیچم و تا باالی

دیوار رو دور زن��ان ب��ه پ��ایین برمیگ��ردم. وس��ط گ��ود
میایستم و کاله رو از سرم

درمیارم. نفس هام بهم دیگ��ه مج��ال نمی��دن و پش��ت
سر هم و پر سر و صدا خارج

میشن. کف دستم رو روی کتف دردناکم می��ذارم ک��ه
دردش تا مغز استخونم رو
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تکون میده. در دیوار باز میشه و میثاق هول و نگران
به سمتم میاد و ترسیده

میپرسه:

» چیشده؟!� چرا نمیای بیرون؟ «

دس��تم رو روی کتفم میبین��ه می��اد جل��و و دس��تش رو
روی بازوم میذاره:

» کتفت درد میکنه! چیشد مگه؟! «

میون نفس های صدا دارم پر درد میگم:

» این وس��طا ب��ودم... کتفم ت��یر کش��ید...� اآلنم بهش
دست میزنم دلم میترکه «

میثاق متعجب نگاهم میکن��ه و انگش��ت اش��ارهش رو
چند بار به شقیقهم میکوبه و

فریاد میزنه:

» خالی���ه اینج���ا؟! مریض���ی؟! چی از ج���ون خ���ودت
میخوای خود آزار... «حق داره، االن بخواد بزنه ت��وی
دهنم هم حق داره. میدونم سر بازِی نرد تخته فرشاد
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شوخی کرد و ش��رط دی��وار م��رگ رو بس��ت ولی من
غد و بیکلهم. با اینکه هنوز مریضم

و احتم����اال این درد کتفم ب����رای زمین خ����وردن اون
روزم،ِ بیتوجه به حال جسمی و

روحیم اومدم اینجا. میثاق حرص زنان من رو از روی
موتور پیاده میکنه و با یه

رپر بش��ه جل��وی دس��تش موت��ور رو ب��ه ب��یرون دی��وار
میکشه و با یه دستش مواظب مِن.

چشمم و من نگاه کنم! میثاق با دست صورت سمیر
رو به سمت خودش

برمیگردونه و میخنده:

» بریم ببینیم� دستت رو بای��د از بیخ قط��ع کنن ی��ا ن��ه،
من خیالم راحت شه. «

تا میاد مخالفت کنه هوشمند شاد و س��رخوش رو ب��ه
همه ما میایسته و دست هاش

رو میبره باال.
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» بچه ها... ح��اال ک��ه هم��ه اینج��اییم ی��ه چ��یزی بگم...
باالخره تاریخ عروسیمون مشخص

شد. «

آبان از ته دلش جیغ میکشه و از گردن دلناز آوی��زون
میشه. فرشاد میخنده و

مسخره میگه:

» نه بابا! باالخره کمبزه با خیار اومد؟! «

مردمک هام توی کاسه چشمم چرخی��د� و روی س��میر
قفل شد. انگار توی خودش

مچاله شده بود که میثاق دست دور ش��انش انداخت��ه
بود و به رسم دلداری به خودش

فش��ارش می��داد. دلم میگ��یره و وزن��ه س��نگینی ازش
آویزون میشه. هورناز چی بهش

گفت که شکسته تر از همیش��ه ب��ه س��مت م��ا اوم��د.
کاش حرف هام ذره ای روی اون

دختر تاثیر بذاره. هوشمند و دلناز بع��د از اینک��ه ق��ول
مهمونی به مناسبت مشخص
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ش�دن ت�اریخ ازدواجش�ون ت�وی این هفت�ه رو از هم�ه
گرفتن خداحافظی کردن و رفتن.

سمیر باالخره تسلیم زور و اصرار میثاق شد و قب��ول
کرد که تا اورژانس بریم. میثاق وفرش��اد ب��ا موت��ور و
من و دخ��تر ه��ا ب��ه هم��راه س��میر ب��ا ماش��ین پش��ت

سرشون راه افتادیم.

پشت سمیر میشینم و از آینه نگاهش میکنم. س��رش
رو به سمت پنجره روی تکیه

گاه گذاشته و پلک ه��اش رو بس��ته. آب��ان ی��ه نگ��اه از
آینه به من میندازه و آروم خطاب

به سمیر میگه:

» سمیر...� خوبی؟! «

سمیر دستش رو روی ب��ازوش تک��ون می��ده و اوه��وم
کم جونی از بین لب هاش خارج

میشه. انگار یکی قلبم رو بین مش��تش فش��ار می��ده.
آخه چرا اینجوری شد؟ کاش یه

ج��وری بفهمم هورن��از چی بهش گفت��ه! اگ��ه م��اجرای
ایمیل رو نفهمیده پس برای چی
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زنگ زد و این پسر رو داغون تر از قب��ل ک��رد. میث��اق
جلوی اولین اورژانس ترمز

میکنه و همراه با فرش��اد س��میر رو ب��ا خودش��ون ب��ه
داخل اورژانس میبرن.� خودم رو از

بین دو صندلی جلو میکشم و به آبان میگم:

» اون روز، روزی ک��ه ب��رای اولین ب��ار من رو دی��دی
منظورت حرف هات این بود که

من، من شبیه هورناز هستم! «

یکه خورده ص��ورت ب��ه س��متم میچرخون��ه ک��ه ادام��ه
میدم:

» رفتم دیدنش. «

میون حرفم میپره:

» نبای��د این ک��ار رو میک��ردی. اص��ال س��میر خ��ودش
میدونه؟! «

سرم رو به چپ و راست تکون میدم:

» نه، فقط خودم و میثاق. «
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انگشت ه��اش دور فرم��ون مش��ت میش��ن و کش��یده
میگه:» وااای... اگه بفهم��ه... فک��ر میک��نی این هم��ه

سال من یا دلناز و پردیس نمیتونستیم

این کار رو بکنیم؟! «

بدون ذره ای ندامت یا خجالت میگم:

» ش��ما ح��ال اون روزش رو ندی��دی. چن��د روز پیش
داشتم میرفتم دنبال کارهای

گیرین کارتم ت��ا در رو ب��از ک��ردم پش��ت در دی��دمش،
رنگ به رو نداشت چشم هاش

کاسه خون بود. اومد از پله ها ب��ره ب��اال خ��ورد زمین.
چشم دیدن من رو نداره آبان ولی

ب��رام درد و دل ک��رد. من نمیت��ونم ب��بینم ی��ه آدم ب��ه
خاطر قلبش داره پرپر میشه. «

آبان ناراحت میگه:

» اصال خوشش نمی��اد ت��وی همچین مس��ائلی دخ��الت
کنن اطرافیان. «
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پاه��ام رو دراز میکنم و خ��ودم رو روی ص��ندلی جل��و
میکشم. دستم رو روی پای آبان

میذارم:

» ولی میث���اق ی���ه چ���یز دیگ���ه ای گفت. گفت م���ا
میتونستیم این کار رو بکنیم ولی

نکردیم... نگفت که سمیر خوشش نمیاد. «

چشم درشت کرد:

» سمیر اخالقش ف��رق میکن��ه... از وق��تی ب��ا هورن��از
رفته بود توی ارتباط زیاد با ما نبود

شاید دو ماه یه بار میومد دیدنمون... ما ها کم کم از
هم فاصله گرفتیم و شدیم رفیق

سالم علیکی...� «

از ته دل نفس میگیره و به رو به رو نگاه میکنه:

» وق��تی ج��دا ش��دن دورهش ک��ردیم ک��ه زی��اد غص��ه
نخوره، خودش رو از درون داغون

نکن��ه. م��ا اون روز ه��ا فق��ط ب��ه فک��ر این ب��ودیم ک��ه
حالش رو خ��وب ک��نیم... اص��ال ی��ه درص��دهم احتم��ال
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ندادیم که دلش میخ��واد یکی از م��ا ب��ره و ب��ا هورن��از
حرف بزنه... خیلی بعد

ها گفت انتظار داشته و ما کاری نکردیم «

اشک به کاسه چشمش نیش میزنه:

» میثاق ت��ا این رو ش��نید رفت. از ش��دت ش��رمندگی
رفت. نموند تا بقیه حرف هاش رو

بشنوه. گفت االن دیگه نیازی نیست. نمیخ��واد کس��ی
دخالت کنه. خودش اگه

تونست حلش میکنه اگه نتونست که. «

زیر پلک هاش خیس میشه:

» اگه ت��و ح��ال داغ��ونش رو دی��دی، م��ا خ��رد و خم��یر
شدهش رو دیدیم. سمیر برای ما

خیلی عزیزه... خیلی قابل اعتماده. اینقدری ک��ه اگ��ه
فرشاد یه روزی مجبور بشه جایی

بره که من رو نتونه ب��ا خ��ودش ب��بره ب��ا خی��ال� راحت
میتونه من رو بسپاره دسِت سمیر.
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میدونی یه م��رد ن��اموس دار چق��در میتون��ه ارزش��مند
باشه! «

گلوم خشک شده و نفس هایی که میکشم راه گل��وم
رو میسوزونه. فکر رو به زبون

میارم:

» چقدر تناقض. اگ��ه س��میر م��رد ب��اغیرت و ن��اموس
دارِی پس چرا... چرا با همچین

خیانت غیر قابل بخششی خودش رو از چش��م عزی��ز
قلبش انداخته. «

با انگشت نم زیر چشم هاش رو میگیره:

» ما آدم ها ت��وی س��ن کم ی��ه ک��ار ه��ایی میک��نیم ک��ه
بعضی هاشون فاجعه به بار میاره

و ممکنه تا آخر عمرت زندگیت رو تحت ش��عاع ق��رار
بده. من نمیدونم پسری که

عش��قش رو س��تایش میک��رد و مث��ل الم��اس باه��اش
رفتار میکرد چهطور تونسته
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همچین کاری بکنه. «» خ��ودش گفت لج ک��رده... ی��ه
جورایی میخواسته توجه هورناز رو جلب کنه که هی

خواستگار راه نده به خونهشون. «

کوتاه میخنده:

» چیزی نیست که بتونیم قضاوتش کنیم یا تقصیر رو
گردن یکی بندازیم. جفتشون

هم کم سن و سال بودن. مخصوصا س��میر ک��ه خیلی
کلهش هوا داشت. هر دو تحت

تاثیر اطرافیان پیش رفتن و به اینجا رسیدن. «

چشم ریز میکنم و گردن به سمت ش��ونهم کج میکنم
و با شک میپرسم:

» اون موقع هم با میثاق در همین حد صمیمی ب��ود؟!
»

سر باال میندازه:

» ن��ه، از دوران دبیرس��تان� ب��اهم دوس��تن... گفتم ک��ه
بعد از شروع ارتباطش با هورناز از

ما فاصله گرفت. «
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رویا متفکر میگه:

» شاید دوست های دیگ��ه ای داش��ته ک��ه اون ه��ا این
فکر مزخرف رو توی سرش

انداختن. «

آبان تاییدش میکنه:

» امکانش هست. با چند نفر سر همین هک و برنامه
نویسی رفت و آمد میکرد که

همین االنشم هرچند کمرنگ، ولی در ارتباطه. «

سر به سمت پنجره میچرخونم ک��ه میث��اق و س��میر و
فرشاد رو میبینم. سریع پیاده

میشم که سمیر رو سوار کنن. فرشاد به سمت آب��ان
میره و بعد به سمت داروخونه

کنار اورژانس پا تن��د میکن��ه. در ماش��ین رو میبن��دم و
زیر لب از میثاق میپرسم:» چی شده؟! «

شونه ب��اال مین��دازه و هن��وز هم چش��م ه��ای نگ��رانش
قفل رفیقشه.
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» گفت از اعصابه... چند تا قرص نوشت و از کتفش
عکس اورژانسی گرفتن. «

صدام به حالت عادی درمیاد:

» به خ��دا س��کته ک��ردم. فک��ر ک��ردم هورن��از میخ��واد
دیدارمون رو بهش بگه... یا اینکه

دست گلم رو فهمیده و میخواد سرش ه��وار ش��ه. ت��ا
برگرده سمتمون قلبم کند میزد.

« هی

دفعه در ماشین باز میشه و محکم به پهلوم میخوره.
آخ بلندی از ته گلوم خارج

میشه. میثاق عصبی میغره:

» ماهک!! «

یعنی حرف هام رو شنیده! انگشت های میثاق مشت
میشه و مستقیم به در نیمه باز

نگ��اه میکن��ه. نفس��م ت��وی س��ینه حبس میش��ه و عین
مجسمه خشک و بدون اینکه
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حتی پلک بزنم سر جام میایستم. سمیر عصبی رو به
میثاق تشر میزنه:

» چیه پچ پچ میکنی! سوار شو بریم دیگه خستهم. «

میثاق انگار که از یه تص��ادف فاجع��ه ب��ار نج��ات پی��دا
کرده باشه یه تکونی میخوره و

هوف عمیقی میکشه.

» چشم داداش. «

با چشم به من اشاره میکنه:

» پهلوش نصف شد. «

سمیر محکم در رو میکوبه ک��ه میث��اق ب��ا ح��رکت لب
میگه:» شانس آوردیم. «

بزاق دهنم رو صدا دار ق��ورت می��دم و تن��د تن��د نفس
میکشم. خدا عاقبتم رو بخیر کنه

با این کاری که کردم. در همین لحظ��ه فرش��اد ب��ا ی��ه
کیسه دارو میاد و همراه با میثاق

س��وار موت��ور میش��ن و م��اهم پش��ت اونه��ا ح��رکت
میکنیم. تا رسیدن به خونه سمیر
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پلک روی هم میذاره و وانمود میکنه ک��ه خواب��ه. س��ر
میچرخونم و به رویا نگاه

میکنم. یه جوری با وحشت به سمیر نگاه میکنه انگار
قاتل سریالی دیده. سقلمه

ای ب��ه پهل��وش میک��وبم ک��ه ش��ونه ه��اش می��پره. ی��ه
دستش رو دور گردنم میپیچه و

لب به گوشم میچسبونه:

» من دیدم از عمد در رو جوری باز کرد که بخوره به
پهلوت. «

از خودم جداش میکنم و متعجب پچ میزنم:

» شوخی نکن. آخه چرا!؟� «

گوش��ه لب ه��اش ب��ه س��مت پ��ایین کش��یده میش��ه و
شونه باال میندازه.

به صندلی تکیه میدم و ناخون انگشت شس��تم رو ب��ه
دندون میگیرم. از آیینه بغل به

چشم های بسته سمیر نگاه میکنم. چرا باید از قص��د
همچین کاری رو بکنه؟ من که
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همش س����عی دارم کمکش کنم. لب جم����ع میکنم و
شقیقه به پنجره میچسبونم...

بعد از رسوندن ما، فرشاد و آبان بع��د از کلی توص��یه
و غر زدن سر سمیر میرن. سمیر

و میثاق با آسانسور باال میرن و من و رویا از پله ه��ا.
همونطور که رویا پشت سرم

میومد بهش میگم:

» من و میثاق داشتیم حرف میزدیم صدامون ش��نیده
میشد؟ «

» نچ. چی داشتین میگفتین مگه؟! «

زبون روی لب های خشکم میکشم و کلی��د رو داخ��ل
قف��ل میچرخ��ونم.» هیچی... رفت تلف��نی ب��ا هورن��از

صحبت کنه، دلم ترکیدم گفتم االنه که بفهمه رفتم

پیشش و باهاش صحبت کردم. «

رویا میخنده و کنار میایستم تا وارد خونه بشه.

» نه باب��ا، فق��ط لب ه��اتون ح��رکت میک��رد ص��داتون
شنیده نمیشد. «
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ص��دای ت��اپ ت��اپ ب��اعث ش��د روی��ا بقی��ه ح��رفش رو
بخوره. انگار یه کپسول بزرگ

آتشنشانی رو از باالی پله ها ول کردن تا قِل خ��وران
بیاد پایین. من و رویا بهم دیگه

نگاه میکنیم. بیخیال� شونه باال مین��دازم و میخ��وام در
رو ببندم که پایی الی در

در رو محکم هول می��ده ک��ه ب��ه عقب پ��رت میش��م و
اگه رویا مهارم گذاشته میشه.

نکرده ب��ود حتم��ا االن پخش زمین ش��ده ب��ودم. در ت��ا
انتها باز میشه و چهره سرخ

س��میر ب��ا اون نگ��اه آتشفش��انیش نمای��ان میش��ه. ب��ا
کفش وارد خونه میشه و با فاصله

کم مقابلم میایسته. پلک باال میکش��م از ب��االی ش��ونه
سمیر، میثاق رو میبینم که

جلوی در ورودی ایستاده و ترسیده به ما نگاه میکنه.
تنم یخ میزنه و کف دست

هام عرق میکنه. چیزی توی مغزم نبض میزنه و قلبم
وحشت زده خودش رو به
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قفسه سینهم میکوبه. دست ه��ای روی��ا از دورم ج��دا
میشن و رویا دور تر از من

میایسته. جرات ن��دارم ت��وی ص��ورتش نگ��اه کنم. رگ
گردنش برجسته شده و روی

پوستش دوندون قرمز شده. ی��ه ق��دم جل��و می��اد ک��ه
ناخوداگاه یه قدم بزرگ به عقب

برمی��دارم. فکش تک��ون میخ��وره و چن��ان عرب��ده ای
میزنه که پلک هام بسته میشه و

به سکسکه میافتم.

» تو چه غلطی کردی دخترهی خیره سر!؟ «

میثاق به سمتش میاد و دستش رو روی شونه سمیر
میذاره و آروم میگه:

» داداش! «

بلن��د داد میزن��ه و دس��ت میث��اق رو پس میزن��ه:» ی��ه
آدددم... یه آدددم... چقدر میتونه فضول باش��ه ک��ه...

»
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دست هاش مشت میشن و چش��م ه��اش رن��گ خ��ون
میگیره:

» آدرسش رو از کجا گیر آوردی؟! حرف ب��زن... الل
نشو... حرف بزن. «

گردن قرمز و سرخش رو به سمت میثاق میچرخونه
و توی صورتش براق میشه:

» تو کمکش کردی؟! میگممم تو کمکش کردی؟! «

میثاق کالفه سر به چپ و راست میچرخونه و میخواد
دهن باز کنه که سریع و

شتابزده میگم:

» نه، نه، من... من لوکیشنش رو هک کردم. «

مشتش رو کنار گوشش نگ��ه می��داره و در ح��الی ک��ه
رگ شقیقه هاش هم باد کرده

بلند فریاد میزنه:

» د تو بیخود کردی. اشتباه کردی توی کاری ک��ه بهت
مربوط نیست دخالت کردی.

»
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لب میگ��زم و ح��تی ی��ه لحظ��ه هم ب��ه ص��ورتش نگ��اه
نمیکنم.

» فقط خواستم حالت خوب شه... «

صداش خش برداشت. با اون همه عرب��ده ای ک��ه زد
باید هم صداش میگرفت.

» حالم بد بود؟! به تو چه که خواستی حالم رو خوب
کنی؟!� چرا از اینکه برات حرف

زدم پشیمونم میکنی. فکر میکردم دهن پاره نیستی.
»

بغض به گلوم چن�گ مین�دازه. دهن پ�اره نب�ودم فق�ط
میخواستم حاال که از دستم

برمیاد قدمی براش برداش��ته باش��م.انگش��ت دور هم
میپیچم و مغموم سر پایین

میندازم.» فکر کردم شاید اینجوری برگرده... ح��الت
بهتر شه. «

دست زیر چونهم میبره و یک ض��رب ص��ورتم رو ب��اال
میکشه و چشم های سرخ و
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ترسناکش رو توی کاسه میتابونه و با غیض میگه:

» تو چه کارهی منی که نگرانمی؟! چه نسبتی با من
داری که میخوای حال بدم رو

خوب کنی؟! هوم؟! «

چیزی نمیگم و با چشم های پر نگاهش میکنم. خسته
پنجه الی موهاش میکشه

و میناله:

» من در ح��د و ان��دازه خ��ودم مش��کل دارم. اعص��اب
خردی دارم. ناراحتی هم دارم. تو،

توی غریبه برای من نشو قوز باال قوز. پا ت��وی کفش
من نکن. «

دوباره داد میزنه:

» کسی پا توی کفش من بکنه. «

کف دس��تش رو ب��اال می��اره و س�خت و آروم انگش�ت
داخل مشتش جمع میکنه و

میغره:

» خردش میکنم. «
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انگشت اشارهش رو جلوم تکون میده و محکم تاکید
میکنه:

» پس حد خودت رو نگه دار. «

عقب گرد میکنه و از خونه خارج میشه. میثاق س��ری
از روی تاسف تکون میده و

پشت سرش در رو میبنده. قطره اشکی ک��ه از پل��ک
پایینیم آویزون شده بود رو پاک

میکنم و به سمت روی��ا میچ��رخم. همچن��ان خش��کش
زده بود و شکه به جای خالِی

سمیر نگاه میکرد. بغضم رو قورت میدم و ب��ا ص��دای
ل��رزون میگم:» اص��ال از ک��اری ک��ه ک��ردم پش��یمون

نیستم...� اگه هورناز برنگرده حداقل دست یه آدم

ناتوی و نامرد هم نمی افته که آزار ببینه. «

هق کوچیکی میزنم و بدو وارد اتاقم میشم. خودم رو
روی تخت پرت میکنم و

های های گریه سر می��دم. ام��روز از زمین و آس��مون
برام بارید. اون از پیامک ناشناسی
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ک��ه نمی��دونم چ��ه بالیی س��ر اطالع��اتم و ک��ل زن��دگیم
آورده، این هم از این گندی که

ب��اال آوردم. ص��ورت داخ��ل پالش��ت پنه��ون میکنم ت��ا
صدای گریهم به گوش رویا نرسه.

" سمیر "

با ص��دای زن��گ موب��ایلم پل��ک ه��ای س��نگینم رو از هم
فاصله میدم؛ هوا تاریکه. سرم

اینقدر سنگینه که نمیتونم از بالش��ت فاص��لهش ب��دم.
دستی روی پلک هام میکشم و

موبایلم رو از زیر بالشت بیرون میارم. قبل از اینک��ه
نگاهم به شماره بیوفته، گوشه

صفحه رو نگاه میکنم. ساعت چهار و نیمه صبحه. ب��ا
دیدن شماره سریع دایره سبز

رو میکش��م و ب��دون ح��رف گوش��ی رو ب��ه گوش��م
میچسبونم. از ته دل هق میزنه.

پیشونیم بیشتر از قب��ل ت��یر میکش��ه. زب��ونش ک��ه ب��ه
نفرین باز میشه قلبم یه گوشه کز
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میکنه و خون میشه:

» خدا... خدا لعنتت کنه. «

انگشت شس��ت و اش��ارهم رو روی پل��ک ه��ام فش��ار
میدم و سنگین نفسم رو بیرون

میفرستم.� چ��ه ج��وری آرومش کنم؟! چیک��ار کنم ک��ه
قانع شه کار من نبوده؟! اصال

باور میکنه! معلوم��ه ک��ه ن��ه، کوچک��ترین آزاری ببین��ه
فکر میکنه از طرف من بوده.

بزرگترین ضربه زندگیش رو از من خ��ورده خب ح��ق
داره. هقهق های از ته دلش

خ��ط مین��دازن روی مغ��زم. آروم میگم:» چیک��ار کنم
باورت بشه کار من نبوده؟! «

با گریه داد میزنه:

» ب��اور نمیکنم. هیچکس��ی ج��ز ت��و از اینک��ار ه��ا بل��د
نیست. «

ص��بوری میکنم. روی تخت میش��ینم و پاه��ام رو روی
زمین میذارم.
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» من که توضیح داد. «

تلفن رو قطع میکنه. دستم رو پشت گ��ردنم میکش��م
و نفس کالفهم رو فوت می

کنم.

تا این س��اعت بهخ��اطر رام��تین بی��دار مون��ده و گری��ه
کرده؟! اون سالهایی که باهم بودیم

اینج��وری ب��رای من هم ض��جه زد؟! دم پ��ر حس��رتی
میگیرم و دست دراز میکنم و از

روی عسلی کنار تخت پ��اکت س��یگارم رو برمی��دارم.
پک عمیق و طوالنی از سیگارم

میگیرم. میثاق در اتاقم رو آروم باز میکنه و در حالی
که یه چشمش بازه و یه

چشمش بسته کنار میشینه و خمیازه بلندی میکشه:

» با خودت صحبت میکردی؟! «

س���ر میچرخ���ونم و نگ���اهم س���مت موه���ای درهم
پیچیدهشدش کشیده میشه. دود
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سیگار رو روی صورتش فوت میکنم که صورت جمع
میکنم و به عقب هولم میده:

» اه... اول صبحی حالمون رو بهم نزن دیگه. «

تک خنده ای میزنم و میگم:

» پاشو برو بخواب. «

» میرم، با کی حرف میزدی؟! «

س��یگارم رو ت��وی جاس��یگاری خ��اموش میکنم و بلن��د
میشم.» هورناز بود. «

پشت سرم وارد آشپزخونه میشه و متعجب میگه:

» آفتاب نزده هنوز! «

مسخره میخنده و میون خنده هاش میگه:

» احتماال خواب بد دیده گفته ب��ذار بهش بگم تقص��یر
توئه. «

چای ساز رو به برق میزنم و پر اخم نگ��اهش میکنم.
از آشپزخونه خارج میشه و

تیش��رتش رو از روی دس��ته مب��ل برمی��داره و تنش
میکنه.
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» چی��ه؟! ب��د میگم؟! این چن��د وقت��ه ه��ر چی ش��ده و
نشده اومده یقه تورو گرفته. «

کمر به لبه کابینت میچس��بونم و دس��ت درون س��ینهم
جمع میکنم:

» ت��ازه داش��تم کن��ار میوم��دم... میخواس��تم نمنم��ک
فراموشش کنم... به خودم گفتم

بسه ه��ر چی این س��ه س��ال اذیتش ک��ردی ب��ذار ب��ره
دنبال زندگیش... «

میثاق زیر پتو میخزه و خواب آلود میگه:

» االن با یه زنگش هوایی شدی؟! «

سری تکون میدم و " نمی��دونم " ای زی��ر لب زمزم��ه
میکنم. چای ساز خاموش

میش��ه. نس��کافه ای ب��رای خ��ودم درس��ت میکنم و از
کنار میثاقی که غرق خوابه رد

میشم و پای سیستم میش��ینم. نف��رین و هقه��ق ه��ای
دل ریش کن هورناز به کل
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خ���واب رو از س���رم پرون���ده. ب���ه وض���عیت س���ایتم
رسیدگی میکنم و چند تا مقاله ترجمه

میکنم. اینقدر خودم و فکرم رو درگیر ک��ار میکنم ک��ه
نمیفهمم کی صبح میشه و

بعد از صبحانه مفصلی که میثاق به خوردم میده، کی
میثاق صبحانه آماده میکنه.

فکری ک��ه از ص��بح مث��ل مت��ه داره مغ��زم رو س��وراخ
میکنه رو عملی میکنم و با ماشین

ب��ه س��مت خون��ه ب��اغ راه می��افتم...درس��ت مقاب��ل
درشون پارک میکنم و منتظرش میمونم ت��ا از این در

بیاد بیرون.

حاال که زمان رفت و آمدش رو نمیدونم پس مجبورم
تا شب هم که شده اینجا

منتظر بشینم. صندلی رو یکم میخوابونم و چشم هام
میخ در میشن و کمکم پلک

هام روی هم میوفتن.

تقه های پی در پیای که به شیشه میخوره ب��رق رو از
کلهم میپرونه و چشم هام رو

  280                       



هکمن

باز میکن��ه. هورن��از ب��ا اخم وحش��تناکی پ��ر ح��رص ب��ه
شیشه میکوبه. تا چشم های بازم

رو میبینه کن��ار میکش��ه. دس��تپاچه در ماش��ین رو ب��از
میکنم و پیاده میشم. هوا رو به

ت��اریکی ب��ود. اب دهنم رو ب��ا ص��دا ق��ورت می��دم و
مردمک چشم هام بیقرار روی صورت

هورن��از ب��ه گ��ردش درمی��ان. دس��تم رو روی س��قف
ماشین میذارم. هورناز با نگاه بدی

تشر میزنه:

» اینجا چیکار میکنی؟! خالهم اینجاس�ت؛ اگ�ه میوم��د
بیرون و میدیدت چی؟! «

خیره به چشم های به خون نشستهش میگم:

» دیشب رو نخوابیدی نه؟! «

کمی توی خودش جم��ع میش��ه. نفس بلن��دی میکش��م
که دلم سنگین تر از قبل

میشه. سر پایین میندازم:
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» ص���بح ک���ه... ص���دات رو اونج���وری ش���نیدم خیلی
نگرانت شدم... نتونستم خودم رو آروم

کنم گفتم بی��ام ب��بینمت ت��ا خی��الم راحت ش��ه ح��الت
خوبه. «

نگاه عمیقی بهم مین��دازه و آنی قط��ره ه��ای درش��ت
اشک از مژه هاش آویزون میشه.

انگار جیگرم رو پاره کرده باش��ن از ریش ش��دن دلم
تپش قلب میگیرم. سر به سمت

شونهم کج میکنم و متاثر زمزمه میکنم:

» چرا گریه میکنی؟! «لب هاش میلرزه و گونه هاش
رنگ میگیره. سر باال میندازه و به من پشت میکنه.

خیز برمیدارم و مچ دستش رو میچس��بم. س��ر ج��اش
میایسته و از روی شونهش به

دس��تم نگ��اه میکن��ه. هم��ه ص��داقتم رو ت��وی ص��دام
میریزم:

» به خداوندی خدا کار من نبوده. میشه... ی��ه لحظ��ه
بیای بهت بگم. «
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کالفه ادامه میدم:

» نمیدونم توضیح بدم بهت، قانعت کنم تا کم با نگ��اه
شماتت بار و لحن پرنفرینت

آتیشم بزنی. چی کار کنم با تو؟ «

پرخ��اش میکن��ه و ب��ا تقال دس��تش رو آزاد میکن��ه و ب��ا
گریه میگه:

» ولم کن. چی رو توضیح بدی وقتی باورت ن��دارم؟!
همیشه باور هام رو داغون

کردی. «

دست هام رو باال میارم و کش دار میگم:

» باشه، باشه فقط چند لحظه، قانع نشدی هر ک��اری
بگی میکنم. اصال میرم

رامتین رو اینق��در م��یزنم ک��ف و خ��ون ب��اال بی��اره ک��ه
دست تورو گرفته ولی دست از هرز

پریدناش برنداشته. «

ک��ف دس��تش رو روی ص��ورت خیس��ش میکش��ه و ب��ا
تردید نگاهم میکنه. سیبک گلوش
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تکون میخوره و محکم تاکید میکنه:

» فقط چند دقیقه. «

سری تکون میدم و سریع سوار ماشین میشم. کنارم
میشینه. عین هفت سال قبل،

مثل همون بار اولی که دیدمش دست هام یخ میبنده
و سر انگشت هاش به لرزه

میافت��ه. ح��رکت میکنم و از محلهش��ون دور میش��م.
توی ص��ندلی ف��رو رفت��ه و تویخ��ودش جم��ع ش��ده. از
گوشه چشم نگاهش میکنم. دسته های روسریش رو

دور هم

میپیچه و آروم میگه:

» زیاد از خونهمون دور نشو. «

چ��یزی نمیگم و بع��د از اولین چ��راغ قرم��ز ب��ه ج��ای
خلوت پارک میکنم. ماشین رو

خاموش میکنم و س��رم رو پ��ایین مین��دازم. ب��ا مک��ثی
کوتاه شروع میکنم:
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» کم توی این سه سال دنبالت ندوییدم. ش��ده ب��ودی
سراب. من هم تشنه، هی

دنب��الت دویی��دم ت��ا ش��اید بهت برس��م. نب��ودی دیگ��ه،
نمیخواستی باشی. هی سنگ

ان��داختم جل��و پ��ایی هرکس��ی ک��ه میخواس��ت بی��اد
طرفت... حاال این وسط چقد جیگرم

س��وخته بمان��د... این رام��تین... آخ آخ... هورن��از س��ر
رامتین مغز من رو انگار با اسید

سوزوندی. «

هق میزنه:

» فکر میکردم آدمِ. «

آرنجم رو بن��د ن��وار پ��ایین پنج��ره میکنم و زهرخن��دی
میزنم:

» من که بهت زنگ زدم... «

» فکر کردم دروغ میگی... «

غمگین نگاهش میکنم:

» یعنی اینقدر سیاهم تو ذهنت؟! «
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بغض���ش رو ق���ورت می���ده و نیم تنهش ب���ه س���متم
میچرخه. ح��ق ب��ه ج��انب میگ��ه:» آره... ت��و... ت��و ی��ه
کاری کردی که من از خودم ب��دم بی��اد... همش فک��ر

میکردم بدم،

کمم، ک��افی نیس��تم. همش فک��ر میک��ردم دارم کم
میذارم که تو با اینکه میدیدی

میدونم و به روت نمیارم. بازم میرفتی دنبال کث��افت
کاری. «

مشت هاش رو با هر جمله پشت سر هم روی بازوم
میکوبه و گریه میکنه:

» اولین ضربه رو از تو خ��وردم. من ب��ا اون وض��عیت
حاد داداشم تنهاش میذاشتم

میومدم پیش تو... فکر میکردم مَ��ردی... آدمی... ت��و
من رو شکستی...� «

مشت هاش رو مهار میکنم و کالفه داد میزنم:

» هورناز... «

پر حرص صورِت سرخش رو پاک میکنه:
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» سر من داد نزن...� «

نفسم رو پر صدا بیرون میفرستم و پنجه الی موه��ام
میکشم و آروم تر از قبل

میگم:

» داد نمیزنم... همه این��ایی ک��ه گف��تی حق��ه، راس��ت
میگی... «

انگشت اشاره و شستم رو بهم میچس��بونم و دس��تم
رو روی هوا تکون میدم:

» نیم درصد به این فکر ک��ردی ک��ه ش��اید خواس��تگار
راه دادنام رو فهمیده داره این

بازی ها رو درمیاره؟! «

کمر به در ماش��ین تکی��ه می��دم و مس��تقیم ب��ه چش��م
هاش که پر و خالی میشن نگاه

میکنم. دلم پ��اره میش��ه ولی ادام��ه می��دم:» ت��و هی
میرفتی باال و من هی خودم رو کش میدادم ک��ه بهت

برسم... همش فکر
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میکردم هرچی م�یری ب�اال بیش�تر از من دور میش�ی؛
میخواستم توجهت رو جلب

کنم بگم من رو یادت نره... من هستم. من رو ب��بین.
»

گره روسریش رو باز میکنه و دوباره میبنده:

» اونجوری! با این دختر با اون دختر خ... «

بقیه حرفش رو قورت میده و عاصی زب��ون روی لب
های خشکش میکشه:

» بدتر از چشمم و دلم افتادی. تا ی��ه م��دت از جنس
مذکر بدم میومد. فکر میکردم

همه مردا هَوِل... هَوِل... «

ساکت با چشم های درشت شده نگاهم میکنه.

» هان؟! هول چی؟ من هول بودم!؟ هورناز اگ��ه من
هول بودم اَمونت میدادم؟ «

هوف بلندی میکشم و انگشت اشارهم رو ب��ه قفس��ه
سینهم میکوبم:
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» من کله نداشتم، احمق بودم، ب��دترین راه رو ب��رای
مثال جلب توجه انتخاب کردم.

هی به من گفتن حسادتش رو تحری��ک کن. اینک��ار رو
بکن اون کار رو بکن. «

کمی به سمت هورناز متمایل میشم ک��ه ترس��یده ب��ه
در میچسبه:

» من مغلوب چن��د ت��ا کث��افت ش��ده ب��ودم میفهمی؟!
دیدن عقل ندارم. دیدن بچهم من

رو کردن حیوون دست آموز. تسخیرم کردن که فک��ر
کنم هر راهکاری که جلوم

میذارن درسته و جواب میده. «

به وضعیتش اشاره میکنم:

» از من میترسی چهارچنگولی چسبیدی به در؟! «

لب هاش میلرزه. محکم مشتم رو روی پ��ام میک��وبم
و با حال ب��د داد م��یزنم:» بیانص��اف... بیانص��اف... ت��ا
ح��اال ش��ده ب��دون اج��ازهت دس��تت رو بگ��یرم؟! من

حیوون و
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هَولم که ترسیدی؟! تو من رو نمیشناسی؟� «

دوباره بغضش میترکه. کف دس��تم رو روی پیش��ونیم
میکوبم:

» ب��رای چی گری��ه میک��نی؟! نیس��تم دیگ��ه، رفتم. از
زندگیت رفتم... خودت رو از دست

یه کثافت نجات دادی! این گریه داره؟! «

به سینهش میکوبه و گلهمند میگه:

» من بختم س��یاهه... ب��ا قلم س��یاه نوش��تنش...� دِل
خوش برای من حرومه... تا میام بگم

این دیگه آدمِ با معرفته پشیمون میشم. چون بع��دش
ثابت میکنه ته لجناست و

بیمعرفته. بعد اینکه دستشم رو میشه ب��ه در و دی��وار
میکوبه تا غلطش رو توجیه

کنه. «

گوشه لبم به سمت باال کشیده میش��ه. چق��در احمقم
که فکر دارم داره به خاطر من
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گریه میکنه. این همه گذشته گن��د من رو کوبی��د ت��وی
صورتم که آخرش برسه به

گندکارِی رام��تین. ب��ه ص��ندلی تکی��ه می��دم و اس��تارت
میزنم. ماشین رو به حرکت در

میارم و صدام رو بلند میکنم و کلماتم رو کش میدم:

» آهااان... همه اون کثافت بودن��ای من رو ت��وی روم
کوبیدی که به من حالی کنی

جیگرت از نالوتی گرِی رامتین سوخته... «

میون حرفم میپره و جیغ میزنه:

» بره به جهنم... «

تشدید وار و عصبی میگه:

» من جیگرم برای شور بختیه خودم سوخته... ب��رای
بد اقبالیم و گه شانسیم ضجه

میزنم... اینقدر بدبختم که هرکی میاد طرفم گرگه نه
هم��دم. «دو دس��تی فرم��ون رو می��ون انگش��ت ه��ام

فشار میدم و خیره به رو به روم میگم:
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» اگه خواستم باهات حرف بزنم، به خ��اطر ح��ال ب��د
صبحت بود. اونجوری با گریه زنگ

زدی من رو به باد نفرین گرف��تی ترس��یدم. گفتم یه��و
کار دست خودت میدی. دلشوره

امونم نداد بمونم خونه. «

دور برگردان رو دور میزنم و پشت چراغ قرمز ترمز
میکنم. ساکت و صامت مثل

من به رو به رو خیره ش�ده و ه��ر از گ�اهی سکس�که
کوتاهی از بین لب هاش خارج

میشه. یه چیزی توی گلوم میجوشه و حرف میشه:

» مدیونی اگه فکر کنی اومدم توی این ح��ال خ��رابت
سه سال پیش رو توجیه کنم.

اینقدرا شعور دارم که بدونم کار گَندم چقدر وقیحان��ه
و غیرانسانی بوده و با هیچ ماده

تبصره و توض��یحی نمیش��ه ت��وجیهش ک��رد. ه��ر وقت
اومدم خودم رو بذارم جای تو

مغزم سوخت. انگار سرب داغ ریختن روی تنم. «
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جلوی در خونشون ترمز میکنم. انگار فهمی��ده ح��رفم
ادامه داره چون همونجوری

نشس��ته و ح��تی ی��ه میلی م��تر هم تک��ون نخ��ورده. از
گوشه چشم نگاهش میکنم و پر

حسرت میگم:

» اگه اینهم��ه دنب��التم،� اگ��ه خ��ودم رو کوچی��ک میکنم،
غرورم رو له میکنم، فقط به

خاطر اینکه که عقل اومده ت��وی کلهم میخ��وام ب��بینم
هنوز ته دلت میتونی من رو

ببخشی. «

سریع صورتم رو به س�متش میچرخ�ونم و ب�ه نیم�رخ
جدیش نگاه میکنم. برای اینکه

دوباره با حرف هاش نیش نزنه و دیوونم نکنه، بخش
اول حرفم رو که می خواستم

باز هم فرصت بده و با من باشه رو نادیده می گ��یرم
و بخش دومش رو صادقانه به
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زبون میارم:» بخشش نه برای اینکه بگم بی��ا دوب��اره
با من شروع کنا، نه... ببخشی که از عذاب

وج���دان راحت ش���م... چن���د س���اله این ع���ذاب دلم
انگشت پیچیده دور گلوم هی فشار

میده... یه ثانیه رو راحت نمیگذرونم به خدا. «

مکث کوتاهی میکنه و ب��دون ح��رف از ماش��ین پی��اده
میشه. قبل از اینکه در رو ببنده

شیشه رو پایین میدم و گردن کج میکنه تا ت��وی راس
نگاهم قرار صداش میزنم.

بگیره. نفس میگیرم و میگم:

» می��دونم ن��اراحتی، خ��ودمم دیش��ب خیلی ن��اراحت
شدم وقتی فهمیدم رامتین هنوز

همون عوض��ی س��ابقه ولی خیلی خوش��حالم ک��ه گن��د
کاریاش برات رو شد و توی پاک رو

توی کثافت کاری هاش نکشوند. «

عمیق نگاهم میکنه و تن راست میکنه و تا زمانی ک��ه
وارد خونه بشه نگاه من رو
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دنبال خودش میکشونه. در رو که میبنده ک��ه ب��ازدمم
رو عمیق بیرون میفرستم.�

خدا میدونه چق��در خوش��حالم هورن��از مث��ل هرب��ار ب��ا
تشر و توهین من رو پس نزد و

بهم فرصت حرف زدن داد. با جیغ و دادش پش��یمونم
نکرد و تا لحظه آخر اجازه

حرف زدن داد بهم. انگ��ار ی��ه گ��از پیکنی��ک س��نگین از
روی سینهم برداشته شد. حرف

هام رو ه��ر چن��د نص��فه نیم��ه زدم ولی راحت ش��دم.
صدای ملودی موبایلم بلند میشه.

دس��ت می��برم و موب��ایلم رو از روی س��ینه ماش��ین
برمیدارم و جواب میثاق رو میدم:

» بله؟! «

» داداش کجایی؟! «

» بیرون. «

با خنده میگه:
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» بی من رفتی دَدَر دودور؟! ای نامرد. «بی حوص��له
دنده عوض میکنم:

» ددردودورِ چی؟! کار داشتم. «

کشیده میگه:

» خب حاال رو ترش میکنه پاشو بیا خونه فرش��اد دور
هم فوتبال ببینیم. «

باشهی کوتاهی میگم و تلفن رو قط��ع میکنم. پ��ام رو
روی پدال گاز فشار میدم و به

مسیرم رو به سمت خونه فرشاد تغییر� میدم.

" ماهک "

به تاج تخت تکیه می��دم و موب��ایلم رو مقاب��ل ص��ورتم
قرار میدم. تصویر بابا که روی

صفحه نمایان میشه با دلتنگی و ذوق داد میزنم:

» سالم بابایی. «

به تاریکی هوا اشاره میکنم:

» شبگرد شدین! «

  296                       



هکمن

بابا با خنده دست دور گردن مامان میندازه و اون رو
به خودش میچسبونه.

» اومدیم نامزد بازی. «

مامان غشغش میخنده و من چونهم رو کش میدم:

» اِ... برای همین چیزها هی میگفتین ما ب��ریم ج��اگیر
شیم تا تو میای!؟ «

گوشه لبم رو به دندون میگیرم و گ��ردن کج میکنم:»
نچ. من رو پیچ دادین دیگه! «

مامان مشتی به سر شونه بابا میکوبه:

» مامان جان نفسمون میگیره توی خون��ه خب. ش��با
قدم میزنیم دلمون باز شه. «

لبخند عمیقی میزنم که بابا میگه:

» خوبی بابا جان؟! همه چی خوبه؟! «

لب کج میکنم و بیحوصله میگم:

» خوب که. بابا من دیگه خسته شدم، آق��ای س��عیدی
هم که نه از وضعیت خونه

خبری میده نه از کار های ویزا و گرین کارتم. «
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مامان حرص میزنه:

» من که گفتم سعیدی سر به... «

بابا با صبوری حرفش رو قطع میکنه:

» آیدا! آیدا جان اجازه بده. «

دستش رو جلو تر میبره و فقط چه��ره خ��ودش ق��اب
دوربین میشه:

» من با سعیدی حرف زدم. انشاءالله تا دو سه هفته
دیگه میری خونه خودت،

گرین کارتت هم یکم گ��یر داره. ق��وانین مه��اجرت رو
خیلی سفت و سخت کردن.

صبوری کن دخترم تا چند وقته دیگه پیش مایی. «

گوشه ناخونم رو به دندون میگیرم:

» غوره هام داره حلوا میشه دیگه. «

هر دو می خندن که شماره رویا باالی ص��فحه نمای��ان
میش��ه:» روی��ا زن��گ میزن��ه، ج��وابش رو ب��دم ب��از هم

باهاتون تماس میگیرم. دوستون دارم. «
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تماس ایمو رو قط��ع میکنم و ب��ه تم��اس روی��ا ج��واب
میدم. با شنیدن صدای زار و

بیح���الش نگ���ران میش���م و پاه���ام رو از روی تخت
آویزون میکنم:

» وای... این چه صدایِی رویا! «

بیحال زمزمه میکنه:

» گرما زده شدم... این پرس��تاره فک��ر کنم بل��د نب��ود
ِسرم بزنه زده رگم رو ترکونده مثل

اینکه، بیا دنبالم. «

گنگ میگم:

» من بیام؟! «

با حرص و گریه میگه:

» نه، بگو همسایه طبقه باالییت بیاد. «

» خب توام... لوکیشن بفرست. «

بیح��رف قط��ع میکن��ه و س��ریع آژانس خ��بر میکنم و
لباس میپوشم. لوکیشنی که
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رویا فرستاده بود رو به رانن��ده نش��ون می��دم. جل��وی
بیمارستان نگه میداره و من به

س���مت اورژانس پ���ا تن���د میکنم. ش���ماره روی���ا رو
میگیرم:

» کدوم اتاقی؟! «

» سر درش نوشته تزریقات بانوان. «

تلفن رو قط��ع میکنم ک��ه مقاب��ل رسپش��ن چه��رهی
آشنایی رو میبینم. پا تند میکنم و

دستم رو روی بازوش میذارم:

» اِ... سالم... خ��وبی؟! «میچرخ��ه و لبخن��د کم��رنگی
روی لب هاش میشینه:

» سالم، ممنون. «

با چشم و ابرو به روپوش سفیدش اشاره میکنم:

» این روپوش، دکتری؟!� «

مقنعهش رو جلو میکشه:

» فعال که دوره میگذرونم. «
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میخندم که یهو راه گلوم بسته میشه، ی��اد اون ش��بی
میوفتم که سمیر سرم هوار شد

و ترکش حرف هاش توی جونم فرو رفت. به خ��اطر
اینکه دست رامتین رو کرده بودم

و هورناز فک��ر ک��رده ب��ود ک��ار اون��ه رگ گ��ردنش ب��اد
کرده بود و عربده هاش کل

ساختمون رو برداشته بود. ح��اال ک��ه دی�دمش به�ترین
موقعیت بود که رفع سوءتفاهم

کنم.

دستش رو میگیرم و میگم:

» من یه توضیحی بهت بدهکارم. «

به دست هامون نگاه میکنه و سر باال میکشه و اب��رو
باال میندازه:

» چه توضیحی؟! «

نگاهی به دور و بر میندازم:

» یکم مفصله، اینجا نمیتونم بگم. «

» خب... «
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تلفنم زن��گ میخ��وره. وای هورن��از رو دی��دم ب��ه ک��ل
فراموش کردم بهخاطر رویا اومدم

اینج��ا. رد تم��اس می��دم و ب��ا ه��ول میگم:» ببخش��ید،
ببخشید. «

از کنارش رد میشم و وارد اتاق تزریقات میشم. رویا
بیحال روی یکی از تخت ها

دراز کش���یده و مچ دس���تش رو روی چش���م ه���اش
گذاشته.

» رویا پاشو. «

دستش رو از روی چشم ه��اش برمی��داره و نیم خ��یز
میشه و پاهاش رو از تخت

آویزون میکنه. چشم های خیس و گله من��دش رو ب��ه
من میدوزه و میگه:

» پروازت تاخیر داشت؟! خوبه بهت گفتم حال ندارم
نمیتونم بشینم زود بیا. «

روسریش رو مرتب میکنم و کیفش رو از کن��ار تخت
برمیدارم. دستم رو زیر بازوش
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میبرم و بلندش میکنم.

» مریض اینقدر حرف نمیزنه. «

روی صندلی های راهرو مینشونمش و میگم:

» زنگ بزن آژانس بیا، من االن میام. «

» کجا؟! ماشین خودم جلو در بیمارستان پارکه. «

ترسیده نگاهش میکنم. منظ��ورش این��ه من رانن��دگی
کنم؟! من؟! عاصی نگاهم

میکنه و ب��ه آژانس زن��گ میزن��ه. از فرص��ت اس��تفاده
میکنم و به سمت رسبشن میرم.

هوزن�از هن�وز اونج�ا ایس�تاده و ب�ا پرس�تاره دیگ�ه ای
صحبت میکنه. دستم رو روی

ش��ونهش می��ذارم ک��ه ب��ه س��متم برمیگ��رده. ب��ا لحن
صمیمی میگم:

» هورناز جون، االن که نمیتونم باه��ات ح��رف ب��زنم،
میتونم شمارهت رو داشته باشم
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تا یه روز بیام حرف هام رو بزنم. «کمی مکث میکنه
و ش��مارهش رو میگ��ه. ازش ج��دا میش��م و ب��ا روی��ا

سوار آژانس

میش��یم. روی��ا س��رش رو روی ش��ونهم می��ذاره و من
خیره به خیابون میمونم. کاش

میتونس��تم همین ام��روز باه��اش ح��رف ب��زنم. اینک��ه
سمیر رو مقصر میدونه دلم رو

میس��وزونه. االن ک��ه فک��ر میکنم می��بینم اون ش��ب
سمیر حق داشت داد و هوار کنه،

فکر کن بیگناه باشی ولی انگش��ت اته��ام ب��ه س��متت
گرفته بشه و همه اتفاقات دست

به دست هم بدن و تو رو مقصر جلوه ب��دن. ه��ر چی
که بود هزار سال هم بگذره

هیچوقت از اینکارم پشیمون نمیشم. حتی اگه دوباره
به هم وصل نشن حداقلش سر

هورناز کاله نرفته و کامال به موقع ذات پلی��د و ک��ثیف�
رامتین براش رو شده. ولی یه
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چیزی ته دلم سنگینی میکنه، فکر اینکه چ��ه حرف��ایی
میتونه به سمیر گفته باشه

مخم رو متالشی میکنه، دوس�ت دارم ه��ر چ��ه زودت��ر
هورناز رو آگاه کنم تا بفهمه به

اشتباه به سمیر خرده گرفته. ب��ه خون��ه ک��ه میرس��یم
رویا یک راست به اتاق میره و

میخوابه. سوپی ب��رای روی��ا ب��ار می��ذارم و ب��ه زنعم��و
زنگ میزنم و میگم که رویا پیش

مِن. صدای هشدار پیام موبایلم که بلند میشه دس��ت
هام رو میشورم و به موبایلم

نگاه میکنم. باز هم همون شماره مراکشی. استرس
به بندبند وجودم سرایت میکنه

و وزنهی سنگینی از قفس��ه س��ینهم آوی��زون میش��ه و
نفس هام رو به شماره میندازه.

کف دست هام خیس میشن و رنگ از رخم میپره. ب��ا
نفس هایی لرزون پیام رو باز

میکنم.
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» فکر نکنم به اپلیکیشن هات احتیاجی داشته باشی.
»

شقیقه ه��ام نبض میگ��یرن و وحش��ت زده ب��ه ص��فحه
های گوشیم نگاه میکنم. خدایا!

موبایلم رو هم هک کرده. سقف دور سرم میچرخه و
همه برنامه هام پاک شدن.

روی صندلی کنار ک��انتر می��افتم. ب��دون فک��ر ش��ماره
میثاق رو میگیرم و روی آیفون

میذارم. آرنج هام رو به تخته کانتر تکیه میدم و دست
رو دو طرف صورتم میذارم.

محکم پل��ک روی هم میک��وبم ک��ه ص�دای میث��اق ت�وی
فضا میپیچه:» سالم ماهک خانم، خوبی؟! «

پشت بندش با خجالت میگه:

» به والله روم نمیشد بهت زنگ بزنم. اون شب جور
من رو هم کشیدی. «

مجال نمیده دهن باز کنم و دوباره با خنده میگه:
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» ب�ه خ�دا اگ�ه میفهمی�د من باه�ات همک�اری ک��ردم،
ریخت صورتم رو میکشید پایین

میثاق میشد جوکر «

غشغش به حرف خودش میخنده که با صدایی تحلیل
رفته ای میگم:

» میثاق،� ببین میتونی یه کاری برام بکنی؟! «

خندهش قطع میشه و جدی میگه:

» چیشده؟!� «

گولهی بغض توی گلوم تکون میخوره و آب دماغم رو
باال میکشم و به صفحه

گوشی نگاه میکنم:

» نمیدونم... یکِی موبایلم رو... «

هق وحشت زده ای میزنم:

» سیستمم رو، هک کرده، از اطالعاتم کپی گرفته ب��ا
اون، تهدیدم میکنه. «

عصبی داد میزنه:

» این چه شل ناموسیه! میشناسیش؟! «
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» نه، نه، هرکیه ایران نیست. شماره ای ک��ه باه��اش
بهم پیام میده برای مراکشه. «

هوف عمیقی که میکشه و من ادامه میدم:» میت��ونی
به سمیر بگی... کمکم کنه ببینم این کیه!! «

آروم میگه:

» بع��د از اون جنج��ال فک��ر نکنم قب��ول کن��ه. االن رو
دنده لجه منتظره یه اشارهست باز

هم دندوناش رو نشون بده. بذار من مغازه رو ببن��دم
بیام ببینم میتونم کاری بکنم. «

باشه ای میگم و تماس رو قطع میکنم. رویا با چش��م
های باریک و سر و وضع

ش��لخته از ات��اق ب��یرون می��اد و ی��ه دور کلی خون��ه رو
نگاه میکنه و میگه:

» کو؟! «

پیش�����ونی داغم رو لمس میکنم و پ�����ارچ آب رو از
یخچال بیرون میکشم.

» کی کو؟! «
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وارد آشپزخونه میشه و در قابلمه رو برمیداره.

» صدای پسر میومد. بهبه برای من پختی؟! «

آب رو یک نفس سر میکش��م و پهل��و ب��ه لب��ه ک��ابینت
تکیه میدم.

» این شماره مراکش ب��از هم بهم پی��ام داد. موب��ایلم
رو هم هک کرده؛ زده همه چی رو

پاک ک��رده، تنه��ا آدمی ک��ه میتون��ه کمکم کن��ه س��میرِ.�
اون هم که میثاق گفت چشم

دیدن من رو به هیچ عنوان نداره. «

کاس��ه س��وپش رو پ��ر میکن��ه و پش��ت ک��انتر ج��ا گ��یر
میشه:

» اوه اوه بهش نگیدا. ایندفعه با غلطِک آسفالت پهن
زمینت میکنه. «

ب��ا ح��رص مش��تم رو روی ش��ونهش میک��وبم و داد
میزنم:

» االن وقت مسخره بازیه؟! من جونم ت��وی حلقم��ه.
»

  309                       



هکمن

صورت جمع میکنه و شونهش رو میماله:» دس��ِت ی��ا
آجر؟! «

صدای زنگ آیفون که بلند میشه تند و فرز در رو ب��از
میکنم. در های کشویی

آسانسور باز میشه و میثاق آروم سالم میکن��ه و وارد
خونه میشه. اینقدر هول زدهم

که در رو بدون اینکه ببندم طاق ب��از ولش میکنم. ب��ه
رویا سالم میده و روی کاناپه

میشینه و میگه:

» بیار لپ تاپت رو ببینم. «

وارد ات��اقم میش��م ولپ ت��اپم رو از روی م��یز ک��ارم
برمیدارم و روی میز رو به روی

میثاق می�ذارم. سیس�تمم رو روش�ن میکن�ه و ب�ا اخم
کمرنگی میگه:

» گوشیم بده. اَه... این داره بار میکِش��ه؟! چ��را ب��اال
نمیاد ویندوزش. «
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کف دست هام رو بهم فشار می��دم و محکم روی هم
میکشمشون. بزاق دهنم رو

قورت میدم و با استرس گوشه لبم رو به دندون می
گیرم:

» پورتش هک شده. «

یکه خورده سر باال میاره و با چشم های گ��رد نگ��اهم
میکنه:

» توی سازمان سیا کار میکنی. «

رویا لیوان ش��ربت رو روی م��یز می��ذاره و کش��یده وا
ای میگه:

میث��اق در ح��الی ک��ه سیس��تمم رو درس��تکاری میکن��ه
شونه ای باال میندازه:

» والله، برای چی باید از مراکش هکش کنن. «

کالفه داد میزنم:

» ایوای... من دارم سکته میکنم شما م��زاح میک��نی.
»
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بیقید و بند میخنده:» پیداش کنیم خودمون میکنیمش
توی آب داغ... حرص نخور حاال. «

کف دست هام به گزگز� میافته و قرمز میشه. صدای
زنگ موبایل میثاق بلند میشه

و بدون اینکه چشم از ص��فحه سیس��تم بگ��یره ج��واب
میده:

» بله؟! «

یه��و ص��اف میش��ینه و مردم��ک ت��وی کاس��ه چش��م
میچرخونه:

» آره... ی��ه مش��کل سیس��تمی داره اوم��دم کمکش
کنم. «

به درِ باز نگاه میکنه و سری تک��ون می��ده و ج��دی ب��ه
پشته خطِی میگه:

» خیلی� خب... میام. «

تلفن رو قطع میکن��ه و آرنج ی��ه دس��تش رو روی رون
پاش قرار میده و با دقت به

صفحه لپ تاپ نگاه میکنه و در همون حالت میگه:
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» همه درایو هات جز درایو ویندوزت خالیه. «

رویا کنارم میایسته و آروم میگه:

» یعنی اون پاک کرده؟! «

با تعجب نگاهش میکنم، این گرمازدگی حس��ابی روی
مخش تاثیر گذاشته. چشم از

رویا میگیرم و رو به میثاق میکنم:

» میخواس���تم ب���دم قطع���اتش رو بفروش���ن زدمش
تنظیمات کارخانه. «

انگشت اشاره و وسطش رو به لبش میچسبونه.

» اس��م پ��ورتتم ک��ه ع��وض ک��رده. ه��ر چ��ه زودت��ر
بفروشش تو که قصدش رو داری. «

لب هام رو جمع میکنم و با چند قدم خودم رو به میز
میرسونم و مقابلش

میایس��تم و ش��روع میکنم ب��ه توض��یح دادن:» بع��د از
اینکه متوجه شدم پورتم هک شده پاکس��ازیش ک��ردم

که ببرم بفروشمش

ولی یه پیامک برام اومد. «
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به موبایلم اشاره میکنم:

» صندوق پیام هام رو ببین... تهدیدم کرده. «

ابرو درهم میکشه و موبایلم رو به سمتم میگیره:

» خودت بازش کن، ببینم. «

پیام ها رو نشونش میدم که زیر لب میگه:

» ای بی پدر و مادر! «

گوشی رو روی کیب��ورد لپ ت��اپ می��ذاره و س��ر بلن��د
میکنه:

» چ��را ازش ش��کایت نمیک��نی؟! س��ه س��وته پی��داش
میکنن و نقره داغش میکنن. «

نفس��م رو ب��یرون میفرس��تم و ب��ا قیاف��ه ای کج ش��ده
میگم:

» آخ��ه من دارم م��یرم. نه��ایت دو س��ه م��اه ای��ران
موندنیم. خودم رو گرفتار کنم؟! «

بلن��د میش��ه و من همزم��ان گ��ردن ب��ه عقب متمای��ل
میکنم تا خوب صورتش رو ببینم.

گونهش رو میخوارونه و از پشت میز خارج میشه:
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» االن این ش��ماره ای باه��اش عوض��ی میکن��ه ب��رای
کجاست؟! «

» مراکش. «

» ت��و ک��ه اس��تادی، ب��ا همین ش��ماره مک��ان ی��ابی کن
دقیق ببین کدوم شهرِ مراکشه از

روی اون اطالعات وارد شده ب��ه ش��ماره رو پی��دا کن
موبایلش رو هک کن. یکم زمان

بره ولی برای ت��ویی ک��ه وقت و حوص��له آژان کش��ی
ن��داری خوب��ه. «کفش ه��اش رو میپوش��ه و از خون��ه

خارج میشه. دستش رو روی در تکیه میده و با

خنده میپرسه:

» ولی خیلی بل��دیا. س��میر رو هیچکس نتونس��ته ه��ک
کنه، وقتی فهمیدم تو هکش

کردی همینطوری خیره به دیوار مات مونده بودم. «

با فضولی ادامه میده:

» با رشتهت که مرتبط نیست کی یادت داده؟! «

دهن باز میکنم که رویا محکم می گه:
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» نیما. «

با همون دهن ب��از س��ر میچرخ��ونم و نگ��اهش میکنم.
فکر کنم باید دهنش رو با نخ و

سوزن بدوزم بیخود و بیجهت هی زبون باز میکنه. ب��ا
اخم به نیم رخش نگاه

میکنم که به روی خودش نمیاره. میثاق بیشتر� از اون
سوال پیچم نمیکنه و مسیر

بحث رو عوض میکنه:

» یا استادت خیلی ماهر ب��وده، ی��ا ت��و خیلی ب��اهوش.
یعنی بچه ها اگه بفهمن... «

دستش رو باال میاره و انگشت اش��اره و شس��تش رو
از هم فاصله میده و یه مستطیل

کوچیکی رو نشونم میده و در حالی ک��ه چش��م ه��اش
میخنده ادامه میده:

» ی��ه وجب دخ��تر س��میر رو ه��ک ک��رده دیگ��ه ولت
نمیکنن. «
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چشم گرد میکنم. یعنی اینقدر ماهره؟! خب معلوم��ه
ماهره، آدمی که برای خودش

برنامه طراحی کنه و اس��مش رو ب��ذاره هکمن خیلی�
وارده. یه لحظه خون به مغزم

پمپ��اژ میکن��ه و غ��رور ب��ه ب��افت ه��ای ص��ورتم نف��وذ
میکنه... یعنی من هم ماهرم! میگن

اگ��ه دزدی از دزدی بزن��ه میش��ه ش��اه دزد،االن هم
هکری یه هکر ماهر رو هک کرده.

پس میشم شاه هک.میثاق ب��ا دی��دن قی��افهی از خ��ود
راضیم غش غش میخنده و میون خنده هاش میگه:

» ح��اال قیاف��ه اوم��دنت ب��رای چی��ه؟! ب��بین من ی��ه
سورپرایز دارم برای بچه ها دارم نقشه

قتل خودم رو میکشما ولی میارزه میخ... «

ملودی موبایلش بلند میشه، ب��ه ص��فحه گوش��ی نگ��اه
میکنه و رد تماس میده و به

من میگه:
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» ببخش ک�ه از دس�تم ک�اری برنیوم�د ولی راهی ک�ه
بهت گفتم میتونه کار ساز باشه.

درضمن منتظر زنگم باش. «

با عجله خداحافظی میکنه و ب��دو ب��دو پل��ه ه��ا رو ب��اال
میره. در رو میبندم و به داخل

خونه برمیگردم. چشم غره اساسی ب�ه روی��ا م�یرم و
میتوپم:

» اسم نیما سر زبونت بود که جلدی پرید بیرون؟!� «

دست به سینه میشه:

» وا... خب پرسید کی یادت داده من هم گفتم نیم��ا.
تو میخواستی دروغ بگی؟! «

همونطور که اخم و چشم غرهم به سمت رویا پرتاپ
میشه لپ تاپ رو از روی میز

برمیدارم و به سمت اتاقم میرم:

» نه ولی خودم داشتم میگفتم دهنم رو باز گذاشتی.
»

" سمیر "
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زنگ در زده میش��ه و ش��اتم رو روی ک��انتر می��ذارم و
پاکت سیگارم رو از کنارش

چنگ میزنم. در حالی که در رو باز میکنم سیگارم رو
آتیش میزنم. میثاق با بهت

اول یه نگاهی ب��ه من مین��دازه و بع��د نگ��اهش رو ب��ه
روی کانتر میچرخونه. تک خندهای میزنه و وارد خونه
میش��ه. کفش ه��اش رو درمی��اره و ب��ه س��مت ک��انتر

میره. بلند

میگه:

» سالمتی قاطیا! چیکار میکنی تنها تنها؟! «

پکی به س��یگارم م��یزنم و چش��م ه��ام رو ب��ا انگش��ت
اشاره و شستم فشار میدم و با

صدای گرفته میگم:

» خونه این دختره چیکار می کردی؟! «

وارد آشپزخونه میشه و پشت کانتر میشینه. دون�ه ای
زیتون پرورده برمیداره و بین

دندون هاش میذاره. رو به روش میشینم.
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» ققنوس رو یه ت��ار م��وش رو آتیش م��یزدن پی��داش
میشد تو دیگه کی هستی!! موت

رو هم که آتیش نزدم از کجا فهمیدی خونه م��اهکم؟!
»

شاتم رو باال میرم و حلقه خیار برمیدارم و میگم:

» ب��وت کش��یدم... میگم چ��ه جیجی ب��اجی ش��دین
خونهش راهت میده!! «

انگشت توی هم میپیچه و دست ه��اش رو روی تخت��ه
کانتر میذاره. گردن به سمت

شونهش کج میکنه و ب��ا ج��دی ت��رین لح��نی ک��ه ازش
سراغ دارم میگه:

» رفیق��ه پ��ردیِس... اوم��ده ت��وی گروهم��ون... دخ��تر

خوبیه... مثل پردیس و آبان و دلنازِ

برام. «

شاتم رو پر میکنم و منظور دار میگم:

» باشه... میخوری؟! «

از روی صندلی بلند میشه:
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» آره، کو شات ه��ات؟! «ب��ا چش��م ب��ه کش��وی کن��ار
سینک ظرف شویی اشاره میکنم:

» اونجا، کشو اولیه... «

سرجاش میشینه و شاتش رو پر میکنه:

» چیشده یاد این بند و بساطت افتادی؟! «

چشم های تبدارم رو میمالم و یه ورقه کالب��اس لول��ه
میکنم:

» رفتم دیدِن هورناز، باهاش مفصل حرف زدم. «

شاتش رو که به لبش چسبونده بود رو پایین میاره و
عاصی میتوپه:

» غرور نداری نه؟! هزار ب��ار س��نگ روی یخت ک��رده
باز تو بیحیا تر از قبل میری

سراغش. «

شیشه رو برمیدارم و بیتوجه به لحن سرزنش ب��ارش
تعریف میکنم:

» اون روز ص��بح زود بهم زن��گ زد گری��ه ک��رد ناس��زا
گفت یهو قطع کرد دلم ترکید ولی
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نگ���رانش ش���دم پاش���دم رفتم دم در خونهش���ون.
ترسیدم بیعقلی کنه کار دست خودش

بده. دیدمش آروم گرفتم، از فرصت اس��تفاده ک��ردم
گفتم حاال که آرومه حرف های

که سه سال سر دلم مونده رو بگم بهش... «

بی اختیار پر غم میخندم و پیکم رو باال م��یرم. گ��ردن
کج میکنم و سر به زیر

میندازم. شاتم رو روی میز حرکت میدم.

» از من ترس��ید. از م��نی ک��ه مث��ل چی��نی شکس��تنی
باهاش رفتار میکنم ترسید. «

یهو غ��رور وج��ودم رو در برمیگ��یره. مغ��رور س��ر ب��اال
میگیرم و به قیافه ماتم زده میثاق

نگاه میکنم:» ولی دیگه بس��ه... س��ه س��ال خ��ودم رو
فرش زیر پاش کردم به چه نتیجهی مثبتی

رسیدم؟! هی غرورت رو خرد کن عین بچه ه��ا بهان��ه
گیر شو و فرتی بزن زیر گریه که
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چی ؟! این همه کار کردم براش، دورآدور م��واظبش
بودم که آسیبی نبینه مگه

فهمید؟!� دیگه وقتشه به خودم بی��ام... برگش��ت روی
تخم چشم هام جا داره من همون

سمیرِ عاشقم برنگشت هم که... «

ح��رفم رو هم��راه ب��ا ش��اتم ق��ورت می��دم، ح��تی بین
خودم و میثاق هم نتونستم بگم اگه

برنگشت هم که هیچ، برنگرده، نمیتونم این جمل��ه رو
به زبون بیارم. چشم هاش برق

میزنه و لبخند به لب میگه:

» یعنی دیگه غمبرک زدن و خونه نشستن و اینا! «

خاکستر� سیگارم رو داخل جاسیگاری میتکونم:

» ف���ردا ش���ب هم م���یرم مام���ان باب���ام رو ب���بینم،
دلتنگشونم. «

میث��اق میخن��ده و ب��ا خوش��حالی ش��اتم رو پ��ر میکن��ه.
گوشه شاتش رو به سمت من کج

میکنه:

  323                       



هکمن

» سالمتی آدم شدنت. «

پل��ک ه��ای داغ و س��نگینم رو روی هم میک��وبم و بم
میخندم. گوش هام سوت

میکشه و انگار زیر دوش آب داغم. بدنم گرم��ا تولی��د
میکنه و دونه های ریز و درشت

عرق روی پوست تنم ظاهر میشه. وقتی این تص��میم
رو گرفتم زیاد از خودم مطمئن

نب��ودم. انتظ��ار داش��تم بع��د از اون هم��ه توض��یح و
سخنرانی هورناز به هر بهانه ای که

شده باهام تماس بگیره یا پیام بفرس��ته، اگ��ه ذره ای
براش اهمیت داشتم حتما به

واکنشی نشون میداد! اص��ال داد م��یزد میگفت جل��وی
روم جون هم بدی برام مهم

نیست با اون کاری که کردی. نمیدونم فحش��م می��داد
هر چی میگفت حداقل

میفهمی��دم حس��ش خن��ثی نیس��ت و ش��اید. ش��اید ی��ه
روزی بپذیره و کنار بیاد و بگهثابت کن، اطمئنان ب��ده
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که هرگز همچین اتفاقی نمی افت��ه و این ه��رز پری��دنا
توی

وجودت نیست. بعد از کلی فکر کردن و کلنجار رفتن
با عقل و دلم باالخره بعد از

سه سال تص��میم گ��رفتم کوت��اه بی��ام و هم��ه چ��یز رو
بسپارم دست زمان. هر چه بادا باد.

وق��تی رفت��ه ب��ودم م��زه بخ��رم دی��دم میث��اق وارد
ساختمون شد، فکر کردم میاد اینجا ولی

آسانسور توی طبقه دوم ایس��تاد! این دوت��ا کی ب��اهم
صمیمی شدن من نفهمیدم. چی

میگم من؟! مگه توی این چند س��ال درس��ت حس��ابی
فهمیدم دور و برم چی میگذره

ک��ه این رو هم بفهمم. دس��تمال کاغ��ذی از جعبهش
بیرون میکشم و عرق صورتم رو

پاک میکنم. صدای ملودی میثاق بلن��د میش�ه و میث��اق
که کمکم داشت کلهش داغ

میشد بدون اینکه به شماره نگاه کنه س��رخوش م��زه
ای میخوره و جواب تماسش رو
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میده:

» بله؟! «

یه نگاه به من میندازه و آرنجش رو روی تخت��ه ک��انتر
قرار میده:

» پیششم دیگه! «

اخم کمرنگی میکنم و سر تکون میدم:

» کیه؟! «

خیره به من بدون توجه به پشت خطی داد میزنه:

» فرش��اده، میگ��ه ی��ه ک��اری واجب ان��در واجب داره
باهات بچه ها رو عیال وار دور هم

جمع کرده آبان شام پخته. «

دستم رو جلوش تکون میدم:

» آروم؛ انگار توی جنگلیم صداش پِس کلهشه. «

میخن���ده و ب���ه فرش���اد میگ���ه:» خیلی خب االن راه
میافتیم. «

تلفن رو قطع میکنه. با چشم غره میتوپم:
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» ب��وی الک��ل من ب��ه ه��ر کی بخ��وره ط��رف همونج��ا
بیهوش میشه، من رو میخوای

ببری توی جمع؟! «

س��ریع از روی ص��ندلی بلن��د میش��ه و آب و ماس��ت و
نمک رو قاطی هم میکنه. یه

پارچ دوغ و لیوان رو میذاره جلوم:

» هم��ه این پ��ارچ رو بخ��ور س��ریع، پاش��و ب��رو دوش
بگیر. زود، زود. «

چش��م ه��ام رو گش��اد میکنم و تش��دید وار ص��داش
میزنم:

» میثاق! «

روی کانتر رو خلوت میکن��ه و ش��ات ه��ا رو میش��وره.
برمیگرده یه لیوان دوغ برام

خالی میکنه و ملتمس میگه:

» بخ��ور دیگ��ه. باب��ا ب��ه خ��دا گفت ک��ار واجب داره
باهات.بخور سرحال� شی جون میثاق.

»
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از شدت حرص لب جمع میکنم و بیمیل سه تا لی��وان
دوغ سر میکشم. میثاق

ب��دون توج��ه ب��ه من پش��ت ص��ندلیش ج��ا میگ��یره و
شروع به پیامک بازی میکنه! رگ

فضولیم باد میکنه و لیوان رو میون جفت دست ه��ام
فشار میدم. گردن جلو

میکشم تا صفحه موبایلش رو ببینم که ه��ول گوش��ی
رو به سینهش میچسبونه و با

اخم میگه:

» اِاِاِاِ... خوشم باشه کارای جدید ازت میبینم. «

صاف میشینم:» دوست داری؟! «

چشم گرد میکنه و لب به دن��دون میکش��ه. حرک��اتش
گوشه لب هام رو به سمت باال

میکشه. خندهم رو که میبینه ابرو کج میگه:

» دوغت رو خ��وردی؟! پاش��و ب��رو حم��وم دیرم��ون
میشه. «
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س��ر تک��ون می��دم و ح��ولهم رو از کم��دم برمی��دارم و
وارد حموم میشم. روزی که بتونم

از میثاق ح��رف بکش��م اون روز عروس��یه مِن. دوش
کوتاهی با آب نسبتا سرد میگیرم

و همراه ب��ا میث��اق از خون��ه خ��ارج میش��یم. ب��ه خون��ه
فرشاد که میرسیم، بوی فسنجون

هوش از س��رمون میپرون��ه. از هم��ون ابت��دای ورودم
توی قالب شوخ و شنگم فرو میرم.

میبینم که تعجب مسخشون کرده ولی توج��ه نمیکنم.
همه چی رو که نباید گفت

این روم رو چند بار ب��بینن خودش��ون متوج��ه میش��ن.
روی کاناپه رو به روی تلویزیون

میش��ینم. هوش��مند و فرش��اد ه��ر ک��دوم دو ط��رفم
میشینن. فرشاد آیپدش رو مقابلم

میگیره و کاناِل یه خبررسانی معتبر رو نشونم میده:

» یادته هر چی اس��ناد محرمان��ه و گن��د ک��اری ی��ه آدم
کله گنده رو در آوردیم؟! «
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ترسیده چشم به نیم رخش میدوزم. نکن��ه ل��و رفتم!!
با شونهش ضربه ای به شونهم

میزنه:

» ن��ترس باب��ا. ب��بین ح��تی ت��وی خبرگ��ذاری هم اعالم
شده از طرف فرد ناشناس همه

اینها فاش شده و هیچ رد و نش��ونی ازش نیس��ت ک��ه
بتونن پیگیری کنن. «

نفسم رو آزاد میکنم و به هوشمند نگاه میکنم:

» االن باهاش چیکار میکنن. «

هوش��مند گوش��ه لب ه��اش رو پ��ایین کش می��ده و
بیخیال میگه:

متش رو ب��اال می��برن. «فرش��اد » هیچی... درج��ه س��ِ
حرفش رو تایید میکنه و ادامهش میده:

» راس�ت میگ�ه... ب�بین میت�ونی مدارک�ه دیگ�ه ای از
سیستمش بیرون بکشی، مثال

موب��ایلش رو هم ه��ک ک��نی. اساس��ی آب��روش جل��وی
هشت و پنج میلیون� نفر بره دیگه
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باال دستیام کوتاه بیان کال برکنارش کنن. «

مسخره نگاهش میکنم و میخندم:

» باشه. حتما! اون نشس��ته و منتظ��ره من موبای��ل و
سیستمش رو هک کنم. «

فرشاد انگشت اشارهش رو روی شقیقهم میکوب��ه و
لب میزنه:

» این مخت... آخ این مخت طالست سمیر. «

هوشمند روی شونهم میزنه:

» اونس�ری ک�ه تونس�تی این�ا نشس�تن اون ب�اال مفت
میخورن از وضعیت جوونای بیکار و

دم بخت بیخبرن. ب��ه خ��ودت و م��ا و امث��ال خودم��ون
فکر کن. «

» االن با اینکار های م��ا وض��ع امث��ال خودم��ون خ��وب
میشه؟! «

» نه ولی مردم دیگه با اطمینان پی حرف های پوچ و
تو خالی بعضی از این نماینده

هارو نمیگیرن و پشت نمیشن براشون. «
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خیره نگاهش میکنم صدای آیفون بلند میش��ه. میث��اق
در حیاط رو باز میکنه و

جلوی در ورودی میایسته.

" ماهک "

در خونه رو باز میکنم و خم میشم و از پنجره باز ب��ه
رویا نگاه میکنم که میگ��ه:» ش��ب رو میخ��وای ب��ا کی

برگردی؟!� «

به حیاط پر درخت نگاه میکنم:

» نمیدونم فوقش زنگ میزنم به خودت! «

سری تکون میده و با حرص مشتش رو میکوب��ه روی
فرمون:

» با این فوبیای مسخرهت. هی گفتم بیا برو پیش یه
روانکاو اینقدر لفتش دادی که

االن باید منت این و اون رو بکشی. «

چشم درشت میکنم:

» االن منت سر من میذاری؟! من؟ یه دختر تنها چ��ه
جوری نصف شب به آژانس و
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تاکسی اعتماد کنم؟! اصال میگم سعیدی بیاد. «

مشتم رو روی سقف ماش��ینش میک��وبم و پ��ا کوب��ان
وارد حیاط خونه میشیم. چند

ساعت پیش میثاق پی��ام داد ک��ه هم��ه بچ��ه ه��ا خون��ه
فرشاد دعوتن و من باید بیام.

پشت بندش پردیس و آبان اص��رار پش��ت اص��رار ک��ه
باید بیای، ناچار بلند شدم و اومدم.

میثاق جلوی در ورودی ایستاده و با چش��م ه��ایی ک��ه
شیطنت ازشون میباره نگاهم

میکنه. پردیس کنارش میایسته و بهشون که میرس��م
توی آغوش پردیس فرو

میرم. با ذوق میگه:

» وای اینقد خوشحالم قراره عضو گروهم��ون بش��ی.
»

ب��ا تعجب نگ��اهش میکنم و گ��ردن ب��ه س��مت میث��اق
میچرخونم. با شیطنت چشمک
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ریزی میزنه و تقریبا همه متوج��ه حض��ور من میش��ن.
همه بچه ها به سمتم میان و

نگاه من قفله کسِی که وسط کاناپه بزرگ نشس��ته و
بیتوجه به همه چیز سرش رو

توی آیپد هفت اینچی فرو کرده. دلم میگیره، یعنی تا
به حال متوجه نشده چه کار

بزرگی در لطف کسی که دوستش داره ک��ردم؟! بی
انصاف. بعد از کلی صحبت و نگاههای زیرزیرکِی من
به سمیر، میز شام چیده میشه و همه دور م��یز جم��ع

میشیم.

من و پردیس کنار هم میش��ینیم و میث��اق و س��میر رو
به روی ما. بی سر و صدا

داشتیم از فسنجون خوشمزه لذت میبردیم که میثاق
بلند میگه:

» بچه ها! من میخواستم توی باغ یه چ��یزی بگم ولی
از دندونای تیز سمیر ترسیدم.

»
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سمیر نگاه تند و تیزی بهش میندازه که میث��اق توج��ه
نمیکنه. همه مشتاق و آروم

به دهن میثاق زل زدیم. نیش آقا شل میش��ه و انگ��ار
داره داستان هیجان انگیزی رو

تعری��ف میکن��ه. بش��قابش رو عقب میکش��ه و دس��ت
هاش رو داخل هم میپیچه و روی

میز قرار میده:

» این داداش��مون رو... خ��دای ه��ک رو... کس��ی ک��ه
چشم بسته برنامه مینویسه و نرم

افزار برای خودش درست میکنه... ت��وی چن��د دقیق��ه
یکی رو فک اطالعات میکنه. «

نیم نگاهی به من میندازه و مسلس��ل وار کلم��ات رو
ادا میکنه:

» ماهک یه بار نه، بلکه چند ب��ار از فیل��تر ام��نیتش رد
شده! «

بعد با آرامش بشقابش رو جل��و میکش��ه و قاش��ق رو
پر میکنه. نفس توی سینهم
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حبس میشه و به چه��ره ب��رزخِی س��میر نگ��اه میکنم.
فکش تکون میخوره و قاشق رو

میون انگشت هاش میچلون�ه. چش�م ه�ای پرنف�وذش
رو توی کاسه میچرخونه و به

من نگاه میکن��ه. وحش��تی از چش��م ه��اش ب��ه س��متم
حمله میکنه که دلم رو تکون

میده و زبونم رو قفل میکنه. قلبم سنگین میش��ه ک��ه
یهو... شلیک خنده هوشمند

باال میگیره و پشت بند اون بچه ها ریز ری��ز میخن��دن.
سمیر رنگ به رنگ میشه و

قاشقش رو ت��وی بش��قابش پ��رت میکن��ه. میث��اق ک��ه
احساس خطر کرده سریع صندلیش

رو عقب میکشه و از کنار سمیر ف��رار میکن��ه. پش��ت
سر شهیاد میایسته و مثل بچه

های خطاکار و تخس به سمیر نگاه میکنه. لب پایینیم
رو به دندون میگ�یرم تانخن�دم و بیش�تر از این س�میر
رو ج��ری نکنم. فرش��اد در ح��الی ک��ه ش��ونه ه��اش

میلرزه
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دستی به صورتش میکشه و میگه:

» جدی؟! یعنی یکی پیدا شد روی دس��ت ش��ازده م��ا
بلند شه! «

سمیر با حرص یک ضرب از روی صندلی بلند میش��ه.
همه ساکت میشن و من توی

خودم جمع میشم. میثاق که به سیم آخ��ر زده دس��ت
هاش رو روی هوا تکون میده

و تند تند میگه:

» ن��اراحت نش��و ج��ون داداش، ب��بین من فک��ر ک��ردم
ماهک میتونه برای کارهامون موثر

باشه. «

نگاه کلی به جمع میندازه و با اعتماد به نفس میگه:

» مگه نه بچه ها؟! «

دوباره میزنن زیر خن��ده ک��ه آب��ان ب��ا چش��م غ��ره داد
میزنه:

» اِاِاِاِ... بچه ها! «
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رو میکن��ه ب��ه س��میر و ب��ا لح��نی ک��ه س��عی در آروم
کردنش داشت لب باز میکنه:

» چرا بلند شدی تو؟! بشین! چیزی ب��دی نیس��ت ک��ه
ناراحت میشی... ما یکم تعجب

کردیم آخه فکر نمیکردیم حتی مامورای س��ایبری هم
بتونن به سیستمت نفوذ کنن.

»

با بیجنبه ترین حالت ممکن به خودم مغرور میش��م و
زیر چشمی به سمیری نگاه

میکنم که دود از گوش هاش زده بیرون. یعنی من از
مامورای سایبری بلد ترم؟!

من!! منی که هیچ آموزش درس��ت حس��ابی ندی��دم و
چیزهایی که نیما سرسری یادم

داده رو ت��وی مغ��زم ح��ک ک��ردم و ب��ا فض��ولی ذاتیم
اینقدر سوراخ سمبه های نرم افزار و

بیخود و بیجهت سخت افزار رو سرک کش��یدم ت��ا ی��ه
چیز به درد بخوری یاد بگ��یرم.لب ه��ام کش می��اد ک��ه
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نگاه برزخی سمیر جمعش میکنه. س��میر س��ر ج��اش
میشینه و

عبوس میگه:

» ناراحت نشدم. چیز خاصی نیست ک��ه بخ��واد آتیش
من رو شعله ور کنه. درضمن

خیلی اتفاقی من رو هک کرده، من اون روز ها ح��ال
و هوام خوب نبود رمز آنچنانی

نذاشته بودم روی سیستم. «

میث��اق نمایش��ی و ب��ا ش��یطنت لبش رو ب��ه دن��دون
میگیره:

» آخ آخ... «

س��میر بُرن��ده ت��ر از قب��ل نگ��اهش میکن��ه ک��ه میث��اق
ترسیده یه قدم از صندلی شهیاد

فاصله میگیره:

» آخ آخ که هوش و حواس نداشتی. «

پردیس به عقب میچرخه و دست رو به سمت میث��اق
دراز میکنه و با خنده میگه:
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ُ��ه سالش��ه. » برو بشین شامت رو بخور ببینم انگ��ار ن
»

سری تکون میده و پاورچین به س��مت س��میر م��یره.
یکم به سمیر نگاه میکنه که

سمیر بیطاقت میتوپه:

» چیه؟! بشین دیگه! «

سریع صندلیش رو کنار میکشه و با فاص��له میش��ینه.
میثاق یه کوچولوی درون داره،

یه بچهی شر و شیطون و خونه خراب کن، یه چ��یزی
برعکس سمیر. اون خیلی

مغ��روره، ی��ه ح��الت خش��ک و س��رد داره ک��ه خیلی
خاصه! مثال وقتی نگاهت میکنه بند

دلت پاره میشه و قالب تهی میکنی. نگاهم به س�مت
دست هاش کشیده میشه.

فکر کن با اون دست های پهن و بزرگش بخ��واد یکی
رو بزنه. اون روزی که با اون
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مزاحم دعوا کرد واقعا وحشتناک شده بود. نیشگونی
از رونم میگ��یرم و ب��ه خ��ودمنهیب م��یزنم! چی دارم
میگم من. نفس���م رو ل���رزون ب���یرون میفرس���تم و

مشغول شام

خوردن میشم. سمیر زود تر هم��ه ش��امش رو تم��وم
میکنه و دوباره روی اون کاناپه

میشینه و با آی پد مشغول میشه. بعد از تموم کردن
غذام ممنوِن بلندی میگم که

فرشاد رو به من میکنه:

» بذار ما پس��را م��یز رو جم��ع ک��نیم، میخ��وام باه��ات
صحبت کنم. «

تعارف میزنم:

» خب من میز رو جمع میکنم. «

پردیس بلند میشه و دستم رو میگیره:

» ما چیدیم، پسر هام جمعش میکنن! پاشو. «

به سمت مبل های راحتی ک��ه ب��ه ح��الت نیم��ه دای��ره
دور تلویزیون چیده شده بودن
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میریم و روی کاناپه سه نفره میش��ینم. دلن��از از کن��ار
پردیس گردن دراز میکنه و با

هیجان میگه:

» من فک��ر نمیک��ردم ه��ک بل��د باش��ی! س��میر خیلی
خفنه! تویی که اون رو هک کردی

یعنی خیلی خفن تری. «

میخندم و طره ای از موهای حلق��ه ایم رو ب��ه پش��ت
گوشم میفرستم.

» نه خب ک��ار درس��تی نک��ردم ولی عالق��ه زی��ادی ب��ه
کامپیوتر و این برنامه هایش دارم.

»

پردیس با کنجکاوی دستش رو رون پام میذاره:

» از کی یاد گرفتی؟! «

س���اکت نگ���اهش میکنم. آب���ان روی دس���ته کاناپ���ه
میشینه:» آدم مطمئنِی؟!� دهن این��ا قرص��ه؟! میتون��ه

کمکمون بکنه. «
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لب روی هم فشار میدم! اگه میگفتم نیما میپرسیدن
کیه. چی میگفتم؟! میگفتم

آدمی بود ک��ه دوس��تش داش��تم ولی اینق��د عوض��ی و
حروم خور بود که مجبور شدم

خودم راهی زندانش کنم!

» نه. «

آبان انگار میفهمه نمیخوام حرفی در این مورد بزنم،
چون پشت حرف رو نمی گیره

و با تکون دادن س��رش و ح��رف می��ون ح��رف آوردن
بحث رو عوض میکنه. میثاق

س��ینی چ��ای رو بینم��ون میچرخون��ه. فرش��اد درس��ت
مقابلم میشینه و دست هاش رو

داخل سینه اش جمع میکنه:

» خب ماهک خانم با جو گروه ما آشنا شدی؟! «

لبخندی میزنم. جو گروهشون بینظیره.� پسر ها انگ��ار
باهم برادر هستن و دختر ها
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زن برادرشون. با برداشتی که من داشتم میت��ونم ب��ه
جرات بگم خیلی خالصانه و

محترمانه باهم رفتار میکنن. اینقدر جنم و غیرت توی
وجودشون هست که دختر

ه��ا کوچک��ترین آزاری رو احس��اس نکنن و همینط��ور
همسراشون اونها رو بدون

ممانعتی داخ��ل گ��روه پسرونهاش��ون بی��ارن. ب��ا حس
خیلی خوبی میگم:

» من دوست و رفیقی ندارم خب مسلما خیلی� جاه��ا
و جمع ها نرفتم. پدر و مادرم

هم ایران نیستن و خیلی محافظه کارانه و محتاطان��ه
رفت و آمد میکنم. «

میخندم و ادامه میدم:

» بابام میگه تهران گرگه بای��د خیلی م��واظب خ��ودت
باشی تا نخورتت. روز اولی که با

عموم اومدم یکم نامطمئن ب��ودم ولی االن احس��اس
خیلی خوبی دارم، هیچ چیزی
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باعث نشده ک��ه اذیت بش��م و احس��اس ن��اامنی بکنم
بینتون.� «پردیس از ته دلش من رو بغل میکنه.

هوشمند میگه:

» خب خداروشکر. ببینم تو میتونی سیستمی رو فَ��ِک
رمز بکنی؟! «

نگاهم به سمت سمیر کشیده میشه ک��ه ف��ارق از م��ا
مشغول کار خودشه. دوباره به

هوشمندی نگاه میکنم که کنار فرشاد نشسته.

» آره، یه چیزایی بلدم. «

» خوبه، میدونی ما داریم چیکار میکنیم؟!� «

سری به معنای نه به چپ و راست تکون میدم.

» بیا پیش سمیر بشین. «

ترسیده به سمیرِ عبوس و اخمو نگاه میکنم ک��ه گ��ره
بین ابروهاش غلیظ تر از قبل

شده. پردیس میخنده و کنار گوشم میگه:

» نترس باب��ا ب��ه اخم و تخمش نگ��اه نکن دلش مث��ل
دریاست. «
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آروم تر پچ میزنه:

» خیلی� هم غیرتی و متعصبه، بیشتر از همه. «

بلند میشم و با فاصله کنار سمیر میش��ینم. انگ��ار ک��ه
من وجود ندارم! بدون توجه به

من ک��ار خ��ودش رو میکن��ه. آب��ان و فرش��اد ب��االی
سرمون میایستن. فرشاد دستش رو

روی شونه سمیر میذاره:

» داداش چند لحظه صفحه آی پد رو به ماهک نشون
بده. «سمیر چند لحظه بی ح��رکت ب��ه ص��فحه خ��یره

میشه و محکم پلک روی هم میکوبه.

اگه جاش بود به جای پل��ک زدن حتم��ا آی پ��د رو روی
مخ من خرد میکرد. بیمیل

آی پد رو به سمتم میگیره و فرشاد شروع میکن��ه ب��ه
توضیح دادن:

» ببین چند تا کل��ه گن��ده هس��تن ک��ه ک��ار و کاس��بی و
شرکت خیلی از دوستامون یا
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امثال ماهایی که توی کار کامپیوتر و صفحه گس��ترده
هستیم رو خراب کرده. یعنی

فرصت شغلی رو از ماها گرفتن و امتیاز دفاتر ما رو
دادن به فک و فامیِل خودشون...

االن ما میخوایم اینه��ا رو ف��ک اطالع��ات بک��نیم و ه��ر
اطالعاتی که میتونه به ضرر

مردم باشه رو رو نمایی میکنیم. «

استرس میگیرم و سر میچرخونم. با اطمینان میگه:

» نترس،� آیدی ه��ا فیکن و هیچ رد و نش��ونی از ت��و و
سمیر جا نمیذارن. «

تعجب میکنم:

» من! من چرا؟! «

آبان کمی به سمتم خم میشه:

» اگه تو کمکه سمیر باشی بهتر و بینقص ت��ر میتون��ه
کار ها رو پیش ببره. «

بدون رودربایستی سر تکون میدم و قاطع میگم:
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» نه، نه من نمیتونم این ک��ار رو بکنم. همش دو م��اه
دیگه از ایران میرم. «

آبان میخواد حرفی بزنه که فرشاد زودت��ر از اون لب
باز میکنه:

» باشه. هر جور که راح��تی م��ا فق��ط پیش��نهاد دادیم
یعنی خوشحال میشدیم یه آدم

کار بلد بهمون کمک کنه. «از کنار سمیر بلند میش��م.
واقعا نمیتونستم قبول کنم، کار خیلی خطرن��اکی ب��ود

اینها

دارن با دم شیر بازی میکنن و خبر ندارن. من اینهمه
زحمت کشیدم، خودم رو به

در و دیوار زدم تا برم آمریکا و به آرزو ه��ام برس��م و
حاال سر چیزی که میدونم چقدر

خطرآفریِن نمیتونم ریسک کنم و ب��ا آتیش ب��ازی کنم.
بعد از چند دقیقه عزم رفتن

میکنم. نمی��دونم این پیش��نهاد چ��را ه��وام رو س��نگین
کرده بود و حالم رو بد. با اصرار
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و پردیس و شهیاد با کلی خجالت قبول کردم ک��ه من
رو تا خونه برسونن. شاید

براشون مسخره باش��ه م��نی ک��ه پ��در و م��ادرم مقیم
آمریکا هستن چرا ماشین ندارم! این

مسئلهی مسخره بزرگ��ترین ت��رس زن��دگِی مِن. ت��وی
مسیر حرفی نمیزنم و توی هوا و

خیال� خودم غرق میشم. به س��ر کوچ��ه ک��ه میرس��یم
میگم:

» خیلی� ممنون، من همینجا پیاده میشم. «

شهیاد از آیینه نگاهم میکنه:

» کوچه تاریکه دختر،� بذار تا جلوی در بریم. «

سرم رو تکون میدم و مصر میگم:

» نه، نه کوچه بن بسته راضی نیستم، دو ق��دم راه��ه
قدم هام رو گنده برمیدارم. «

ب��االخره راض��ی میش��ن و من پی��اده میش��م. ک��وچهی
تاریک خوف به جونم میندازه و
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س��عی میکنم ب��ه ح��الت دو راه ب��رم ت��ا زود ت��ر وارد
ساختمون بشم. چند قدم مونده

بودم ب��ه س��اختمون ک��ه یه��و پارچ��ه م��انتوم از پش��ت
کشیده میشه و به شدت به دیوار

کوبی��ده میش��م. نفس��م م��یره و س��تون فق��راتم ص��دا
میده. دستم هام به گزگز� میافته و

از شدت ترس نمیتونم چشم هام رو باز کنم.

» بهبه خانم، شب کار شدی؟! «

لحن تحقیر آمیزش درد به جونم میندازه و ی��ه زان��وم
خالی میکنه که سکندری

میخورم و با هول یه لبه ب��از کیفم رو ب��ا دو ت��ا دس��تم
میگ��یرم. قب��ل از اینک��ه ص��اف بش��منیما ب��ازوم رو
میگیره و محکم من رو به دیوار میکوبه. ترسیده هین

بلندی میکشم

و کیفم رو زی��ر ش��کمم نگ��ه می��دارم. ب��زاق دهنم رو
قورت میدم:

» چی میخوای جلو درِ خون�ه من! مث�ل اینک�ه زن��دون
مزه کرده بهت «
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پره دماغش باز و بس��ته میش��ه و دس��تش ب��ه س��مت
صورتم میاد. انگار جملهم خیلی

براش سنگین ب��وده ک��ه میخ��واد من رو ب��ه ب��اد کت��ک
بگیره. هول زده پلک روی هم

فشار میدم و خفه میگم:

» ن��وک انگش��تت ب��ه من بخ��وره ب��ه غل��ط ک��ردن
میندازمت. «

برای یه لحظ��ه ح��تی ص��دای نفس هاش��م ب��ه گوش��م
نمیرسه. ته دلم خالی میشه که

یهو شروع میکنه به خندی��دن و دس��تش از دور ب��ازوم
شل میشه. با انزجار خودم رو

کن��ار میکش��م و دس��تم داخ��ل کیفم میچرخ��ه. می��ون
خنده هاش میگه:

» اوه اوه شب بود ق��د و ق��وارهت رو ندی��دم فس��قل
خانم. «

حس تنفر تنم رو احاطه می کن��ه و م��نزجر میش��م از
خودم که روزی این آدم رو
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دوس����ت داش����تم. دس����تم بدن����ه فل����زی اس����پری
خوشبوکنندهم رو لمس میکنه. نفس نفس

میزنم و نفس هام گلوی خشکم رو میسوزونه:

» چی میخ���وای؟! کلی���د ک���دوم قفلت پیش مِن ک���ه
دست از سرم برنمیداری؟! «

بهم نزدیک میشه و میغره:

» حقم رو. «

گوشه ابروش رو میخارونه و تک خنده ای میزنه:

» بهت ک��ه گفتم و ش��ب و روزت رو یکی میکنم. نچ!
ج��دی نگرف��تی ن��ه؟! «درِ پالس��تیکِی اس��پری رو ب��از

میکنم و از دیوار جدا میشم و خودم رو میکشونم

وسط کوچه. حق به جانب میگم:

» هنوز اینقدرا بزرگ نشدی. حقت دسِت مِن؟! «

عقب عقب م��یرم و س��عی میکنم ب��ه انته��ای کوچ��ه
بکشونمش.

» ح���ق من اون پنج س���ال ج���وونیم ب���ود ک���ه ت���و
سوزوندیش. حق من اون همه استرسِی
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که برای رسیدن به تو کشیده بودم. «

به انتهای کوچه بن بست میرسیم. اینقدر تاریک��ه ک��ه
فقط هیبت بزرگش رو میتونم

تشخیص بدم. باهاش یکی به دو میکنم:

» استرس؟!� دزدی و حروم خوری استرس مینداخت
به جونت؟! تو اصال میدونی چه

کارِ احمقانه ای کردی عوضی! «

ص��داش س��نگین میش��ه و ق��دم بلن��دی ب��ه س��متم
برمیداره:

» حرومت باشه اون همه عشقی ک��ه من بهت دادم.
»

توی یه ح��رکت اس��پری رو درمی��ارم و محتوی��اتش رو
توی صورتش خالی میکنم.

چش��م ه��ای دردن��اکش رو میبن��ده و نع��رهی بلن��دی
میزنه. دست و پا میزنه تا من رو

بزنه که با کیفم به تخت سینه اش میکوبم و بدو ب��دو
به سمت خونه میرم. با دست
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های لرزونم کلید رو تو قفل می چرخونم و در رو باز
می کنم. بدون توقف از پله ها

باال میرم و خودم رو داخ��ل خون��ه پ��رت میکنم. کیفم
رو همونجا جلوی در ول

میکنم و خ��ودم رو ب��ه مب��ل میرس��ونم. نفس ن��دارم.
شالم رو از دور گردنم باز میکنم و

دست هام قاب صورتم میشن. ترسیدم! آره ترسیده
بودم. تموم تنم میلرزه و تپش

های قلبم گوشم رو کر میکنه. ی��ه ص��دایی ت��و مغ��زم
جیغ میکشه که اگه هول میشدم

یادم میرفت اس��پری همراهم��ه و بالیی س��رم میوم��د
چی؟ وای همه ی تنم سست

شده از فکرایی که به مغز بیچارهم هج��وم آورده. از
اگرهایی که هر کدوم می تونستعاقبت ب��دی رو ب��رام
رقم بزنه. از آدمی که ته خِط و هیچی براش نمون��ده

بعید نیست

بخواد باعث و ب��انی روز ه��ای س��یاهش رو ب��ه تب��اهی
بکشونه. دلم آشوب میشه و لحظه
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ای نگاه تیز و برندهش از جلوی چشمام کنار نم��یره.
کاش قلبم آروم بگیره. صدای

ملودی موبایلم ب��ه ص��دا درمی��اد ولی اونق��دری ج��ون
توی پاهام نیست که برم کیفم رو

از جلوی در بردارم. دستهام رو از صورتم جدا میکنم
و پیشونی دردناکم رو فشار

می��دم. ب��رای ب��ار دوم ک��ه ص��دای زن��گ موب��ایلم بلن��د
میشه، ناچار روی زانوهای مرتعشم

بلن���د میش���م و موب���ایلم رو از داخ���ل کیفم ب���یرون
میکشم.

» بله؟! «

رویا مکث کوت��اهی میکن��ه و بع��د ب��ا ه�وچی گ��ری داد
میزنه:

» وای وای ص��دات چ��را اینجوری��ه؟! ک��اری باه��ات
کردن؟!� راستش رو بگو! ماهک ای

خدا چرا اینقدر زود بهشون اعتماد کردی. «

خودم رو روی مبل ول میکنم و کم جون مینالم:
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» چرا اینقدر چرت و پرت میگی رویا! «

ساکت میشه و من ادامه میدم:

» من رو آوردن خ����ودم گفتم س����ر کوچ����ه پی����اده
میشم.نیما اینجا بود، میخواست من

رو بزنه رویا. «

ترسیده میگه:

» زدت؟! «

کوتاه میخندم و از شاهکارم میگم:

» کشوندمش ته کوچه اسپریم رو ت��وی چش��م ه��اش
خالی کردم. «صداش رنگ بهت میگیره:

» دروغ! وای من ب��ودم همونج��ا دراز ب��ه دراز س��کته
میکردم. «

خیلی بابت اینکه غیرمستقیم سرم منت گذاشته ب��ود
دلخور بودم. اصال به خاطر

همین بود که بهش زنگ نزدم تا بیاد دنبالم.

» همین دیگه، سرم منت میذاری نصف شبی مجب��ور
میشم با غریبه بیام همین
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میشه. من دست شماها امانتم مثال. «

انگار متوجه لحن دلخورم میشه چون آروم جوری که
بخواد از دلم دربیاره حرف

میزنه:

» وای من الل شم اگه بخوام سرت منت بذارم. من
دوست دارم بری درمان شی، تا

کی قراره از رانندگی بترسی آخه؟ شده هیوال برات.
»

بلند میشم و به سمت اتاقم میرم. در حالی که لباس
هام رو عوض میکنم بحث رو

هم خاتمه میدم:

» ترس��یدم فش��ارم ب��اال پ��ایین ش��ده ج��ون ت��وی تنم
نیست. میخوام بخوابم کاری

نداری؟! «

نفس پر حرصی میکشه و شب بخیر مختصری میگه.
زیر ملحفه میخزم و پلک
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روی هم میذارم. یه لحظه هم آشوبی که ب��ه دلم زده
بود آروم نمیگیره. صبح میون

صبحونه خوردن یاد هورناز میوفتم. باید هر چه زودتر
باهاش حرف بزنم و تا ماجرا

داغه راست و درست همه چی رو براش تعریف کنم.
خودم رو برای هر مدل واکنشی

آماده کردم. شاید از نظر اون کار من درس��ت نب��وده
و من اشتباه کردم که دست اون

م��ردک بی هم��ه چ��یز رو رو ک��ردم. کیفم رو ک��ه از
دیشب روی زمین مونده برمیدارم و

وارد اتاقم میشم. موبایلم رو از روی میز برمیدارم و
شماره هورناز رو میگیرم. کیفمرو� داخل کمد میذارم
و صدای خوابآلود هورناز توی گوشم میپیچ��ه. گوش��ه

لبم رو

گاز میگیرم و خجالت زده میگم:

» سالم هورناز جان صبحت بخ��یر. ش��رمنده بی��دارت
کردم. اصال به ساعت نگاه نکردم.

»
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صداش رو صاف میکنه:

» اشکال نداره، به جا نیاوردم!! «

گوشه تخت میشینم:

» معذرت میخوام. ماهک هستم. «

دستپاچه میشه:

» اِاِاِ... خوب هستین؟! «

» ممن��ون عزی��زم، غ��رض از م��زاحمت میخواس��تم
درمورد موضوعی که توی محل کارت

مطرحش کردم باهات صحبت کنم. «

کمی مکث میکنه و من بین سکوتش میگم:

» امروز وقت داری؟! «

» بله، امروز آزادم. کی و کجاش رو شما بگین. «

» خیلی� خب، دو س��اعت دیگ��ه لوکیش��ن ج��ایی ک��ه
برات میفرستم میبینمت. «

با تردید باشه ای میگه و تماس رو قطع میکنه. حتم��ا
فکر میکنه باز هم میخوام
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درمورد سمیر بهش بگم و راضیش کنم که اینقدر بی
میل بود. به هر حال خیلی

دختره خانمِی که دعوتم رو پذیرفت. دستی به س��ر و
روی خونه میکشم و دوش

میگیرم. آژانس خبر میکنم و آماده میشم.به کافه باغ
دنج ک��ه میرس��م هورن��از رو انته��ای آالچی��ق ه��ا، زی��ر

آالچیق آخری میبینم.

به سمتش میرمو وارد آالچی��ق میش��م ب��ا دی��دنم بلن��د
میشه. رو به روش میشینم:

» دیر کردم؟! «

سر تکون میده:

» نه، من هم جلو تر از شما رسیدم. «

سعی میکنم دوستانه رفتار کنم ت��ا حس ب��دی نس��بت
به من نداشته باشه. میلک

شیک توت فرنگی س��فارش می��دیم. هورن��از انگش��ت
درهم پیچیده و منتظر نگاهم
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میکنه. کف دستم رو زی��ر چ��ونهم تکی��ه گ��اه میکنم و
همینطور که خیره چشم های

آبیشم میگم:

» فکر کردی فاش کردن م��اهیت واقعی رام��تین ک��ار
سمیر بوده؟! «

یکه خورده و مبهوت نگاهم میکن��ه. گوش��ه لپم رو ب��ه
دندون میگیرم و ادامه میدم:

» سمیر اصال خبر نداشت، یعنی تا زمانی که تو بهش
نگفتی نمیدونست همچین

اتفاقی افتاده. «

ابرو درهم میکشه:

» یعنی چی! تو از کجا میدونی؟ «

میلک شیک هامون رو میارن و من ب��ا خج��الت ب��ا نی
مشغول میشم و چشم از هورناز

میگیرم:

» خب... خب کار من بود. «
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هین بلندی میکشه و چشم هاش سرزنش بار نگ��اهم
میکنن.» میدونم ک��ار درس��تی نک��ردم ب��رای ب��رادرت

فرستادم. راستش رو بخوای وقتی موبایل

رام��تین رو ه��ک ک��ردم و عکس ه��ا و پی��ام ه��اش و
هرزگی هاش رو دیدم خودم رو برای

چند لحظ��ه گذاش��تم ج��ای ت��و... فک��ر ک��ردم اگ��ه من
بودم و از همه جا بیخبر...� اگه یکی

میدونست و کمکم نمیکرد چی میشدم. «

دستش رو یه طرف صورتش میکشه و وایی زیر لب
میکشه. سر بلند میکنه و

حرص زده و عصبانی میتوپه:

» چ��را ب��رای داداش��م فرس��تادی. می��دونی چق��در
نگرانمه از اون روز به بعد!؟ تا یه وقت

خ��الی پی��دا میکنن خ��ودش ی��ا زنش باه��ام تم��اس
میگیرن. «

دست هام رو تکون میدم و تندتن��د جمل��ه پش��ت س��ر
هم ردیف میکنم:
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» ببخش��ید، ببخش��ید. فک��ر ک��ردم اگ��ه ب��رای خ��ودت
بفرستم فکر کنی کاره سمیرِ و از

سر حسادت و دش��منی میخ��واد بینت��ون رو ش��کر آب
کنه و تو باور نکنی. «

پر حرف و عاصی و عصبی نگاهم میکن��ه و انگ��ار ک��ه
تازه ذهنش مشغول آنالیز میشه:

» اصال، اصال رامتین به تو چه ربطی داشت؟ چرا این
کار رو کردی؟ «

پروو تر از همیشه سینه جلو میدم:

» اصال از این کارم پشیمون نیس��تم. خداروش��کر ک��ه
یه کاری از دستم بر اومد و اون

بی همه چیز نتونس��ت ت��و رو ب��ه دام خ��ودش گرفت��ار
کنه. «

نگاه عصبی و خشمگینش روی من خشک میشه و ب��ا
دهن باز نگاهم میکنه:

» من، من اصال نمی فهمم. یعنی چی؟ «
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س��کوت می کنم و بهش اج��ازه فک��ر ک��ردن می��دم.
خیلی با خودش درگیره و گاهی بلند

بلند چیزایی واسه خودش زمزم��ه میکن��ه.پریش��ونه و
می فهمم درک این موضوع براش

سخته. با مظلومیت بهش نگاه میکنم:» ببخشید ولی
نتونستم نسبت به این موضوع بی خیال باشم. «

هنوز تو افکار خودشه که یهو نگ�اه پ�ر از سرزنش�ش
رنگ پشیمونی میگیره و زیر لب

زمزمه میکنه:

» وای وای وای چرا بهش زنگ زدم. چرا چش��م ه��ام
رو بستم و دهنم رو باز کردم! «

چشم هاش پر میشه و با بغض میناله:

» وای خ����دا! من چق����در ب����ه س����میر تهمت زدم و
تهدیدش کردم. «

لب ل��رزون ب��االییش رو ب��ه دن��دون میگ��یره و ح��رف
دلش سر باز میکنه:
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» مث���ل این چن���د وقت فق���ط نگ���اهم ک���رد و هیچی
نگفت. فقط یه کلمه گفت کاره من

نبوده. حتی تالش نکرد بهم ثابت کنه. «

بهش حق میدم. از کسی ض��ربه خ��ورده ک��ه اون آدم
رو چشم بسته قبول داشت. االن

کوچک ترین آزاری از هر جایی ببینه اولین کس��ی ک��ه
بهش فکر میکنه سمیرِ.

خیسی زیر چشم هاش رو با دستمال کاغذی میگیره.
مغموم نگاهش میکنم:

» اون شبی که تو بهش زنگ زدی سر شرط بندی ب��ا
دوست هاش رفته بود دیوار

مرگ. «

چش��مم ب��ه لب ه��ای برچی��دهش میوفت��ه، ب��ه میل��ک
شیکش اشاره میکنم:

» یکم بخور بقیهش رو هم بگم. «

سری به اطراف تکون می��ده و می��ل ن��دارمِ زی��ر ل��بی
می گه. نگاهش عمق گرفته و
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معلومه که اصال تو این فضا نیست.

ش��اید نبای��د این ح��رف ه��ا رو م��یزدم ولی میخ��وام
متوجه بشه هر زخمی که بخوره، هر

آسیبی که ببینه از طرف سمیر نیست. من س��میر رو
آزار دهن��ده نش��ناختم. م��ا زن هارفت��ار و نگ��اه ه��ا رو
خیلی خوب تشخیص میدیم. شاید اخالقش تن��د باش��ه

و بداخالق،

ش��اید زود ج��وش باش��ه و بیحوص��له... ولی م��رده!
پسری که نشناخته از ناموس

مملکتش دفاع کنه نمیتونه بد باشه. خنکی میلک توت
فرنگی حالم رو جا میاره.

لیوان رو بین انگشت هام میچرخونم:

» نمی���دونم چش ب���ود ولی نمیتونس���ت دس���تش رو
حرکت بده. همون شب هم یکی از

دوس��ت ه��اش گفت ک��ه ب��ه زودی جش��ن عروس��ی
میگیرن. «

ح��الت اون ش��بش و مچال��ه ش��دن ت��وی خ��ودش و
افتادِن شونه هاش جلوی چشم هام
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جون گرفت:

» دی���دی آدم س���ردش میش���ه مچال���ه میش���ه ت���وی
خودش؟! یا یه غم بزرگی میشینه

روی شونه هاش، شونه هاش خم میشه! «

هورناز آه بلندی میکشه:

» وقتی فهمید کارِ من بود خیلی عصبانی شد... فک��ر
کنم اگه میتونست لهم میکرد.

»

اخمی چاشنی لحن بغض دارش میکنه:

» واقع��ا خ��ودش ت��ورو نفرس��تاده؟!� آخ��ه کلی رفی��ق
داره چرا از بین اونا فقط تو پیش

قدم شدی؟! «

منتظر همچین سوالی بودم! حق داشت به این زودیا
باور نکنه.

» ب��ه گفت��ه خودش��ون س��میر دوس��ت نداش��ته کس��ی
دخالت کنه، بهشون گفته اگه
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برگرده بذارید ب�ه خ�اطر خ�ودم برگ�رده ن�ه ب�ا زور و
حرف و توجیه های شما من هم

خیلی سرتق و فضولم ک��ه االن جل��وی ت��و نشس��تم...
وگرنه طاقت دیدن روی من رو

نداره که هیچ عین جزامی ها باه��ام رفت��ار میکن��ه «»
تو همدانشگاهیش بودی؟! «

سری به معنای نه تکون میدم:

» نه، من از طریق پردیس باهاشون آشنا شدم. «

ابرو باال میندازه. دو دِل و کمی شک داره. چیزی ک��ه
باید میگفتم رو گفتم؛ حاال

راحت شدم. مثل یه گ��ونی گچ روی دوش��م س��نگینی
میکرد این حرف ها. به سمتش

خم میشم و دستم رو به طرفش میگیرم:

» الزم و واجب دونس����تم این ح����رف ه����ا رو بگم،
نخواستم کارم؛ چه خوب چه بد پای

کسِی دیگه ای نوشته بشه. «

دستش رو میفشارم و دوستانه میگم:
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» خیلی� خوشحال شدم از اینکه با دخ��تری ب��ه خ��وبی
تو آشنا شدم. «

بع��د از خ��داحافظی ازش ج��دا میش��م و از کاف��ه ب��اغ
بیرون میام. به آژانس زنگ میزنم و

جل��وی کاف��ه منتظ��ر میایس��تم. دس��تم رو س��ایه ب��ون
پیشونیم میکنم که صدای صوتی

ایمو رو میشونم. با خنده جواب میدم:

» االن شبه یا صبح؟! «

» شبه دیگه، وقته خوابه. «

» خب تو چرا بیداری؟! «

» بیدار موندم با دختر عموم چند کلم��ه ص��حبت کنم.
»

آژانس میرسه و من س��وار ماش��ین میش��م. مرتض��ی
میگه:

» الو! کجا رفتی ماهک؟! «

آدرس خون�ه رو ب�ه رانن�ده می�دم:» ببخش�ید، داش�تم
آدرس رو به راننده میدادم. «
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صدای خشخشی میاد:

» خب، چهخبر ماهک خانم! «

بیحوصله به در ماشین میچسبم:

» خبری نیست جز اینکه من دیگه واقعا خسته شدم.
»

با آرامش میگه:

» عمو و زنعمو هم خیلی کالفه هس��تن. ت��ا ک��ار ه��ای
گیرین کارتت جورشه ما هم کار

های کالس پیانو و معرفیت به یه گروه خوب رو ج��ور
میکنیم. «

ذوق ته دلم رو قلقلک میده و صدام رو شاد میکنه:

» وای یعنی من با رویای اجرای کنسرت نمیمیرم. «

بم میخنده:

» ن��ه دیگ��ه، این هم��ه ب��رای حقیقی ش��دن رویاه��ات
تالش کردی. «

یهو جدی میشه:

» رویا یه چیزایی میگفت. نیما آزاد شده؟! «
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تلخ میش��م. ه��رچی ش��ور و هیج��ان داده ب��ود ب��ا این
جمله سوالیش همهش پر کشید

دوده هوا شد.

» فکر کنم داری به شعورم توهین میکنی. «

صداش رنگ تعجب میگیره:

» یعنی چی! این چه حرفیه ماهک؟! «تندی میکنم:

» نیما دوست صمیمی تو بود نه من! فکر ک��ردی من
نمیدونم حتی بعد از رفتنت

هم باهم در ارتباط بودین! «

فکرم رو به زبون میارم:

» شایدم بعد از آزادیش ارتباط رو از سر گرفتین. «

اولش کمی مکث میکنه که این مکثش شک ب��دی ب��ه
دلم میندازه.

» ای بابا! چی میگی برای خودت ماهک... من قیدش
رو زدم. «

یه طرف لب هام به سمت باال کشیده میشه:

» باشه، کاری نداری؟! «
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» اه... چرا رو ترش میکنی میخواستم باه��ات ح��رف
بزنم. «

چشم هام رو میمالم:

» االن حوصله ندارم... میرم پیش س��عیدی ب��بینم ب��ه
کجا رسونده کار من رو. «

ه���وفی میکش���ه و ناچ���ار تم���اس رو قط���ع میکن���ه.
دلشورهی عجیبی به جونم افتاده که

نمیدونم منشاءش از کجاس��ت. ی��ه ش��کی افت��اده ب��ه
جونم، یه شکی که...

" سمیر "

تهریش قسمت چونهم رو میخارونم و گوشی رو بین
شونه و گوشم نگه میدارم و

پیراهن لیموییم رو از کمد ب��یرون میکش��م. میث��اق ب��ا
خنده میگه:» خوشگل کنیا.� «

ص�������ورتم رو کج میکنم و پ�������یراهن رو روی تخت
میندازم.حوله رو از دور شانم باز

میکنم:
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» مگ��ه دارم م��یرم خواس��تگاری مرتیک��ه. « قلی ب��ه
قلیونش میزنه:

» باالخره آشتی کنونه دیگه. «

ش���لوارم رو پ���ام میکنم و گوش���ی رو روی آیف���ون
میذارم و روی لپ تاپم قرارش میدم:

» مگه قهریم! باب��ام دلخ��وره ک��ه اونم دارم م��یرم از
دلش دربیارم وگرنه طفلک مامانم،

من تاوان گناه های نداشتهش هستم. «

میثاق عصبی میش��ه و پ��ر ح��رص و س��رزنش وار داد
میزنه:

» گمشو بیلیاقت نمیشه دو کلمه باهات حرف زد. «

تلفن رو قطع میکنه. در حالی که دکمه ه��ای پ��یراهنم
رو میبندم به موبایلم نگاه

میکنم. پسرهی خل، دارم به خودم ب��د و ب��یراه میگم
اون سیم پیچیش قاطی

میکنه. موهای خیس��م رو سش��وار میکش��م و س��وئیچ
ماشین رو برمیدارم و وارد
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آسانسور میش��م. ب��ه س��مت پارکین��گ م��یرم و س��وار
ماشین میشم. استارت میزنم و

در پارکینگ رو با ریموت ب��از میکنم. س��ر بلن��د میکنم
که از آیینه باریک جلو رامتین

رو می��بینم. در ح��الی ک��ه دس��ت ه��اش ت��وی جیب
شلوارشه و با تمسخر به ماشین نگاه

میکنه وارد پارکینگ میشه و در پارکینگ رو از طری��ق
ریموت دستِی باالی در

میبنده. چشم از آینه میگیرم و پی��اده میش��م! لعن��تی.
حتی یک درصد هم فکر

نمیکردم بدون��ه من کیم! یع��نی هورن��از بهش گفت��ه؟!
گوشه لبم رو به دندون میگیرم

و ماش���ین رو خ���اموش میکنم. پی���اده میش���م و ب���ه
سمتش میرم. وسط پارکینگ

وایستاده و مغرورانه نگاهم میکن��ه. ب��ا فاص��له رو ب��ه
روش میایستم که پقی میزنه زیر

خنده و با لحن بدی میگه:» چطوری عوضی؟! «
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چشم ریز میکنم و سرد و خشک میگم:

» تو، توی پارکینگ خونه من چیکار میک�نی! اص�ال من
تورو میشناسم؟! «

به در و دیوار پارکینگ نگاه میکن��ه و ب��ا هم��ون لحن و
خنده ای که روی مخه میگه:

» خیلی� بدجنسی سمیر! «

کلهم داغ میشه. خودش نامردی کرده حاال من ش��دم
ناجنس! یه قدم به سمتش

برمیدارم و داد میزنم:

» حرف دهنت رو بفهم بیبته. «

دندون روی هم میکشه و کل صورت و گردنش کب��ود
میشه. خودش رو به من

میرس��ونه و پ��یراهنم را ب��ه مش��ت میکش��ه و ت��وی
صورتم داد میزنه:

» عوضی، دی��دی ب��ا من خوش��ه ک��بریت گرف��تی زی��ر
رابطمون؟! «
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دست ه��ام رو دور مچ ه��اش می��پیچم و ب��ا ق��درت از
سینهم فاصلهش میدم. طوری که

نیم ق��دم ب��ه عقب پ��رت میش��ه. ک��ف دس��تم رو روی
تخت سینه اش میکوبم و بُرنده

میگم:

» چرت و پرت نگو مرتیکه. بی رگ بودِن خودت گن��د
زد به رابطتون. آدرس خونه

من رو کدوم خری بهت داده؟! «

داد میزنه:

» ه��ر خ��ری.نفس��م رو گرف��تی، اوم��دم نفس��ت رو
بگ��یرم. «ح��رفش تم��وم نش��ده پیش��ونیش رو محکم

روی دماغم میکوبه و برای لحظه ای مغزم

تکون میخوره و سیاهی چش��م ه��ام گم میش��ه. یقهم
رو میگیره و من رو به صندوق

عقب ماشین میچسبونه و عربده میزنه:

» گه زدی به زندگیم. «
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فشار دست هاش رو روی سینهام زی��اد میکن��ه و من
بیشتر به عقب خم میشم که پر

کینه میگه:

» ب��ا این ش��یرین ک��اریت چی نص��یبت ش��د ه��ان!؟
برگشت پیشت؟! «

داد بلندش من رو به خودم می��اره و ب��اعث میش��ه از
حالت منگی خارج شم.

» برگشت عوضی؟! «

دستم رو باال میارم و گردنش رو فشار می��دم. فش��ار
دستم رو اونقدر زیاد میکنم که

خ��ون ب��ه کاس��ه چش��مش پمپ��اژ میکن��ه گ��وش ه��اش
قرمز میشه. به محض اینکه دست

ه��اش از دور یقهم ش��ل میش��ه تن راس��ت میکنم و
همینطور که به طرف در

میکشونمش با داد تشر میزنم:

» عوض��ی ت��ویی ک��ه دخ��ترای ش��ب و روزت رو ج��دا
میکنی تا دو نوبتی حال کنی.
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عوضی تویی که یه دخ��تر پ��اک و س��اده رو کش��وندی
پای کثافت بازیات. تو ناموس

نداری که اینقدر دریده ای و خشتک پاره ای! «

گلوش رو محکم تر میچسبم و ب��ه در فش��ار می��دم و
همزمان با دست دیگهم ریموت

دس��تی رو م��یزنم ت��ا در ب��از ش��ه. یب��ار محکم ب��ه در
میکوبمش که از شدت درد صورتش

جمع میشه و خشن ولی آروم میغرم:

» اونی ک�������ه بهت آدرس اینج�������ا رو داده من رو
نمیشناخته.� نمیدونسته من کله ندارم

بیمخم میزنم اعالمیه روی دیوار میشی. «طعم تلخ و
گس خ��ونی ک��ه از دم��اغم ج��اری ش��ده بین لب ه��ام

پخش میشه و زبونم

مزهش میکنه. در ک��ه ت��ا نص��فه ب��از میش��ه اه��رم رو
میکشم تا متوقف شه به عقب

هلش میدم تا از پارکینگ خارج شه. دست و پا میزن�ه
و تا دستم رو از گلوش جدا
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کنم.

»بکش دستت رو لعنتی!«

دستم رو پایین می��ارم و یقهش رو بین مش��تم مچال��ه
میکنم و صورتش رو جلو

میکشم.

»اینقدر کث��افت و لج��نی ک��ه ب��وی تعفن گن��د کاری��ات
پیچید و به مشام اون دخترم

رسید. من که ب��ا ت��و دی��دمش وا دادم ول ک��ردم ولی
هرکی ذات گندت رو رو کرده

دمش گرم. «

مات و مبهوت نگاهم میکنه که خونآبه داخل دهنم رو
جمع میکنم و تف میکنم

توی صورتش و قبل اینک��ه اج��ازه ب��دم حرک��تی� بکن��ه
مشتم رو حوالی صورتش میکنم.

گردنش با صدای بدی به یه س��مت میچرخ��ه. ه��ولش
میدم که تعادلش رو از دست
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میده و پخش زمین میشه. دستی به پیراهنم میکش��م
و انگشتم رو تاکیدی روی

هوا تکون میدم:

» حاال یر به یر شدیم. دفعه بعد از ده کیلوم��تری من
رد شی باید دنبال جنازهت توی

سوراخ سمبه های شهر بگردن. «

نال��ه ای میکن��ه و کث��افتی نث��ارش میکنم. ب��ه داخ��ل
پارکینگ برمیگردم و در رو کامل

میبندم. درد دماغم عین برق فشار قوی مغزم رو ب��ه
درد میاره. چونه به قفسه سینه

ام میچسبونم و به پ��یراهن خ��ونیم نگ��اه میکنم. نفس
کالفه ای میکشم و به سمت

واحدم میرم.چقدر درد داشت فکرِ اینکه هورناز ت��وی
همچین ارتباط ای بوده. چقدر بیشتر درد

داشت که مِن بی همه چیز هم همین ک��ار رو باه��اش
می کردم اما هربار کاری می

کردم که بفهمه و جلوی چشمام آب شه.
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من دیگه چه حی��وونی ب��ودم ک��ه ب��ا دی��دِن حس��ادت و
خودخوریش لذت می بردم و نمی

فهمیدم چی به روزش آوردم!؟

وای قلبم. حاال که بیرون گود ایستاده بودم و ب��ه اون
لجنزاری که رامتین ساخته بود

نگ��اه می ک��ردم، نفس��م از دردی ک��ه قلبم، هورن��ازم
میکشید، بند میومد. وارد خونه

میشم و یکراست به اتاقم میرم و جلو آینه میایستم.
روی پیشونی و گردنم عرق

های درشتی نشسته و از پره ه��ای دم��اغم خ��ون زده
بیرون. با حرص و عصبانیتی� که

نفس��م ه��ام رو ص��دا دار ک��رده پش��ت دس��تم رو زی��ر
دماغم میکشم و بدون باز کردن

دکم��ه ه��ای پ��یراهنم دو ط��رف یقهم رو میگ��یرم و
محکم میکشم. دکمه ها هر کدوم

به یه ط��رف می��پرن و فک��ر کنم پ��یراهنم دیگ��ه قاب��ل
استفاده نباشه. به سمت سرویس
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بهداشتی میرم و دست و صورتم رو میشورم. ب��افت
به بافت صورتم درد میکنه،

طوری که نمیتونم روش دست بکش��م. کافی��ه بفهمم
کی آدرس خونه من رو به این

شل مغز داده تا روزگارش رو مثل شب، س��یاه کنم.
کاش میتونستم به هورناز زنگ

بزنم و بگم چرا من رو به این شرِّ اش��غال گف��تی ک��ه
جوجه تازه سر از تخم درآورده

بی��اد جل��وی در خون��ه من و ب��رای من ق��د علم کن��ه.
گندت بزنن حاال من چه جوری برم

خونه بابام؟ موبایلم رو از جیب شلوارم درمیارم و با
خونه بابا تماس میگیرم. قالب

یخ از فریزر درمیارم و توی نایلون میپیچیمش و روی
دماغم میذارم. صورت جمع

میکنم. صدای مهربون مامان توی گوشم میپیچه:

» جانم؟! کجا موندی مادر! «
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روی ص��ندلی کن��ار ک��انتر میش��ینم و س��عی میکنم از
جوری حرف ب��زنم ک��ه نگ��رانم نش��ه.» س��الم مام��ان
جان. ببین یه ک��اری ب��رام پیش اوم��ده نمیت��ونم ولش

کنم بیام. یه شب

دیگه بیام؟! «

آه غمگینی میکشه و مغموم میگه:

» چه کاری عزیزم! بابات منتظرته بهش چی بگم؟ «

ش��رمنده پل��ک میبن��دم و ه��ر چی فحش بل��دم حوال��ه
رامتیِن حالم بهم زن میکنم.

» میدونم چوب خطم پر شده و کارم پیش باب��ا خیلی
سخت شده. ولی به خدا

نمیتونم خ��ودت ی��ه چ��یزی س��رهم میک��نی؟ روش رو
ندارم پشت تلفن باهاش حرف

بزنم. «

صداش میگیره و انگار به دل من چنگ میزنن.

» باشه مادر. برو به کارت برس. «
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ازش خداحافظی میکنم و بلند میشم و به وارد اتاقم
میشم. روی تخت ولو میشم

و در حالی که یه پام روی تخت��ه و ی��ه پ��ام روی زمین
پلک میبندم. شقیقه هام نبض

م��یزنن و س��رم گیج م��یره. چ��ه ج��وری پی��دا کنم اون
نامردی رو که خونه من رو نشون

این نخاله داده؟ چقدر دوست دارم گوشی رو بردارم
و از هورناز بپرسم با چه انگیزه

ای از عش���ق قبلیت نشس���تی ب���رای این سوس���وِل
آمپولی تعریف کردی! دستی به

پیشونیم میکشم ک��ه ص��دای مل��ودی موب��ایلم از روی
کانتر بلند میشه. با صورتی

درهم بلن��د میش��م و مق��ابلم ک��انتر میایس��تم. اس��م
هورناز روی صفحه فشارم رو باال

میبره! نکنه خودش رام��تین رو فرس��تاده؟! ولی اون
که آدرس اینجا رو بلد نیست. لب

به دندون میکشم و ب��ا لح��نی ک��ه ج��ون میکنم خن��ثی
باشه، جواب میدم:
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» بله؟! «

ص��داش میل��رزه:» س��الم. من ک��ه ب��د موق��ع م��زاحم
نشدم؟ «

قلبم هری سر میخوره و مییوفته. با مِن! داره ب��ا من
این مدلی نرم و مالیم حرف

میزن��ه. دلم پیچ میخ��وره. دس��تم روی س��ینه ام چن��گ
میشه و به یه کلمه بسنده

میکنم:

» مراحمی. «

بزاق دهنش رو با صدا قورت میده و آروم میگه:

» زنگ زدم بگم که... «

حرفش رو میخوره و مکث میکنه. انگار دو دِل ب��رای
گفتن حرفی که توی گلوش

گیر ک��رده. پ��اکت س��یگارم رو از جیبم درمی��ارم و ی��ه
نخش آتیش میزنم و منتظر به

نفس ه��ای ل��رزون هورن��از گ��وش می��دم. س��کوتش
طوالنی میشه، دود سیگار رو از بین
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دندون هام خارج میکنم و کف دستم رو بند لبه ک��انتر
میکنم:

» چی میخوای بگی؟! «

بزاق دهنش رو با صدا قورت میده و پر بغض میگه:

» اون... اونشب من زود قضاوت کردم. «

خشک میشم و بهت زده چشم هام گش��اد ت��ر از ح��د
معمول میشن! از کجا فهمیده

که قضاوت کرده؟ این دخ��تر چی میگ��ه؟ بع��د از س��ه
سال خودش با میل خودش زنگ

زده و داره ازم معذرت خواهی میکنه با اینکه تا چن��د
روز پیش اصرار داشت همه

باله��ایی ک��ه س��رش می��اد ک��ارِ من و من لک��ه س��یاه
زندگیشم. سیگار نصف و نیمهم رو

روی پاکتش خاموش میکنم و با تعجب میپرسم:

» تو از کجا میدونی که قضاوتم کردی؟! «

هق میزنه و دل من رو میلرزونه.» خب میدونم. «

فندک رو روی کانتر میچرخونم و پافشاری میکنم:
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» از کجا میدونی؟! «

دماغش رو باال میکشه و ناز قاطی ص��دای گ��رفتهش
میکنه:

» پشت تلفن نمیتونم تعریف کنم، مفصله. «

باز داره من رو هوایی میکنه. تموم تنم گر میگ��یره و
دل ضعفه فشارم رو باال پایین

میکنه. چیشد ت��وی دو س��ه روز هورن��از از این رو ب��ه
اون رو شد؛ طوری که بعد از

چند سال زنگ بزنه و با ناز حرف بزنه؛ برای منی که
هیوالی منفور زندگیش بودم. با

خودم اتمام حجت کرده ب��ودم ک��ه فراموش��ش کنم و
به هر نحوی که شده دیگه بهش

فکر نکنم. ولی یه چیزی قلقلکم میده تا جمله ای که
نباید رو به زبون بیارم. خیلی

دوست دارم بدونم اونی که هورناز رو ت��رغیب ک��رده
که به من زنگ بزنه کیه و چی
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بهش گفت��ه. زب��ون روی لب ه��ام میکش��م و بیاختی��ار�
میگم:

» کجایی؟! «

» بیمارستان.� شیفتم تموم شده میخوام ب��رم خون��ه!
»

» کسی خونتونه؟! «

از ترس اینکه فکر بدی نکنه به جملهم اضافه میکنم:

» اگه کسی خونه منتظرت��ه بهش خ��بر ب��ده یکم دی��ر
میرسی خونه. «

آروم میپرسه:

» چ��را؟! «ب��ه س��مت ات��اقم م��یرم و پیراه��نی از بین
لباس هام بیرون میکشم تماس رو روی

آیفون میذارم و پیراهنم رو تنم میکنم:

» خیلی� مشتاقم ب��دونم کی اص��ل م��اجرا رو گذاش��ته
کف دستت. مگه نمیگی نمیتونی

پشت تلفن توضیح بدی؟! «

صدای خیابون و ماشین ها با صداش آمیخته میشه:
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» آخه مفصله. «

س��وئچ و کی��ف پ��ولم رو از روی م��یز چن��گ م��یزنم و
موبایل رو برمیدارم و از خونه

خارج میشم:

» خب پس سریع برام آدرس ی��ا لوکیش��ن ج��ایی ک��ه
هستی رو بفرست. دارم راه

میوفتم. «

باشه ای میگه و ت��ا من ماش��ین رو از پارکین��گ خ��ارج
کنم آدرس رو برام پیامک

میکنه. سعی میکنم از کوچه پس کوچ��ه ه��ا و می��انبر
ها برم تا زودتر به مقصد برسم.

اینکه کی به غیر از من و میثاق و ماهک از قضیه خبر
داره مثل خوره داره مغزم رو

میخ��وره. اینق��در این س��وال ت��وی ذهنم بزرگ��ه ک��ه
نمیتونم به چیزی فکر کنم و حتی

تپش های بیوقف��ه و بیام��ان قلبم رو نادی��ده میگ��یرم.
گوشه خیابون میبینمش و
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نگ��اهم روش کش می��اد. کن��ار پ��اش ترم��ز میکنم و
هورناز با تعلل سوار میشه. در رو

میبن��ده و خ��یره ب��ه رو ب��ه رو س��المِ آرومی میکن��ه.
جواب سالمش رو میدم و خیره

بهش، ته دلم یه هیجان خاصی رو حس میکنم که ی��ه
لحظه چشمش به صورتم

میافت��ه و وحش��ت زده ب��ه در میچس��به و هین بلن��دی
میکشه. اخم غلیظی میکنم:

» چیه؟! «

با تعجب و لکنت ب��ه ص��ورتم اش��اره میکن��ه:» ص��و...
صورتت چیشده؟! «

گوشه لب هام به سمت باال میره:

» هیچی، باد کله یکی رو خوابوندم. «

مات نگ��اهم میکن��ه و لب ب��ه دن��دون میگ��یره. ب��ا این
اداها و یکه خوردن هاش بیشتر

عصبانیم میکن��ه؛ ط��وری ک��ه دوس��ت دارم حرص��م از
رامتین رو هم سرش خالی کنم
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که رابطمون رو گذاشته کف دستش.

از گوش����ه چش����م نگ����اهش میکنم و فرم����ون رو
میچرخونم و وارد الین میشم.

» میشه این مفصل رو برای من تعریف کنی؟! «

» اوهوم. ببین، یکی از دوستات... «

میون حرفش میپرم و جدی و بدون اینکه مهلت ب��دم
با قاطعیت میپرسم:

» یکی از دوستام چیه؟! اسم ببر! کدومش؟ «

دسته های کیفش� رو میون دست هاش فشار میده و
مقنعهش رو صاف میکنه.

» گفت، ماهکم. «

راه نفسم بسته میشه و ب��ا دهن ب��از نگ��اهش میکنم.
چشم از من میدزده. ماشین رو

گوش��ه خی��ابون میکش��م و ک��امال ب��ه س��مت هورن��از
میچرخم. آخرش یه کاری دسِت

این دختره فضول میدم:

» چی گفته بهت؟! «
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موهایی که کج روی صورتش ریخته رو م��رتب میکن��ه
و با بغضی که توی چشم و

گلوش ج��ا خ��وش ک��رده میگ��ه:» ی��ه روز ص��بح رفت��ه
ب��ودم خری��د برگش��تنی دی��دم ی��ه دخ��تره ب��ور جل��وی

خونهمونه. گفت

از دوستای توئه! یعنی از بچه های گروهتون��ه... اوم��د
از تو گفت از حال بدت. «

بغض بیصدا میشکنه اشک های گوله گوله روی گون��ه
هاش جاری میشه:

» اصال توجه نمیکردم به حرف ه��اش. فک��ر میک��ردم
خودت فرستادیش و خودت

یادش دادی تا اون حرف ها رو تحویلم بده. «

هر کلمه که از بین لب هاش خارج میش��ن گوش��ه ب��ه
گوشهی دلم رو مثل مین

میترکونه. این دختر چه کار هایی که نکرده!

» فکر کردم همه حرف هاش ک��ذب و دروغ��ه، ردش
کردم رفت تا بعدش که داداشم
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زنگ زد و از ایمیلی که براش فرستاده شده گفت. «

لب ه��اش میل��رزه و ن��وک دم��اغ و جفت گون��ه ه��اش
قرمز میشن.

» آخه مگه دور و بر من کی جز تو ه��ک بل��د ب��ود ک��ه
بهش شک کنم و فکر و ذکرم تو

رو پس بزنه... بی... بیفکر به تو زنگ زدم و... «

هقهقش اجازه نمی��ده ح��رفش رو ادام��ه ب��ده. مغ��زم
داغ میکنه و انگار توی کوره

آتیش گ���یر افت���اده باش���م تم���وم وج���ودم از درون
میسوزه. دستم رو باز میکنم و با

انگشت اشاره و شست شقیقه هام رو فشار می��دم.
چقدر اتفاق افتاده و من بیخبرم.

نفس کالفه ای میکشم و آروم میگم:

» گریه نکن لطفا. «

صدای گریهش باال میگیره که بلند میگم:

» االن این گول��ه گول��ه اش��ک ریختن��ات ب��رای چی��ه؟!
هوم؟! «
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بغضش رو قورت میده و با پشت دستش اشک هاش
رو پس میزنه:» نمیدونم چرا... از بابت ت��و... هن��وزم

هم مثل هفت سال پیش عمل میکنم. «

دوباره ماشین رو روشن میکنم و راه میافتم. از زی��ر
دستی پاکت سیگارم رو

برمیدارم و دودِ یه نخش رو به ریه هام میفرستم. به
جلو زل میزنم:

» من که چیزی نگفتم. به تو گفتم کار من نبوده ولی
پیش خودم بهت حق دادم که

باورم نکنی. «

خاکستر� سیگارم رو میتکونم:

» قضیه ایمیل و اینا رو هم ماهک گفت؟! «

» اوهوم. «

نفس آسوده ای میکشم. احساس راحتی میکنم و ته
دلم از ماهک متشکر میشم

که این بار رو از روی ش��ونه ه��ام برداش��ت و من رو
بیشتر از این توی چشم هورناز خار
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و خفیف نکرد. فین فینی میکنه و میپرسه:

» جدی این کبودی صورتت برای چیه؟! «

زه��ر خن��دی م��یزنم و پش��ت چ��راغ قرم��ز میایس��تم.
زبونم تلخ میشه و زهر میریزه به

جونش که دوباره اشک هاش سرازیر میشه:

» کار آقا رامتینتونه. اومد قدقد کرد رفت. «

با تشر و اخم داد میزنم:

» نشس��تی من رو ب��راش نبش ق��بر ک��ردی؟! ب��ا چ��ه
انگیزه ای واقعا!؟ «

رنگش میپره و به من من میافته.

» پر... پرسید. «

چراغ سبز میشه و دنده رو جا میندازم و با همون تن
صدا میگم:» ربطی داشت بهش؟! «

لب برمیچینه:

» سر...� سر من داد نزن. «

داد میزنم و حق به ج��انب انگش��ت اش��ارهم رو روی
فرمون میکوبم:
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» داد میزنم. چون حقمه داد میزنم. بهش گفتی یکی
بود مثل خودت کثافت؟!

آره؟! «

انگشتاش رو روی لبش میذاره و میناله:

» نه. نه به خدا. «

دور میزنم و وارد کوچهشون میشم:

» نباید میگفتی،� با هیچ کس��ی هیچ ک��اری ن��دارم ولی
ارتباط و گذشته که برای من و

توئه فقط برای من و توئه. ازت پرسید؟!� غلط ک��رد،
اون اومده بود با االن تو آشنا بشه

یا گذشتت؟! «

جلوی در خونهشون نگه میدارم. همونطور که بیص��دا
اشک میریزه به صندلی

چسبیده.� سیگار دیگه ای روشن میکنم و میپرسم:

» خونه من رو میشناسی؟! «

دماغش رو باال میکشه و سر باال میندازه:

» نچ. «
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سر به سمتش میچرخونم و ح��الت عص��بیم رو حف��ظ
میکنم:

» یعنی تو آدرس خونه من رو بهش ندادی؟! «

گوشه لبش رو به دندون میگیره و کیفش رو به چنگ
میگیره:» به خدا هیچی، فقط... فقط از تو گفتم. «

ازش رو میگیرم و تند و تلخ میگم:

» آفرین آفرین کار خوبی کردی. «

س���نگینی نگ���اهش رو روی خ���ودم احس���اس میکنم.
دلخورم، خیلی دلخورم. من گناه

کردم کثافت کاری کردم ولی هیچوقت مخل آسایش
هورناز نشدم. دخالت نکردم

توی زندگیش جز اون وقت��ایی ک��ه خ��ودش خواس��ت،
خودش اصرار کرد. اینقدر برام با

ارزش و عزیز ب��ود ک��ه اگ��ه میگفت آدم بکش ِچش��م
بسته میگفتم َچشم و قاتل

میش��دم. ب��ازدمم رو ب��ا ص��دا ب��یرون میفرس��تم ک��ه
هورناز بدون خداحافظی از ماشین
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پیاده میشه. منتظر میمونم تا وارد خونه بشه. صدای
بستن در که میاد پا روی گاز

میذارم و راه میافتم. فکر میکردم فقط خودم ن��امرد
عالمم و دل عزیزم رو شکستم.

اه گن���د اون روزی رو ک���ه من دل دادم. موب���ایلم رو
برمیدارم و با میثاق تماس

میگیرم. صدای شاد و شوخش توی گوشم میپیچه:

» شیری با روباه؟! «

» گرگم. «

هرهر میخنده. فحش آبداری نثارش میکنم.

» اِاِاِ... بیادب، بابا جان رو رویت کردی؟! «

پنجه الی موهام میکشم و بیحوصله ب��ه اتوب��ان نس��بتا
خلوت نگاه میکنم.

» نه، رامتین اومد دهن هم رو پیاده کردیم. «

بهت زده میگه:
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» رامتین؟! آدرس خون��ه ت��و رو از کج��ا گ��یر آورده؟!
«» چ��ه ب��دونم مرتیک��ه الش��خور اوم��ده ب��ود طلب

نداشتهش رو از من بگیره. «

پرحرص داد میزنه:

» پ��ارهش میکنم ای��دزی رو... از م��ادر زاده نش��ده
برای حاجی ما کسی قد علم کنه. «

از لحنش خندهم میگیره.

» هوایی نشو حاال. خودم پارهش کردم. ب��بین من ی��ه
سری فایل پیدا کردم. تموم

اسناد این امتیاز های ش��رکتی و تج��ارِی ک��ه ب��ا دوز و
کلک از آدمای معمولی گرفتن و

ب��ه آدم��ای خودش��ون دادِن... فق��ط فَ��ِک قفلش��ون
مونده. چیکار کنم؟! «

کمی مکث میکنه:

» دستت درست داداش، فعال دست نگ��ه دار ب��ا بچ��ه
ها حرف بزنم. «
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» کی حرف م��یزنی. خ��ودت ک��ه می��دونی فای��ل ه��ای
امنیتی ردیاب دارن میترسم برام

دردسر شه. «

» ت��ا آخ��ر هفت��ه اوکی میش��یم. جش��ن هوش��مند این��ا
هستی دیگه؟! «

ریموت پارکینگ رو م��یزنم و وارد پارکین�گ میش��م. از
آیینه بغل نگاهی به صورت

کبودم مین��دازم و انش��اءالله ای میگم. تلفن رو قط��ع
میکنم و میخوام سوار

آسانسور بشم که میبینم ب��از هم خراب��ه. حس��رت ب��ه
دل موندم یه بار این آسانسور کار

کنه. پله ها رو باال میرم و به طبقه ماهک که میرس��م
مکث میکنم.

کاش میتونس��تم در خ��ونهش رو ب��زنم و ازش تش��کر
کنم. ولی حیف! اینقدر بهش

پریدم که روش رو ندارم، دخالت بیجا ک��رده ولی این
دخالتش باعث شد بعد از چند

  400                       



هکمن

سال هورناز به من زنگ بزن��ه و ب��ه خ��اطر قض��اوتش
اظهار پشیمونی بکنه. صدای

پیانویی ک��ه از داخ��ل خ��ونهش می��اد من رو از فک��ر و
خیال� بیرون میکشه. صداش...

صداش یهجور خاصی بود، یه ج��وری ک��ه روح آدم رو
به بازی میگرفت. دوست داشتمبرم باال و کنار پنجره
س��یگار دود کنم و ب��ه هیچی فک��ر نکنم. ام��روز حس

کردم

باجربزه شدم که سر قولم موندم و با دی��دن هورن��از
همه قول و قرار هام با خودم دود

هوا نشد.

ی�ه هفت�ه رو ت�وی خون�ه مون�دم و خ�ودم رو س�رگرم
کردم و روی عزت نفس خودم کار

کردم. روی ضعفی که این همه سال از خودم نش��ون
دادم کار کردم و االن احساس

غرور و سبکی میکنم. دوش میگیرم و آماده میشم تا
به مراسم هوشمند و دلناز
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برس��م. کت و ش��لوار مش��کی روی بول��یز س��فیدم
میپوشم. بعد از مدت ها میخوام فارق

از هم��ه چی بگم و بخن��دم و خ��وش بگ��ذرونم. وارد
باغشون میشم و ماشین رو کنار

بقیه ماشین ها پ��ارک میکنم. وارد عم��ارت میش��یم و
میثاق تا متوجه من میشه به

سمتم میاد و با شور و هیجان میگه:

» سلطان،� چه خوشتیپ کردی. «

گردنش رو بغل میکنم:

» هوشمند اینا نیومدن هنوز؟! «

تا میخواد جواب بده آهنگ قدیمی عروس و دوم��اد از
بلندگو های دی جی پخش

میشه:

» بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان

کوچه ب��ه کوچ��ه و طب��ق کش��ا ب��ا ص��د ت��ا جه��از دارن
میان... «
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میثاق ب��ه استقبالش��ون� میدوئ��ه. ب��ا خن��ده ب��ه رفتنش
نگاه میکنم و به آخر سالن میرم.

کنار یه میز خالی میایستم و همین که سر باال می��ارم
ماهک و دختری که همیشه

کناره شه رو میبینم. ماه��ک موه��ای ف��رش رو ص��اف
کرده و دورش ریخته و با همون

دخ���تر پچ پچ میکنن. نفس عمیقی میکش���م و نگ���اه
ازشون میگیرم. یه چیزی مانعم

میشه به سمتش برم و زب��ون ب��ه تش��کر ب��از کنم. از
نوشیدنی روی میز کمی برایخودم م��یریزم. هوش��مند
و دلن���از خیلی باش���کوه دس���ت در دس���ت هم وارد

عمارت

میشن و به سمت جایگاه خودشون میرن. میث��اق ب��ه
طرفم میاد و نگاه من سمت

ماهکی کشیده میش��ه ک��ه تلفن ب��ه دس��ت ب��ه س��مت
خروجی عمارت میره. دنبالش

میرم و میثاق میخواد دنبالم بیاد که دس��تم رو عالمت
نیا باال میارم. به ته باغ میره
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و من هم به دنبالش قدم برمیدارم.

متوجه حضورم نمیشه که شیطنتم گل می کنه و دلم
میخواد ترس رو تو چشماش

ببینم که اینج��وری ب��ا خی��ال راحت راه نیفت��ه بی��اد ی��ه
قسمت خالی از تردد و واسه

خودش با ناز قدم ب��رداره. ه��ر چی باش��ه هم��ه ج��ور
آدمی تو این عروسی هست. به

قسمت تاریک باغ که میرسیم یهو پام رو روی دنبال��ه
پیراهنش میذارم. در حالی که

پارچه پیراهنش زیرِ پامه؛ پ��ام رو روی زمین میکش��م
که خودش هم یه قدم به عقب

کش��یده میش��ه. ترس��یده ب��ه عقب میچرخ��ه و نگ��اه
ترسونش چشم های سرد و

بیتفاوتم رو به خنده میندازه.

دست توی جیب نگاهش میکنم و زمزمه میکنم:

» نترسیدی گرگا بخورنت ببعی؟ «

اخم غلیظی میکنه و به پشت خطی میگه:
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» تماس میگیرم باهاتون. «

تلفن رو قط��ع میکن��ه و دس��تی ب��ه موه��ای ش��القیش
میکشه:

» گرگی نمیبینم.� «

دامنش رو میکش��ه ک��ه پ��ام رو برمی��دارم. میخ��واد از
کنارم رد بشه که زود میگم:

» وایستا. «وایمیسته و به سمتم میچرخه و با هم��ون
نیمچه اخم نگاهم میکنه. خوبه نیم متر

قدش��ه و این ج��وری ب��رای من قیاف��ه می��اد! هم��ون
فیگور دست یه جیبم رو حفظ

میکنم و خیلی� جدی میگم:

» هورناز همه چیز رو بهم گفت. «

چش��م ه��اش گ��رد میش��ن و س��یبک گل��وش تک��ون
میخوره. میخوام بزنم زیر خنده. تو

که میترسی دیگه این قیافه گرفتنت ب��رای چی��ه!؟ ب��ه
جای خنده اخمم رو غلیظ تر

میکنم و یه طرف لب هام باال کشیده میشن.
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» با اینکه توی کاری که بهت مرب��وط نیس��ت دخ��الت
کردی و من رو خیلی عصبانی

کردی. ولی حداقلش اینکه که فضولیت به درد خ��ورد
و باعث شد اون دختر از یه

قدمی پرتگاه به عقب برگرده. «

مشکوک چشم ریز میکنه:

» با خودش حرف زدی؟! «

تنها ب��ه س��ر تک��ون دادن اکتف��ا میکنم ک��ه یه��و لحنش
رنگ هیجان میگیره:

» یعنی برگشت پیشت؟! «

نیش خندی میزنم:

» نه؟! «

لپ هاش رو پر باد میکنه و ناراحت با همون فض��ولی
ذاتیش میپرسه:

» پس چرا باهات حرف زد؟! «

میخوام بتوپم و بگم به تو چه! کم فضولی کردی ک��ه
این رو هم میپرسی؛� ولی شونه

  406                       



هکمن

باال میندازم و دس��ت دیگهم رو بن��د لب��ه کتم میکنم:»
معذرت خواهی کرد بابت اینکه زود درموردم قضاوت

کرده. «

این رو میگم و از کن����ارش عب����ور میکنم. ص����دای
ناامیدش بلند میشه:

» من همه این کار ها رو کردم ک��ه برگ��رده و کن��ارت
باشه. «

صدام رو باال میبرم و ازش دور میشم:

» دیگ��ه ب��رای کس��ی از این ک��ارا نکن مم��ول خ��انم.
خیلی ها ظرفیتش رو ندارن، تو

قصدت ثوابه ولی کباب میشی. «

وارد عم��ارت میش��م و دیگ��ه ب��ه پش��ت س��رم نگ��اه
نمیکنم. یه عده ریختن وسط و

دیجی رو همراهی میکنن و خوش میگذرونن. از کن��ار
جمعیت رد میشم و به

سمت جایگاه عروس و داماد میرم. هوشمند و دلن��از
تا من رو میبینن جلوی پام
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بلند میشن. دلناز پر حسرت

میگه:

» همچین شبی رو برات آرزو میکنم داداش. «

هوش��مند دس��ت دور ش��ونه دلن��از میپیچ��ه و من دلم
چنگ میوفته. دم نامحسوسی

میکشم و لبخند به روی هر دوتاشون میپاشم:

» خوشبخت بشید بچه ها. «

تش�کر میکنن و من برمیگ��ردم س�ر م��یزم. کمی بع�د
ماهک بدون اخم برمیگرده و به

درح��الی ک��ه ص��ورتش قرم��ز ش��ده و دختره��ا وس��ط
پیست رقص میپیونده. میثاق

خیِس عرِق؛ نفس زنان به سمتم میاد و مچ دستم رو
میگیره و میکشه. شیرینی که

توی دهنم بود رو قورت میدم و بلند داد میزنم:

» اِاِاِاِ... دست رو ول کن. «
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» اومدی برای خوردن؟! پاشو بریم انرژیت رو تخلیه
کن. «تقال میکنم ت�����ا مچ دس�����تم رو از بین پنجهش

بیرون بکشم:

» انرژی مضاعف ندارم. ای بابا میثاق ولم کن. «

فرشاد و شهیاد به کمکش میان و در آخ��ر من رو ب��ه
زور بلند میکنن و یا خودشون

من رو همراه میکنن. ب��ا اینک��ه حرک��اتمون بیش��تر پ��ا
کوبیدن بود ولی طبق قولی که به

خودم داده بودم سعی ک��ردم خ��وش باش��م و روحی��ه
بگیرم از جو شاد عروسی. " ماهک

"

کفش ه���ای ده س���انتیم رو درمی���ارم و وارد حم���وم
میشم. پاهام رو زیر آب خنک

میگیرم و آخیش بلن��دی میگم. ج��ون گ��رفتم دوب��اره،
اینقدر که عادت به پوشیدن

کفش پاشنه بلند ندارم نمیتونم بیشتر از چند س��اعت
تحمل کنم. خیلی عروس و

  409                       



هکمن

داماد خوشگلی بودن؛ اینقدر عاشقانه رفتار میک��ردن
که دل آدم کنده میشد. وقتی

دو نفره رقصیدن با تموم وجود و از ت��ه دل براش��ون
آرزوی خوشبختی کردم. لباسم رو

با یه تاپ و شلوارک عوض میکنم و بعد از پاک کردن
صورتم خودم رو روی تخت

میندازم. دست و پام رو کش میدم و روی تخت غلط
میزنم تا بخوابم که صدای

ملودی موبایلم بلند میش��ه. زار ب��ه موب��ایلی ک��ه روی
میز کارمِ نگاه میکنم. حتما

رویاست وگرنه این وقت شب کی میتونه ب��ا من ک��ار
داشته باشه جز رویایی که تا

همین یه ساعت پیش کنارم بود؟ با غرغر بلند میش��م
و موبایلم رو از روی میز

برمی��دارم. ب��ا دی��دن اس��م هورن��از خ��واب ب��ه کلی از
سرم میپره و دلشوره عجیبی به دلم

میافته! این وقت ش��ب چ��را بای��د ب��ه من زن��گ بزن��ه.
تماس رو برقرار میکنم که صدای
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هقهق هاش توی گوشم میپیچه. ترسیده داد میزنم:

» چیش��ده؟! «ب��ا گری��ه ح��رف میزن��ه. اص��ال نمیت��ونم
تشخیص بدم چی داره میگه. صورت جمع

میکنم و روی تخت میشینم. کالفه میگم:

» وای هورناز جان، برو یه چیکه آب بخور نفست بیاد
سرجاش.� من اصال اینجوری

نمیفهمم چی میگی! «

نفس نفس میزنه و میناله:

» دارم دیوونه میشم. «

» دور از جون. چیشده مگه؟! «

هق میزنه:

» نمیخوام باز هم اشتباه کنم. «

ط��ره ای از موه��ای ص��اف ش��دهم رو پش��ت گوش��م
میزنم:

» درمورد چی!؟ من اصال متوجه حرف هات نیس��تم.
»

نفس عمیقی میگیره و دماغش رو باال میکشه:
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» فکر کنم هنوز یه حس هایی به سمیر دارم. «

متعجب و پر بهت میگم:

» ولی تو که گفتی از اون هیچی توی دلت نمونده! «

» یه...یه هفتهست با خودم درگیرم.«

پ��ا روی تخت دراز میکنم و ب��ه ت��اجش تکی��ه می��دم.
معلوم نیست با خودش چند

چنده! یه دستم رو زیر بغلم میزنم و صریح میگم:

» یه بار میگی از اون هیچی توی دلت نمونده یه ب��ار
میگی یه هفتهست درگیری با

خودت سر اون. «پوفی میکشم و مردمک توی کاسه
چشمم میچرخونم:

» تو حتی خودت هم نمیدونی چی میخوای. «

لحظه ای مکث میکنه و بغض دار میگه:

» خب سمیر عاشقمه ولی من نمیدونم میتونم از ن��و
باهاش شروع کنم یا... یا... «

دلم چن��گ میخ��وره ک��ه دوب��اره هقهقش رو از س��ر
میگیره:
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» نمیدونم چیکار کنم. ب��دجوری دو دل هس��تم و ت��وی
دو راهی بدی گیر افتادم. «

صداش سوز دار میشه:

» فکر کردم تو میتونی کمکم کنی. «

با تعجب تک خنده ای میزنم و چشم گشاد میکنم:

» من؟! تو باید تکلیفت ب��ا خ��ودت روش��ن بش��ه. من
چهکارهم عزیزم! «

بلن��د میش��م و کن��ار پنج��ره میایس��تم. پ��رده رو کن��ار
میزنم و به کوچه تاریک نگاه

میکنم:

» با خودت یه دل شو بعد تصمیم بگیر. «

قفسه سینهام سنگین باال و پایین میشه:

» اگه از سمیر چیزی ته دلت مونده باشه. «

فین فینی میکنه:

» عاشقمه.سه سال با کسی نرفته توی ارتباط. «

گریه رو از سر میگیره:
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» رامتین گیج ک��رده ب��ود، زن��گ زد این��ا رو بهم گفت.
«پل��ک روی هم میک��وبم و لب ب��االییم رو بین دن��دون

هام قفل میکنم.

نمیدونم چه حس��یه ک��ه دس��ت انداخت��ه دور گ��ردنم و
داره خفهم میکنه. یه دلهره، یه

ت��رس عجیب ک��ه نمی��دونم ب��رای چی وج��ودم رو در
برگرفته. شایدم میدونم و دارم

پشت پ��ا می زنم بهش ت��ا اوج نگ��یره و خ��ردم نکن��ه.
میترسم از خودم. اگه...

صدام بی حال و زمزمهوار میشه:

» اگه فکر میکنی که میتونی ب��از هم باه��اش باش��ی،
بهش زنگ بزن. باهاش حرف

بزن. «

لحنم خیلی آروم میشه و قلبم چنگ میخوره:

» خیلی� خوش��حال میش��ه. منتظ��ر همچین لحظ��ه ای
هست. «
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اوه��ومی میگ��ه و میخ��واد تلفن رو قط��ع کن��ه ک��ه ب��ا
بیقراری میپرسم:

» هورناز؟ تو خودت چی... توام دوستش داری؟ «

بیحوصله و پر از حس بد میگه:

» نمیدونم. شبت بخیر. «

تلفن رو قطع میکنم و خ��ودم رو روی تخت مین��دازم.
معدهم تیر میکشه و سرم

سنگینه. میخواد برگرده؟! این که خیلی خوبه! س��میر
خیلی تالش کرده، خب من

هم ک��ه همین رو میخواس��تم. پس چ��را ح��الم خ��وش
نیست؟ چرا دلم میخواد خودم

رو بکشم که فضولی کردم تو ارتباطی مردهشون؟

صبح که بیدار میش��م س��ر درد دارم و کمی بیحوص��له
هستم. صبحونه میخورم و از

خون��ه ب��یرون م��یزنم. چن��د روزی هس��ت ک��ه ب��ه ی��ه
مشاوره فکر میکنم. تا کی بای��د ب��ااین ت��رس زن��دگی
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کنم! اص��ال ت��ا کی میت��ونم پ��ا ببن��دم ب��ه این ت��رس و
محتاج دیگرون

وارد باشم! ماشین میگ��یرم و ب��ه س��مت مط��بی ک��ه
رویا برام وقت گرفته بود میرم.

مطب میشم و منتظر میشینم تا نوبتم بشه. سرم رو
به دیوار پشت سرم تکیه

میدم و پلک میبندم. سردرد عجیبی ک��ل مغ��زم رو در
بر گرفته و چشم هام رو

سنگین کرده. نمیدونم چقدر گذشته ب��ود ک��ه ب��االخره
نوبت من شد. بلند میشم و

وارد اتاق دک��تر میش��م. دک��تر م��ردی مس��ن و بس��یار
خنده روئه. مقابل میزش

میشینم.

» خب؛ اسمت چیه؟! «

» ماهک. «

لبخندی میزنه و میگه:
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» خیلی� خب ماه��ک خ��انم، فک��ر کن داری ب��ا خ��ودت
بلند بلند حرف میزنی. «

دسته های کیفم رو میون دس��ت ه��ام فش��ار می��دم و
شروع میکنم:

» من از رانندگی وحشت دارم، از اینکه بشینم پشت
فرمون میترسم. میترسم یه

اتف��اقی بیوفت��ه. نمی��دونم ی��ه چ��یزی بش��ه ک��ه من رو
پشت فرمون فلج کنه و نتونم

ماشین رو کنترل کنم. «

دکتر سری به نشانه تایید تکون میده و میپرسه:

» گواهینامه داری؟! «

از دک��تر چش��م میگ��یرم و ب��ه ی��ه نقط��ه ن��امعلوم زل
میزنم:

» به محض اینکه گواهینامه گرفتم بابام برام ماش��ین
خرید. هیچ مشکلی نداشتم
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خیلی راحت بودم ت��ا اینک�ه... «مکث ط��والنی میکنم؛
ب��ه ص��حنه ای ک��ه دی��دم و هیچ��وقت از خ��اطرم پ��اک

نمیشه فکر

میکنم:

» تا اینکه جواب کنکورم اومد. اون شب خونه عموم
اینا بودم. خیلی� خوشحال بودم.

چند سال برای قبولی تالش کرده بودم. ص��بحش ک��ه
با یه جعبه شیرینی به سمت

خونه راه افتادم. توی راه یه موتور پیچید جلوی من و
من... «

سیبک گلوم تکون میخوره و سردردم فجیع تر میشه!

» زدم روی ترمز؛ به موقع ایستادم ولی ماشینی ک��ه
از فرعی با سرعت بیرون اومد زد

به موتور و موتوری چند متر اونطرف تر پرت شد. «

انگشت اشارهم یه طرف شقیقه ام رو فشار میده:

» دیدم مردِ افتاده بود روی زمین ت��ا اوم��د بلن��د ش��ه
یه... یه وانت از روی سرش رد
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شد و اون مرد دیگه بلند نشد. «

گره روسریم رو باز میکنم و دوباره میبندم:

» به خونه که رس��یدم ی��ادم رفت خوش��حالم، کنک��ور
قبول شدم، فقط اون صحنه مثل

یه عکس جلوی چشم هام میخکوب شده بود. «

آه مانند نفس میکشم و به دکتر نگاه میکنم:

» از اون روز به بعد دیگه سمت ماشین نرفتم. «

خودکارش رو بین انگشت هاش تاب میده:

» وق��تی س��وار ماش��ینی،� تاکس��ی چ��یزی میش��ی
اضطراب میگیری؟!� میترسی که

همون اتفاق بیوفته؟! «

» نه. «وقتی گواهینامه گرفتی چند سالت بود؟!

» هیجده، نوزده. «

» االن چند سالته؟!� «

» بیست و شش. «

به صندلیش تکیه میده و آروم میگه:
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» ترس و وحشتت در حدی نیست که ب��ه روانپزش��ک
معرفیت کنم برای تجویز دارو،

با چند جلس��ه روان درم��انی و کاره��ایی ک��ه میگم رو
بکنی حتما موفق میشی. «

حاشیه روسریم رو دور انگشتم میپیچم:

» یعنی رانندگی کنم؟! «

میخنده:

» از االن که نه، قدم به قدم با گفت��ه ه��ام جل��و ب��ری
میتونی توی پیست هم شرکت

کنی. «

» چیکار باید بکنم؟! «

شمرده و واضح برام توضیح میده:

» اولین کاری که بای��د بک��نی، اینک��ه ک��ه پیش رانن��ده
مورد اعتمادت بشینی و به

رانندگیش توجه کنی.

دوم اینکه پش��ت ی��ه ماش��ین پ��ارک ش��ده و خ��اموش
بشینی. «
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دستپاچه میگم:

» فق��ط همین؟! «» ن��ه دخ��ترم، آروم ب��ا من ق��دم
بردار. بعد از هر جلسه ای که میای کار ه��ایی رو ک��ه

باید

بکنی رو میگم و شما هم بای��د م��و ب��ه م��و اجراش��ون
کنی. «

استرس به همه جونم رخن��ه میکن��ه و مردم��ک چش��م
هام میلرزه:

» یعنی میتونم؟! «

» اگه به خودت اعتماد داش�ته باش�ی حتم�ا، فق�ط از
منشی وقت بگیر برای جلسات

بعدی. «

از دکتر تشکر میکنم و بع��د از اینک��ه از منش��ی وقت
میگیرم از ساختمون پزشکان

خارج میش��م و ق��دم زن��ان ت��وی پی��اده رو راه م��یرم.
فکرم حوالی دیشب پرسه میزنه و
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من نمیدونم دقیقا چمه! مگه همین رو نمیخواس��تم؟!
خودم خواستم. اخم و

بیمحلی و دشمنی های سمیر رو ب��ه ج��ون خری��دم ت��ا
اون دختر رو نرم کنم. پس االن

س��نگینی قلبم ب��رای چی��ه؟! مگ��ه تالش نک��ردم ح��ال
جفتشون� رو باهم خوب کنم. فکر

کردم دیدم باهم باشن حالشون خوبه. اسم این ح��ال
بد من چیه؟! این که سرم تیر

میکشه و یه چیزی ان��دازهی گ��ردو ت��وی گل��وم ب��اال و
پایین میشه. قفسه سینه ام

سنگین باال پایین میشه. به داخ��ل اولین ک��افی ش��اپی
که میبینم میرم و موهیتوی

خنکی سفارش میدم تا این داغی و التهاب مغ��زم رو
کم کنه. تا آماده شدن سفارشم

به سعیدی زنگ میزنم:

» سالم عمو، روزتون بخ��یر... پس س��اختمون رو کی
تحویل میدن؟! «
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مثل همیشه خوش رو و صبور برخورد میکنه.

» سالم دخترم...� روز ت��وام بخ��یر،� ق��رار ب��ود ت��ا آخ��رِ
هفته دیگه تحویل بدن ولی از نظر

شهرداری ناقصه و پایان کار نمیدن... باید کمی ص��بر
به خرج بدی. «

نق م��یزنم و دلم میخ��واد ب��ه بهان��ه ه��ای مختل��ف� غ��ر
بزنم:» باشه صبر میکنم. پیگر کاره��ای گ��رین ک��ارتم

هستین؟! «

» هستم، نگران چیزی نباش. انشاءالله به زودی ک��ار
هات جور میشه و میری. «

با حال خرابی ازش خ��داحافظی میکنم. موهیت��وم رو
میارن و آروم مزهش میکنم. پام

نمیکشه برم سمت خونه؛ نمیت��ونم ب��رم و ت��و فض��ای
اون ساختمون نفس بکشم.

احساس میکنم پام به اونجا برسه انگار از ج��و خ��ارج
شدم و هوا بهم نمیرسه. تا

میتونم خ��وردن ی��ه لی��وان نوش��یدنی رو ط��ول می��دم.
ناچار بلند میشم و به سمت
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خونه میرم. ناخداگاه به رانندگی،� راننده تاکسی نگ�اه
میکنم. دلهره میوفته به جونم

وق��تی فک��ر میکنم ق��راره ب��ه زودی من هم پش��ت
فرمون بشینم و هی اون صحنه

تصادف توی ذهنم جرقه میخوره. گوشیم توی دس��تم
میلرزه و صدای هشدار

پیامکش بلند میشه.

» من تصمیم رو گرفتم... میخ��وام ی��ه فرص��ت بهش
بدم. «

معدهام ت��یر میکش�ه و ب�ا توق��ف تاکس��ی س��ر کوچ�ه
مون پیاده میشم. جوابش رو میدم:

» خیلی� زود تصمیمت رو جدی نکردی؟! «

در ورود به ساختمون رو باز میکنم تا پیام جدید میاد:

» شاید درک نکنی ولی االن توی حالیام که نیاز دارم
یکی مثل سمیر کنارم باشه،

کاش پشیمون نشم. دعا کن. «
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قلبم تکون اساسی میخوره و راه گلوم بس��ته میش��ه
برای قورت دادن بزاق دهنم.

وارد خونه میشم و لباس هام رو دونه دونه درمی��ام و
جلوی حموم میایستم و پیامم

رو میفرستم:

» موفق باشی! «

موب��ایلم رو روی لب��اس ه��ام می��ذارم و وارد حم��وم
میشم...چرا یه چیزی تو معدهم می جوشه؟

" سمیر "

سیگار دود میکنم و چشم از مانیتور نمیگیرم. فرشاد
لیوان چای رو به دستم میده

و کنارم میشینه.

» چقدر طول کشید فک رمز این پوشه ها! «

به کد هایی که تند تند بارگیری میشه اشاره میکنم:

» فایل های امنیتی همینن؛ ببین چقدر کد هک میش��ه
پشت سر هم. «
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لیوان رو بین دست ه��ام میچرخ��ونم و رو ب��ه فرش��اد
میکنم:

» من از لو رفتن اون صفحه اینستاگرام میترسم. «

فرشاد بیخیال شونه ای باال میندازه:

» ایمیل و ایدیش فیکه از چی میترسی؟ «

همزمان با ج��واب من ص��دای مل��ودی موب��ایلمم بلن��د
میشه:

» اونی که ریجستری و کدِ گوشی و سیستم های م��ا
رو وارد کرده میتونه پیدا کنه.

»

بلن��د میش��م و موب��ایلم رو از روی تخت برمی��دارم.
هورناز! گوشه موبایل رو به پیشونیم

میکوبم! حتما باز یه کاری کردم و خودم خ��بر ن��دارم.
هم ناخوداگاه عصبی میشم و

هم دلم بی قرار میشه واسه شنیدن صداش.

» بله؟! «خیلی جدی و محکم میگه:

» الزمه که حضوری ببینمت. «
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بهت زده چش��م ت��وی کاس��ه میچرخ��ونم! دی��دن من
الزمه؟!

لبخند گوشه لبم میشینه:

» آدرس و ساعتش رو بفرست. «

» باشه. «

بیخداحافظی قطع میکنه. گوش��ه موبای��ل رو زی��ر لبم
میچسبونم و لبخندم رو جمع

میکنم. شک میوفته به جونم! چی میخواد بگه؟ خیلی
خوشحالم از اینکه خودش

زنگ زده، خودش پیش��نهاد داده من رو ببین��ه و باه��ام
حرف بزنه ولی میترسم یه

چ��یزی بگ��ه و دوب��اره من رو بهم بری��زه. گوش��یم ک��ه
میلرزه سریع پیامک رو باز میکنم.

» ت��ا ی��ک س��اعت، ی��ک س��اعت و نیم دیگ��ه جل��وی
بیمارستان باش. شیفتم داره تموم

میشه. «

  427                       



هکمن

تند و هول به داخل اتاق برمیگردم و در کمدم رو ب��از
میکنم تا کمر به داخل کمد

میرم و داد میزنم:

» فرشاد من میرم بیرون، تو میمونی تا برگردم؟!� «

» نه دیگه اینا رو کپی کنم توی فلش میرم. «

پر تمسخر میگه:

میخوای گوله شو برو توی کمد بشین! «

شلوار و پیراهنم رو برمی��دارم و روی تخت مین��دازم.
تیشرتم رو از تنم درمیارم و

پیراهنم رو میپوشم:» قرار دارم. «

به صندلی تکیه میده و چشم ریز میکنه:

» با کی؟! کی بود بهت زنگ زد؟! «

اخم میکنم و تیز نگاهش میکنم. چشم ازم میگ��یره و
به لپ تاپ نگاه میکنه.

نمی��دونم این چن��د وقت��ه چ��ه م��دلی ش��ده ب��ودم ک��ه
دوستامم از من گزارش رفت و آمدم
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رو میگ��یرن. اخمم رو حف��ظ میکنم و بع��د از ع��وض
کردن لباس هام سوئیچ و موبایلم

رو ت��وی جیب ش��لوارم ج��ا می��دم. ب��ه س��مت کیس��ه
بوکسم میرم و ضربهی محکمی

بهش میزنم:

» من رفتم، خداحافظ. «

از خون��ه ب��یرون م��یزنم و س��وار ماش��ین میش��م. ب��ه
سمت بیمارستان میرم. تا برسم فکر

و خی��ال� ی��ه لحظ��ه هم ولم نمیکن��ه. ب��ه هورن��از زن��گ
میزنم که رد تماس میده. حتما

داره میاد. انگشتام رو الی موهام میکش��م و ب��ه جل��و
خیره میمونم تا اینکه هورناز

می��اد و کن��ارم میش��ینه. تپش قلبم ب��اال م��یره و گل��وم
خشک میشه.

» سالم. خسته نباشی. «

کمربندش رو میبنده و بدون اینکه نگاهم کنه میگه:
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» ممنون. میشه بریم یه جایی بشینیم،� میخوام حرف
بزنم. «

سری تکون میدم و راه میوفتم. تا رس��یدن ب��ه ک��افی
شاپ مورد نظرم نه من حرفی

میزنم نه هورناز. عجله دارم ی�ه ج��ا بش��ینیم ت��ا ب��بینم
چی میخواد بگه. ماشین رو

گوشه ای پارک میکنم و کافی شاپ نسبتا خل��وتی رو
نشونش میدم:

» خوبه اینجا؟! «اوهومی میگه و پیاده میشه. باهاش
هم قدم میشم و درِ ورودی رو براش باز

میکنم. همین اول؛ نزدیک ترین میز رو انتخاب میکن��ه
و مقابل هم میشینیم.

معجون س��فارش می��دیم. هورن��از انگش��ت داخ��ل هم
میپیچه و آروم میگه:

» من خیلی فکر کردم. «

دست ه��ام رو داخ��ل س��ینه ام جم��ع میکنم و هیج��ان
زده میپرسم:
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» درمورد چی؟! «

موه���ای افت���اده روی پیش���ونیش رو کن���ار میزن���ه و
مستقیم به چشم هام نگاه میکنه:

» میخوام بهت فرصت بدم! «

برای یه لحظه زمان میایسته و من مات و مبهوت به
دهن هورناز زل میزنم! چی

گفت؟! از فرصت دادن حرف زد! هورنازی که س��ایه
من رو با تیر میزد میخواد بهم

فرصت با خودش بودن رو ب��ده. ک��ف دس��ت ه��ام رو
روی میز قرار میدم و به جلو

متمای���ل میش���م. ذوق و ش���وقم رو مخفی میکنم و
مشکوک میگم:

» چی گفتی؟!� «

لبش رو به دندون میکش��ه و کاس��ه چش��م ه��اش پ��ر
میشه. با انگشت هاش بازی

میکنه و نگاه از من میدزده:

» مگه فرصت با من بودن رو نمیخواستی؟! «
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اشک چشم هاش خشک میشه و مغرور میگه:

» دارم این فرص��ت رو بهت می��دم. «لب ب��ه دن��دون
میگ��یرم و دلم ی��ه ح��الی میش��ه. ی��ه ش��ور و هیج��ان

خاص. یه نور پررنگ

ک��ه دل ت��اریکم رو پرن��ور میکن��ه و هم��ه وج��ودم پ��ر
میکشه واسه هورناز معصوم اون

روزها که هن��وز ب��ه هم��ون ق��وت ت��و دل و ذهنم ح��ک
شده!

با حال عجیبی که پیدا کردم، تکخنده ای م��یزنم و پ��ر
از ناباوری لب میزنم:

» بعد از سه سال! بعد از اون همه التماس! «

عصبی دندون روی هم میکشه:

» ب��ه من خی��انت ک��ردی! انتظ��ار داش��تی روی س��رم
بذارمت حلوا حلوات کنم؟!� «

گوشه لبم به باال کشیده میشه:

» ن���ه، این چن���د وقت همچین چ���یزی رو خواس���تم؟
خودت خوب میدونی، من رو
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میشناسی من اهل این عوض�ی ب�ازی ه�ا ب�ودم؟! ت�و
تحت تاثیر حرف های داداشت

خواستگار قبول کردی و تا اتاقت هم اومدن! من هم
تحت تاثیر کار های تو و

دوستای ناخلفم پا گذاشتم روی خط قرمزم! «

گردن به روی شونهم کج میکنم و نیشخندی میزنم:

» ببینم تو تا به حال با خودت فک��ر ک��ردی ک��ه س��میرِ
مجنون چرا این کار رو کرد؟!� «

طلبکار سر تکون میده:

» البد من برات کم بودم. «

زهر دار میخندم و صریح میگم:

» خودت هم میدونی چقدر دوستت دارم! اگ��ه عق��ل
تو کلهم بود اگه بچه نبودم اگه

دهن بین نبودم اگه از من پنهون نمیکردی خواس��تگار
راه دادن و باهاشون حرفزدن��ات رو، اینق��در پس��ت و
ک��ثیف نمیش��دم ک��ه ب��ه دل و ج��ونم خی��انت کنم و پ��ا

بذارم
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روی خط قرمزام و از خود واقعیم فاصله بگیرم. «

چشم گش��اد میکن��ه و در ح��الی ک��ه س��عی میکن��ه تن
صداش رو کنترل� کنه، به این

طرف و اون طرفش نگاه میکنه و میغره:

» االن میخوای بگی بیگناهی؟! «

قاطع میگم:

» اصال! من قب��ول دارم و ه��زار ب��ار اب��راز پش��یمونی
کردم. گفتم گناه بزرگی مرتکب شدم

و رسم عاشقی رو به جا نیاوردم. اعتراف ک��ردم ک��ه
مثل سگ پشیمونم ولی هورناز،

نمیشه پاکش کرد، مثل آبی که ریخت��ه ش��ده؛ نمیش��ه
جمعش کرد. «

مغموم میگه:

» اگه باز هم از فرصتت سواستفاده کنی. «

دستی که روی میز گذاشته بود رو بین دستم میگیرم
و سردی دستش با گرمی و
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حرارت دستم ادغام میشه. سعی میکنم جوری حرف
بزنم که بفهمه حرف دلمِ.

نفس میگیرم و لب تر میکنم:

» ب��ه ش��رافتم قس��م هیچ��وقت اینک��ار رو نمیکنم. از
نظر تو من همون سمیرِ بیست

سالهم؟! «

سر باال میندازه و نچ کش داری میگه:

» ح��رف زدنت... ط��رز نگ��اهت... هیک��ل و قی��افت...
حتی،� طرز بیان عشقت هم فرق

کرده. «دلم ضعف م��یره و لبخن��د مح��وی م��یزنم. ت��ه
دلم بزمی به راه میوفته! همین که

ِ دستش رو از توی دستم بیرون نکشیده یعنی مصمم
روی تصمیمش. دستش رو

فشار میدم:

» بهتر شدم یا نه؟! «

میخنده.

» فعال خوبه. «
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لبخند گرمی میزنم و نگاهش میکنم.

چرا دیگه لپ هاش گل نمیندازه؟ وقتی ازش تعری��ف
میکردم یا وادارش میکردم

که حس واقعیش رو به من نشون بده هزار بار سرخ
و سفید میشد و سرش رو توی

یقهش فرو میبرد. به هر حال هم��ه ج��وره ب��ه دل من
میشینه. حتی اینجوری که به

چش��م ه��ام زل زده، ت��یره و تاری��ک. دس��تش رو ول
میکنم و لیوانش رو به سمتش هول

میدم:

» بخور، گرم شد. «

کمی از معجونش میخوره و صدام میزنه:

» سمیر؟!� «

» جانم؟! «

مکث میکنه و دم عمیقی میگیره:

» فعال نه به داداشم میگم نه به خالهم! «

خودم رو میزنم به اون راه و با شیطنت میپرسم:
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» چی رو؟! «چپ چپ نگاهم میکنه. خندهم میگیره!
حس میکنم نسبتا آرومم، چیزی که

میخواس��تم و این هم��ه دنب��الش دوی��دم رو دارم ب��ه
دست میارم! ولی سخته. جلب

اعتماد از دست رفته خیلی� سخته. آرنجم رو ب��ه م��یز
تکیه میدم:

» هر جور راحتی عزیزم. ه��ر وقت مطمئن ش��دی از
من بهشون بگو. خب؟! «

پلک روی هم میکوبه. آه عمیقی میکشم و به گذش��ته
فکر میکنم. با لج بازی و

ندونم کاری ها هیچی درست نشد که هیچ افتضاح ب��ه
بار اومد و نتیجهش شد سه

س��ال افس��ردگی و وی��رونی من. هورن��از دس��تش رو
جلوی صورتم تکون میده. محکم

پلک میزنم و صاف میشینم:

» جانم؟! «

از پایین تا باال نگاهم میکنه:
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» کج��ایی! دارم میگم خ��الهم زن��گ زد ش��ب رو می��اد
پیشم بمونه، من رو برسون خونه.

»

سر تکون میدم و همزمان با پاش��دن هورن��از من هم
بلند میشم. بعد از حساب کردن

پ��ول م��یز؛ از کاف��ه خ��ارج میش��یم و س��وار ماش��ین
میشیم. هورناز خیلی سرسنگین

رفتار میکنه. شکایتی ن�دارم، بهش ح�ق می�دم ت�ا من
رو دوباره قبول کنه و باهام کنار

بیاد همین آش و همین کاسه! مهم اینه برگش��ته. نیم
نگاهی بهش میندازم؛ سر

چرخون��ده و از پنج��ره ب��یرون رو نگ��اه میکن��ه. دلم
میگیره از اینکه داره مثل یه غریبه

با من رفتار میکن��ه. نفس پ��ر ص��دایی میکش��م ی��ه نخ
سیگار روشن میکنم. هورناز

چینی به دماغش میندازه و رو میکنه سمت من:

» سیگاری نبودی قبال! «
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خاکستر� سیگار رو میتکونم و آرنجم رو به لب�ه پنج�ره
میچس��بونم:» ت��و رف��تی من از هم��ه چی بُری��دم. از

خونه و خانواده پا گذاشتم رو همه خط قرمزام و

شدم این. «

اخم میکن��ه و س��یگار و از بین انگش��ت ه��ام ب��یرون
میکشه و از پنجره پرتش میکنه

بیرون! اِ کشیده ای میگم که لجوج میگه:

» وقتی با منی، پیش منی سیگار نکش. «

چش��م ل��وچ میکنم و خیلی خب ای زمزم��ه میکنم. ت��ا
این هورناز جبهه گیر و طلبکار

بیاد بشه هم��ون هورن��از مل��وس، بای��د ب��ه س��از دلش
برقصم تا بفهمه عوض شدم و

میتون��ه ب��ا خی��ال� راحت ب��ه من اعتم��اد کن��ه. ب��ه در
خونهشون که میرسیم، قبل از اینکه

پیاده شه مچ دستش رو میگیرم و بیطاقت میگم:

» هورناز کی ببینمت؟! «

به دست هامون نگاه میکنه و میگه:
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» خودم بهت میگم! «

دستش رو میکشم که به سمتم متمایل میشه. چشم
هاش رو گرد میکنه:

» جلو در خونهمونیم اِاِاِ... «

بیتوجه به غرغرش داد میزنه:

» اه چرا همچین میکنی تو. «

به زور دستش رو از قفل انگشت ه��ام آزاد میکن��ه و
پیاده میشه. خودم رو تا صندلی

کنارم کش میدم و بلند میگم:

» بهت زن��گ میزنم��ا. «ه��ول و دس��تپاچه در رو ب��از
میکنه و وارد خونه میش��ه. ب��ا خن��ده نفس��م رو ف��وت

میکنم

و سر خوش و خوشحال ب��ه س��مت خون��ه خ��ودم راه
میوفتم. انگار انرژی بهم تزریق

کرده باش��ن از ش��دت خوش��حالی میخ��وام داد ب��زنم.
دستم میره سمت تلفن تا به
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میثاق خبر� بدم که... فکری به ذهنم میرس��ه و دس��تم
رو عقب میکشم! بذار

سورپرایزش����ون کنم. س����لول ب����ه س����لول تنم از
خوشحالی میلرزه و مطمئنم برق چشم

هام برگشته. ماش��ین رو ب��ه داخ��ل پارکین��گ می��ارم و
توی یه تصمیم ناگهانی خودم به

طبقه دوم میرسونم. جلوی در میایستم و انگشتم ب�ه
سمت زنگ میره که وسط راه

دس��تم مش��ت میش��ه! یع��نی ک��ارم درس��ته؟ قفس��ه
سینهم باال پایین میشه و همون

مشتم رو روی زنگ میکوبم. درست یا غلط نمیدونم.

ولی این چیزی که روی دلمِ

بدجوری داره سنگینی میکنه. چند لحظ��ه بع��د در ب��از
میشه و با دیدن چهرهی

گرفته و رنگ پریدهش تعجب میکنم.

" ماهک "
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پیامش مغزم رو میسوزونه، ب��رای چن��د لحظ��ه س��یم
های مغزم اتصالی میده و بدون

اینک��ه ب��دونم دارم چیک��ار میکنم، از پش��ت م��یز بلن��د
میشم و لپ تاپ رو همونطور

که ب��ازه چن��د ب��ار ب��ه چه��ا چ��وب درِ ات��اق میک��وبم ت��ا
حرصم خالی شه. قفسه سینهم

محکم ب��اال پ��ایین میش��ه و ع��رق از کاس��ه س��رم راه
میگیره تا روی شقیقه هام کشیده

میش����ه. لپ ت����اپ رو محکم روی زمین میک����وبم و
درمونده موهام رو الی مشت هام

میگیرم و میکشم. دارم دیوونه میشم! این بال از کجا
پیداش شد؟ این کیه که

برای من ش��ب و روز نذاش��ته؟ از ش��دت نفس ه��ای
خشک و بلندم، گلوم میسوزه. زنگ

در که زده میشه گردن به س��مت در میچرخ��ونم. این
دیگه کیه؟ چند تا نفس عمیق

میکشم و موه��ام رو م��رتب میکنم. از چش��می نگ��اه
میکنم. سمیرِ! قلبم نبض
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میگ��یره و آب دهنم رو محکم ق��ورت می��دم و س��عی
میکنم عادی رفتار کنم. در رونصفه باز میکنم و فقط
کله بیرون میکشم. نمیدونم چی توی چه��رهم میبین��ه

که با

تعجب جفت ابروه��اش رو ب��اال مین��دازه. دس��تی ب��ه
صورتم میکشم که اخم کمرنگی

میکنه و غیر منتظره میگه:

» هورناز برگشت. «

برای لحظه ای کوت��اه، خیلی کوت��اه نفس��م رفت. ت��ه
دلم کنده میشه و بندی که دلم رو

نگه داشته بود پاره میشه. خدایا این چ��ه حالی��ه؟ لب
هام رو تصنعی و دندون نما

کش میدم و بیحال میگم:

» واقعا؟! چقدر چقدر خوب خیلی خوشحال شدم. «

سرش رو خفیف� باال پ��ایین میکن��ه. نگ��اه گ��ذاریی ب��ه
صورتم میندازه و چشم میگیره.
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به ثانیه نمیکش��ه ک��ه تن��د و ت��یز روی گ��ونهم رو نگ��اه
میکنه. کف دستش رو به

چهارچوب در تکیه میده و کمی خم میشه. با انگشت
اشارهش به صورتم اشاره

میکنه:

» خون...� «

نگاهش به سمت دسِت مشت شدهم کشیده میشه:

» دستِت خونِی کشیدی روی صورتت. «

چشم ریز میکنه و مشکوک میپرسه:

» ببینم تو خوبی؟! «

کف دستم رو نگاه میکنم و تک خنده ای میزنم:

» لیوان شکست توی دستم. «

سریع حرف رو عوض میکنم:» چیشد که برگش��ت؟!
»

چشم هاش برق میزنه و لبخند جذابی روی لب هاش
میشینه:

» خودش زنگ زد. رفتم دیدمش. «
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هیجان زده نفسش رو فوت میکنه:

» بهم فرصت داد. «

محو لبخندش، لب میزنم:

» همین رو میخواس��تم. جفتت��ون الی��ق ی��ه فرص��ت
دوباره بودین. «

صاف میایسته و لب روی هم فشار میده. زبون روی
لب هاش میکشه و انگار

میخواد ی��ه چ��یزی بگ��ه؛ منته��ا ب��راش س��خته. منتظ��ر
نگاهش میکنم. پلک پایین

میندازه و آروم میگه:

» ممنون. هورناز به خاطر ح��رف ه��ای ت��و برگش��ت.
اون موقع توی شرایط خوبی نبودم.

»

نفس عمیقی میکش��ه و چش��م ه��اش رو ت��وی کاس��ه
تاب میده:

» بهخاطر رفتار های نابجام متاسفم. «
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آشوبی توی دلم به پا میش��ه و دس��ت و دلم میل��رزه.
کاش بره و بیشتر� از این دسِت

دلم رو پیش خودم رو نکنه!

زب��ونم رو محکم گ��از میگ��یرم. از خ��ودم و اداه��ای
مسخرهم حرصم گرفته، ماهک

بیحی��ا! جم��ع و ج��ور کن خ��ودت رو. دس��تگیره در رو
محکم بین انگشت هام فشار

میدم و سر پایین میندازم:

» هرکس��ی ج��ای ت��و ب��ود همین ک��ار رو میک��رد. مهم
نیست. «دستش رو توی جیبش ف��رو می��بره و ش��ونه

باال میندازه:

» سر دلم سنگینی میکرد باید میگفتم... روز خ��وش.
»

بدون اینک��ه ج��واب من رو بش��نوه ب��ه س��مت پل��ه ه��ا
میچرخه و باال میره. در رو میبندم

و بهش تکیه میدم. محکم روی قلِب نفهمم میکوبم و
دندون روی هم میکشم.
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احمق... وقت نشناس... حق نداری ُسر بخوری، هرز
نپر. بغض گلوم رو فشار میده و

مردم��ک چش��م ه��ام رو میلرزون��ه. ص��دای تلفن بلن��د
میشه؛ بیتوجه بهش تنم رو از در

فاصله می��دم و ک��رخت و بیح��ال جل��وی در ات��اق روی
زانو میشینم و سیستم آش و

الش ش���ده رو برمی���دارم و شیش���ه ه���ای شکس���ته
صفحهش رو با جارو شارژی جمع

میکنم. حتم��ا وق��تی این ب��دبخت رو ب��ه در میکوبی��دم
شیشهش دستم رو بریده. بلند

میشم و دس��تم رو میش��وم. همونط��ور ک��ه دس��تم رو
میبندم صدای رویا از پیغام گیر

پخش میشه:

» وق��تی موب�ایلت رو ج�واب نمی�دی یع��نی خون�ه ای؛
طبیعتاً باید تلفن خونه رو جواب

بدی. «

داد میزنه:
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» ماهک خونه ای؟! اه... پیغامم رو شنیدی زنگ ب��زن
مامان کارت داره. «

بتادین و باند رو داخل جعبه کمک های اولیه میذارم و
از آشپزخونه خارج میشم.

به خونه عمو زنگ م��یزنم ک��ه اینب��ار ب��ه ج��ای ص��دای
جیغجیغوی رویا صدای زنعمو

شنیده میشه:

» چرا تلفنت رو جواب نمیدی دخترم؟!� دلمون ه��زار
راه رفت. «

» س��الم زنعم��و. موب��ایلم س��ایلنته،� دس��تم بن��د ب��ود،
ماشاءالله به رویا مثل رادیو پیام؛

سوال کرد خودش هم جواب خ��ودش رو داد بع��د هم
قطع کرد. «نخودی میخنده:

» پاشو بیا پیش ما یه شب رو هم بد بگذرون. «

از خ��دا خواس��ته چش��م بلن��دی میگم و تلفن رو قط��ع
میکنم. هوای خونه خفهست و
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دوست دارم هر چه زودتر از ساختمون دور شم. ه��ر
لباسی که دم دستم میاد رو

میپوشم و از خونه بیرون میام. به خونه باغ عم��و ک��ه
میرسم از بین درختای بزرگ و

خوش��گلش عب��ور میکنم و وارد خون��ه میش��م. جعب��ه
شیرینی رو به دست رویا میدم و

روی راحتی های هال میشینم. زنعم��و س��ینی ش��ربت
رو روی میز میذاره و کنارم

میشینه:

دعوتت کنیم تا بیای؟! « » باید

شال و مانتوم رو از تنم درمیارم:

» به خ��دا خیلی گرفت��ارم. هی می��دوئم دنب��ال م��درک
زبانم و کارای صدور کارت وکالت

و پروانهاش. «

لیوان شربتم رو به دستم میده و میگه:

» تو که داری میری، دیگه پروانه وکالت اینجا ب��ه چ��ه
دردت میخوره؟ «
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کش موهام رو باز میکنم و دستی الی فر هام میبرم:

» داشتنش که ضرر نداره. «

رویا ب��ا ظ��رف ش��یرینی می��اد و در ح��الی ک��ه مق��ابلم
میشینه؛ حرص زده میگه:

» عمه بهت زنگ نزده؟! «

زنعمو چش��م و اب��رو می��اد و لب میگ��زه. از هم��ه ج��ا
بیخبر به جفتشون� نگاه میکنم:

» ن��ه، چیش��ده مگ��ه؟! «روی��ا پ��ا روی پ��ا مین��دازه و
صورتش مثل لبو سرخ میشه. چشم غره میره:

» والله من نمیدونم چه وض��عیه ک��ه م��ردم چ��وب ب��ه
اون گندگی رو توی ... «

زنعمو اسمش رو با جیغ صدا میزنه. رویا محکم پل��ک
روی هم میکوبه و دست هاش

رو روی هوا تکون میده:

» دختره خودش کردان و لواسون رو آباد کرده برای
یه رستوران و مهمونی اجازه
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میده تیکه پارهش کنن بعد تنها زن��دگی ک��ردن ماه��ک
دود شده رفته توی چشم در

اومدهشون. «

زنعمو چنگی به صورتش میندازه و داد میزنه:

» خودم رو از دست تو میکُشما. بیحیا. این حرفا چیه
میزنی؟ «

رویا تکه بزرگ شیرینی رو توی دهنش جا می��ده و رو
به من میگه:

» دروغ میگم؟! مگه آدم نباید یه س��وزن ب��ه خ��ودش
بزنه بعد یه جوالدوز به دیگران

بزنه؟! «

سر به نشونه تایید تکون میدم:

» االن چیشده مگه؟! عمه چی گفته! «

زنعمو سری از روی تاسف تکون میده و میگه:

» چیز� خاصی نبود. ح��رف زد عم��وت هم ج��وابش رو
داد. ما نخواستیم بهت بگیم که

فکر و ذکرت بهم بریزه. «
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چشم غره ای به رویا میره:

» این بچهم قرب���ونش ب���رم آل���و ت���وی دهنش خیس
نمیخوره که. «

بعد بلند میش��ه و در ح��الی ک��ه ب��ه س��مت آش��پزخونه
میره خطاب به رویا میگه:» پاشو لب��اس راح��تی ب��ده

به ماهک. «

رویا به سمتم میاد و لباس هام رو از دستم میگیره:

» اینترنت ن��داری؟! مرتض��ی چن��د ب��ار باه��ات تم��اس
گرفته ولی جواب ندادی. «

آهی میکشم:

» لپ تاپم رو منهدم کردم. اینترنت همراه هم ندارم.
»

چشم هاش گرد میشه و به سمتم خم میشه:

» دیوونه شدی؟! «

نگ��اه گ��ذرایی ب��ه زنعم��ویی مین��دازم ک��ه مش��غول
آشپزِی. آروم توی صورتش پچ میزنم:
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» هکر مراکشِی همه عکس و فیلم هام رو فرستاد و
گفت اگه باهاش همکاری نکنم

باید با آبروم خداحافظی کنم. «

بغضم میگیره:

» من هم خ��ون ب��ه مغ��زم نرس��ید زدم هم��ه چ��یز رو
داغون کردم. «

رن��گ از رخ روی��ا می��پره. دس��تم رو میگ��یره و بلن��دم
میکنه. پله های دایره ای شکل رو

ب��ه س��مت طبق��ه ب��اال طی میک��نیم و وارد ات��اقش
میشیم:

» بای��د ب��ه پلیس بگی. این هرکی��ه خیلی خطرناک��ه،
نمیتونی تنهایی از پسش بربیای.

»

روی تختش میشینم و درمونده مینالم:

» دم رفتن پرونده باز کنم موندم طوالنی شه؟! «
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تند تند چیزی روی توی گوشیش ت��ایپ میکن��ه و دامن
بلندی به سمتم میگیره:» میخوای چیکار ک��نی پس؟!

»

لباسم رو عوض میکنم و با لب هایی آویزون میگم:

» نمیدونم. دلم داره میترکه؛ رویا؟ «

» هوم؟! «

با بیقراری و بغضی که بیشتر شده میگم:

» سمیر برگشت پیش هورناز. «

گوشیش رو روی کنسول میذاره.

» پاشو بریم پایین. «

باهاش هم قدم میشم که میگه:

» تش��کر ک��رد پس��ره؟! بای��د طال بری��زه زی��ر پ��ات.
عشقش رو از تو داره. «

دلم مچاله میشه و رگ گ��ردنم ت��یر میکش��ه! ص��ورت
درهم میکنم. رویا گردن کج

میکنه و به صورتم نگاه میکنه:
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» تو ن��اراحتی؟! مگ��ه خ��ودت نمیخواس��تی؟! خ��ودت
تالش کردی. وگرنه پسره که

داشت دو شقهت میکرد به خاطر دخالتت. «

بغضم رو قورت میدم تا مبادا صدام بلرزه. س��ر ج��ام
میشینم و رویا کنارم جا گیر

میشه:

» نه، به خودش هم گفتم خوشحالم تالش هام جواب
داد. «

رویا با هیجان قلپی از شربت من مینوشه و میگه:

» ولی خیلی ب��ا جذبهس��تا. دی��دی ت��وی عروس��ی چ��ه
سنگین رنگین میرقصید! همچین

مردونه و شق و رق. «با حسرت ادامه میده:

» کاش یکی هم به خاطر من تارک دنی��ا میش��د. خ��دا
بده شانس. «

ص��دای پیام��ک گوش��یم از ت��وی کیفم بلن��د میش��ه و
بیتوجه به حرف های رویا موبایلم

رو چک میکنم.
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» قرار بود به سیستمت دس��ت ن��زنی. نچ، دنب��ال ی��ه
جزیره دور افتاده باش که تک و

تنها خودت توش باشی. آبروت که بریزه هر جای دنیا
بری هم نمیتونی جمعش

کنی. «

مخم سوت میکشه و موبایل رو اونق��در بین انگش��ت
هام فشار میدم که استخون

با باز ش��دن در ورودی چش��م از موبای��ل می گ��یرم و
مردمک هاش به درد میوفتن.

توی کاسه میچرخونم. فکر اینکه چن��د وقت��ه باب��ام رو
به آغوش نکشیدم دلم رو

پاره میکنه و لب هام رو آویزون. از عمو جدا میش��م.
دست دور شونه های رویا

میندازه و میگه:

» خوبی عمو جون؟ خون��ه م��ون رو چراغ��ونی ک��ردی
دخترم. «
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مغزم نبض میزنه و پشت گ��ردنم درد میکن��ه. ب��ه زور
لب هام رو کش میدم:

» من ک��ه از وق��تی باب��ا این��ا رفتن زحمت ه��ام هم��ه
گردن شما بوده. «

» رحمتی. نزن این حرف رو. بشینید� تا بیام. «

عمو به سمت آشپزخونه میره که س��ریع پی��ام رو ب��ه
رویا نشون میدم. پر صدا آب

دهنش رو قورت میده و ترسیده پچ میزنه:

» تو رو خدا برو شکایت کن. «

صورت جمع میکنه:» قلبم تیر کشید! «

بازوم رو میگیره و میگه:

» میخوای به مرتضی بگیم؟ شاید بتون�ه اون��ور ک��اری
بکنه! «

عرقی که روی پیشونیم نشسته رو با کف دستم پاک
میکنم و مینالم:

» چیکار میخواد بکنه؟ چرا به جای مغزت از مع��دهت
کار میکشی رویا؟ «
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مچ دس��تم رو میگ��یره و من رو ب��ه س��مت پل��ه ه��ا
میکشه و تندتند کلمه ها رو کنار

هم میچینه:

» بی��ا ت��و ش��اید ی��ه راهک��ار منطقی پیش روم��ون
گذاشت. فکرامون رو میریزیم روی هم،

اگه هیچ فکر به درد بخوری به ذهنمون نرسید م��یری
پیش پلیس. «

بیچون و چرا دنبالش کش��یده میش��م. ب��ا این پی��امش
همه وجودم لرزید، آسه برو آسه

بیا که آخرش بشه این! من که با کسی زد و خ��وردی
ندارم پس این بختک کیه که

چهارچنگولی افت��اده روی زن��دگیم و ه��ر دقیق��ه و ه��ر
لحظه من رو تا مرز سکته پیش

میبره.

" سمیر "

ش��ماره هورن��از رو میگ��یرم و موبای��ل رو روی م��یز
میذارم. سیگارِ نیمه سوختهم رو
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توی ج��ا س��یگاری خ��اموش میکنم و تیش��رتم رو روی
تن خیسم میکشم. بعد از چند

تا بوق؛ صدای بیرمقش توی فضای اتاق میپیچه:

» بله؟! «انگشت هام رو الی موهای خیسم میکش��م
و مهربون میگم:

» سالم عزیزم...� خوبی؟ خواب بودی؟! «

با همون لحن میگه:

» نه، بیحوصلهم. «

صندلی میز کارم رو عقب میکشم و میشینم. قط��ره
های آب از موهام میچکه و

تمام گردنم رو خیس میکنه:

» حوصله هم میخرم برات خانم خانم��ا... فق��ط بگ��و
ببینم میری بیمارستان یا نه؟ «

مکث کوتاهی میکنه:

» امشب شیفتم. چطور؟! «

خیلی بم و محکم و جدی میگم:

» پس ناهار رو با منی. «
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بهانه میاره و حرص زده میگه:

» گفتم خودم میگم کی بریم آخه... «

ش��لوارم رو ب��ا گ��رمکنم ع��وض میکنم. مث��ل اینک��ه
نمیخواد با من راه بیاد! اینجوری که

نمیتونم دلش رو به دست بیارم. کالفه ص��دام رو ب��اال
میبرم:

» آخ��ه و اگ��ر و ام��ا ن��داریم، ح��اال ی��ه ب��ارم من بگم.
آسمون به زمین میاد؟! «

سکوت میکنه و من این سکوتش رو اعالم رض��ایتش
میدونم. موبایلم رو از روی میز

برمیدارم و به سمت در میرم. کفش هام رو میپوشم
و سوئیچ رو از آویز کنار در

برمیدارم:

» بدو حاض��ر ش��و چ��ون دارم راه می��وفتم. «تلفن رو
قط��ع میکنم و ت��ا به��انهی دیگ��ه ای نتراش��ه. س��ر راه

دسته گل مورد نظرم رو
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میخرم و با میثاق حرف میزنم تا بچه ها رو به همون
پاتوق همیشگی خودمون

ببره. ترک های آهنگ رو عوض میکنم تا آهنگ ش��ادی
پخش بشه. بعد از چند

دقیقه جلوی در خونه هورناز پارک میکنم و بهش پیام
میدم تا بیاد. دسته گل رو

روی صندلی عقب میذارم. لبخند گنده ای لب هام رو
کش میده. هورناز از در

خونهشون بیرون میاد و آروم به سمت ماشین می��اد.
تپش قلبم باال میره و با شور

بهش نگاه میکنم. بیح��ال و بیحوص��له کن��ار میش��ینه و
خیلی معمولی سالم میده.

بیتوج��ه ب��ه س��رد ب��ودنش، گ��رم و ص��میمی تح��ویلش
میگیرم و راه میوفتم. از محلهشون

که دور میشیم میگم:

» یه نگاه به صندلی عقب بنداز. «
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نیم نگاهی مین��دازه و ب��ه من نگ��اه میکن��ه و بیتف��اوت
میگه:

» خب! «

از این همه سردیش دست و پام سست میش��ه! فعال
باید کوتاه بیام تا یخش آب شه.

زب��ون روی لب ه��ام میکش��م و دن��ده ع��وض میکنم و
صبور و آروم میگم:

» یه بار دیگه دقیق نگاه کن لطفا! «

کامال سر میچرخونه و دستش رو به عقب کش میده
دست گل رو برمیداره و در

حالی که نگاهش میکنه با همون لحنش میگه:

» ممنون، ولی من رز دوست ندارم. «

دست ه��ام یخ میزن��ه و قلبم ی��ه گوش��ه جم��ع میش��ه.
ابرو هام رو بهم نزدیک میکنم و

سرعتم رو کم میکنم:
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» قبال دوست داش��تی! «دس��ت گ��ل رو روی ص��ندلی
عقب میذاره و کم��ر ب��ه در میچس��بونه و ب��ه نیم رخم

نگاه

میکنه. بیپروا میگه:

» من نه هورناز هیجده سالهم نه هورناز بیست و یک
ساله. خیلی چیزا تغییر کرده. «

دم عمیقی میگیره و ادامه میده:

» مثال خودت! ت��و کلی تغی��یر ک��ردی اون��وقت انتظ��ار
داری من همون دختر بچه بمونم؟!

»

نه آرومی زمزم��ه میکنم. میچرخ��ه و ص��اف میش��ینه.
دلم یه جورِ ناجوریه، انگار رگ

هاش رو انداخته باشی الی انگشت هات و دستت رو
مشت کنی و با تموم زورت

دستت رو کش بدی... ولی همین هورنازِ متفاوت و با
عالیق و سلیقه عوض شده هم
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باقی مونده راه رو روزه سکوت میگ��یرم و کلم��ه ای
میتونه دوست داشتنی باشه.

ح��رف نم��یزنم. ح��ال خ��ودم رو نمی��دونم! ش��اید من
اشتباه کردم و تند رفتم. حتی

فکرش رو هم نمیکردم نظرش درمورد چند تا ش��اخه
گل هم عوض شده باشه. دستم

میره سمت پاکت سیگاری ک��ه زی��ر دس��تیه، ب��ه ج��ای
پاکت سیگار؛ دستی رو چنگ

میزنم و محکم بین انگشت هام فشارش میدم. گفته
بود وقتی با منی سیگار نکش!

توی پارکین��گ رس��توران ماش��ین رو پ��ارک میکنم و از
در ورودی داخِل پارکینگ پله

های رستوران سنتی رو باال م��یریم. ب��ا فاص��له از من
کنارم قدم برمیداره. انگار که

ناراضی باشه یه مدلی عجیبی توی خودشه. چقد این
حس آزار دهندهست، گل رو

که قب��ول نک��رد ولی چ��را اینق��در مع��ذب کن��ارم ق��دم
برمیداره؟ نفسم رو سنگین بیرون
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میفرستم و از وسط تخت های بزرگ عبور میکنیم ت��ا
به آخرین و بزرگ ترین تخت

برسیم. زوج ه��ا کن��ار هم نشس��تهند و بیچ��اره میث��اق
یالغوز تنها یه گوشه نشسته و

همگی گ��رم و غ��رق ص��حبت هس��تن. دس��تم دس��ِت
سردش رو میون مشتش میگیره.

نمیت��ونم مث��ل خ��ودش بیتف��اوت رفت��ار کنم! اص��ال
اینجوری که نمیشه، من هی بدوئم

هورناز هی بدوئه. باید ی��ه ج��وری دلش رو ب��ه دس��ت
بیارم باالخره. دستش رو تکونمیده ت��ا ولش کنم ولی
اخم کم رنگی میکنم و دستش رو توی مش��تم فش��ار

میدم و

به سمت خودم میکش��مش. دلن��از ب��ا خن��ده س��ر ب��اال
میکشه که با دیدن ما دهنش باز

میمونه و چشم هاش ان�دازه ت�وپ ه�ای بولین�گ گ�رد
میشن. نزدیک تخت که میشیم

هورناز پچ میزنه:

» اینا کی هستن؟! «
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لب هام رو تکون میدم:

» آشنا میشی. «

دلناز مبه��وت س��قلمهی محکمی ب��ه پهل��وی هوش��مند
میکوبه که هوشمند معترض سر

میچرخون��ه و ب��ا دی��دن من و هورن��از مث��ل زنش یک��ه
میخوره.به نوبت سرِ شهیاد و

پردیس به س��مت م��ا میچرخ��ه. کن��ار تخت میایس��تم.
بچه ها ساکت و شوکه نگاه بین

من و هورناز تاب میدن. میثاق سرفه بلندی میکن��ه و
از ته تخت بلند میشه و

دس��تش رو روی س��ینهش می��ذاره. آب��ان خ��ودش رو
جمع و جور میکنه و در حالی که

آستین فرشاد رو میکشه بلند میش��ه و لبخن��د ش��ل و
ولی میزنه. از تخت پایین میاد

و دودو زنان نگاهمون میکنه و شوق میگه:

» وای... خدایا! داریم خواب میبینیم؟!� «
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بدون اینکه مجال ح��رف زدن ب��ده ب��ه س��مت هورن��از
میاد و محکم به آغوش میکشتش.

جوری که دستش از دستم جدا میشه. کم کم دلناز و
پردیس از بهت خارج میشن

و کمی جمع و جور میشینن و برای من و هورن��از ج��ا
باز میکنن. هورناز یه کلمه

حرف نزده. پردیس هیجان زده دس��تش رو روی پ��ای
هورناز میذاره:

» به خدا... به خدا اگه بدونی ما چقد شوکه و هیجان
زده شدیم! این صحنه رو فقط

ت��وی خی��االت میتونس��تیم تص��ور ک��نیم ولی االن...
«ب��االخره لبخن��د کوچول��ویی روی لب ه��ای هورن��از

میشینه. نفس راحتی میکشم و

دستم رو روی مچ دستش میذارم و میگم:

» تو شاید آنچنان بچه ها رو به خاطر نیاری ولی توی
این مدت از بس من با تو

زندگی کردم تقریبا همه میشناسنت. «
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سر میچرخونه و گن��گ نگ��اهم میکن��ه. چش��مک ری��زی
میزنم:

» شاید هم بهتر از خودت. «

خیلی نامحس���وس مچ دس���تش رو کن���ار میکش���ه و
شالش رو مرتب میکنه. آبان یکی

یکی بچه ها رو معرفی میکنه. جوری رفتار میکنن که
هورناز معذب نشه و احساس

غریبی نکنه. میثاق کالفه داد میزنه:

» ای باب��ا، روده و مع��دهم ترکی��دن از بس خودش��ون
رو کوبیدن به در و دیوار شکمم...

نمیخوایین غذا سفارش بدین؟! «

دلناز مشتش رو جلوی دهنش میگیره:

» هین... بندهی شکم! منتظر میزبان بودیم. «

میثاق دستی به شکمش میکشه و بیحوصله میگه:

» زاخار خان که تشریف آوردن. «

دستش رو بلند میکنه و گارس��ون رو ص��دا میزن��ه ک��ه
هورناز بیمقدمه میپرسه:
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» پس ماهک کجاست؟ «

پردیس به شهیاد تکیه میده:

» بهش زنگ زدم، مهمون بود نتونست بیاد. «

دلناز با کنجکاوی س��ر کج میکن��ه:» ماه��ک رو از کج��ا
میشناسی؟!� «

قبل از اینکه هورن�از چ�یزی بگ�ه، میث�اق ب�ا مرم�وذِی
تموم میگه:

» دوست هستن دیگه! «

اخم میکنم ک��ه ش�ونه ب��اال مین�دازه. گارس�ون می��اد و
بچه ها هر کدوم سفارششون رو

میدن و مجددا گرم ص��حبت میش��ن. آب��ان خ��وش رو،
رو میکنه به هورنازی که هنوز

یخش آب نشده:

» غریبی نکن گلم... با ما راحت باش! «

فرشاد میپرسه:

» ماهک رو از کجا میشناسی؟!� خیلی جالبه...� ماه��ک
هم با ما دوسته هم با تو!
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اونوقت اون اوایل ماهک سمیر رو نمیشناخت. «

لب ب���االییم رو ب���ه دن���دون میکش���م و ول میکنم!
نمیخوام حتی نزدیک ترین آدم های

زندگیم هم بفهمن ماهک چیکار کرده و هورناز از کی
و کجا باهاش آشنا شده.

هورناز آروم میگه:

» زمان زیادی نیست! «

در همین حین غ���ذاهامون رو می���ارن و میث���اق مث���ل
قحطی زده ها قاشقش رو پر و

خالی میکنه. بحث دیگه ادامه پیدا نمیکنه و من چقدر
خوشحالم که کشش ندادن.

زیر چشمی به هورناز نگاه میکنم که نگاهش رو روی
نوشابه خانواده میبینم. خودم

رو تا اون سر سفره کش می��دم. پ��ردیس ب��ا دهن پ��ر
میگه:

» اِاِاِاِ... خب بگ��و ب��دم عین آدامس خ��ودت رو کش
میدی!«
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لی��وان هورن��از رو برمی��دارم و خط��اب ب��ه پ��ردیس
میگم:»غذات رو بخور تو.«

آبان معترض مشتش رو روی زانوی فرشاد میکوبه:

» ی��اد بگ��یر، آدم این م��دلی ه��وای کن��اریش رو بای��د
داشته باشه. «

همه میخندن که فرشاد با شوخی میگه:

» داستان درست نکن برای ما سمیر. «

لیوان رو به دست هورناز میدم. آروم ممنونی زمزمه
میکنه. دلم پر از شادی میشه.

باالخره یه حرکت امیدوار کننده ازش دیدم. لب ه��ام
کش میاد که میثاق دستی به

ش���کمش میکش���ه و نفس���ش رو س���خت ب���یرون
میفرسته:

» ش��ما جفتت��ون کنارتون��ه و غ��ر م��یزنین؟! پس من
سرم رو کجا بکوبم جاش نمونه! «

گوش��ه چین افت��اده ش��اِل هورن��از رو ص��اف میکنم و
میگم:
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» ما که میخواییم برات آستین باال بزنیم خودت قبول
نمیکنی! «

» نچ من کاکتوسم خار دارم. «

س��ری از روی تاس��ف تک��ون می��دم، بحث ب��ا میث��اق
بیفایده بوده و هست. بعد اتمام غذا،

بچه ها برای چندمین بار بهمون تبری��ک میگن و ب��ابت
غذا تشکر میکنن. قبل اینکه

چ��ای و بس��اط قلی��ون رو بی��ارن،� هورن��از ب��ه س��متم
متمایل میشه و زیر گوشم میگه:

» من باید ساعت شش شیفتم رو تحویل بگیرم. «

نگاهم به سمت مچ دسِت چپم کشیده میش��ه. پاه��ام
رو از تخت آویزون میکنم و

کفش هام رو میپوشم. به سمت صندق میرم و پ��ول
تخت رو پرداخت میکنم.

برمیگردم پیش بچه ها و رو به هورناز میگم:

» پاشو بریم. «پردیس متعجب میگه:

» کجا؟ «
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دست هورناز رو میگیرم و با پ��ا کفش ه�اش رو کن��ار
هم جفت میکنم.

» هورناز شیفته،� ت��ا ب��ریم برس��یم بیمارس��تان میش��ه
شش. «

آبان معترض و مایوس میگه:

» ای بابا ما اصال هورن��از رو درس��ت حس��ابی ندی��دیم
که! «

هورناز کنار میایسته و با بچه ها دس��ت می��ده. میث��اق
از تخت پایین میاد و خم

میشه کفش هاش رو بپوشه، در همون ح��ال خط��اب
به آبان میگه:

» بازم میاد، همین یه بار نبود که. «

از بچه ها خداحافظی میک��نیم و هورن��از س��وئچ رو از
دستم میگیره و جلو تر از ما به

سمت پارکینگ میره. میثاق دس��تش رو روی ش��ونهم
میکوبه و دلخور میگه:
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» همه رو فیلم س��ینمایی خ��ودت ک��ردی ح��اجی! کی
رفتی توی کارش که من

نفهمیدم! «

ابرو باال میندازم و با یه حس قشنگ و دلنشین میگم:

» خودش برگش��ت! زن��گ زد رف��تیم ح��رف زدیم بهم
فرصت داد. «

دست دور گردنم میندازه و با خنده میگه:

» خداروش��کر لبخن��د ب��ه لب دی��دم م��ا ش��ما رو. کج��ا
میرین؟! «

به کنار ماشین میرسیم:

» هورن��از رو می��برم بیمارس��تان. «» بع��دش می��ای
خونه؟! «

» آره، چطور؟! «

به انتهای پارکینگ میره و داد میزنه:

» میرم خونهت، زود بیا که کارت دارم. «

باش��ه ای میگم و س��وار ماش��ین میش��م. از پارکین��گ
خارج میشیم و از گوشه چشم
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هورناز رو نگاه میکنم:

» خوش گذشت؟! «

گوش���ه اب���روش رو میخارون���ه و شیش���ه رو پ���ایین
میکشه:

» اوهوم، معذب نبودم! دوست داش��تم ماه��ک رو هم
ببینم. «

» میدونستی ماهک با من همسایهست؟! «

سرش به سمتم میچرخه و چشم هاش گرد میشه:

» واقعا؟! خیلی حس خوبی بهش دارم! دختره واقعا
ماهه! «

دستش رو میگیرم و زیر دستم، روی دن�ده می�ذارم و
با تموم حسم میگم:

» هیچکس خوب تر از تو نیست. «

بدون توجه به حرفم اخم میکنه و تلخ میگه:

» اصال حس خوبی به اون خونه مجردیت ندارم. «
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انگش��ت ه��ام رو بین انگش��ت ه��اش فش��ار می��دم و
محکم میگم:» ش���رافتم رو گ���رو گذاش���تم پیش���ت!

نمیتونم بعد از سه سال برگردم پیش مادر و پدرم

که، دندون سر جیگر بذار، همه چی روی روال بیوفته
انشاءالله دوباره من شما رو از

داداشت خواستگاری میکنم همون خونه میشه خون��ه
جفتمون.� «

عمیق نگ��اهم میکن��ه و چ��یزی نمیگ��ه! یکمی زود ب��ود
برای زدن این حرف ولی باید

قانعش میکردم دیگه! جلوی درِ بزرگ بیمارستان نگه
میدارم و به سمتش

میچ��رخم. دس��تش رو از دس��تم ج��دا میکن��ه و پی��اده
میشه. در رو میبنده که بلند

میگم:

» مراقب خودت باش. «

کف دستش رو بندِ لبه پنجره میکنه:
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» لطفا دیگه سر خ��ود برنام��ه نچین! ایندفع��ه خ��ودم
بهت میگم کی بریم بیرون!

خداحافظ. «

دم عمیقی میگ��یرم و ب��ه رفتنش نگ��اه میکنم! باش��ه
هورناز خانمِ پرناز، نازت رو هم

میکشیم! دنده رو ج��ا مین��دازم و راه می��وفتم، وس��ط
راه تلفنم زنگ میخوره و از

طریق بلوتوث وصل شده به سیستم صوتی ماش��ین،
صدای میثاق توی اتاقک ماشین

پخش میشه. خیلی عصبی و جدی میگه:

» کجایی! «

میخوام جوابش رو ب��دم ک��ه ص��دای فین فین و گری��ه
ریزی امپرم رو میسوزونه.

فرمون رو میچرخونم و داد میزنم:

» مرتیکه دختر بردی خونه من! «

بدتر از من داد میزنه:» جا قحطه بی��ارمش خون��ه ت��و
آخه پیاز! من سیم پیچیم اتصال داده هیچ جا رو
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نمیبینم.� هر چقدر میتونی گاز بده ب��ه اون ماش��ین ت��ا
برسی خونهت. «

تلفن رو قطع میکنه و نمیدونه چ��ه دلش��وره ای ت��وی
جونم انداخته. از چند تا کوچه

و میانبر راهم رو نزدیک میکنم و بدون اینک��ه ماش��ین
رو به داخل پارکینگ ببرم

توی کوچه، مقابل س��اختمون پ نخ��ارکش میکنم. از
ماشین پیاده میشم که صدای

میثاق باعث میش��ه س��ر بلن��د کنم و ب��ه پنج��ره خون��ه
ماهک نگاه کنم:

» بیا اینجا. «

اخم پ��ررنگی میکنم و ریم��وت دزدگ��یر رو م��یزنم. در
ساختمون رو باز میکنم وارد

آسانسور میشم. پا شده اوم��ده خون��ه ماه��ک عرب��ده
هاش رو به رخ من میکشه!

دستم رو مشت میکنم و بغل رونم میکوبم! برای من
جلو دختر خودی نشون
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میده. آسانس��ور ت�وی طبق��ه دوم میایس��ته و در ه�ای
کشویش باز میشن. در خونهش

بازه و میث��اق ب��ا ص��ورتی برافروخت��ه ط��ول خون��ه رو
طی میکنه. موهای بیحالتم رو باال

می��دم و وارد خ��ونهش میش��م. ب��ا تعجب ب��ه میث��اِق
عصبی نگاه میکنم و مردمک هام

ت��وی کاس��ه میچ��رخن و م��اهکی رو رص��د میکنن ک��ه
روی صندلی رو به روی کانتر

نشس���ته و تندتن���د ک���ف دس���تش رو روی ص���ورتش
میکشه. بهت زده کفش هام رو

درمیارم و چینی به دماغم میندازم! میثاق اینجا، کن��ار
این دختره گریون چیکار

میکنه؟ میث��اق ت��ا س��ر میچرخون��ه من رو میبین��ه و ب��ا
همون صورت کبود از حرص به

س��متم می��اد و ب��ازوم رو میگ��یره و ب��ه س��مت کاناپ��ه
میکشونه:

» بیا ببین این کدوم بیپدر و مادرِی که تن و ب��دن این
دختره رو گذاشته رو ویبره؟
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»

ب��ا دی�دن سیس�تم و دم و دس��تگاهم چش�م ه��ام گ�رد
میشن:

» سیستم من، چه خبره اینجا؟! «میثاق به جلو هولم
می��ده و مجب��ورم میکن��ه روی کاناپ��ه، پش��ت سیس��تم

بشینم. به بک

گراند صفحه نگاه میکنم و در حالی ک��ه روی ص��حبتم
با میثاِق به ماهک نگاه

میکنم:

» یه کارِ من رو کشوندی اینج��ا سیس��تمم ک��ه آوردی
اینجا! االن چیکار کنم؟!� چی

شده؟! «

دستش رو چند ب��ار روی پ��ام میکوب��ه و ح��رص زن��ان
میگه:

» یه جلبکی ورداشته این دختره رو هک کرده هرچی
فیلم و عکس و فایل شخصی

داره کپی کرده و حاال با اونها داره تهدیدش میکنه! «
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تلخ خندی میکنم و با تموم بیرحمی به ماهک میگم:

» من که بهت گفتم دست روی دست بس��یارِ. وق��تی
داشتی توی سیستم این و اون

فضولی میکردی باید به فکر اینجاهاشم میبودی. «

ماه��ک فین فی��نی میکن��ه و دم��اغش رو ب��اال میکش��ه.
زبون روی لب هاش میکشه و

گرفته میگه:

» ک��دوم فض��ولی؟! این ی��ارو رو اص��ال نمیشناس��م.�
ایران نیست از شماره مراکش بهم

پیام میده! «

پوزخندی از خنده میزنم و برنامه ای که خودم نوشته
و طراحی کرده بودم رو باز

میکنم. دستم رو روی ت��ه ریش��م میکش��م و مس��خره
میگم:

» نچ. خیلی نابغهای. «

به اینترنت موبایلم وصل میشم و بدون اینکه نگاهش
کنم میگم:
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» چیزی ازش داری؟! شماره ای ایمیلی چ��یزی! «از
روی کانتر موبایلش رو ورمی��داره و ب��ه س��متم می��اد.

صفحه موبایلش رو نشونم میده

و ش��ماره ب��االی پیام��ک رو وارد برنام��ه میکنم. فلش
مکان یابی رو میزنم و پلک باال

میکش���م و خ���یره نگ���اهش میکنم. معلوم���ه خیلی
خودداری میکنه تا غم چشم هاش

رو زار نزنه. تندتند بزاق دهنش رو قورت میده و لب
به دندون میکشه! با این حال

نمیتونم جلوی زبونم رو بگیرم:

» هر کد و شمارهی یه کشوری، میتونه توی کش��وره
دیگه ای فعال باشه! اگه

رومینگ فعال و شارژ بشه. «

با طعنه ادامه میدم:

» خودت که وکیلی، باید بهتر از من بدونی. «

اخم غلیظی میکنه و چن��د ب��ار نفس عمیقی میگ��یره.
میثاق دستش رو محکم پشت
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گردنم میکوبه و سرزنش وار میگه:

» االن وقت این حرفاست؟!� «

زنگ موبایل ماهک بلند میشه و ماهک فورا به س��مت
اتاقش میره و در رو میبنده.

گوشت پهلوم بین انگشت های میثاق چلون��ده میش��ه
و چشم از در بسته میگیرم و با

تشر دستش رو پس میزنم. دن��دون روی هم میکش��ه
و خفه میگه:

» زب��ونت رو م��ار بگ��زه. میبی��نی ح��الش رو ب��از زخم
میزنی، بی چشم و رو این دختر�

جز خوبی کاری کرده! «

چشم ریز میکنم و مشکوک میپرسم:

» تو چرا حرص و جوش��ش رو میخ��وری؟ این جل��ز� و
ولزت برای چیه؟! هوم؟! «

مات نگاهم میکن��ه و گوش��ه لب ه��اش رو ب��ه س��مت
پایین متمایل میکنه و سری از
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روی تاسف تکون میده:» از وقتی که پا توی گروه ما
گذاشته شده ن��اموس،ش��ده خ��واهر، ش��ده یکی عین

آبان و

دلناز و پردیس. ما توی مراممون پشت خ��الی ک��ردن
هست؟! «

دستش رو روی شونهم میکوبه:

» دارن از طری��ق آب��روش ازش اخ��اذی میکنن. ی��ه
پسرعمو هم داره، بی رگ! برگشته

گفته باهاشون همکاری کن. «

گنگ میگم:

» برای چی اخاذی میکنن!؟ درس��ت حس��ابی تعری��ف
کن ببینم!� «

نفس میگ��یره و نگ��اه گ��ذاریی ب��ه در ات��اِق ماه��ک
میندازه:

» من که رسیدم اومدم دی��دم این دخ��تره زار و رن��گ
پریده جلوی آسانسور وایستاده،

  484                       



هکمن

نمیگفت دردش چیه. پ��ا پیچش ش��دم دیگ��ه نتونس��ت
خودداری کنه. یکی از ناکجا

آب��اد پی��داش ش��ده عکس و فیلمش رو ورداش��ته و
میگه یا همکاری میکنی یا آبروتو

میبرم. «

اولین فک��ری ک��ه مغ��زم خط��ور میکن��ه رو ب��ه زب��ون
میارم:

» چرا ماهک؟! «

شونه باال میندازه:

» وک��الت خون��ده، یکی رو هم انداخت��ه زن��دان ش��اید
دارن اذیتش میکنن. «

صدای اخطار مکان یاب بلند میشه، جفتمون� کلهمون
رو توی مانیتور فرو میکنیم!

اِرور داده و درخواست چِک دوباره کرده!

» شاید صاحب این شماره اصال مراکش نباشه. «
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ماه��ک از ات��اق ب��یرون می��اد و میث��اق خیلی ج��دی
میپرسه:» اصال نگف��تی ب��رای چی میخ��وان باهاش��ون

همکاری کنی؟!� «

ماهک به سمت آش�پزخونه م��یره و چ��ای س�از رو پ�ر
میکنه:

» یه سایت دارن. بازی و شرط بندی انالین، میخوان
صفحات کاربرارو هک کنم بعد

از اینکه بازی رو بردن حسابشون رو خالی کنم. «

دندون روی هم میکشم و میغرم:

» بی وجود ها. «

میثاق با لحنی مهربون میگه:

» نگران نباش، همه س��عیمون رو میک��نیم ت��ا پی��داش
کنیم. به ما یاد دادن مواظب

دخترامون باشیم. تو هیچ فرقی با زنداداشام ن��داری.
»

لب های ماه�ک کش می�اد و در همین حین آیف�ون ب�ه
صدا درمیاد. چشم از صفحه لپ
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تاپ میگیرم و شماره رو وارد گوش��یم میکنم و بهش
زنگ میزنم، میخوام ببینم

روشنه یا نه! اگه روش��ن باش��ه میت��ونم موب��ایلش رو
هک کنم. با شنیدن تک بوق قطع

میکنم و جفت دست هام رو روی کیبورد تکون میدم.
ماهک جلوی در میایسته و

کمی بعد صدای پر استرِس دختری رو میشنوم:

» خدا من رو بکشه! تو دو تا پسر راه دادی خونهت!
تو چه سر نترسی داری اگه

کاری کنن، آسیبی برسونن چی! «

ما کاری کنیم! مایی که اوم��دیم کمکش ک��نیم آس��یب
برسونیم! یعنی ما رو اینقد

پس��ت و حی��وون می��بینن! رگ ش��قیقهم ب��اد میکن��ه و
بدون اینکه بدونم دارم چیکار

میکنم بلند میشم و با تشر و اخم داد میزنم:

» بفرمایید داخل خانم. «
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میث��اق کن��ارم میایس��ته و آرنجم رو میکش��ه و آروم
میگه:» یاخدا! چت شد تو؟ «

ماهک گوشه لبش رو به دندون میگیره و از جلوی در
کنار میره. دختری که

همیشه با ماهکه و چند سانتی از ماهک بلند تره وارد
خونه میشه و ترسیده نگاهم

میکنه. دندون روی هم فشار میدم و پرخاش میکنم:

» ماهک ب��ه م��ا اعتم��اد ک��رده. اعتم��اد ک��رده ک��ه من
االن... «

به مبل اشاره میکنم:

» روی این مب��ل نشس��تم. ن��ترس م��ا هَ��ول و ندی��ده
نیستیم که از اعتماد یه دختره تنها

سواستفاده کنیم. «

مغزم نبض میگیره و دهنم رو باز میکنم:

» نمی��دونم چ��را فک��ر میکنی��د م��ا پس��را ت��ا ی��ه دخ��تر
میبینیم� شلوارو میکشیم پایین...

« م
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یثاق هول زده دستش رو جل��وی دهنم میگ��یره و اون
دختره ترسیده، مثل فشنگ

به س��مت ات��اق پ��رواز میکن��ه و محکم در رو میبن��ده.
میثاق دست هاش رو روی شونه

هام میذاره و فشار میده:

» بشین، بشین ببینم تو چرا جوش میاری! «

میشینم و ب��ا هم��ون عص��اب ب��رزخی ب�ه ماه��ک نگ��اه
میکنم که کنار در ایستاده و

ترسیده نگاهم میکنم. محکم پلک روی هم میک��وبم و
پوف بلندی میکشم. دستم

رو باال میارم و اشاره میکنم:

» بیا جلو! «

سیبک گلوش تکون میخوره و چند ق��دمی جل��و می��اد.
دست داخل جیبم میبرم و

پاکت سیگار و فندکم رو بیرون میکشم. یه نخ سیگار
روش��ن میکنم و میگم:» از م��ا ن��ترس. م��ا کث��افت
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نیستیم،� من یه مدتی لغزیدم باال خونه رو اجاره دادم
ولی

شل ناموس نیستم. یه ک��اری ک��ردی ک��ه وظیفم��ه در
قبال اون جبران کنم برات، ما

میریم باال روی این کار میکنم بهت خبر میدیم. «

لپ ت��اپ رو ب��ر می��دارم و ب��ه میث��اق اش��اره میکنم.
لوازم رو جمع و جور میکنه. ماهک

تا جلوی در باهامون میاد و مغموم نگ��اهمون میکن��ه!
میثاق کفش هاش رو میپوشه

و از خونه خارج میشه. ب��ا خن��ده جل��وی در، کن��ار من
میایسته و رو به ماهک میگه:

» ببخشید دیگه، حاجی ما خون جل��و چش��م ه��اش رو
میگیره هیچ جا نمیبینه برای

همون دهنش باز میشه. «

ماهک چشم از میثاق میگیره به من نگ��اه میکنم. لب
برمیچینه و شرمنده میگه:
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» من دستش��ون ام��انتم، نگ��رانم هس��تن. روی��ا قص��د
بدی نداشت! «

سری تکون میدم و بیخیالی میگم، پله ها رو باال میام
و میثاق از ماهک

خداحافظی میکنه و پش��ت س��رم وارد خون��ه میش��ه.
لپ تاپ رو روی کانتر میذارم و

تیش���رتم رو از تنم ج���دا میکنم و روی مب���ل پ���رتش
میکنم. رفتن ما به خونهی یه

دختر تنها درست نیست، معلومه که دچار سوء تفاهم
میشن و فکر ناجوری به

ذهنش��ون خط��ور میکن��ه! بای��د ب��ه میث��اق هم بگم ت��ا
رعایت کنه. میثاق به سمت

سرویس بهداشتی میره و من سیگار تموم شدهم رو
توی جا سیگاری خاموش

میکنم و پشت کانتر میشینم. چند ت��ا ک��د وارد ص��فحه
هک شده میکنم و منتظر

میمونم تا محتویات موبایل رو نشونم بده. دست هام
رو پشت گردنم قالب میکنم و
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به صفحه زل میزنم تا محتوی��ات ص��فحه موبای��ل ل��ود
میشه! سریع وارد قسمت

مشخصات و ریجستری موبایل میشم تا بفهمم اس��م
دارنده گوشی چیه. چیزی

دستگیرم نمیشه! کالف��ه پنج��ه الی موه��ام میکش��م و
مکان نماش رو چک میکنم تا

ببینم از کجاس��ت! فلش روی نقش��ه میچرخ��ه و روی
یه کشور میایسته. ابرو باالمیندازم و چن��د ب��ار پش��ت
سرم هم میث��اق رو ص��دا م��یزنم، میث��اق ب��ا غرغ��ر از

سرویس

خارج میشه و به طرفم میاد:

» چیه سوزنت گیر کرده، همیشه مانع تص��میمای من
میشی. ای بابا! بذار بشینیم دو

تا تصمیم جدی برای زندگیمون بگیریم دیگه. «

از روی شونه نگاهش میکنم و میگم:

» ش��ما تص��میم ه��ای مهم زن��دگیتون رو ت��وی ت��والت
میگیرین؟ «
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دست هاش رو با شلوارش خشک میکنه و بامزه سر
تکون میده:

» تو نمیفهمی، اونجا اتاِق فکرِ. «

خندهم رو قورت می�دم و اب�رو ب�ه هم نزدی��ک میکنم.
در هر شرایطی دلقک بودن

خودش رو حفظ میکنه. لپ تاپ رو عقب میکشم ی��ه
آرنجم رو روی تختهی کانتر

تکیه میدم:

» بیا اینجا ببینم. «

میثاق به سمتم میاد و کنارم میایسته، کمی سر پایین
میکشه و با دقت به صفحه

نگاه میکنه. نقطه چشمک زن رو نشونش میدم:

» ببین اینجا رو، شماره رو مکان یابی کردم. «

موس رو تکون میدم و ب��االی ص��فحه کلی��ک میکنم ت��ا
صفحه بزرگ و دقیق تر شه:

» پردیس گفت مامان بابای ماهک کجا هستن؟! «

مردمک هاش میچرخن و به من نگاه میکنن:
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» آممم... فکر کنم آمریکا! «

انگشت اشارهش رو به سمت مانیتور میگیره و گنگ
میگه:» این که داره منچستر رو نشون میده! آمریک��ا

کجا، بیرتانیا کجا! «

دستش رو به ته ریشش میکشه و لب کج میکنه:

» عجب خر تو خری شده پسر! «

با آرنج توی شکمش میکوبم و میگم:

» زنگ بزن به ماهک بذار روی اس��پیکر ک��ارش دارم.
»

موبایلش رو از جیب شلوارش بیرون میاره و شماره
ماهک رو میگیره. موبایل رو از

گوشش فاصله میده و صورت جمع میکنه:

» اه... خطم یه طرف��ه ش��ده ح��اجی.� بی��ا ب��ا موبای��ل
خودت بگیرش! «

ش��مارهش رو ب��رام میخون��ه و من ب��ه ماه��ک زن��گ
میزنم، بعد از چند تا بوق با شک

جواب میده:

  494                       



هکمن

» بله؟! «

چشم میبندم و با انگشِت شست و اشارهم روی پلک
هام رو فشار میدم:

» ب��بینم کس��ی رو داری ک��ه ت��وی مح��دوده منچس��تر
باشه؟! «

موس رو تکون میدم و متاسف میگم:

» بدبختانه مکان پیش فرض فقط میتونه محدوده رو
تعیین کنه. «

کمی مکث میکن��ه، ی��ا من رو نش��ناخته ی��ا اینک��ه داره
فکر میکنه. آروم میگه:

» نه، مامان بابام و پسر عموم آمریکا هستن. «

زیر لب، جوری که ماهک هم بشنوه میگم:

» خیلی� جالب��ه! ش��ماره ب��رای م��راکش و ص��احب
شماره برای بیرتانیا!� «نفس میگیرم:

» خیلی خب، من روش کار میکنم! فقط به هیچکس
هیچی نگو. «

کمی ترس به جونش میندازم:
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» ممکِن م��وش ه��ای دور و ب��رت گ��وش ه��ای ت��یزی
داشته باشن. «

آب دهنش رو پر صدا قورت میده:

» یع... یعنی چی! «

بیتوجه به ترس صداش میگم:

» ه��ر تماس��ی، پی��امی از این ش��ماره ی��ا ش��ماره
ناشناس در این مورد دریافت کردی به

من اطالع بده. «

دیگ��ه منتظ��ره ج��وابش نمیم��ونم و تم��اس رو قط��ع
میکنم. موبایل رو روی کانتر پرت

میکنم و یه شاخه از موبایل این هکرِ بی وج��ود ایج��اد
میکنم و از طریق بلوتوث

روی گوشیم اشترک گذاری میکنم تا بت��ونم ح��رکتش
رو چک کنم.

میث���اق وارد آش���پزخونه میش���ه و لی���وان رو از روی
آبچکان برمیداره و پارچ آب رو از

یخچال خارج میکنه:
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» برای چی میترسونیش؟� «

نیشخندی میزنم:

» احتیاط ش��رط عقل��ه داداش! اینج��ور مس��ائل بای��د
توی لفافه بمونه! «

برنامه هکمن رو میبندم و وارد سایت خ��ودم میش��م!
در حالی که کتاب های

درخواستی رو چک میکنم ب��ه میث��اق میگم:» ف��روش
این ماه چقدر خوب بوده! راستی چیکارم داش��تی از

قلیونت گذشتی اومدی

خونه من؟ «

لیوان آبش رو یک نفس سر میکشه:

» جلو خ��انم دک��تر نمیش��د بگم! ب��ا بچ��ه ه��ا هماهن��گ
شدیم فعال هیچ سند و مدرکی رو

ت��وی مج��ازی پخش نمیک��نی! ب��ذار نزدی��ک انتخاب��ات
پخششون کن نفهمن از کجا

خوردن. ب��ه مخالفاش��ون� ش��ک کنن بی��وفتن ب��ه ج��ون
همدیگه! «
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ابرو باال میندازم و قهقهم گ��وش ه��ام رو ک��ر میکن��ه،
بریده بریده میگم:

» ت��و رو خ��دا... اینق��در... مغ��ز نباش��ین...� فراریت��ون
میدنا! «

اخم میکنه و میتوپه:

» بشین مقاله هات رو ترجمه کن زاخار. «

ریز میخندم که بدون خداحافظی، ب��ا ده کیل��و اخم از
خونه میزنه بیرون! کش و

قوسی به تنم میدم و پیامی برای هورن��از میفرس��تم!�
بذار بفهمه دو نفری که برای

همدیگ��ه مهمن بای��د وقت و بی��وقت هم دیگ��ر رو ی��اد
کنن.

" دانای کل "

دویست و هفتش رو باالتر از مغازهش پارک میکنه و
کرخت راه میره. تحمل هیچ

رقم عوض��ی رو ن��داره و وق��تی ب��ا همچین قض��یه ای
مواجه میشه سردرد عجیبی
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میگیره. چند بار دهن باز میکنه ک��ه بگ��ه ب��دجوری ب��ه
پسر عموی ماهک شک داره

ولی مه��ر روی لب ه��اش میکوب��ه و از اینک��ه بیج��ا
قضاوت کرده باشه و حق الناس

گردنش افتاده باشه میترسه. همینطور که به س��مت
مغازهاش میره با چند تا کسبه

سالم و علیک میکنه و درِ شیشه ای مغازه رو میکشه
و وارد مغازه میشه. سوئیچرو روی میز میذاره. چن��د
بار نفس عمیقی میکشه و بوی گس سیگار رو حس

میکن��ه. لب روی هم فش��ار می��ده و عص��بی و بلن��د
شاگردش رو صدا میزنه:

» عرفان! «

شاگردش تا صداش رو میشنوه ترسیده سیگارِ نصفه
رو روی زمین میندازه و چراغ

انبار رو خاموش میکنه و لرزون میگه:

» باالم آقا. داشتم بار میچیدم. «

میثاق نفسش رو کالفه فوت میکنه و داد میزنه:
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» غلط میکنی دروغ میگی! بیا پایین ببینم. «

عرفان دستی به صورِت بی ریش و ص��افش میکش��ه
و ترسیده پله های هاللی رو

پایین میاد. از شدت استرس گوشه پیراهنش رو توی
مشتش فشار میده و با قلبی

ک���ه ت���وی دهنش میکوب���ه و ص���دای نبض زدنش رو
میشنوه، رو به روی میثاقی

میایس��ته ک��ه کن��ار م��یزِ ک��ارش ایس��تاده و وحش��تناک
نگاهش میکنه. میثاق آروم

میغره:

» بو میدی! «

بغض به گلوی عرفان هجوم میاره و ترسیده و لکنت
دار لب باز میکنه:

» آ... آقا... «

میث��اق ح��رص زده، ب��ا ی��ه ح��رکت گوش��ش رو می��ون
انگشتاش میگیره و به شدت
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تک��ونش می��ده. انگ��ار ک��ه میخ��واد گوش��ش رو از ج��ا
بکنه. بغض عرفان میترکه و ناله

میکنه!

» آقا... غلط... غل��ط ک��ردم. «میث��اق� نمیدون��ه ب��رای
سِن کم شاگردش تاسف بخوره یا به خاطر کار ه��ای

نا به

هنجارش حرص بخوره. داد میزنه:

» غل�ط میک�نی دروغ میگی... غل�ط میک�نی ف رو از
ب تشخیص نداده لبت به

سیگار میخوره. «

گوشش رو ول میکنه و به عقب هولش میده. عرفان
دستش رو روی گوشش

میگ��یره و گ��ردن کج میکن��ه. میث��اق بیتوج��ه ب��ه نگ��اه
ترسیده و اشک آلودِ عرفان

پشت میز جا گیر میشه و با قاب های گوشِی ویترین
خودش رو سرگرم میکنه:

» برو، برو فردا برای تسویه با بابات بیا. «
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عرفان زار میزنه و به سمتش میره. دست ه��اش رو
بهم میچسبونه و متلمس اشک

میریزه:

» آقا میثاق...� تو رو خدا... «

میثاق نچ کالفه ای میکشه و از روی شونه به عرف��ان
نگاه میکنه:

» نمیری؟! «

دست داخل جیب شلوارش فرو میکنه و موبایلش رو
بیرون میکشه و میگه:

» خب میگم بابات بیاد. «

عرفان با آستین نمِ اشک هاش رو میگیره:

» میرم، میرم. «

میثاق کف دست هاش رو روی م��یز می��ذاره و چش��م
ریز میکنه و جوری که عرفان

بترسه میگه:
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» فردا با باب��ات اوم��دی ک��ه اوم��دی، نیوم��دی خ��ودم
زنگ میزنم بهش. «عرفان زبونش بند میاد و چند بار

سرش رو تکون میده و از مغازه خارج میشه.

میثاق هوفی میکشه و روی صندلی ول��و میش��ه! بای��د
هر چه زود تر به پدرِ عرفان

اطالع بده، اگه نگه و پس فردا گن��دش دربی��اد، می��ان
یقه میثاق رو میگیرن که ما

بچ��ه رو س��الم و پ��اک تحوی��ل داده ب��ودیم و اینج��ا ب��ه
سیگار آلوده شده. وقتی یادش

میوفت��ه ب��رادرش هم س��ن و س��اِل عرف��ان ب��ود ک��ه
سیگاری شد و این سیگاری بودن به

تزریقی شدن رسید و در نهایت سنکوب کردن منتهی
شد، از همه سیگاری های دنیا

منزجر میشه و دوست داره ت��ک ت��ک س��یگار ف��روش
های شهر رو به دار بکشه. از

سیگار به شدت متنفره و تحمل آدم های سیگاری رو
نداره یه جز سمیر! سمیر
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داداش،ِ پش��ته! میدونس��ت س��میر ب��ه خ��اطر دورِی
هورناز پا گذاشت روی خط قرمز

ه��اش و ه��ر روز بیش��تر از دی��روز ت��وی خ��ودش و
ممنوعه هاش غرق شد. وگرنه سمیر

برای میثاق سنده، حجت��ه. اینق��دری قب��ولش داره ک��ه
میتونه چشم بسته روی

مردونگی و شرافت سمیر قسم بخوره و هیچ ج��وره
کوتاه نیاد. پلک میبنده و دستی

به پشت گردنش میکشه. صدای باز و بسته شدن در
که میاد به حالت اول

برمیگ��رده و ب��دون اینک��ه نگ��اه کن��ه و ببین��ه کی وارد
مغازه شده میگه:

» بفرمایید! «

صدای لطیف و دلنوازی چراغ قرمز ه��ای مغ��زش رو
روشن میکنه و میثاق سریع سر

باال میکشه:

  504                       



هکمن

» ببخشید چن��د م��دل از گوش��ی ه��ای سامس��ونگتون
میخواستم. «

دور و اطرافش تار میشه و تنها چیزی که واضحه، یه
صورت کوچولو و گردهِ که دو

جفت چشم درشت مشکی و گیرا رو توی خودش جا
داده. یه چیزی ته دل میثاق

تکون میخوره و با س��رعت م��یریزه. بیاختی��ار از روی
صندلی بلند میشه و بدون

اینکه ثانیه ای پلک بزن��ه، ب��ه چه��ره معص��وم و زیب��ای
دختره رو به روش نگاه میکنه.دختره رنگ لب��و میش��ه
و چون��ه ب��ه قفس��ه س��ینهش میچس��بونه. میث��اق ک��ف

دست هاش

رو روی میز شیشه ای میذاره و چند ب��ار پش��ت س��ر
هم پلک میزنه و تپش های

مک��رر قلبش رو نادی��ده میگ��یره. خفی��ف� س��رش رو
تکون میده و گلوش رو صاف

میکنه! به سمت ویترین میچرخه و میگه:
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» چه مدلی؟ چه رنگی؟ مدِل خاصی م��دِ نظرتون��ه؟!
»

دختره چتری های روی پیشونیش رو م��رتب میکن��ه و
خجالت زده و آروم میگه:

» نه خب، هر کدوم که خوبه رو معرفی کنید!� «

میثاق داغ میکنه و دونه های ریز و درشت عرق روی
گردن و پیشونیش میشینن.

این حالت���اش رو نمیتون���ه هض���م کن���ه. ت���وی قلبش
بلبشویی به پاست و نمیدونه چی

میچین��ه روی م��یز. ه��وش و حواس��ش رو اون ط��رف
میز جا گذاشته. زبون روی لب

هاش میکشه و موبایل های نمونه رو با پای��ه هاش��ون
روی میز میچینه. رو به روی

دخ��تر میایس��ته و ب��ا بیق��راری ب��ا ن��وک کفش��ش روی
زمین ضرب میگیره. اخم کم

رنگی میکنه تا این حالت مض��طربش رو پنه��ون کن��ه.
دختره دستش رو باال میاره تا
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موبایل یکی مونده به آخرِی رو برداره که چشم ت��وی
کاسه میچرخونه و برای یه

لحظ��ه نگ��اهش ب��ه نگ��اه م��ات و گ��یرای میث��اق گ��ره
میخوره و هول میشه. میخواد

دستش رو عقب بکشه که پایه موبای��ل چپ میش��ه و
با صدای بدی روی زمین

میوفته. میث��اق همچن��ان م��ات ب��ه حرک��ات ه��ول زده
دختره نگاه میکنه. کنارِ میز زانو

میزنه و همزم��ان دخ��تره هم رو ب��ه روش، روی زان��و
میشینه و با بغض و هول میگه:

» ایوای... ایوای... چیکار کردم... وای... آقا... «

میثاق اخم غلیظی میکنه و زود تر موبایل شکسته رو
از روی زمین برمیداره و بلند

میشه. چند بار موبای��ل رو پش��ت و رو نگ��اه میکن��ه و
نچی زیر لب میگه. دخترهترس��ون و دس��تپاچه دس��ت
ت��وی کیفش می��بره و ک��ارت ب��انکیش رو ب��ه ط��رف

میثاق

میگیره:
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» لطفا مبلغش رو کارت بکشید. «

میثاق ابرو باال میندازه و قلبش ت��یر میکش��ه. موبای��ل
شکسته رو روی میز میذاره و

به دستی که به سمتش دراز شده نگاه میکنه:

» تاچش شکسته فقط. «

دختره شرمنده و خج��الت زده س��ر پ��ایین مین��دازه و
دستش رو تکون میده:

» هر چقدر که هست. «

میثاق نفسش رو سنگین فوت میکنه:

» قابل نداره! «

دختر هول زده میگه:

» نه نه، من واقعا شرمندهم. نفهمیدم چی شد! «

میث��اق ب��ا دس��ت و دل ل��رزون ک��ارت رو روی پ��وز
میکشه رمزش رو میپرسه و منتظر

میمونه. دستگاه اخطار میده، میثاق بدون اینک��ه س��ر
بلند کنه میگه:

» موجودیتون کافی نیست. «
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دخ����تره آروم روی ص����ورتش میکوب����ه و کیفش رو
وارسی میکنه. میثاق نگاه از موجود

دلرب��ای رو ب��ه روش ک��ه کالف��ه ب��ا کیفش درگ��یره
نمیگیره و قفسه سینهش سنگین باال

پایین میشه. یه حال عجی��بی داره ک��ه هیچ��وقت ت��وی
زندگیش نداشته!

دختره لب روی هم فشار میده و با عجز میناله:

» ای وای، پول نقد همراهم نیست! «برقی از چش��م
ه��ای میث��اق عب��ور میکن��ه و ت��ه دلش تک��وِن ری��زی

میخوره. جذبهش رو

حفظ میکنه و میگه:

» مشکلی نیست، کارت شناساییتون پیش من امانت
میمونه. «

زی��ر چش��می نگ��اهش میکن��ه و ب��ا بدجنس��ی اض��افه
میکنه:

» البته شماره تلفن همراهتونم الزمِ. «
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دختره بدون ح��رِف اض��افه ای اط��اعت ام��ر میکن��ه و
گواهینامهش رو به دست میثاق

میده و روی یه تیکه کاغ��ذ ش��مارهاش رو مینویس��ه و
در حالی که حسابی عصابش

داغونه از مغازه خارج میشه و انگار روح و دل میثاق
رو هم با خودش میبره. میثاق

دستپاچه از تلفن مغازه با سمیر تماس میگیره. ح��ال
عجیبی داره و یه چیزی روی

دلش سنگینی میکنه! یه جور عجیبِی، فکر میکنه اگ��ه
به کسی نگه چه اتفاقی برای

دلش افتاده این حس مثل بمب عم��ل میکن��ه و دلش
رو میترکونه و چه کسی

نزدی��ک ت��ر و مح��رم ت��ر از س��میر!� بع��د از چن��د ب��وق
صدای شوخ و شنگ سمیر توی

گوشش میپیچه:

» بابا دوست، دوستام اینقدر زود دلتنگ نمیشن. «
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میث��اق روی ص��ندلی میش��ینه و درمون��ده پنج��ه الی
موهاش میکشه! گرفته میگه:

» یکی اومد... «

مکث میکنه و پل��ک روی هم می��ذاره! س��میر ب��ا دقت
گوش میکنه! مکث میثاق که

طوالنی میش��ه ص��بر س��میر ل��بریز میش��ه و مس��خره
میگه:

» سکوت پر معنایِی واقعا! «

میثاق انگشت وسط و اشارهش رو زیر گلوش تکون
میده و لحِن سمیر رو نشنیده

میگیره:» یکی اومد... اومد من رو با خودش برد. «

س��میر س��کوت کوت��اهی میکن��ه و یه��و قهقهش ب��اال
میگیره. بریده بریده میون خندهی

بلندش میگه:

» چی میگی تو؟ رد دادی مرتیکه! «

میثاق خیره به نقطه نامعلوم لب میزنه:

» ناجور! «
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سمیر از ته دل قهقهه میزنه. میثاق گواهینامه دختره
رو برمیداره و به عکس پِرس

شده نگاه میکنه و ادامه میده:

» تن صداش، تک��ون خ��ورد لب ه��اش، چش��م ه��اش،
چشم هاش... «

ته دلش باز هم خالی میشه!

خن��دهی بلن��د س��میر آروم میش��ه ولی همچن��ان ری��ز
میخنده. میثاق صندلی رو

میچرخونه و آرنج روی میز تکیه میده و میپرسه:

» ببینم عشق در نگاه اول خیلی بی معنیه؟! «

سمیر که درکش نمیکنه، با تموم بی حسیش میگه:

» اره، اصال مگه میشه؟! «

میث��اق آه میکش�ه و ب�ه مشخص�ات روی ک��ارت نگ�اه
میکنه. آب دهنش رو با صدا

قورت میده:

» اسمش رو باید میداشتن آهو نه آیه. «
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سمیر نیمه جدی میگ��ه:» مث��ل اینک��ه ج��دی ج��دی رد
دادی! االن که دارم میرم خونه بابا شب رو هم اونجا

میمونم، صبح هم میرم دی��دن هورن��از، البت��ه نمیدون��ه
ها. میخوام غافلگیرش کنم.

ظهری که میای طرف من دو ت��ا بن��دری مش��تی بخ��ر
بزنیم توی رگ بعدشم ببینم کی

جرات کرده داداش من رو با خودش ببره. «

خن��دهش رو از س��ر میگ��یره ک��ه میث��اق بیحوص��له
باشهای میگه و تلفن رو قطع

میکن��ه! پیش��ونیش رو ب��ه لب��ه م��یز میچس��بونه و لب
باالییش رو به دندون میگیره!

حاال ب��ا این ح��ال عجیب و غ��ریب و ناآش��ناش چیک��ار
کنه؟ تا به حال همچین حسی رو

تجربه نکرده و نمیدونه چه جوری هیجانش رو کن��ترل�
کنه! با دختر های زیادی در

ارتباط بوده، چه ت��وی دانش��گاه چ��ه ب��یرون! ه��ر کی
توی زندگیش اومده محض دوستی
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س��اده در ح��د ب��یرون رفتِن دس��ت جمعی و مس��خره
بازی بوده! تا حاال پیش نیومده که

دلش ُسر بخوره و بلرزه! یا مات چشم هایی بش��ه و
نفسش بند بیاد. سر بلند میکنه و

دوباره با دقت به کارت شناسایی نگاه میکن��ه و چن��د
بار اسم و فامیلی دختره رو زیر

لب تکرار میکنه!

» آیه ماندگار! «

» آیه ماندگار! «

" سمیر "

آفتاب نزده از خواب بی��دار میش��م و دوش میگ��یرم و
بدون کوچکترین صدایی از

خونه بابا بیرون میام! باالخره بعد از سه سال پا توی
این خونه گذاشتم و نیمی از

آرامِش از دس��ت رفتهم رو پی��دا ک��ردم. باب��ا اولش
کمی سر سنگین برخورد کرد ولی
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طاقت نیاورد و مردونه من رو ب��ه آغوش��ش کش��ید و
پیش��ونیم رو بوس��ید. اگ��ه میدونس��تمدر این ح��د آروم
میشم یه لحظ��ه هم غفلت نمیک��ردم و زود ت��ر از این

ها به این خونه

برمیگش��تم. جل��وی ی��ه ه��ایپر م��ارکت میایس��تم و ی��ه
پاکت بزرگ تنقالت ترش و

شیرین برای هورناز میخ��رم و ب��ه س��مت بیمارس��تان
راه میوفتم. سرخوش و پر شور

جلوی در بیمارستان پارک میکنم و شماره هورن��از رو
میگیرم. بیحوصله جوابم رو

میده:

» سالم. «

بیحوصلگیش رو جبران میکنم و پر انرژی میگم:

» به روی ماهت، خسته نباشی. شیفتت تموم ش��د؟!
»

صدای خش خشی میاد و میگه:

» چطور؟! «
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از لحن طلبکارش اخم میکنم و س��ایه ب��ون رو پ��ایین
میکشم:

» میخواستم بیام دنبالت یه درکه بریم. «

من من میکنه:

» چیزه... من به جای دوستم شیفت موندم، تا ظه��ر
نمیتونم از بیمارستان خارج شم.

»

دستم روی فرمون مشت میشه و نامحسوس نفس��م
رو بیرون میفرستم:

» باشه، وقت کردی باهام تماس بگیر. «

نفس نفس میزنه و هول جوابم رو میده:

» باش��ه، خ��داحافظ. «جل��وتر از من، جل��وی نگهب��انی
دویست و ششی پارک میکنه و پسری قد بلند و

الغ��ری پی��اده میش��ه. اس��تارت م��یزنم و میخ��وام راه
بیوفتم که با دیدن هورناز و سه تا

دختره دیگ��ه ک��ه خن��ده کن��ان� از در بیمارس��تان خ��ارج
میشن و به سمت پسره میرن
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یک��ه میخ��ورم و مبه��وت ب��ا نگ��اهم دنبالش��ون میکنم.
خوش خوشان با پسره حرف

میزنن و سوار ماش��ین میش��ن. قلبم مچال��ه میش��ه و
نفسم تنگ! االن هوزناز من رو

پیچوند!؟ فشارم باال میره و احساس میکنم دون��ه ب��ه
دونه رگ های شقیقهم

میترکه! دندون روی هم میکشم و مردمک چشم هام
میلرزه! منتظر میمونم تا

ماش��ین راه بیوفت��ه و من هم دنب��الش ب��رم و ب��بینم
هوزناز کی رو پیچونده؟ منی که

دویس��ت و ش��ش ک��ه راه میوفت��ه، ب��ا فاص��له دو ت��ا
ماشین پشتشون جاده چالوسم رو؟!

حرکت میکنم. قلبم یه جوری درد میکن��ه انگ��ار اس��ید
ریختن روش و دارم ذره ذره

جون میدم. تند تند دستم رو پشت گ��ردنم میکش��م و
با مشت کردن انگشت هام

دور فرمون عربده های توی گلوم رو خف��ه میکنم. ب��ا
احتیاط دنبالشون میرم و
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حواس��م رو جم��ع میکنم ت��ا گمش��ون نکنم. از ش��دت
فشار دندون هام روی هم فکم

درد میگیره و رگ گ��ردنم ت��یر میکش��ه. ب��رای چی ب��ه
من دروغ گفت؟ نمیتونست یه

نه بگه و پیشنهادم رو رد کنه؟ اگه اینقدر با من بودن
براش سخته پس چرا به من

فرص��ت داد؟ ب��ه ق��دری عص��بی هس��تم ک��ه ب��ه نفس
نفس افتادم. پاکت سیگارم رو از

وسط ماشین ورمیدارم و یه نخ روشن میکنم. تندتن��د
کام میگیرم و چند تا نخ

دیگه هم روشن میکنم ت��ا ب��االخره ماش��یِن جل��وی ی��ه
کافه بزرگ و چند طبقه نگه

می��داره. دخ��ترا یکی یکی پی��اده میش��ن و کن��ار هم
میایستن، یکیشون یه چیزی

میگه که هورن��از از ش��دت خن��ده ریس��ه م��یره. خ��ون
خونم رو میخوره و دلم میخواد

سرم رو توی شیشه بک��وبم و لعنت بفرس��تم ب��ه این
شانس گندَم. فرمون رو
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میچرخ��ونم و درس��ت پش��ِت ماش��یِن پ��ارک میکنم؛
جوری که تقه ای به دویست شِش

میخوره و کمی تکون میخوره. توجه دخترا به ماشین
من جلب میشه و نگاه

هورناز ک��ه روی من میش��ینه رن��گ از رخش می��پره و
لب هاش میلرزه. پسره پیادهمیشه و به سمتم می��اد.
یه لحظه هم نگاه سرزنش بارم رو از چهره ترس��یده

هورناز

کنار نمیکشم. س��یگارم رو از گوش��ه لبم ورمی��دارم و
پوزخند تلخی میزنم و چشم

میچرخونم. پسره نگاه دقیقی به سپر میندازه. پنجره
رو پایین میدم و کله از

پنجره بیرون میکشم:

» چیزی شده؟! «

پسره سری تکون میده:

» نه آقا، خیالت راحت. «

بعد با دستش به دخترا اشاره میزنه:
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» برید داخل بچه ها. «

دوب�اره ب�ه هورن�از نگ�اه میکنم ک�ه خج�الت زده س�ر
میچرخونه و همراه با دوستاش به

داخل کاف��ه م��یرن. ب��ه پ��اکت خ��وراکی نگ��اه میکنم و
معدهام هم میخوره و کتفم به

درد میوفته دستم رو روی کتفم فشار می��دم و عین��ک
آفتابیم رو روی صورتم فیکس

میکنم. دم عمیقی میگ��یرم و ب��ا اون ح��ال خ��رابم ب��ه
سمت خونه میرم.

چرا به من نگفت با دوستاش میره بیرون؟ چه فکری
پیش خودش کرد که به من

دروغ گفت؟ مشتم رو روی فرم��ون میک�وبم و فری��اد
بلندی میکشم. از من گه شانس

تر خودِ منم. سه سال بس نبود برای پس دادن تاواِن
خیانتم؟� این همه سال عذاب و

اذیت و خستگی بس نبود؟ دلم میخواد برم خونه و تا
جون توی تنم دارم مشت
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بک��وبم ب��ه کیس��ه بوکس��م و خ��الی کنم این الته��اب و
عصبانیت رو.

تا مبادا هورن��از زن��گ بزن��ه و من ت��وی اوج عص��بانیت
چیزی بگم و برنجونمش! چراغ

قرمز ها رو رد میکنم و از بین ماشین ها عبور میکنم
و تا میتونم گاز میدم.

جل��وی پارکین��گ نگ��ه می��دارم و ریم��وت رو م��یزنم.
دستی به پیشونیم میکشم و سر

میچرخونم و ماهک رو میبینم که آروم و سالنه س��النه
ب��ه س��مت س��اختمون می��اد! ب��ااون مقنع��ه مش��کی و
مانتوی بلندش بیش��تر ش��بیه بچ��ه کودکس��تانِی ت��ا ی��ه

دختر خانم

بالغ. یه لحظه از این فکر بیخودم توی اوج عص��بانیت
خندم میگیره. به در که

میرسه بدون اینکه به این ط��رف و اون ط��رف نگ��اه
کنه در رو باز میکنه و قبل اینکه

بخواد وارد ساختمون بشه صداش میزنم:

» ممول! «
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ماهک سریع سر باال میاره و با تعجب به طرفم میاد.
دست هاش رو توی جیب

مانتوش فرو میکنه و کن��ارم میایس��ته. مردم��ک ت��وی
کاسه چشم میچرخونه و میگه:

» سالم، چرا اینقدر قرمزی؟ «

با انگشت اشاره به گردنم اشاره میکنه:

» دون دون قرمز شده! «

عینکم رو روی موهام میکشم و پاکت خوراکی ها رو
ورمیدارم و به سمتش

میگیرم. اخم میکنه و دست هاش رو از جیبش خ��ارج
نمیکنه. چشم هام رو گرد

میکنم و محکم میگم:

» بگیرش. «

لب جلو میده:

» چیه این؟! «

تشر میزنم:

» بگیرش بهت میگم! «
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با اکراه پاکت رو میگیره و فشارش میده. نیش��خندی
میزنم و میگم:

» گفته ب��ودم ب��ه ه��ر دخ��تر کوچول��ویی بربخ��ورم این
پ��اکت خ��وراکی رو می��دم بهش. «لب ه��اش از هم
فاصله میگیرن و هاج و واج نگاهم میکن��ه. دس��تی رو

میخوابونم و

وارد پارکین��گ میش��م از آین��ه نگ��اهش میکنم. لب و
دهن کج کرده و مسخره نگاهم

میکنه. ترمز میکنم و از آینه بغل جدی نگاهش میکنم
که دهنش رو میبنده و

تند و فرز وارد ساختمون میشه. پام رو از روی ترمز
برمیدارم و جای خودم پارک

میکنم. همینم مون���ده این دخ���تر� مس���خرهم کن���ه.
بیحوصله از پارکینگ خارج میشم و

بدون اینکه منتظ��ر آسانس��ور بم��ونم پل��ه ه��ا رو طی
میکنم. وارد خونه میشم و دکمه

های پیراهنم رو باز میکنم و روی کانتر پرتش میکنم.
جلوی سینک ظرف شویی
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میایس��تم و آب س��رد رو ب��از میکنم و س��ر زی��ر آب
میبرم تا مغزم خنک بشه و یکم

آروم بگیرم. بعد از چند دقیقه که حسابی ل��رز میکنم
سر باال میکشم و قطره های

آب از س��رد و گ��ردنم آوی��زون میش��ه. هن��وز از درون
دارم میسوزم و انگار آتیش

لیوان رو از آبچک��ان برمی��دارم و دو لی��وان آب رو ی��ه
نفس سر انداختن به جونم.

میکشم. کالفه نچی میکش��م. نخ��یر، ه��ر لحظ��ه ب��دتر
دارم گر میگیرم و سر درد هم

ب��ه این آتیش گ��رفتن اض��افه ش��ده. لی��وان رو بین
انگشت هام فشار میدم و با نعره ای

بلند محکم روی سرامیک ه��ا میک��وبمش، ه��زار تیک��ه
میشه و تیکه هاش به این طرف

و اون طرف میپره. دستی پشت گردنم میکشم. هیچ
جوره آروم نمیگیرم، باید یه

ج��وری خ��ودم رو تخلی��ه کنم وگرن��ه مغ��زم میترک��ه و
سکته میکنم. به سمت اتاقم
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م���یرم و رو ب���ه روی کیس���ه بوکس���م میایس���تم. دم
عمیقی میگیرم و با هر ضربه ای که

م��یزنم و نع��ره میکش��م انگ��ار ذره ذره ج��ون از تنم
بیرون کشیده میشه...

خس��ته ک��ه میش��م نفس زن��ان روی تخت میش��ینم و
عرق پیشونی و گردنم رو با پشت

دستم پاک میکنم. صدای زن��گ موب��ایلم از ت��وی جیب
شلوارم بلند میشه. بیتوجه

بهش س��ر پ��ایین مین��دازم و نفس عمی��ق میکش��م ت��ا
نفس هام آروم بگیرن. کتفم هر

چند لحظه یه بار ت��یر میکش��ه و دردش ت��ا کم��رم هم
میرسه. بزاق دهنم رو قورت

میدم که دوباره صدای زنگ تلفن بلند میش��ه. اَه کش
داری میگم و موبایل رو از

جیبم بیرون میکشم اسم هورناز روی صفحه چش��مم
رو میزنه و صدای پوزخندم رودرمیاره. دایره سبز رو
میکشم و گوشی رو روی گوشم میذارم. بدون اینک��ه

چیزی
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بگم عصبی و کش دار نفس میکشم. هورناز خج��الت
زده میگه:

» سمیر...� «

پنج��ه الی موه��ای خیس از ع��رقم میکش��م و خف��ه
میگم:

» حالت تهوع نداری؟! دلت هم نمیخ��وره؟! آخ��ه آدم
بپیچه، پیچ بخوره معدهش

میپیچه دیگه! «

اوفی میکشه و حرص زده میگه:

» چی میگی؟! من پیچ دادم؟! «

بلن��د میش�م و بیق��رار داد م�یزنم، ب�ا اون گل�وی خش
افتاده عربده میزنم:

» هورناز... داری با من بد تا میکنی دختر... من ردی
ام تو میدونی من دیوونهم...

داری با من بازی میکنی؟! «

نفس میگیرم و عربدهم رو از سر میگیرم:
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» مگ��ه خ��ودت برنگش��تی؟!� مگ��ه خ��ودت فرص��ت
ندادی؟! د المصب این چه اداهاِی داری

س���ر مِن بی مخ درمی���اری؟! ه���ان! من ص���بح چی
دیدم؟! «

هورناز بعد از چند دقیقه سکوت با بغض میناله:

» هر چی دیدی! اصال توضیحی نمیدم. «

تماس رو قطع میکنه. با حرص گوش��ی رو روی تخت
میکوبم و سیگارم رو از روی

میز ورمیدارم و کنار پنجره میایستم." ماهک "

لواشِک زرش��ک رو ب��ا ول��ع گ��از م��یزنم و از ترش��یش
صورت جمع میکنم. بقیهش رو

روی پ���اکت اه���دایی س���میر می���ذارم و موب���ایلم رو
ورمیدارم و شماره هورناز رو میگیرم.

پاه���ام رو روی کاناپ���ه دراز میکنم و س���رم رو روی
کوسن قرار میدم. مچ دستم رو

روی پیشونیم میذارم و پلک میبندم. سر و صدا ه��ایی
که از طبقه باال میاد دلم رو
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میلرزونه و ترس به ج��ونم مین��دازه. دم پارکین��گ ک��ه
دیدمش معلوم بود عصبیه و

حالش رو به راه نیست. سفیدی چش��م ه��اش قرم��ز
شده و رگ پیشونیش باد کرده بود.

با حرص حرف میزد و مث��ل ی��ه ک��وه آتشفش��ان ب��ود.
اینجوری که دیدمش دلم ترکید و

هزار تیکه شد. درسته همیشه عبوِس و ت��یز و بُرن��ده
آدم رو نگاه میکنه ولی این

وضعیت متالشی شدهش دلم رو به درد آورد. ص��دای
هورناز آروم و پر بغِض به گوشم

میرسه:

» سالم ماهک خوبی؟! «

هول زده پل�ک ب�از میکنم و مچم رو از روی پیش�ونیم
ورمیدارم:

» هورناز، هورناز... ب��بین ی��ه ص��داهای وحش��تناکی از
طبقه باال میاد. «
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کف دستم رو محکم میکوبم رو پیشونیم و نیم تنه از
مبل جدا میکنم و میشینم:

» اه چی دارم میگم. ب��بین من و س��میر همس��ایه ایم
خب، بعد االن! «

میپره وسط حرفم و میگه:

» میدونم گفته، من یه گندی زدم. «

بزاق دهنم رو قورت می��دم و ح��دس م��یزنم بهخ��اطر
همین گندی که میگه سمیر

داره گلو پاره میکنه:» چه گندی؟!� «

من من میکنه:

» آخه چه جوری بگم! «

پا روی پا میندازم:

» من تنها زندگی میکنم. ب��بین میت��ونی اعتم��اد ک��نی،
معذب نمیشی بیا بشینیم

مفصل حرف بزنیم. «

با دل گرفتگی اضافه میکنم:

» این بنده خدا خودش رو پوکوند. «

  529                       



هکمن

» باشه، باشه، آدرس رو برام بفرست. «

تماس رو قطع میکنم و آدرس رو پیامک میکنم. بلن��د
میشم و پاکت رو برمیدارم

و به س��مت آش��پزخونه م�یرم. چ�ای درس�ت میکنم و
میوه میشورم. گوش تیز کردم تا

صدایی از طبقه باال اومد بشنوم. صدای عربده هاش
جونم رو گرفت. نمیدونم چه

ح��رفی زدن، ی��ا چ��ه چ��یزی دی��ده ک��ه در این ح��د
عصبانیه. فقط میدونم اون قیافه بهم

ریخته بدجوری دلم رو به آتیش کشید. تک��ه لواش��کی
گوشه لپم میذارم و کمی نت

گردی میکنم تا هورناز برس��ه. چن��د دقیق��ه بع��د زن��گ
آیفون به صدا درمیاد. در رو باز

میکنم و جل��وی در میایس��تم. در ه��ای آسانس��ور ب��از
میشه و هورناز با قیافه ای

آویزون ازش خارج میشه. خفه میگه:

» کدوم طبقهست؟! «
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لب میزنم:

» باال. «سر تکون میده و وارد خونه میشه، همین که
در رو میبندم صداش باال میره:

» وای ماهک. نمیدونم چرا به طرز احمقانه ای دروغ
گفتم. «

به مبل اشاره میکنم و وارد آشپزخونه میشم:

» بشین، چیشده مگه؟! «

مقنعهش رو از س���رش درمی���اره و پش���ت ک���انتر
میشینه. آرنجش رو روی تخته کانتر

میذاره و کف دستش رو زیر چونلیوان رو از آبچک��ان
برمیدارم و دو لیوان آب رو یه

نفس س��ر میکش��م. کالف��ه نچی میکش��م. نخ��یر، ه��ر
لحظه بدتر دارم گر میگیرم و سر

درد هم به این آتیش گ��رفتن اض��افه ش��ده. لی��وان رو
بین انگشت هام فشار میدم و با

نع��ره ای بلن��د محکم روی س��رامیک ه��ا میک��وبمش،
هزار تیکه میشه و تیکه هاش به
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این طرف و اون طرف میپره. دس��تی پش��ت گ��ردنم
میکشم. هیچ جوره آروم

نمیگیرم، باید ی��ه ج��وری خ��ودم رو تخلی��ه کنم وگرن��ه
مغزم میترکه و سکته میکنم.

ب��ه س��مت ات��اقم م��یرم و رو ب��ه روی کیس��ه بوکس��م
میایستم. دم عمیقی میگیرم و با

هر ضربه ای که میزنم و نعره میکشم انگ��ار ذره ذره
جون از تنم بیرون کشیده

میشه...

خس��ته ک��ه میش��م نفس زن��ان روی تخت میش��ینم و
عرق پیشونی و گردنم رو با پشت

دستم پاک میکنم. صدای زن��گ موب��ایلم از ت��وی جیب
شلوارم بلند میشه. بیتوجه

بهش س��ر پ��ایین مین��دازم و نفس عمی��ق میکش��م ت��ا
نفس هام آروم بگیرن. کتفم هر

چند لحظه یه بار ت��یر میکش��ه و دردش ت��ا کم��رم هم
میرسه. بزاق دهنم رو قورت
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میدم که دوباره صدای زنگ تلفن بلند میش��ه. اَه کش
داری میگم و موبایل رو از

جیبم بیرون میکشم اسم هورناز روی صفحه چش��مم
رو میزنه و صدای پوزخندم رو

درمی��اره. دای��ره س��بز رو میکش��م و گوش��ی رو روی
گوشم میذارم. بدون اینکه چیزی

بگم عصبی و کش دار نفس میکشم. هورناز خج��الت
زده میگه:» سمیر...� «

پنج��ه الی موه��ای خیس از ع��رقم میکش��م و خف��ه
میگم:

» حالت تهوع نداری؟! دلت هم نمیخ��وره؟! آخ��ه آدم
بپیچه، پیچ بخوره معدهش

میپیچه دیگه! «

اوفی میکشه و حرص زده میگه:

» چی میگی؟! من پیچ دادم؟! «

بلن��د میش�م و بیق��رار داد م�یزنم، ب�ا اون گل�وی خش
افتاده عربده میزنم:
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» هورناز... داری با من بد تا میکنی دختر... من ردی
ام تو میدونی من دیوونهم...

داری با من بازی میکنی؟! «

نفس میگیرم و عربدهم رو از سر میگیرم:

» مگ��ه خ��ودت برنگش��تی؟!� مگ��ه خ��ودت فرص��ت
ندادی؟! د المصب این چه اداهاِی داری

س���ر مِن بی مخ درمی���اری؟! ه���ان! من ص���بح چی
دیدم؟! «

هورناز بعد از چند دقیقه سکوت با بغض میناله:

» هر چی دیدی! اصال توضیحی نمیدم. «

تماس رو قطع میکنه. با حرص گوش��ی رو روی تخت
میکوبم و سیگارم رو از روی

میز ورمیدارم و کنار پنجره میایستم.

" ماهک "لواشِک زرش��ک رو ب��ا ول��ع گ��از م��یزنم و از
ترشیش صورت جمع میکنم. بقیهش رو

روی پ���اکت اه���دایی س���میر می���ذارم و موب���ایلم رو
ورمیدارم و شماره هورناز رو میگیرم.
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پاه���ام رو روی کاناپ���ه دراز میکنم و س���رم رو روی
کوسن قرار میدم. مچ دستم رو

روی پیشونیم میذارم و پلک میبندم. سر و صدا ه��ایی
که از طبقه باال میاد دلم رو

میلرزونه و ترس به ج��ونم مین��دازه. دم پارکین��گ ک��ه
دیدمش معلوم بود عصبیه و

حالش رو به راه نیست. سفیدی چش��م ه��اش قرم��ز
شده و رگ پیشونیش باد کرده بود.

با حرص حرف میزد و مث��ل ی��ه ک��وه آتشفش��ان ب��ود.
اینجوری که دیدمش دلم ترکید و

هزار تیکه شد. درسته همیشه عبوِس و ت��یز و بُرن��ده
آدم رو نگاه میکنه ولی این

وضعیت متالشی شدهش دلم رو به درد آورد. ص��دای
هورناز آروم و پر بغِض به گوشم

میرسه:

» سالم ماهک خوبی؟! «
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هول زده پل�ک ب�از میکنم و مچم رو از روی پیش�ونیم
ورمیدارم:

» هورناز، هورناز... ب��بین ی��ه ص��داهای وحش��تناکی از
طبقه باال میاد. «

کف دستم رو محکم میکوبم رو پیشونیم و نیم تنه از
مبل جدا میکنم و میشینم:

» اه چی دارم میگم. ب��بین من و س��میر همس��ایه ایم
خب، بعد االن! «

میپره وسط حرفم و میگه:

» میدونم گفته، من یه گندی زدم. «

بزاق دهنم رو قورت می��دم و ح��دس م��یزنم بهخ��اطر
همین گندی که میگه سمیر

داره گلو پاره میکنه:

» چه گندی؟! «

من من میکنه:» آخه چه جوری بگم! «

پا روی پا میندازم:
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» من تنها زندگی میکنم. ب��بین میت��ونی اعتم��اد ک��نی،
معذب نمیشی بیا بشینیم

مفصل حرف بزنیم. «

با دل گرفتگی اضافه میکنم:

» این بنده خدا خودش رو پوکوند. «

» باشه، باشه، آدرس رو برام بفرست. «

تماس رو قطع میکنم و آدرس رو پیامک میکنم. بلن��د
میشم و پاکت رو برمیدارم

و به س��مت آش��پزخونه م�یرم. چ�ای درس�ت میکنم و
میوه میشورم. گوش تیز کردم تا

صدایی از طبقه باال اومد بشنوم. صدای عربده هاش
جونم رو گرفت. نمیدونم چه

ح��رفی زدن، ی��ا چ��ه چ��یزی دی��ده ک��ه در این ح��د
عصبانیه. فقط میدونم اون قیافه بهم

ریخته بدجوری دلم رو به آتیش کشید. تک��ه لواش��کی
گوشه لپم میذارم و کمی نت
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گردی میکنم تا هورناز برس��ه. چن��د دقیق��ه بع��د زن��گ
آیفون به صدا درمیاد. در رو باز

میکنم و جل��وی در میایس��تم. در ه��ای آسانس��ور ب��از
میشه و هورناز با قیافه ای

آویزون ازش خارج میشه. خفه میگه:

» کدوم طبقهست؟! «

لب میزنم:

» باال. «

سر تکون میده و وارد خون��ه میش��ه، همین ک��ه در رو
میبندم صداش باال میره:

» وای ماهک. نمیدونم چرا به طرز احمقانه ای دروغ
گفتم. «ب���ه مب���ل اش���اره میکنم و وارد آش���پزخونه

میشم:

» بشین، چیشده مگه؟! «

مقنعهش رو از س���رش درمی���اره و پش���ت ک���انتر
میشینه. آرنجش رو روی تخته کانتر
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میذاره و کف دستش رو زیر چونلیوان رو از آبچک��ان
برمیدارم و دو لیوان آب رو یه

نفس س��ر میکش��م. کالف��ه نچی میکش��م. نخ��یر، ه��ر
لحظه بدتر دارم گر میگیرم و سر

درد هم به این آتیش گ��رفتن اض��افه ش��ده. لی��وان رو
بین انگشت هام فشار میدم و با

نع��ره ای بلن��د محکم روی س��رامیک ه��ا میک��وبمش،
هزار تیکه میشه و تیکه هاش به

این طرف و اون طرف میپره. دس��تی پش��ت گ��ردنم
میکشم. هیچ جوره آروم

نمیگیرم، باید ی��ه ج��وری خ��ودم رو تخلی��ه کنم وگرن��ه
مغزم میترکه و سکته میکنم.

ب��ه س��مت ات��اقم م��یرم و رو ب��ه روی کیس��ه بوکس��م
میایستم. دم عمیقی میگیرم و با

هر ضربه ای که میزنم و نعره میکشم انگ��ار ذره ذره
جون از تنم بیرون کشیده

میشه...
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خس��ته ک��ه میش��م نفس زن��ان روی تخت میش��ینم و
عرق پیشونی و گردنم رو با پشت

دستم پاک میکنم. صدای زن��گ موب��ایلم از ت��وی جیب
شلوارم بلند میشه. بیتوجه

بهش س��ر پ��ایین مین��دازم و نفس عمی��ق میکش��م ت��ا
نفس هام آروم بگیرن. کتفم هر

چند لحظه یه بار ت��یر میکش��ه و دردش ت��ا کم��رم هم
میرسه. بزاق دهنم رو قورت

میدم که دوباره صدای زنگ تلفن بلند میش��ه. اَه کش
داری میگم و موبایل رو از

جیبم بیرون میکشم اسم هورناز روی صفحه چش��مم
رو میزنه و صدای پوزخندم رو

درمی��اره. دای��ره س��بز رو میکش��م و گوش��ی رو روی
گوشم میذارم. بدون اینکه چیزی

بگم عصبی و کش دار نفس میکشم. هورناز خج��الت
زده میگه:

» سمیر...� «
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پنج��ه الی موه��ای خیس از ع��رقم میکش��م و خف��ه
میگم:» حالت تهوع نداری؟! دلت هم نمیخوره؟! آخه

آدم بپیچه، پیچ بخوره معدهش

میپیچه دیگه! «

اوفی میکشه و حرص زده میگه:

» چی میگی؟! من پیچ دادم؟! «

بلن��د میش�م و بیق��رار داد م�یزنم، ب�ا اون گل�وی خش
افتاده عربده میزنم:

» هورناز... داری با من بد تا میکنی دختر... من ردی
ام تو میدونی من دیوونهم...

داری با من بازی میکنی؟! «

نفس میگیرم و عربدهم رو از سر میگیرم:

» مگ��ه خ��ودت برنگش��تی؟!� مگ��ه خ��ودت فرص��ت
ندادی؟! د المصب این چه اداهاِی داری

س���ر مِن بی مخ درمی���اری؟! ه���ان! من ص���بح چی
دیدم؟! «

هورناز بعد از چند دقیقه سکوت با بغض میناله:
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» هر چی دیدی! اصال توضیحی نمیدم. «

تماس رو قطع میکنه. با حرص گوش��ی رو روی تخت
میکوبم و سیگارم رو از روی

میز ورمیدارم و کنار پنجره میایستم.

" ماهک "

لواشِک زرش��ک رو ب��ا ول��ع گ��از م��یزنم و از ترش��یش
صورت جمع میکنم. بقیهش رو

روی پ���اکت اه���دایی س���میر می���ذارم و موب���ایلم رو
ورمیدارم و شماره هورناز رو میگ��یرم.پاه��ام رو روی
کاناپه دراز میکنم و سرم رو روی کوسن قرار میدم.

مچ دستم رو

روی پیشونیم میذارم و پلک میبندم. سر و صدا ه��ایی
که از طبقه باال میاد دلم رو

میلرزونه و ترس به ج��ونم مین��دازه. دم پارکین��گ ک��ه
دیدمش معلوم بود عصبیه و

حالش رو به راه نیست. سفیدی چش��م ه��اش قرم��ز
شده و رگ پیشونیش باد کرده بود.
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با حرص حرف میزد و مث��ل ی��ه ک��وه آتشفش��ان ب��ود.
اینجوری که دیدمش دلم ترکید و

هزار تیکه شد. درسته همیشه عبوِس و ت��یز و بُرن��ده
آدم رو نگاه میکنه ولی این

وضعیت متالشی شدهش دلم رو به درد آورد. ص��دای
هورناز آروم و پر بغِض به گوشم

میرسه:

» سالم ماهک خوبی؟! «

هول زده پل�ک ب�از میکنم و مچم رو از روی پیش�ونیم
ورمیدارم:

» هورناز، هورناز... ب��بین ی��ه ص��داهای وحش��تناکی از
طبقه باال میاد. «

کف دستم رو محکم میکوبم رو پیشونیم و نیم تنه از
مبل جدا میکنم و میشینم:

» اه چی دارم میگم. ب��بین من و س��میر همس��ایه ایم
خب، بعد االن! «

میپره وسط حرفم و میگه:
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» میدونم گفته، من یه گندی زدم. «

بزاق دهنم رو قورت می��دم و ح��دس م��یزنم بهخ��اطر
همین گندی که میگه سمیر

داره گلو پاره میکنه:

» چه گندی؟! «

من من میکنه:

» آخه چه جوری بگم! «پا روی پا میندازم:

» من تنها زندگی میکنم. ب��بین میت��ونی اعتم��اد ک��نی،
معذب نمیشی بیا بشینیم

مفصل حرف بزنیم. «

با دل گرفتگی اضافه میکنم:

» این بنده خدا خودش رو پوکوند. «

» باشه، باشه، آدرس رو برام بفرست. «

تماس رو قطع میکنم و آدرس رو پیامک میکنم. بلن��د
میشم و پاکت رو برمیدارم

و به س��مت آش��پزخونه م�یرم. چ�ای درس�ت میکنم و
میوه میشورم. گوش تیز کردم تا
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صدایی از طبقه باال اومد بشنوم. صدای عربده هاش
جونم رو گرفت. نمیدونم چه

ح��رفی زدن، ی��ا چ��ه چ��یزی دی��ده ک��ه در این ح��د
عصبانیه. فقط میدونم اون قیافه بهم

ریخته بدجوری دلم رو به آتیش کشید. تک��ه لواش��کی
گوشه لپم میذارم و کمی نت

گردی میکنم تا هورناز برس��ه. چن��د دقیق��ه بع��د زن��گ
آیفون به صدا درمیاد. در رو باز

میکنم و جل��وی در میایس��تم. در ه��ای آسانس��ور ب��از
میشه و هورناز با قیافه ای

آویزون ازش خارج میشه. خفه میگه:

» کدوم طبقهست؟! «

لب میزنم:

» باال. «

سر تکون میده و وارد خون��ه میش��ه، همین ک��ه در رو
میبندم صداش باال میره:
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» وای ماهک. نمیدونم چرا به طرز احمقانه ای دروغ
گفتم. «

ب��ه مب��ل اش��اره میکنم و وارد آش��پزخونه میش��م:»
بشین، چیشده مگه؟! «

مقنعهش رو از س���رش درمی���اره و پش���ت ک���انتر
میشینه. آرنجش رو روی تخته کانتر

میذاره و کف دستش رو زیر چونهش تکیه میده:

» بهش دروغ گفتم! «

سینی چای رو روی کانتر میذارم و ظرف شیرینی� رو
کنارش قرار میدم و رو به

روش میشینم:

» صبح زنگ زد گفت میاد دنبالم بریم درکه. «

لب روی هم فشار میده و شاکی ادامه میده:

» آخه من چه بدونم اومده و جلوی در بیمارستانه. «

بدون توجه به چشم های گرد من اس��تکان چ��ایش رو
برمیداره:

» من هم با دوستام و برادرِ دوستم قرار داشتم. «
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مکث میکنه و فنجون رو بین دست ه��اش ج��ا ب��ه ج��ا
میکنه. هیجان زده میگم:

» خب چیشد؟ «

سنگین نفس میکشه:

» الکی بهش گفتم ج��ای همک��ارمم ش��یفت مون��دم.
گفت باشه. اه... من فکر کردم باور

کرده، جلوی کافی شاپ که پیاده ش��دیم از پش��ت زد
به سپر ماشیِن داداِش دوستم...

»

طره ای از موهاش رو پشت گوشش میبره و حرص
زده میگه:

» واقعا چه فک��ری پیش خ��ودش ک��رده؟ اِاِ... پاش��ده
من رو تعقیب کرده! «

دست هام رو توی سینهم جم��ع میکنم:» خب راس��ت
و حسینی� میگفتی ب�ا دوس��تام ق��رار دارم، دیگ�ه چ��را

پیچوندیش؟ «

چپ چپ نگاهم میکنه و مصر میگه:
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» نمی خواس��تم ب��پیچونم... یع��نی اص��ال دلم نیوم��دم
بهش نه بگم... نخواستم ناراحت

بشه! «

لب برمیچینم و سر تکون میدم:

» پس برای همون��ه س��اختمون رو گذاش��ته ب��ود روی
سرش. «

با یادآوری قیافهش دلم به درد میاد و هری میریزه:

» ندیدی قیافهش رو که، جوری نعره م��یزد ک��ه فک��ر
میکردم هر آن گلوش پاره

میش����ه... دلم ترکی����د هورن����از. اص����ال نمی ت����ونم
اینجوری... «

یهو ب�ه خ�ودم می�ام! خ�اک ب�ر س�رم نشس�تم جل�وی
هورناز چه چرت و پرتی میگم؟ آب

دهنم رو ب��ا ص��دا ق��ورت می��دم و ه��ول زده ظ��رف
شیرینی رو جلوش میکشم:

» یعنی اینکه، چیزه... خیلی� ناراحت شدم... ب��االخره
رفیقیم دیگه! نمی تونم رفیقامو
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اینجوری ببینم اصال. «

نگاه خیرهش روی چشمهای ترسیدهی من کش میاد
و وقتی سر پایین میندازم

میگه:

» نمی خواس��تم ن��اراحت بش��ه. ب��بین می��دونی چی��ه؟
اصال هیچ چیز مثل قبل نیست... «

حس می کنم نفس کم میاره. ی��ه ح��الت بالتکلی��ف و
عصبی داره. انگار بیش از حد

سردرگم و کالفهست!

نفسش رو یک صدا بیرون می��ده و ب��ا نگ��اه مغم��ومی
میگه:» یعنی حس می کنم اون سمیری که ی��ه روزی

یه حس عجیبی بهش داشتم و تمام

حواسم پی این بود که مبادا از دس��تم ن��اراحت بش��ه،
االن دیگه هیچ جایگاهی نداره

اینجا! «

ب��ه قلبش اش��اره میکن��ه و چش��م ه��اش پ��ر از اش��ک
میشه:
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» نمی دونم بفهمی حس���م رو ی���ا ن���ه. من خیلی ب���ا
خودم کلنجار رفتم که... «

هق خفه ای میزنه و ادامه میده:

» که حسم رو ترمیم کنم. اما یه چیزی م��انع میش��ه.
»

تعجب میکنم! به جلو متمایل میشم و با بهت میگم:

» پس چرا بهش فرصت دادی؟ «

شونه باال میندازه و کمی از چایش رو مینوشه:

» نمیدونم. فکر میکردم هنوز خیلی چیزا قابل ترمیم
باشه. «

دست هاش رو بهم میپیچه و طوری نگاهم میکنه ک��ه
انگار مشخصه تو

گذشتههاست:

» ببین، هیجده سالم که ب��ود خیلی دوس��تش داش��تم.
نمی دونم، گاهی هم میگم

شاید از وابستگی زیاد رسیدم به دوست داشتن!
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خب سمیر خیلی� بهم کمک کرد...� زمانی ک��ه بیکس و
بی پناه بودم بهم انگیزه درس

خوندن داد، تشویقم کرد برای ادامه تحصیل ب��ا اینک��ه
خودش شرایطش رو نداشت.

من هم کمکش ک��ردم از ی��ه س��ری کاره��اش دس��ت
برداره و زندگیش رو سر و سامون

ب�ده. وق�تی اوم�د خواس�تگاری من بهخ�اطرش خیلی
جاها مقابل برادرم ایستادم، مقابل

خ��الهم... دلم میخواس��ت ب��ه هم برس��یم واقع��ا!ام��ا
داداشم میگفت به خودتون فرصت بدید. روانش��ناس

هم بهمون گفت زوده. گفت

تفاهم نسبی دارید و مشکل جدی نیست. اما ب��از هم
امکان تغییر� هست. من از

خیانت همیشه ت��رس داش��تم. وق��تی ت��و جلس��ه ه��ای
فردیمون به روانشناس گفتم،� گفت

هر آدمی مستعد خیانت هست و نمیشه تضمین کرد.
اما در حال حاضر، سمیر

چنین آدمی نیست! «
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اشکش روی گونهش میچکه و ف��ورا ب��ا سرانگش��تش
خشکش میکنه:

» ارتب��اطمون ادام��ه داش��ت. من وارد دانش��گاه ک��ه
شدم، بینمون فاصله زیاد افتاد. خیلی

س��ردی بینم��ون افت��اد. اختالف��امون زی��اد ش��ده ب��ود و
بهانه گیری دو طرف زیادتر شده

بود. گاهی حتی ب��ه درس خون��دنمم حس��ادت میک��رد،
نق میزد، میگفت بهش توجه

نمیکنم و وقتی یه دع��وای حس��ابی می ک��ردیم، زن��گ
میزد معذرت خواهی میکرد

برای رفتارش. اما م��ا جفتم��ون خیلی ب��داخالق ش��ده
بودیم و دلیلشم عدم امنیت

عاطفی بود و دلتنگیای که امونمون رو بریده بود. «

تیغه بینیش رو بین انگشت اش��اره و شس��تش فش��ار
میده و چشم به میز میدوزه:

» اولین خواس����تگارم یکی از دانش����جوهای س����ال
باالییمون بود. یه قهر دو هفته ای
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داشتیم با سمیر. همه چیز� از لج و لجبازی من شروع
شد. من انقدر از دستش عصبی

بودم که به داداشم گفتم خواس��تگار دارم. خب من و
سمیر که نامزد نبودیم. داداشم

اولش خیلی تعجب کرد و حتی فکر کرد من با س��میر
کات کردم اما بعدش بهم گفت

بهتره با چش��م ب��از انتخ��اب کنم. نی��ازی نیس��ت حتم��ا
باهاشون ارتباط داشته باشم اما در

حد یه جلسه رسمی ص��حبت ک��ردن،� می تون��ه کمکم
کنه تا بفهمم سمیر کجای

زن��دگی مِن. بهم گفت اگ��ه دی��دی الزم��ه باهاش��ون
ارتباط داشته باشی، ارتباطت رو تموم

کن با س��میر ک��ه در حقش ظلم نک��نی.من فق��ط می
خواستم لج سمیر رو دربیارم. وقتی فهمید خواستگار

راه دادم، دیوونه

ش��د. از پش��ت تلفن میخواس��ت من رو بکش��ه. منم
همهش رو انداختم گردن داداشم تا
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خودم رو تبرعه کنم. دوس��تام میگفتن این راه خوبی��ه
واسه جلب توجهش. بفهمه

خواس��تگار داری، هرج��ور ش��ده داداش��ت رو راض��ی
میکنه واسه عقد و دیگه انقدر بهانه

نمیگ��یره. ام��ا جهنم ارتب��اط ی م��ا ب��ا هم��ون اش��تباه
کوچیک شعله ور شد.

دیگه داداشم به ح��رفم اعتم��اد نمی ک��رد ک��ه میگفتم
سمیر انتخاب من،ِ میگفت صبر

داشته ب��اش و بچگون��ه تص��میم نگ��یر. واقع��ا هم ح��ق
داشت؛ من بچه بازی کردم. هیچی

نمیدونستم و گوش به حرف دوستام میدادم ک��ه بع��د
فهمیدم یکیشون با سمیر

ارتباط داشته! «

بغض میکنه و چونهش میلرزه:

» همهشون به ارتباط ما حسودی میک��ردن و من این
رو خیلی� دیر فهمیدم... همون
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اشتباهی که من ک��ردم س��میر هم ک��رد...� اعتم��اد ب��ه
دوست... جفتمون هم از دوستامون

ضربه خوردیم. «

دلم هزار تیکه میشه واسه روزای س��ختی ک��ه تجرب��ه
کردن. دستم رو روی دست

هورناز میذارم و گردن کج میکنم:

» بعدش چی شد؟ «

لب هاش رو بین دندونهاش حبس میکنه و میگه:

» نه خواستگارای من به اونجا ختم شد و ن��ه ارتب��اط
های سمیر. من هیچوقت ارتباط

خارج از عرفی نداشتم. اما سمیر ن��ه، بع��دش هم ب��ا
کمال وقاحت میومد بهم میگفت و

خی��ال میک��رد اینج��وری عزیزت��ر میش��ه. من از لجش
خواستگار قبول می کردم و اون از

لجم ارتباط ه��ای نامش��روع داش��ت. وق��تی از دس��تم
عاصی میشد، همه رو مینداختم
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گردن برادرم و خودم رو کنار میکشیدم. اه��ورا خیلی�
سعی داشت مجابم کنه راهدرست رو برم. ب��ا هرب��ار
خواستگار اومدن، بهم میگفت اگه فکر میکنم س��میر

به

دردم نمیخوره، بهتره باه��اش تم��وم کنم ت��ا در حقش
ظلم نشه و اونم راهش رو پیدا

کنه. ام��ا من آتیش دلم فق��ط اینج��وری خ��اموش می
شد. فقط دلم می خواست بگم

اگه با تو می خوابن، برای من ق��دم برمی��دارن ت��ا ی��ه
عمر باهام باشن. اونا خوراک یه

شب هستن اما جریان من فرق داره.

اونم هربار میگفت تو زن زندگیمی، ت��و میم��ونی این��ا
میرن. اما روز به روز همه چی

بدتر شد! «

آه میکشه و پردرد میگه:

» هربار ک��ه فهمی��دم ارتب��اط داره، انگ��ار ی��ه تیک��ه از
قلبم سنگ شد. تیر خالص رو وقتی
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خوردم که فهمیدم با رفیق خودم ب��وده. س��میر ب��رام
شکست، مرد... من خیلی ضجه

زدم و التم��اس ک��ردم ک��ه این ک��ار رو نکن��ه ام��ا اونم
انگار فقط از همین طریق میتونست

عصبانیتش� رو خالی کنه. ما جفتم��ون اش��تباه ک��ردیم
ماهک... من اگه بهش لطمه زده

باشم اون من رو خرد کرد؛ مخصوصا با ارتباطش ب��ا
مهسا! «

اخم میکنم و لب هام رو تر میکنم:

» بچه بودید و اجازه دادید بقیه براتون نس��خه بپچین!
»

تند تند سر تکون میده و تایید میکنه:

» اوهوم... اما احساس من کم کم تموم شد، نیست
و نابود شد... نمیدونم گاهی فکر

میکنم شاید الزم... «

فوری وسط حرفش میپرم و میپرسم:
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» خب چرا دوباره تصمیم گرفتی بهش فرصت بدی؟
»

با کالفگی سر تک��ون می��ده:» هم دلم میس��وزه و هم
هرچی با خ�ودم کلنج�ار م�یرم حس�ی ک�ه اونوقت�ا ت�و

وجودم

ش��عله میکش��ید، نیس��ت! دیگ��ه وق��تی می��بینمش دلم
نمیکوبه، ذوق نمیکنم. «

حرص همه جونم رو میگیره و زبونم تند و تیز میشه:

» تمومش کن پس! «

نگاه پر از عالمت سوالش رو به چش��م ه��ام می��دوزه
که هول زده میگم:

» به خاطر خ��ودت میگم ک��ه ن��ه ت��و اذیت ش��ی و ن��ه
سمیر! «

ابرویی باال میندازه و زمزمه میکنه:

» نمیدونم، نمیخوام زیر حرفم بزنم و این فرصت رو
هنوز نداده، پسش بگیرم. اما
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سعی میکنم جدی تر بهش فکر کنم. امی��دوارم بش��ه
»

از اون حالت مغموم خارج میشه با غرور خاصی ابرو
باال میندازه و همینطور که

دستش زیر چونهش قرار داره، میگه:

» باالخره موقعیت من ج�وری نیس�ت ک�ه هم�ه الی�ق
فرصت دادن باشن. یکی مثل

رامتین مثال! اونم کم التماس نکرد. ولی خب، س��میر
عشق بچگیه، به هرحال دارم

سعیم رو میکنم ارتباط بگیرم. خودش جو زده میشه
غیرتش دود میکنه. نه به

باره نه به داره. «

لب به دندون میگیرم و آروم میگم:

» س��میر ی��ه م��رد متعص��ب و غیرتی��ه، ط��بیعی وق��تی
حرفت رو یه چیز دیگه بشنوه ولی

عملت رو یه چیز� دیگه ببینه رگش بترکه. «
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نفس���ش رو محکم ف���وت میکن���ه و دوب���اره تک���رار
میکنه:» باور کن نمیخواس�تم ن�اراحتش کنم. بعدش��م

مگه من بهش قول یه ارتباط جدی رو

دادم؟! فقط گفتم دوباره همو از نو بشناسیم. «

میخوام جوابش رو بدم که، تقه ها پشت س��ر هم ب��ه
در کوبیده میشه. بلند میشم و

در رو باز میکنم. سمیرِ عبوس ج��وری خش��ن نگ��اهم
میکنه انگار جیبش� رو زدم.

» چند بار زنگ زدم بهت جواب ندادی. «

وای قلبم! صداش خش افتاده، با اون هم��ه نع��ره ای
که زد باید هم خش میوفتاد. دلم

همچین براش میترک��ه ک��ه خ��ودم هم ش��وکه میش��م!
سر میچرخونم و نگاه کنجکاو

هورناز رو میبینم. در حالی که در رو تا آخر باز میکنم
میگم:

» سایلنته.� ببخشید، کاری داشتی؟! «
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نگ��اه تب��دار و پ��ر ح��رف س��میر، هورن��از رو نش��ونه
میگیره و خطاب به من میگه:

» میخواس�����تم بگم رد این ی�����ارو رو زدم. ش�����اید
بشناسیش.� «

با تعجب از دستگیره در آویزون میشم:

» واقعا؟! «

بدون توجه به من ابرو باال مین��دازه و مس��خره رو ب�ه
هورناز میگه:

» علیک سالم خانم دکتر! «

پا درمیونی میکنم و سعی هورناز اخم غلیظی میکن��ه
و رو از سمیر میگیره.

میکنم با آرامش حرف بزنم:

» یه سوءتفاهم پیش اومده اونجوری که تو... «

ب��ا داد و پرخ��اش می��ون ح��رفم می��پره و دس��تش رو
تکون میده:» تو نه، تو نبای��د چ��یزی رو توض��یح ب��دی.

اونی که باید توضیح بده، رو میگیره از من.

»
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هورناز بلن��د میش��ه و ب��ه س��متمون می��اد. ب��ا لجب��ازی
تموم میگه:

» من توضیحی بدهکارم؟! «

سمیر پوزخندِ صدا داری میزنه:

» ن��ه باب��ا، اختی��ار دارین. هیچ اح��دی ب��ه هیچ ورتم
نباشه. «

هین بلندی میکشم که عصبی نگاهم میکن��ه. دس��ت و
پام و جمع و جور میکنم و

عقب میکشم. هورناز با جیغ میگه:

» نمیخوام مانع روابط اجتماعیم بشی. «

سمیر یکه خورده نگ��اهش میکن��ه و کم کم رن��گ لب��و
میشه و رِگ باریکی روی

پیش��ونیش ب��اد میکن��ه. وحش��ت زده ب��ا ه��ول و وال
پیراهنش رو میگیرم و به داخل

خونه میکشمش:

» وای وای همسایه ها آسایش ندارن از دست ما. «
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به داخل خونه هولش میدم و در رو میبندم. هورناز و
سمیر مقابل هم میایستن.

سمیر آتیش از چشم هاش میب��اره و هورن��از طلبک��ار
چشم ازش نمیگیره. قلبم داره از

سینهم میزنه بیرون جای هورناز.

سمیر انگشت اشارهش رو به وسط سینهش میکوبه
و فریاد میکشه:

» من؟! م��انع؟! المص��ب ت��و اص��ال می��ذاری من بهت
نزدیک بشم؟! تو اصال اجازه میدی

بفهمم کجای زندگیتم؟!� «

هورناز تخس سر باال میندازه و صداش ب��ه آنی بغض
میگیره:» نمیتونم. «

نعره سمیر تن جفتمون رو میلرزونه:

» پس چ��را دل من رو خ��وش ک��ردی؟ چ��را گف��تی
فرصت میدم؟ «

هورناز یه قدم عقب میره وچشم هاش پ��ر میش��ن و
لرزون میگه:
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» میخوام ببینم آدم شدی یا نه! «

به در میچسبم و نظاره گ��ر بحثش��ون میش��م. س��میر
کالفه در حالی که خیلی

خ��ودداری میکن��ه ت��ا منفج��ر نش��ه دس��تی ب��ه گ��ردن
قرمزش میکشه و نفس خسته ای

میکشه:

» کی من رو سر لج انداخت؟! کی ب��اعث ش��د بش��م
سمیر هار؟! «

هورناز هق میزنه و گالیه میکنه:

» من، مِن دهن بین، همه کثافتایی که اومدن و رفتن
به کنار من نتونستم با مهسا

کنار بیام هنوزم نتونستم؛ فکر کردم میتونم اما نشد!
»

مشت محکمی از ته دل به شونهی سمیر میکوبه ک��ه
سمیر صورت جمع میکنه!

هورناز مشتش رو درست روی هم��ون کتفی میکوب��ه
که دردش امون سمیر رو بریده
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بود. انگار کسی دلم رو چاقو میزنه که اینج��وری درد
میکشم از دردش!

دست سمیر روی کتفش کشیده می ش��ه و ب��ا تعجب
میپرسه:

» مهسا کیه؟! «

هورناز آتیش میگیره و با جیغ میگه:

» آره دیوار حاشا بلنده. «

سمیر از روی شونهش نگاهم میکنه و خسته میگ��ه:»
این روزگاره مِن. «

رو میکنه به هورناز و جدی و محکم میگه:

» بگو ببینم این خر کیه که تو نتونس��تی باه��اش کن��ار
بیای. «

هورناز اش��ک ه��ایی ک��ه روی گ��ونهش ریخت��ه رو پس
میزنه و حرصی میگه:

» تو قبال ی��ه خون��ه داش��تی ت��وی نارم��ک... مهس��ا رو
برده بودی اونجا، بهت گفته بود که

من رو میشناسه. «
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سمیر با چندش صورت جمع میکنه، انگار یاد یه چیزه
خیلی لجنی افتاده:

» آه��ان، هم��ون زال��و، باب��ا اون ک��ه س��ر جم��ع چه��ار
ساعتم پیش من نبود... خیلی پیاز

بازی درآورد سیفون کشیدم روش. «

ای خدا این پسر چی میگه؟ چشم گرد میکنم و چونه
به سینهم میچسبونم.

سمیر یهو داد میزنه که شونه هام میپرن:

» صبر کن ببینم...� اون که گفت از دبیرستان ت��ا ح��اال
تو رو ندیده... تو از کجا

فهمیدی؟ «

هورناز مسخره لب و دهنش رو کش میده:

» یه جوری زد که نه تو فهمی��دی از کج��ا خ��وردی ن��ه
من. «

و باز جیغ جیغ میزنه:

» همکالسیم بود... خیر سرِ خیر ندیدهش رفیقم بود،
حسادتش کبریت شد و زندگی
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جفتمون رو به آتیش کشید. «

سمیر جفت دست هاش رو به کم��رش میگ��یره و زار
و بی اعصاب پوف بلندی

میکشه:» من یه گهی خوردم؛ اش�تباهی خ��وردم! این
روزگار، این حال بد تاوان اون لج و

لجبازیامون��ه... من می��دونم چ��را س��الها خ��ودم رو گم
کردم و توی خیاالتم غرق شدم،

میدونم چرا از دنیا عقب موندم. «

دستش رو باال میاره و تاکیدی انگش��ت اش��ارهش رو
تکون میده:

» چ��ون داش��تم ت��اوان دل رنج کش��یده ت��و رو پس
میدادم... تاوان همه لحظه هایی که

بهت بد کردم رو پس دادم خالص! «

صدای گرفتهش گرفته تر میش��ه، ص��داش ی��ه ج��وری
سوز داره که دلم رو از جا

میکنه و مغزم رو میسوزونه. کاش اونق��دری وج��ود و
جرات داشتم که برم دستش رو
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بگیرم و تا جایی که بلدم آرومش کنم. ک��اش اینق��درا
بیحیا و دریده بودم تا برم

دس��ت بکش��م ب��ه کتفش و بگم نل��رز! از ح��رص و
عصبانیت نلرز.

» من االن فقط آرامش میخوام، آرامشی که چاشنِی
عشق و دلدادگی داره. «

صداش آرومِ ولی خش��ونت خ��ودش رو حف��ظ ک��رده.
حاال که جو یکم آروم شده جلو

میرم و کنار جفتشون میایستم و میگم:

» بچه ها با فریاد و پرخ��اش ک��ه چ��یزی ح��ل نمیش��ه،
اینجوری حرف همو نمیفهمید...

بشینید یکم که آروم گرفتید حرف بزنید. «

سمیر نگاه کالفهای به من میندازه و به سمت پنج��ره
میره. همه روح و دلم ریش

میشه برای این واموندگیش. آه بی صدایی میکشم و
دست دور شونه های هورناز
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حلق��ه میکنم و کمکش میکنم روی مب��ل بش��ینه. ب��ه
طرف آشپزخونه میرم و شربِت

بهار نارنجی برای ه��ر دوتاش��ون درس��ت میکنم و ب��ه
دستشون میدم. سمیر انگار که

میخواد آتیش درونیش رو خاموش کنه شربتش رو یه
نفس سر میکشه و لیوان رو

به دستم میده.با همون صورِت اخمالو پنج��ره رو ب��از
میکنه و یه نخ سیگار گوشه لبش جا میده. بر

میگردم و لیوان رو روی کانتر می��ذارم ک��ه هورن��از ب��ا
اعتراض میگه:

» اِاِاِ... مگه نگفتم پیِش منی سیگار نکش؟ «

سمیر دستش رو ب��یرون از پنج��ره نگ��ه می��داره و ب��ه
سمت هورناز میچرخه. بدخلق

میگه:

» االن س��یم پیچی ه��ای مغ��زم اتص��ال داده مخم رو
تعطیل کرده، بذار آروم بشم خب!

»
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هورناز قلپی از شربت مینوشه و جوابش رو میده:

» حتما باید با این کوفتی آروم شی؟! چیزه دیگ��ه ای
نیست؟! «

سمیر سیگار رو لبه پنجره له میکنه.

» االن چیزه آرامش بخشی میبینی دور و بر من؟! «

هورناز لب برمیچینه و چشم از سمیر میگیره. س��میر
با نفسی سنگین ال اله اال الله

ای زی��ر لب زمزم��ه میکن��ه. پنج��ره رو میبن��ده و روی
کاناپه چهار نفره، با یه مبل

فاصله کنار هورناز میش��ینه. آرنج ه��اش رو روی رون
پاهاش قرار میده و جفت پنجه

ه�اش رو الی موه�اش میکش�ه. روی ص�ندلی مقاب�ِل
کانتر میشینم و منتظر به

جفتشون� نگ�اه میکنم. میخ��وام ب��بینم ت�ا کی میخ�وان
اینجوری یکی به دو کنن.

س��میر زب��ون روی لب ه��اش میکش��ه و نفس��ش رو
سنگین بیرون میفرسته. سر به
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سمت هورناز میچرخونه:

» چرا بهم دروغ گفتی؟! «

هورناز میخواد دهن باز کنه که سمیر دس��تش رو ب��اال
میگ��یره و تن��د میگ��ه:» نگ��و نمیخ��وام م��انعم بش��ی
بیصارم بشی که ناجور آمپر میچسبونم... راستش رو

بگو.

»

هورناز نگاه گذرایی به من مین��دازه و لب ب��از میکن��ه
که من فوری میون حرفش

میپرم و قبل از اینکه بازم آتیش بندازه ب��ه ج��ون این
بدبخت، هول و پر اضطراب

میگم:

» نمیخواسته ازش نه بشنوی و ناراحت بشی... «

نگاه سمیر به آنی روی من می چسبه و جدا نمیش��ه.
مردمک رنِگ خونش، دست و

پام رو شل میکنه و تنم رو سرد.
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عصبی میخنده، از اون خنده ه��ایی ک��ه ت��ه دل آدم از
ترس میلرزه. چشم های سرخ

شدهش رو توی کاسه تاب میده و دست هاش رو به
عرض کاناپه باز میکنه. خنده

ه��ای ترس��ناکش ک��ه آروم میگ��یره نگ��اه عمیقی ب��ه
هورناز میندازه. هورناز توی خودش

جمع میشه. سمیر با لحِن بینهایت یخ زده ای میگه:

» آخی، نه اینکه تا به حال ازت نه نشنیدم. ن��ه اینک��ه
تا حاال خردم نکردی! «

نچ بلندی میکشه:

» خانم دکترِ مهربون. «

هورن��از گ��ر میگ��یره و ب��ا غیض لی��وانش رو روی م��یز
میکوبه و توی صورت سمیر براق

میشه و داد میزنه:

» من رو مسخره میکنی؟!� «

س��ری از روی تاس��ف تک��ون می��ده و خ��ودش رو ب��ه
پشتی مبل میکوبه. لب جمع
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میکنه و پشت چشمی نازک میکنه:

» من رو بگو ب��ه فک��ر ت��و ب��ودم! «س��میر پ��ا روی پ��ا
میندازه و توی همون حالت جوابش رو میده:

» دارم از روحیه مهربونت تشکر میکنم! «

با هول و اخطارگونه میگم:

» بچه ها! بس کنید.� اینجوری چیزی حل نمیشه. «

هردوش��ون همزم��ان ش��روع میکنن ح��رف زدن ک��ه
صدای تلفن همراه سمیر بلند

میشه و همهمون ساکت میشیم.

سمیر به صفحه گوشی نگاه میکنه و هیس��ی میکش��ه
و تماس رو جواب میده:

» ج��ونم داداش؟!... ن��ه ب��یرون نیس��تم... اوم��دم،
اومدم. «

بلند میشه و از باال نگاهی به هورناز میندازه و ق��اطع
میگه:

» حرفامون به همینجا ختم نمیشه... «
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هورناز ب�دون اینک�ه نگ�اهش کن�ه لی�وانش رو از روی
میز ورمیداره. سمیر به سمت در

میره و من هم پشت سرش راه میوفتم. کفش هاش
رو میپوشه و در رو باز میکنه.

کنار در میایستم و قب��ل از اینک��ه پل��ه ه��ا رو ب��اال ب��ره
میگه:

» از پورت ی��ارو عکس میگ��یرم ایمی��ل میکنم ب��رات.
آدرس ایمیلت رو هم پیامک کن

برام. «

سر تکون میدم و سمیر پله ها رو به سمت طبقه باال
طی میکنه.

" سمیر "

دود سیگار رو از بین لب هام خارج میکنم و چشم به
سیاهی آسمون میدوزم. شونه

به شونه میث��اق تکی��ه می��دم و زان��و ت��وی ش��کم جم��ع
میکنم. یه طرفه دلم بیحسه،انگار لیدوکائین زدن ک��ه
حسش نمیکنم! از صبح هزاران بار از خودم پرس��یدم

عقل و
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افسارم رو دست کی دادم ک��ه بمب ان��داختن وس��ط
زندگیم؟ امروز صبح، ظهر. حس

کردم؛ با هم��ه وج��ودم حس ک��ردم این هورن��از دیگ��ه
هورناز هیجده ساله یا بیست و یک

س��اله نیس��ت. وس��ط دع��وا س��عی نک��رد آرومم کن��ه.
سعی نکرد کوتاه بیاد و جو رو آروم

کنه! با مِن بی کله یکی به دو کرد هی هیزم ان��داخت
روی آتیش دلم، بیشتر سوختم

و ش��عله کش��یدم! قب��ل اون هم��ه دل س��وختگی و
عصاب خردی هام رو روی کیسه

ب��وکس خ��الی ک��رده ب��ودم ولی. اونج��وری ک��ه ت��وی
صورتم داد میزد من رو هی جری

میک��رد و هی آتیش��م م��یزد. از خون��ه ماه��ک ک��ه زدم
بیرون و رفتم خونه خودم نه من

تونستم توی خونه بند بشم ن��ه میث��اق. زدیم ب��یرون و
کل این شهر رو گشتیم و

آخرش رسیدیم به بام! دو تا مرد گن��ده ب��ا ی��ه عالم��ه
غم راس ساعت سه بامداد زانو به
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بغل کشیدن و به بدنه ماشین تکی��ه دادن و ب��ه غ��رِب
چراغونی نگاه میکنن. میثاق آه

پر صدایی میکشه. غم دل داداشم غم میذاشت روی
دلم و تا مرز انفجار هم پیش

میرفتم. فیلتر� سیگارم رو کنار پام له میکنم:

» چته پسر؟! آه کش��یدنات ک��بریت میش��ه روی انب��ار
باروت دلم حاجی. «

میثاق دستی به پشت موهاش میکشه و کالفه میگه:

» عین مرغ سر کندهم. به توام که میگم دردم چی��ه،
من رو میگیری به باد تمسخر

و هرهر میزنی زیر خنده. «

صداش رو آروم میکنه و غر میزنه:

» انگار جک تعریف کردم براش. «

زهر خندی میزنم و با شونهم به شونهش میکوبم:

» کی مسخرهت ک��ردم؟! اص��ال نگفتم عش��ق یه��ویی
مسخرهست، میگم نمیتونم
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بفهممش. وق��تی حس��ش نک��ردم چ��ه ج��وری میت��ونم
بفهممت؟! «از گوش���ه چش���م نگ���اهش میکنم. ب���اد

خنکی میوزه که موهامون رو به رقص خودش

درمیاره. موهای افتاده روی پیشونیم رو کن��ار م��یزنم
و میگم:

» اون روزایی که عزلت نشین شده بودم کی من رو
فهمید؟!� کسی نگفت میفهمم

چی میکشی. فق��ط ب��ا غص��ه نگ��اهم ک��ردین و س��عی
کردین من رو از خودم بیرون

بکشین.«

میثاق سریع گارد میگیره و دستاش رو تکون میده:

» چرند چرا میگی زاخار؟! ... «

گ��ردن میچرخ��ونم و خ��یره نگ��اهش میکنم و می��ون
حرفش میپرم:

» من که گله نمیکنم... میگم تا آدم درک نکنه، لمس
نکنه، نمیتونه طرف مقابلش
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رو درک کنه... هی زور ب��زن ت��ا حس اون لحظ��ه من
رو بفهمی... نمیشه که... مثل این

میمونه ک��ه ب��ه ی��ه ناش��نوا بگی فالن موس��یقی خیلی
قشنگه! «

اوفی میکشه و سرش رو به بدنه ماشین تکی��ه می��ده
و به شهر خیره میشه:

» من اصال نمی�دونم چم ش�د... این دخ�تره اوم�د من
رو غرق خودش کرد، من رو

برداشت ب��ا خ��ودش ب��رد... این��ا ب��رای ت��و مس��خره و
خنده داره ولی من امروز صبح همه

اینایی که دارم میگم رو تجربه کردم! «

با خنده میگم:

» عاشق شدی دیگه! «

یکه خورده نگاهم میکنه:

» عاشق شدن این مدلِی؟ «
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میزنم زیر خنده و دستم رو روی کاسه زان��وش ق��رار
می��دم:» از اون ج��ایی ک��ه ت��و هیچیت ش��بیه آدم��یزاد

نیست عاشق شدنت هم معمولی نیست.

»

دستم رو پس میزنه و زیر لب میگه:

» تو خوبی! «

نفس چاق میکنه و نگران میگه:

» راستی، چرا هی دست میکش��ی روی کتفت؟!� رگ
پیشونیتم که باد کرده. «

س��یگار دیگ��ه ای آتیش م��یزنم و مچ دس��تم رو روی
زانوی میذارم با دل گرفتگی و

حال بد میگم:

» هورناز من رو میپیچونه، دروغ میگ��ه س��رده، انگ��ار
من غریبهم. دارم میبینم دیگه

نفهم نیستم که میفهمم نمیتونه با من کنار بیاد! «

» اگه اینجوریه، چرا خودش پی تو رو گرفت؟! «
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تلخ و زار میخندم. دلم مچاله میشه! هر چی حس بد
و فکره ناجوره رو پس میزنم

و سیگار رو گوشه لبم می��ذارم ک��ام عمیقی میگ��یرم.
نفسم رو محکم بیرون

میفرستم:

» تو فهمیدی ب��ه منم بگ��و. ت��ا می��ایم ح��رف ب��زنیم از
گذشته میگه، اون دختره بود.

مهسا.سیریش و آویزون بود، اون همکالس��یه هورن��از
بوده. «

چش��م ه��ای میث��اق ق��د ت��وپ بولین��گ گ��رد میش��ه و
مشتش رو جلوی دهنش میگیره:

» اَی... همونی که بردیش خونهی نارمک؟! «

» اوهوم! خاله زنک. «

» حاال میخوای چیکار کنی؟ «مصمم میگم:

» تا آخرش رو هستم. «

فیلتر� سیگارِ خاموش شده رو پرت میکنم. ه�ر ک�دوم
برای چند دقیقه توی خودمون
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غرق میشیم که میثاق غیر منتظره میگه:

» بریم شمال! «

تک خنده ای میزنم:

» سر خوشیا،� من دارم توی ارتباط نیم بن��د دس��ت و
پا میزنم پاشم برنامه شمال

بچینم توی این شلم شوربا؟ «

» خب با نیم بند ارتباطت بیا. «

پوزخندی گوشه لبم جون میگیره:

» نمیاد. «

بلند میشه و دستش رو به سمتم دراز میکنه:

» پاشو بریم یه چرخی بزنیم، ی��ه کلپچ چ��رب و چیلی
بر بدن بزنیم بعدش بریم به

بدبختیامون برسیم. «

دستش رو میگیرم و با یه حرکت بلن��د میش��م. س��ینه
به سینهش میایستم و با یه

شور خاصی، از ته دل میگم:
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» برام بمون مشتی. «

میثاق میخنده و خالصانه و برادرانه ترین آغوشش رو
نثارم میکنه. کف دستش رو

چند بار پشتم میکوبه و میگه:

» من کنهتم حاجی. «سوار ماش��ین میش��یم و از ب��ام
خارج میشیم.

» خدا میدونه چی به من گذشته...

دلم از همه، از خودم شکسته...

هرچی که بوده پاشیده از هم...

مثل یه بغض در هم شکسته...

خودم درا رو بستم و رفتم...

تو خواستی اما من برنگشتم...

نفس کشیدم با نفس تو...

من سنگ نبودم آخر شکستم...

سخته دلتنگی سخته، قدِ یه ساِل برام یه لحظه...

تلخه تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده...
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بس���ه خ���ود خ���وری بس���ه، ت���ا کی تنم ش���ب و روز
بلرزه؟! ...

عش��قت در ح��د حرف��ه، ب��ودنت ب��ا من ی��ه عادت��ه
محضه...

توی بیداری چقد کابوس دیدم...

نمیتونی بفهمی چی کشیدم... «

" ماهک "صبح با سر درد بدی از خواب بی��دار میش��م
و بعد از خوردن صبحانه با مامان و بابا

تماس میگ��یرم و دلتنگیم رو بیش��تر از ه��ر روز اعالم
میکنم. به دنبال کارهای پروانه

وکالتم میرم و وقتی از کانون بیرون می��ام ب��ه س��میر
پیام میدم و میگم به ایمیلم

دسترسی ندارم چون اون کث��افت رم��زش رو ع��وض
کرده. اگه براش مقدوره بیاد کافه

باغ ترنج تا درمورد هک��ری ک�ه هم�ه زن�دگیم دستش��ه
حرف بزنیم و ببینم این ملعون
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کیه که ردش رو زده. ج��وابم رو می��ده و میگ��ه ش��اید
دیر برسه و باید کمی منتظرش

بمونم. فوری قب��ول میکنم و تعجب میکنم از خ��ودم!
از کی تا حاال اینقد موم شدم!؟

با یه آژانس خودم رو به محل ق��رار میرس��ونم و دنج
ترین آالچیق رو انتخاب میکنم

و منتظ��ر س��میر میم��ونم ت��ا بی��اد و ب��اهم خ��وراکی
سفارش بدیم. مشتم رو زیر چونهم

قرار میدم و به در ورودی خیره میمونم تا قامت بلند
و پهنش رو میبینم. دلم هری

میریزه و نفسم رو سنگین میکنه. چقدر رنگ طوسی
بهش میاد. اخمی که عضو

جدا نشدنی از صورتشه دلم رو بدجور قلقلک میده و
خاک توی سر من که اینقدر

بیحیا هستم و چش��م ه��ام ب��رای دوس��ت م��ردم دودو
میزنه. خدایا خودت یه دادم

ب��رس. ک��اش از چش��مم میفت��اد. ک��اش ازش متنف��ر
میشدم و اینجوری زلزله نمیشد تو
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دلم که پس لرزه هاش، بدتر من رو درگ��یر این م��ردِ
بداخالق کنه! چشم میچرخونه و

ت��ا من رو میبین��ه ب��ه س��متم می��اد و نزدی��ک م��یز ک��ه
میشه، بدون اینکه نگاهم کنه

دس��ت و پ��ام رو جم��ع کی��ف لپ ت��اپش رو روی م��یز
قرار میده و رو به روم میشینه.

میکنم و دستپاچه میگم:

» سالم، ببخشید زابه راهت کردم. «

لپ ت��اپش رو از کیفش خ��ارج میکن��ه و ص��فحهش رو
باز میکنه و اخمش رو غلیظ تر

میکنه. بیتربیت،� حداقل جواب سالمم رو بده!

گارس��ون ب��ه س��مت م��یزمون می��اد و س��میر کی��ک
شکالتی و انبه گالسه سفارش میده و

من هم ب��ه تبعیت از اون همون��ا رو س��فارش می��دم.
استرس همه جونم رو درگیرخودش� میکنه و توی دلم

ترس بدی هی جون میگیره و من رو عاصی میکنه.
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سمیر با اخم غلیظش ب��ه م��انیتور زل زده و انگش��ت
هاش رو ماهرانه روی کیبورد

تکون میده. بزاق دهنم رو ق��ورت می��دم و بیق��رار ب��ه
سمیر زل میزنم. همینجوری

مات و مبهوت نگاهش میکنم که ی��ه تیک��ه می��اد ت��وی
ذهنم " من اینجوری نبودم، با

من چیکارا کردی... " فوری ب��ه خ��ودم می��ام و محکم
گوشت رونم رو میون انگشت

هام فشار میدم! بیحیای چشم دریده نمیت��ونی چش��م
و دلت رو کنترل کنی بی

دس��ت پ��ا!؟ زب��ون روی لب ه��ای خش��کم میکش��م و
وقتی انگشت هام به درد میوفتن

گوشت تنم رو ول میکنم. چند بار دم عمیقی میگیرم
و چشم توی کاسه

میچرخونم. همین که نگ��اهم بهش میوفت��ه، همین ک��ه
میبینم داره نگاهم میکنه.

قلبم میایسته، نفسم بند میاد و دس��ت و پ��ام سس��ت
میشه! حواسم بهش نبود ولی
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داشت نگاهم میک��رد. وای خ��دا دارم دیوون��ه میش��م.
هول میشم و چشم میدزدم و با

دل آشوبی خودم رو به پشتی صندلی میکوبم. چش��م
ازم نمیگیره و لپ تاپ رو به

سمت من میچرخونه و با چشم و ابرو میگه:

» دارم ردیابیش میکنم! مکان فعلی رو آلمان نش��ون
میده، اینتر� رو بزن اطالعاتش

بیاد باال. «

با انگش��ت ه��ای ل��رزون دکم��ه این��تر رو م��یزنم و ی��ه
سری مشخصات به زبون التین میاد

باال. اخم میکنم و میگم:

» من هیچی از این نمیفهمم! ی��ه س��ری اع��داد و ی��ه
اسم مستعار... کاله کج!! «

سمیر به صندلیش تکیه میده و دست ه��اش رو ت��وی
سینهش جمع میکنه:

» کسی رو ندارین که اینجوری یه ج��ا بن��د نش��ه؟! ی��ا
همچین مشخصات ظاهری داشته
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باشه؟ مثال کاله رو کج بذاره روی موهاش! «

سر تکون میدم و توی همین حین سفارش هامون رو
میارن:» نه، مامان و بابام و پسر عموم... «

وس��ط ح��رفم می��پره و دس��ت دراز می کن��ه و انب��ه
گالسهش رو برمیداره:

» به پسر عموت شک نداری؟! «

چشم گرد میکنم و حق به جانب میگم:

» اص���ال... مرتض���ی داداِش نداش���ته من،ِ من پ���اره
تنشم. «

سر باال میندازم و مطمئن میگم:

» اصال امکان نداره! «

پوزخنده مس��خره ای رو لب ه��اش ج��ا میگ��یره و نیم
تنهش رو جلو میکشه و جفت

آرنج هاش رو روی شیشه م��یز ق��رار می��ده. انگش��ت
اشارهش رو زیر چشم چپش

میکوبه:

» هیچوقت نذار این چشمت... «
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انگشتش رو زیر چشم سمت راستش میبره:

» به این یکی اعتماد کنه. «

زیر لب زمزمه میکنه:

» ساده. «

بعد با حرص لپ تاپ رو به سمت خ��ودش میکش��ه و
تلخ میگه:

» اصال میدونی یارو ازت چی خواسته؟ «

ب��ا اطمین��ان س��ر تک��ون می��دم و ب��ا اعتم��اد ب��ه نفس
میگم:

» اره، خواسته حسابهای م��ردم رو از طری��ق س��ایت
شرطبندی خالی کنم. «ب��ا تمس��خر میخن��ده و قل��وپ
قلوپ انبه گالسه میخوره. محتویات دهنش رو قورت

میده و مسخره میگه:

» عالوه بر قد و هیکلت عقلت هم مموِل. «

بی��ادب! داره من رو مس��خره میکن��ه! گوش��ه لبم رو
میجوئم و با چشم غره نگاهش

میکنم. لب کج میکنه و لپ تاپش رو خاموش میکنه:
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» نه خانم وکیل، میخواد توسط سایت شرطبندی ی��ه
پیامک طراحی کنی و به

هرکسی که وارد س��ایت میش��ه و ش��مارهش رو وارد
میکنه اون پیامک لینک دار رو

بفرستی و حسابش رو از طریق اون خالی کنی! «

دستم چنگ صورتم میشه و وای بلن��دی میکش��م و ب��ا
هول میپرسم:

» ح��روم خ��وری ب��ه همین س��ادگی! خب از طری��ق
صفحات اجتماعی میشه مردم رو

آگاه کرد طرف این بازیا نرن. «

سری از روی تاسف تکون میده و کیکش رو تکه تکه
میکنه:

» مگه فقط اینه؟ میتونه از طریق تمامی مش��ترکین
اپراتور ها سوءاستفاده کنه. «

هنگ میکنم و با یکه خوردگی میگم:

» با یه پیامک؟! «

سر تکون میده:
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» ببین میتونه همین پیامک رو بفرسته بگه شما ت��وی
قرعه کشی برنده شدین یا

اینترنت رایگان به ش��ما تعل��ق گرفت��ه، ب��ا وارد ک��ردن
فالن عدد، یا از طریق لینک زیر

اقدام کنید.� «

دس��تم رو جل��وی دهنم مش��ت میکنم و ب��ا حس ب��دی
میگم:» اِاِاِ... چقدر این دنیای مج��ازی بی رحمِ. بش��ر

اشرف مخلوقات شد تا بالی جون

اختراع کنه. «

تک خنده ای میزنه و تکه کیکی میخوره:

» اختراع کرده تا آسایش فراهم کنه، حاال اینکه خیلیا
حرومزادگیشون� رو توی این

فضا نشون میدن بحثش جداست. «

چقدر خوب و منطقی جوابم رو می��ده! ک��اش میش��د
ساعت ها بشینیم و اون حرف

بزنه و من فقط گوش کنم! توی یه لحظه گر میگیرم
و مانتوم رو با دو تا انگشتم

  591                       



هکمن

میگیرم و خودم رو باد میزنم. بهم گفت خانم وکی��ل!
اون روز هم گفت! من که

بهش نگفتم چی خوندم. روس��ریم رو جل��و میکش��م و
میپرسم:

» من که بهت نگفتم وکیلم! از کی شنیدی؟!� «

تکه بزرگی کی��ک میخ��وره و ب��ا دهن پ��ر میگ��ه و انب��ه
گالسهش رو سر میکشه:

» از هر ده کلمه پردیس نُه تاش ماهِک. «

با خجالت میخوام س��ر پ��ایین بن��دازم ک��ه چش��مم ب��ه
آالچیِق پشت سرِ سمیر میوفته.

پسره از این فشن و سوسوال، لم داده ب��ه ص��ندلی و
لب هاش رو غنچه میکنه و

چشمک میزنه.

چشم هام گرد میشه و با تعجب نگاهش میکنم. پروو
میشه و زبون روی لب هاش

میکشه. اخم پر رنگی میکنم و چشم ازش میگیرم.
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ی���ادِ ایمی���ل از دس���ت رفتهم می���وفتم و دس���تپاچه
میپرسم:

» ایمیلم رو چی کار کنم؟! «

کف دستش رو به پیشونیش میکوب��ه و لپ ت��اپش رو
روشن میکنه و میگ��ه:» خ��وب ش��د ی��ادم ان��داختی...�

آدرس ایمیلت رو بگو! «

انگشت هام رو بهم میپیچم و زیر چونهم قرار می��دم.
آدرس ایمیلم رو میگم و چند

لحظه بعد لپ تاپ رو به سمتم میچرخونه:

» رمز بزن. «

رمز رو میزنم و میگم:

» چه فایده، باز هکش میکنه دیگه. «

سمیر نچ بلندی میکشه:

» از این به بعد خواستی برای هر چیزی رم��ز ب��ذاری
اولش دکمه اَت رو بزن...

اینجوری نمیتونن هکت کنن. «

بادی به غبغب میندازه و با غرور میگه:
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» البته اگه هکر ماهری مثل من باشه میتونه. «

چه از خود مرسِی. خندهم رو ق��ورت می��دم و مس��یر
حرف رو خیلی ناگهانی عوض

میکنم:

» با هورناز راه بیا... «

دلم میترکه ولی ادامه میدم:

» بهش زمان بده، هنوز توی گذشته گیر کرده. «

دستی به پشت موهاش میکشه و لپ ت��اپش رو ت��وی
کیفش جا میده. یخ زده میگه:

» اینقدر خم شدم به پاش... کوتاه اومدم خرد ش��دم
که من رو زیر پاش نمیبینه!�

منتظرم ببینم کی میخواد به خودش بیاد. «

ترسیده میگم:» به خودش بیاد که چی بشه؟! «

نگاهم کرد...� نگاهش تا ته دلم رو س��وزوند. انگ��ار ب��ا
مته دلم رو سوراخ کردن. آروم

میغره:

» که بزنم به سیم آخر. «
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پلک پایین میکشم و با انگشت اشارهم روی میز خط
های فرضی میکشم و آروم

میگم:

» این سیم آخ��ری ک��ه میگی خطرناک��ه...� ک��اری نکن
بسوزی... یع... یعنی بسوزین. «

تلخ و گزنده میگه:

» من حیوون نیستم، نشناختی� من رو؟«

نمیخوام بیشتر از این بحث رو ادام��ه ب��دم و آتیش��ش
بزنم. به حد کافی خودش داغون

هست. آهی میکشم و با دل گرفتگی میگم:

» هر چی صالحه همون بشه! «

دلم میس���وزه! آتیش میگ���یره ولی من دارم غل���ط
زیادی میکنم و به عزیزِ دل یکی

دیگه نظر پیدا میکنم! هیچوقت هیچ حسی رو نس��بت
به آدم رو به روم، تا زمانی که

قلبش پیش یکی دیگهس���ت اع���تراف نمیکنم چ���ون
میدونم اون روز حتما از شدت
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شرمندگی سکته میکنم. لب به دندون میکش��م و ول
میکنم. بلند میشه و همزمان

سر من هم باال کشیده میشه:

» میری؟! «

» اره، میری خونهت؟ برسونمت. «

بلند میشم و کیفم رو ورمیدارم از کنارش رد میش��م
و میگم:» مزاحمت نمیشم. «

سمت صندوق راه میفتم که یهو مچ دستم رو میگیره
و من رو به سمت خودش

میچرخونه. دلم میریزه ها! احساس میکنم قلبم کنده
میشه از جاش. حرارت

دس��تش تن منجم��د ش��دهم رو آتیش میزن��ه. نفس
بریده نگاهش میکنم که آروم

میگه:

» من حساب میکنم. «

دس��تم رو از دس��تش ب��ا کمی تقال ب��یرون میکش��م و
لحنم رو محکم و جدی میکنم:
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» من دعوتت کردم، مهمون من بودی! «

اخم ریزی میکنم و به سمت صندوق م��یرم. نمیفهمم
این چه مدلشه که همیشه

آقایون حساب میکنن. وقتی دست توی جیبت میکنی
انگار فحش ناموسی بهشون

دادی، خب یهبارم ما حساب کنیم! آس��مون ب��ه زمین
نمیاد که، از مردونگیشون هم

کم نمیش��ه. هزین��ه م��یز رو حس��اب میکنم و ک��ارت
بانکیم رو میدم. یکی کنارم

میایسته و چیزی به متصدی میگه و وق��تی میخ��واد از
کنارم رد شه دستش رو زیر

کمرم حس میکنم. توی حالت کامال غیرارادی شکمم
رو جلو میدم و به میز

میچس��بونم. حس چندش��ی هم��ه وج��ودم رو در ب��ر
میگیره و حالت تهوع بهم دست

میده آشغال عوضی. ک��ارتم رو میگ��یرم و ب��ه س��مت
سمیر میرم. کنار در ورودی
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ایستاده و ب��ا ی��ه ح��الت خیلی عجی��بی نگ��اهم میکن��ه.
پسری که بهم دست زده بود از

کنار س��میر رد میش��ه و من ب��ا انزج��ار ص��ورت جم��ع
میکنم که یهو... یا خدا!! سمیر زیر

پایی برای پسره میگیره که ط��رف ب��ا ص��ورت پخش
زمین میشه. چشم های سمیر

کاسه خون میش��ه و رگ گ��ردنش ورم میکن��ه. ب��ا ی��ه
حرکت به پشت تیشرت پسره

چن��گ میزن��ه و بلن��دش میکن��ه و محکم ب��ه در ب��زرِگ
ورودی میکوبدش. بدو بدو به

سمتش میرم و ترسیده میگم:» سم... سمیر... «

صدام رو نمیش��نوه. یق��ه تیش��رت پس��ره رو ب��ا جفت
دست هاش مشت میکنه و

چندین بار به در میکوبه و داد میزنه:

» دستت هرز پرید عوضی؟ استخون دستت رو خ��رد
کنم عوضی؟! «

توی صورِت ترسیدهی پسره عربده میزنه:
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» خردش کنم؟! «

س��ریع دس��تش رو میگ��یره و میپیچون��ه ک��ه پس��ره ب��ا
صورتی جمع شده از درد میناله:

» تو چی میگی سیرابی؟! دست رو ول کن. «

سمیر رنگ به رنگ میش�ه و خ�ون ت�وی کاس�ه چش�م
هاش میدوئه. کشون کشون از

داخل باغ خارجش میکنه و به بدنه ماشیِن پارک شده
مقابل کافه باغ میکوبدش با

یه دستش یقه پسره رو سفت میچسبه و با یه دست
دیگهش، دست پسره رو

میپیچونه و غلیظ و پر حرص میگه:

» االن میفهمی چی میگم خشتک پاره. «

ترس��یده دس��تم رو روی ب��ازوی س��میر می��ذارم ک��ه
عربده پسره گوش هامون رو کر

میکنه و من وحشت زده به تمنا میوفتم:

» سمیر...� شکست... دستش...� «
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یق��ه پس��ره رو س��فت میچس��به و از ماش��ین ج��داش
میکنه و دوباره با شدت زیاد

میکوبدش به بدنه. پسره یهو میزنه زیر گریه و فری��اد
میکشه:

» ای... دستم... «

سمیر بیتوجه به گریهی پسره، با لحن خشن و چه��ره
خون بارش میغره:» دستت خراب��ه؟! آره؟! بهت ی��اد

ندادن از خونه میای بیرون دست و بالت رو کنترل�

کنی؟!� هان؟! «

پس��ره میخ��واد ح��رف بزن��ه ولی س��میر دس��تش رو
بیشتر میپیچونه و تند تند میگه:

» خفه شو... خفه شو... «

دس��تش رو ول میکن��ه و پنجهش رو روی ی��ه ط��رف
صورِت پسره میکوبه و گردنش

رو به سمت من میچرخونه:

» بهش بگو گه خوردم... بگو غلط ک�ردم دس�ت و پ�ا
پروندم... «
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پسره های های گریه میکنه و با ترس نگ��اهم میکن��ه.
اخم غلیظی میکنم. حقشه،

کث��افت . اگ��ه داخ��ل کاف��ه چ��یزی نگفتم، داد و ه��وار
نکردم از ترس نبود،

نمیخوام توی مح��ل کس��ب و ک��ار چن��د ت��ا آدم آب��روی
نداشته این مردک رو بریزم و

کافه رو بی اعتبار کنم. با ص��دای نع��ره س��میر ش��ونه
هام میپرن و با چشم های وق زده

به صورت عرق کردهش نگاه میکنم:

» زار نزن... زر بزن... عوضی! «

پسره با هق هق میگه:

» گه خوردم... گه خوردم... آی دستم... «

اخمم رو غلیظ تر میکنم و رو به سمیر میگم:

» لپت��اپت رو ان��داختی روی زمین، م��یرم بی��ارمش...
ولش کن بره این خدا زده رو. «

سمیر تند و تیز نگاهم میکنم. به داخل محوط��ه کاف��ه
باغ برمیگردم و کیفش رو از
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کنار در ورمیدارم. ب��ه س��مت س��میر ق��دم برمی��دارم.
پشت به من ایستاده و دست هاش

رو به کمرش گرفته و به مسیر خاکی رو ب�ه رو نگ�اه
میکنه. ژستش ضربان قلبم رو

ب��اال می��بره و دلم رو ب��ه آتیش میکش��ه. حتم��ا دی��ده
پس��ره ب��ه من دس��ت زده آمپرچس��بونده. این دومین
باره! دومین ب��اره ک��ه رگ گ��ردنش ب��اد میکن��ه ب��رای

مزاحم

نوامیس! یعنی این شهر چهار ت��ا مث��ل س��میر داش��ته
باشه اینقدر ما زنها احساس ناامنی

نمیکنیم. کنارش میایس��تم ک��ه راهش رو کج میکن��ه و
به سمت ماشین های پارک

شده میره. با ریموت در های پرش��یای مش��کی رن��گ
رو باز میکنه و سوار میشه.

کیف لپتاپ رو بین دست هام جا به جا میکنم و مردد
به در عقب و جلو نگاه

میکنم! مردمک توی کاسه چش��م میچرخ��ونم ک��ه خم
میشه و در جلو رو باز
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میکنه و جدی می گه:

» استخاره راه نمیده بشینی؟!� «

لبم رو ب��ه دن��دون میکش��م و کن��ارش میش��ینم. دن��ده
عقب میگیره و راه میوفته. یهو،

یهجوری میتوپه که توی خودم جمع میشم:

» زبونت که همه رو یه لقمه چپ میکنه، نمیتونس��تی
همونجا با کیفت، لگدت

بکوبی تو پا و کم��رش؟! نمیتونس��تی جی��غ و داد ک��نی
شرف نداشتهش رو به باد بدی؟!

»

با چشم های گرد و گشاد نگاهش میکنم! من ب��ه چی
فکر میکردم این چی میگه!

نیم نگاهی به من میندازه و طلبکار میگه:

» تعجب کردی؟! اصال تقصیر خودتونه... اگ��ه دو ب��ار
جرات به خرج بدین و نترسین و

پشت خودت��ون باش��ین... میخ��وام ب��بینم ک��دوم انگلی
مشت میکنه حرومزادگی کنه. «
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حلقه ای از موه�ام رو پش�ت گوش�م میفرس�تم و ب�غ
کرده میگم:

» اونجا محل کسب و کار بود... چه��ار نف��ر آدم ن��ون
میبرن سر سفرهشون...� آبرو ریزی

راه مینداختم کافه شون بیاعتب��ار� میش��د... انص��افه؟!
»

زیر چشمی نگاهم میکنه و الین ع��وض میکن��ه و زی��ر
لب میگه:» چی انصافه؟! «

» اینکه سرِ یه نامرد اونج��ا آبروری��زی میش��د و دیگ��ه
کسی رغبت نمیکرد بره اونجا...

»

پوزخندی از خن��ده میزن��ه و آرنجش رو ب��ه لب��ه پ��ایین
پنجره تکیه میده و مسخره

میگه:

» جمعیت اونجا به س��ی نف��ر هم نمیرس��ید ب��ا هم��ون
سی نفر قرار بود اونجا از رونق

بیوفته؟! «
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با حرص نگاهش میکنم و میگم:

» این روزا هم��ه منتظ��ر س��وژه هس��تن ت��ا دوربین
موبایلشون رو روشن کنن و فیلم

بگیرن. «

سمیر دم عمیقی میگ��یره و دن��ده رو ع��وض میکن��ه و
میگه:

» اینجور مواق��ع س��اکت نم��ون... بقی��ه ب��بینن یکی از
شرفش دفاع میکنه اعتماد به

نفس میگ��یرن...� ن��ذار عوض��ی بیش��تر از این اش��باع
شه... که هر زالویی به خودش

جرات بده با نااهلش بپره. «

قلبم پر از خوش��ی میش��ه. ه��ر چی بیش��تر س��میر رو
میشناسم بیشتر دلم میلرزه

براش. سمیر یه مردِ پ��ر جذب��ه و منطقی و غیرتی��ه...
از اون غیرت های شیرین از اونایی

ک��ه دلت رو ق��رص میکن��ه، از اون��ایی ک��ه ب��اعث س��ر
زندگی و افتخار هستن. لبخندم رو

  605                       



هکمن

میخورم و پلک پایین میکشم و آروم میگم:

» تو اولین مردی هستی که میبینم...� میبینم بال و پر
میدی تا یکی اعتماد به

نفس پیدا کنه. «

با درد میگ��ه:» راحت نیس��ت این مس��ائل همس��ایه...
راحت نیست ببینی همجنس خودت سلب

آرامش میکن���ه از زن و بچ���ه م���ردم... اون هم ب���ه
خودش میگه مرد ولی نری بیش

نیست... مردا اینارو می��بینن دیوون��ه میش��ن بیمنط��ق
میشن رگ غیرتشون مثل

خمپاره منفجر میشه... «

حرف های هورناز توی مغزم پلی میشه و تموم حس
خوبی که گرفته بودم دود هوا

میشه. ابرو هام بهم گره میخورن و گردنم به س��مت
پنجره میچرخه و چشم هام

خی���ابون رو رص���د میکنن. لب ه���ام رو ت���ر میکنم و
میگم:
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» ت��و هی غ��یرت نش��ون می��دی، م��ردونگی ب��ه خ��رج
میدی... اونوقت چه جوری دلت

اومد به هورناز خیا...� خیانت کنی؟! «

چیزی نمیگ��ه، س��رعت رو زی��اد میکن��ه و بع��د از چن��د
لحظه نفس صدا داری میکشه و

خفه میگه:

» چون من یه احمق بیمغز بودم که میخواس��تم جلب
توجه کنم...� میخواستم

کاری کنم حواسش به من جمع شه... من رو ببینه...�
ببینه من کنارشم... ببینه دارم

لذت میبرم از موفقیتش� ولی... «

اینجوری حرف میزنه دلم میترکه و هزار تیکه میش��ه.
غم عالم روی دوشم میوفته

و گوله بغض تلخ به گلوم چنگ میندازه. با آه مغم��وم
سمیر به خودم میام و نگاهش

میکنم:
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» ولی این روزا هرچی بیشتر فکر میکنم و هی فلش
بک میزنم به گذشته متوجه

یه چیزی میشم... «

با دهن باز میگم:

» چی فهمی��دی؟! «در پارکین��گ رو ب��از میکن��ه و وارد
پارکینگ میشه. لب روی هم فشار میدم. چرا

حرفش رو میخوره! خوشش می��اد دله��ره بن��دازه ب��ه
جون ادم؟! همینطور منتظر

نگاهش میکنم که بیتوجه به نگاه منتظرم ماش��ین رو
پارک میکنه و پیاده میشه.

هول زده همزمان باهاش پیاده میشم و میگم:

» خب چرا قطره چکونی حرف میزنی؟! «

نگاه بیتف��اوتی بهم مین��دازه و پش��ت ب��ه من میکن��ه و
وارد آسانسور میشه. چینی به

دماغم میندازم و کالف��ه پ��ام رو روی زمین میک��وبم و
توی دلم هزارتا فحش حوالهش
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میکنم و حرص همه جونم رو به نبض میندازه. صدای
زنگ موبایلم رو که میشنوم

بدون نگاه کردن به شمارهش جواب میدم و بیعصاب
داد میزنم:

» بله؟! «

بالفاصله صدای منفور ترین آدم زندگیم خط مین��دازه
روی اعصابم و دلشوره قلبم رو

مچاله میکنه.

» جون...� ت��ار ه��ای ص��وتیت پ��اره نش��ه اینج��وری داد
میزنی! «

ص�داش دلم رو هم میزن�ه و ح�الم رو خ�راب میکن�ه.
واقعا چجوری یه مدت با این بشر

بودم و دست به خودکشی نزدم؟

چینی به دماغم میندازم و راه پله ها رو پیش میگیرم
و پا کوبان پله ها رو باال

میرم و خفه میگم:

» چرا دست از سر من بر نمیداری؟! «
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قهقهه میزنه و با یه لحن خیلی مرموذی میگه:

» تازه قراره دستم روی سرت باشه خوشگله! «

در خون��ه رو ب��از میکنم و وارد خون��ه میش��م و در رو
محکم میکوبم و با جیغ میگم:» عوضی، چی میخ��وای

از جونم؟! «

نیم��ا لحظ��ه ای مکث میکن��ه و آروم و حس��رت وارد
زمزمه میکنه:

» چیزی که سر دلم مونده و دیوونهم کرده... چ��یزی
که اون همه سال خواستمش و

ت��و ب��ا اعتق��اد مس��خرهت نذاش��تی بهش برس��م و
احساس آرامش کنم... چیزی که اون

پنج س��ال م��دام بهش فک��ر ک��ردم و دلم رو خ��ون
کردم... حاال وقتشه ماهک، وقتشه با

من راه بیای چون... همهی زندگیت ت��وی دس��ت مِن.
»

نفسم توی سینهم حبس میش��ه و وحش��ت تنم رو ب��ه
لرزه میندازه. روی مبل وا
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میرم و با ترس میپرسم:

» مضخرف نگو... وجودم اینقدرا برام ارزش داش��ت
که اجازه ندم وارد حریم شخصیم

بشی! من هیچ چیز� با ارزشی توی دستای ت��و ن��دارم.
»

نیما پقی میزن��ه زی��ر خن��ده و می��ون خن��ده ه��اش، ب��ا
لحنی بینهایت چندش میگه:

» چی تورو اینقدر شیر کرده که جل��وی من از ح��ریم
شخصیت حرف میزنی ماه

کوچولو؟ به��تره قب��ل از اینک��ه زب��ون درازی ک��نی ی��ه
نگاهی به تلگرامت بکنی... اونوقت

میفهمی که جلوی من باید موش باشی و ج��ز چش��م
چیزی نگی. «

مات و مبه��وت ب��ه تم��اس قط��ع ش��ده نگ��اه میکنم و
جمله های پر از ابهامش نفسم رو

میگ��یره و دس��ت ه��ام رو میلرزون��ه. آب دهنم رو ب��ه
زود قورت میدم و انگشت های
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ل���رزونم رو روی ص���فحه موبای���ل میکش���م و وارد
اپلیکیشن تلگرام میشم و صفحه چت

نیما رو باز میکنم. با چیزایی ک��ه می��بینم ج��ون از تنم
میره و هوا برای نفس

کشیدن کم میارم...

" سمیر "فیلتر� س��یگارم رو داخ��ل ج��ا س��یگاری کن��ار
دستم خاموش میکنم و عینک فرم مشکیم

رو روی موه��ام میکش��م و مقال��ه ترجم��ه ش��ده رو
فایلش میکنم و داخل کتابخونه

مج��ازیم ب��ه اش��تراکش می��ذارم. بع��د از تم��وم ش��دن
کارم سفارِش کتاب ها رو چک

میکنم و لپ ت��اپ رو خ��اموش میکنم. کش و قوس��ی
به بدنم میدم و از پشت میز

بلند میشم. حولهم رو از آویز پشت در ورمیدارم و تا
وارد حموم میشم تلفن

حوله رو روی ش��ونهم مین��دازم و موب��ایلم رو از روی
تخت همراهم به صدا درمیاد.
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ورمیدارم و تماس رو جواب میدم:

» بله؟! «

» سالم. آممم... میشه ببینمت؟!� حتما باید ی��ه س��ری
حرف ها رو همین امروز بزنم. «

ابرو باال میندازم و توی اتاق میچرخم. هورن��از چق��در
با هول و واال حرف میزنه. دل

چرکین میگم:

» چه حرفیه که حتما امروز باید زده شه؟ «

هورناز نفس میگیره:

» داداشم اینا فردا پرواز دارن میان ای��ران. اگ��ه بی��اد
حتما تکلیف یه سری چیزا رو

مشخص میکنه تا با خیال� آس��وده من رو دوب��اره تنه��ا
بذاره و بره. «

صداش یهو رنگ بغض میگیره و ادامه میده:

» من هم میخوام تکلیفم رو با تو مشخص کنم. «

لرزش صداش و غم کلماتش دلم رو ن��رم میکن��ه. دم
عمیقی میگیرم و پنجه الی
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موهام میکشم:

» خیلی� خب، االن کجایی؟! «» خونه، میای دنب��الم؟!
»

» اره، تا یه ساعت دیگه اونجام. «

تلفن رو قط�ع میکنم و دوِش ف��وری میگ��یرم و ب��ا تن
خیس لباس میپوشم و به

سمت خونهی هورناز اینا راه میوفتم. یه چ��یزی ت��وی
دلم میجوشه و فشارم رو باال

میبره. دلهره ندارم، حتی استرس ح��رف ه��ای ن��زده
هورناز رو هم ندارم. این چند روز

که هی برگشتم به گذشته فکر ک��ردم، هی خ��اطرات
باهم بودنمون رو، خاطرات

تنهایی و روزای سختم رو کنکاش کردم به ی��ه چ��یزی
رسیدم! یه احساس، یه

وابس��تگی ت��ا دوس��ت داش��تن. رفتم دنب��ال خاص��یت
عشق که ببینم کدومش توی وجودم
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بوده. ببینم واقعا عاشق بودم؟ واقعا دلداده بودم؟ یا
اینکه از سر وابستگی به عشق

خواهی رسیدم. هورناز اصال ایده آل من بوده ی��ا ن��ه؟
چه چیزی من رو وادار به ادامه

ارتباط ای کرده که هورناز هیچ قبولش نداره؟ اینقدر
این سوال ها رو از خودم

میپرسم تا س��ر درد ام��ونم رو می��بره. اینق��در ب��ه این
موضوعات فکر میکنم که حتی

نمیفهمم چ��ه ج��وری رانن��دگی میکنم و خ��ودم رو ب��ه
هورناز میرسونم. پیام کوتاهی

ب��رای هورن��از میفرس��تم و میگم جل��وی خونهش��ون
منتظرشم. پاکت خالی سیگارم رو

توی مشتم مچاله میکنم و دستی به گ��ردنم میکش��م.
بعد از چند دقیقه هورناز از

خونهش��ون خ��ارج میش��ه و ماش��ین رو دور میزن��ه و
کنارم میشینه. آروم سالم میده و

مثل خودش جوابش رو میدم. کمربندش رو میبنده و
میگه:
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» میشه همینجوری دور بزنی تا حرف هام رو بزنم؟!
اگه بریم یه جایی بشینیم

خیلی طول میکشه! «

با سرعت کم رانندگی میکنم و بدون اینک��ه چش��م از
خیابون بگیرم سرم رو تکون

میدم. هورناز شروع میکنه به حرف زدن:» آدم��ا ه��ر
چق��در ک��ه ب��زرگ میش��ن خواس��ته هاش��ونم ب��زرگ

میشه... معیاراشون فرق

میکنه و ایده آل هاشون پخته تر میشه. «

دنده عوض میکنم.

بوی های خوبی از این مقدمه چینی ه��ای هورن��از ب��ه
مشامم نمیرسه. زیر چشمی

نگاهش میکنم که کالفه پلک روی هم میکوبه:

» چیزایی که برام مهم بودن االن کوچک��ترین اهمیت
ندارن. ولی، یه چیزایی خیلی

برام مهم شدن. مثل... تحصیالت. «

پوزخندی از خنده میزنم:
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» اوهوم... دیگه؟! «

تند و تیز میگه:

» معیار های من برات مسخرهست؟! «

جفت شونه ه��ام رو بی اهمیت ب��اال مین��دازم و جفت
دست هام رو دور فرمون میگیرم

و میگم:

» داشتی میگفتی! «

» ببین سمیر، برای من خیلی� مهمِ که شریک خونه و
قلب و جسمم تحصیل کرده

باشه، سری توی سر ها داش��ته باش��ه و بخ��واد ب��اهم
موفق بشیم... دوست دارم چند پله

ب��اال ت��ر از پل��ه ای ک��ه االن من هس��تم باش��ه، یع��نی
موفق تر از من! کبوتر با کبوتر. «

میون حرفش میپرم و با تمسخر میگم:

» االن تو کبوتر محسوب میشی من باز؟! «

عاصی و پر حرص میگه:» میذاری حرف بزنم یا نه؟!
»
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احساس س��رگیجه میکنم، ولی هیچ حس خاص��ی بهم
دست نداده! حداقل تا اینجای

حرفاش. زیر لب زمزمه میکنم:

» ادامه بده. «

انگار ک��ه داره س��خنرانی میکن��ه، خیلی محکم ح��رف
میزنه:

» آدما تا ی��ه س��نی معیاراش��ون ف��رق میکن��ه، ممکن��ه
توی هجده سالگی یه معیاری

داشته باش��ن، ت��وی بیس��ت و چن��د س��الگی ی��ه معی��ار
دیگه! «

ماشین رو گوشه خیابون نگه میدارم و خیره به رو به
رو میگم:

» آهان، بعد االن بعد از فرصت دادن،ُ میخوام دوباره
بشناسمت،ُ از نو همدیگه رو

بشناس��یُم این��ا ی��ادت افت��اده معی��ارات ب��رای انتخ��اب
همراه و همدم فرق کرده؟! «
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هورناز سر به زیر میندازه و گوشه روسریش رو دور
انگشتش میپیچه. همونجوری

سنگین و پرتمسخر نگاهش میکنم که دم محسوس��ی
میگیره و سر باال میکشه و

نگاهم میکنه:

» ی��ه م��داد رو هی ب��تراش، هی ب��تراش. اینق��در ک��ه
تموم شه و مغزی نمونه که بشه

باهاش نوش��ت. از نظ��ر من هم اعتم��اد مث��ل م��داده،
اینقدر که این اعتماده سلب شد،

کمرنگ شد، آخرش به زوال کشیده شد. سمیر هم��ه
آدما مثل هم نیستن که

عشقش��ون هم مث��ل هم باش��ه. ممکن��ه یکی ت��ا آخ��ر
عمرش همچنان عاشِق عشق

بچگیش بمون��ه و ممکن��ه یکی مث��ل من ی��ه روزی ب��ه
خودش بیاد ببینه اصال اون حسی

که داشته عشق نبوده! «
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مکث میکن��ه و گ��ردن س��مت پنج��ره میچرخون��ه و
دستش رو روی گ��ونهش می��ذاره:» واقعیت این��ه ک��ه
من از تنه��ا مون��دن میترس��م، از اینک��ه کس��ی کن��ارم

نباشه وحشت

دارم. چ��ون ت��و ب��دترین ش��رایط زن��دگیم کس��ی رو
نداشتم. من مثل بقیه دخترا هیچوقت

نتونستم یه شخصیت مستقل و محکم داش��ته باش��م.
همیشه باید یکی کنارم باشه که

بهش تکیه کنم، یکی که هولم بده سمت موفقیت. «

سر به سمتم میچرخونه و با چشم هایی لبالب اش��ک
نگاهم میکنه. اخم توی هم

میکشم! چرا ناراحت نیس��تم؟! چ��را مث��ل س��ه س��ال
پیش داغ نمیکنم؟ چرا هوار

نمیکش��م و قلبم نمیگ��یره؟ قط��ره اش��کی از چش��م
هورناز ُسر میخوره و روی گونهش

میوفته. لرزون میگه:

» توی اون برهه از زم��انی ک��ه بای��د میب��ودی، ب��ودی!
اون موقع که سنم کم بود و پر از
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کمبود بودم. اآلنم پر از کمب��ودم، فق��ط جنس کمب��ود
هام فرق کرده. اگه قبول کردم

باز هم باهم باشیم فقط به ح��رمت روزایی ب��وده ک��ه
تو پشتم بودی، تشویقم کردی از

زندگی عقب نیوفتم. «

دس��تم رو دور فرم��ون می��ذارم و چش��م از هورن��از
میگیرم.

» اصل حرفت رو بزن. «

آه عمیقی میکشه و میگه:

» اصل حرفم اینه که من نمیتونم، نمیتونم معیار هام
رو، خواسته هام رو، آرزوهام

رو نادیده بگیرم. «

سری تکون می��دم و خیلی راحت و ب��دون هیچ ع��ذاب
وجدانی میگم:

» اتفاقا این چند روزه که برگشتی خیلی فکر ک��ردم.
همش برگشتم گذشته رو مرور
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کردم، از روز اولی که دیدمت ت��ا ب��ه همین االن فک��ر
کردم. بذار خیلی رک و راست

بگم! «نفس میگ��یرم. ض��ربان قلبم ع��ادی میکوب��ه و
انگار نه انگار که هورناز کنارم نشسته و

من دارم از حسی که توی وجودم درموردش به یقین
رسیدم حرف میزنم.

» تو خودت باعث هرز پریدنام بودی، لج ک��ردی ب��دتر
لج کردم. تا جایی که خودم رو

گم کردم. توی اوج سردرگمی ت��و من رو ول ک��ردی.
این برام سنگین بود. همش

میگفتم ه���ر عملی عکس���العمل داره، لج ک���رد، لج
کردم. چرا باید ولم کنه؟ بهم

برخورده بود. هیچ رقمِ توی کتم نمیرفت که بذاری و
بری. «

زب���ون روی لبه���ام میکش���م و ب���ه ص���ورِت خیس از
اشکش نگاه میکنم. لب هاش میلرزه

و بیصدا اش��ک م��یریزه. ن��اراحت نیم تن��ه ب��ه س��متش
میچرخونم و بلند میگم:

  622                       



هکمن

» ای بابا، اینجوری گریه کنی که حرفم نمیاد! «

فوری دست روی گونه هاش میکشه و تن��د تن��د نفس
عمیق میکشه. پلک های

خیسش رو پاک میکنه. دستمال کاغذی از روی س��ینه
ماشین برمیدارم و به

دستش میدم:

» داریم حرف میزنیم دختر،� گریهت برای چیه؟! «

با هق میگه:

» از من بدت میاد؟! بازیت ندادم باور کن. «

توی گلو میخندم و کمر به در تکیه میدم.

» دیگه این رو گف��تی نمیت��ونم ادام��ه ح��رفم رو ب��زنم
که. «

دست هاش رو تکون میده و تندتند میگه:

» نه، نه بگو توروخدا. دیدی من هم��ه چ��یز رو گفتم؟
توام بگو. «پیاده میشم و به اونطرف خیابون میرم و

از سوپرمارکت آبمیوه برای هورناز میخرم
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و به داخل ماش��ین برمیگ��ردم. هیچ احس��اس خاص��ی
ندارم. نه خوشحالم نه غمگینم.

فق��ط می��دونم دلم س��بک ش��ده! دیگ��ه خ��بری از اون
حس آزار دهنده ای که سه سال

شب و روزم رو یکی کرده ب��ود نیس��ت و همین حس
باعث حس بد و عذاب وجدانم

بود. مثل اینکه این پیله ای که دور خودم تنی��ده ب��ودم
یواش یواش داره شکافته

میشه و به من بال و پر میده. هورن��از ک��ه کمی آروم
میشه شروع میکنم.

» دلت رو ناجور زدم شکستم. ناجور تر هم تقاص��ش
رو پس دادم. سه سال کم نیستا!

»

هورناز متعجب میگه:

» همه اون سه سال تقاصت بود؟! «

لبهام کش میاد.
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» گفتم که نمیخواستم رفتنت رو، تموم شدن ارتباط
رو بپذیرم. هی تلقین کردم که

دوس��ت دارم و بای��د برگ��ردی، هی تلقین ک��ردم ک��ه
اینقدر عاشقت هستم که ناخوداگاه

این عشق تو رو دوباره به سمت من بکشه! «

استارت میزنم و راه میوفتم. حاال موقعش ش��ده ک��ه
جمله آخر رو بگم. فرمون رو

میچرخونم و راه میوفتم.

» هورناز! «

» هوم؟! «

بی مقدمه توضیح میدم:

» من اصال تورو دوست نداشتم... «

کف دس��تش رو ب��ه س��ینه ماش��ین میکوب��ه و مبه��وت
میگه:» چی میگی؟! «

چشم از اتوبان نمیگیرم:

» تلقین های خودم رو دوست داشتم، اون بت ای که
از تو توی ذهنم درست کرده
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ب��ودم و مقدس��ش ک��رده ب��ودم رو دوس��ت داش��تم و
میپرستیدمش! همون هورنازی که

طبق معیار و ایده آل های خ��ودم ت��وی ذهنم پ��رورش
داده بودم رو دوست داشتم.

اما... «

دلم سنگین میشه و میگم:

» تو... تویی ک��ه ام��روز پیش من نشس��تی، زمین ت��ا
آسمون با هورنازِ توی خیالم فرق

داری! «

نفس بریده میگه:

» پس... پس اون دنب���الم اوم���دنا، م���راقبم بودن���ا،
خواهش و تمنا ها! «

نیم نگاهی بهش میندازم:

» همون حس گس ای که باعث شد سه سال خ��ودم
رو عذاب بدم و از خودم متنفرم

ش���م. خی���انت کمی نب���وده! تق���اص پس دادم هیچ
ناراحت نیستم چون الزم بوده که
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تقاص دل شکسته تو رو پس بدم. «

توی صندلی جمع میشه و میگه:

» پس توام مثل من بودی! «

» اره، فقط نه میخواستم قب��ول کنم، ن��ه میخواس��تم
کوتاه بیام! «

پس کلهم رو میخارونم و شرمنده میگم:

» خودخواهی رو هم به اخالق گندم اضافه کن. «یه��و
نفس بلندی میکشه ک��ه ب��ا تعجب نگ��اهش میکنم. ب��ا

گریه میخنده و میگه:

» راحت ش��دم. همش میترس��یدم نف��رینم ک��نی ک��ه
بازیت دادم. خوشحالم، خوشحالم

که باالخره بعد از این هم��ه س��ال تونس��تیم کن��ار هم،
مثل دو تا آدم عاقل و بالغ حرف

بزنیم و به نتیجه برسیم. بدون هیچ تنشی. «

میخن��دم و جل��وی در خونهش��ون میایس��تم. احس��اس
خوبی دارم. انگار یه یخچال ساید
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بای��د س��اید از روی دوش��م برداش��ته ش��ده. ح��اال راه
نفسم باز شده و دارم راحت نفس

میکشم. هورناز کمربندش رو باز میکنه. ب��ه س��متش
برمیگردم و میگم:

» من رو بخش�������یدی؟! بهخ�������اطر اذیت ه�������ام،
خودخواهیام. «

چشم هاش برق میزن��ه و لبخن��د از روی لبه��اش پ��اک
نمیشه! فکر کنم اون هم مثل

من سبک شده.

» آره، تو پسر خوبی هستی. «

با شیطنت اضافه میکنه:

» فقط یکم بیشتر از یکم بد اعصابی. «

قهقهه میزنم که میگه:

» از این ب��ه بع��د میت��ونم ب��ه عن��وان ی��ه دوس��ت ازت
کمک بخوام؟! «

دس��تم رو بن��د دن��ده میکنم و اوه��وم بلن��دی میکش��م.
ممنون ای زیر لب زمزمه میکنه

  628                       



هکمن

و پیاده میش��ه. در رو میبن��ده و خم میش��ه و از ق��اب
پنجره نگاهم میکنه:

» بینه��ایت خوش��حالم، داش��تن رفیقی مث��ل ت��و خیلی
باید خوب باشه. «

میخندم و ازش جدا میشم. پر س�رعت اتوب�ان ه�ا رو
طی میکنم و خوشحال سیستم

رو روشن میکنم. دلم میخواد حاال که راه نفس��م ب��از
شده از ته دل نفس بکشم اینهوای آلوده رو. نه حالم
بده، نه حس بدی دارم ن��ه غمگینم. ح��تی دلم س��یگار

هم

نمیخواد. حکمت خ��دا رو قرب��ون ب��رم. بای��د هم��ه این
برنامه ها سرم میومد تا به اینجا

برسم. به این حس سبکی و رهایی. خدا رو شکر ک��ه
اینبار به هیچ طرف آسیب

نرسید. زنگ تلفنم که به صدا درمیاد، صدای آهنگ رو
کم میکنم و تماس میثاق رو

پر شور جواب میدم:

» سالم داداِش خودم. «
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برخالف حال خوِش من، میثاق خیلی گرفته و سنگین
میگه:

» کجایی؟! «

لبخند از روی لبهام پر میکشه و گنگ میگم:

» بیرونم. چی شده! رو به راه نیستی؟!� «

» نه نیستم. بدبخت شدیم احتماال! «

یکه میخورم و بزاق دهنم رو پ��ر ص��دا ق��ورت می��دم!
امیدوارم چیزی که ازش

میترسیدم سرم نیومده باشه!

لب باالییم رو به دندون میکشم و ول میکنم:

» کجایی االن؟! «

» خونه فرشاد. «

دن���ده رو ع���وض میکنم و اوم���دمی میگم و تلفن رو
قطع میکنم. فرمون رو دور

انگش��ت ه��ام فش��ار می��دم و دلش��وره مع��دهام رو
میسوزونه. میدونستم آخرش یه گندی
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باال میاد و این کار رو کردم. کاش اصرار بچه ها روم
اثر نمیذاشت و قبول نمیکردم.

حاال که از زن��دان فک��ر و خی��ال و ع��ذاب وج��دان آزاد
شدم باید بمب بخوره وسط

زن��دگیم! آرنجم رو ب��ه لب��ه در تکی��ه می��دم و چن��د ب��ار
پشت سرهم انگشت الی موهاممیکشم و ب��ا عص��ابی
خرد جلوی در خونهی فرشاد پارک میکنم. وارد خون��ه

میشم و

کن�ار بچ�ه ه�ا، دور م�یزِ گ�ردِ وس�ط ت�راس میش�ینم.
فرشاد متفکر به لپتاپ نگاه میکنه

و میث��اق ب��ا یهمن اخم ب��ه م��یز زل زده. هوش��مند ب��ه
صندلی تکیه میده و دستی به

شونهم میکوبه و امیدوار میگه:

» اینا نمیفهمن از کج��ا خ��وردن، ایم��ل و ک��د ک��اربری
هک و صفحه اینستاگرام همه

جعلی هستن. «

میث��اق ک��ف دس��تش رو روی پیش��ونیش میکوب��ه و
داغون میگه:
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» باز این شد ف��از مثبت! میگم از طری��ق ریجس��تری
ردیابی میکنن میفهمی؟! «

چشم از میثاق میگیرم و رو به فرشاد میگم:

» دقیقا چیشده؟!� «

» دیشب کشتنش،� تقریبا ساعت چه��ار ص��بح ح��والی
بهشت زهرا به ضرب نُه تا گلوله

کشتنش.� «

قلبم ت��یر میکش��ه. دس��تم روی قلبم مش��ت میش��ه و
گرفته میگم:

» این چه ربطی به هک کردنش داره؟! «

لپت��اپ رو ب��ه س��متم میچرخون��ه و ب��ا چش��م اش��اره
میزنه:

» بخون اخبار رو، پسرش گفت��ه دقیق��ا از زم��انی ک��ه
اطالعات شخصیش لو رفته

مشکالتش شروع شده و عاقبتش شده این! «

مات و گنگ میگم:
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» من فق��ط اطالع��ات شخص��یش رو ت��وی سیس��تمم
نگه داشتم. هیچ چیز رو پخش

نکردم. «میثاق با نهایت دلهره و نگرانی نگاهم میکنه
و با چهره ای سرخ مشتش رو روی میز

میکوبه:

» کاری ن��دارن کی پخش ک��رده ی��ا چ��ه ج��وری پخش
کرده، فقط میخوان ببین کی

تونسته اطالعات محرمانه رو فَِک رمز بکنه. خ��دا من
رو لعنت کنه که اون روز

آوردمت اینجا! «

بقیه مغموم نگاهم میکنن که میگم:

» االن چیکار میتونم بکنم؟! «

فرشاد صندلی رو عقب میکشه و بلند میشه:

» برو لپتاپ رو بردار، پاکسازیش کن ببرش ن��زدیکی
بهشت زهرا گم و گورش کن.

اون لپتاپ دستت نباشه بهتره. «
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میث��اق ب��ه من اش��اره میکن��ه و همزم��ان ب��اهم بلن��د
میشیم:

» اینجوری نمیتونن پیدام کنن؟! «

نامطمئن سری تکون میده و میگه:

» بری��د وقت رو تل��ف نکنی��د، ب��رای بقیهش هم خ��دا
بزرگه یه کاری میکنیم. «

نزدیکم میاد و شرمنده نگاهم میکنه:

» ما خودمون باعث و بانی این مشکل هس��تیم، اگ��ه
اصرار و پافشاری ما نبودم االن

اتفاق برات نمیوفتاد. ما نمیذاریم توی هچ��ل بیوف��تی
مرد. «

قلبم ناجور میکوبه و سست و بیحال همراه میث��اق از
خونه بیرون میایم و به سمت

خونه خودم راه میوف�تیم. ت�وی مس�یر جفتم�ون مث�ل
لش��کر شکس��ت خ��ورده و ناامی��د به��رو ب��ه رو نگ��اه
میکنیم و میث��اق ه��ر چن��د دقیق��ه ی��ه ب��ار آه ک��وچیکی

میکشه. محکم
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پلک روی هم میکوبم و میگم:

» چته تو؟! «

از گوش��ه چش��مش نگ��اهم میکن��ه و ن��اراحت و ن��ادم
میگه:

» کاش الل میشدم نمیگفتم ب��ریم. س��میر...� ت��و اگ��ه
پات به جایی که نباید باز شه

دنیا آوار میشه روی سرم داداش! «

نمی��دونم چی بگم! زب��ون و دهنم قف��ل ش��ده. از بین
اون همه کله گنده که هر روز

داره یه راز از زندگی سیاسیشون فاش میشه اَد باید
اینیکی ترور میشد! رو

پیشونی من نوشته بدبخت ک��ه این هم��ه بال بای��د س��ر
من نازل شه! راه نفسم باز نشده

باز تنگ بشه و ت��رس بش��ینه ب��ه ج��ونم. جل��وی خون��ه
میایستم. میثاق پیاده میشه:

» ت��و بش��ین من ی��ه ک��پی بگ��یرم از برنام��ه ه��ات،
ریاستارش کنم بیارم. «
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س���ری تک���ون می���دم و پ���اکت س���یگارم رو از جیب
شلوارم درمیارم و سر به صندلی

میکوبم و س��یگار میکش��م. ح��ال خوش��م چ��ه زود پ��ر
کشید! اصال نمیتونم بچه ها رو

مقص���ر ب���دونم! من ب���از هم عقلم رو دادم دس���ت
رفیقام! فاجعه قبل عبرت نشده بود برام

انگار. پلک باز میکنم و خاکستر سیگارم رو از پنج��ره
میتکونم. با همون چشم های

نیمه باز رو به رو نگاه میکنم. ماهک پشت یه ماشیِن
خاموش نشسته و به فرمون

زل زده. ب��ا ح��الت عجیب و ترس��یده ای دس��ت ب��ه
فرمون میکشه و گردن به اینطرف و

اونطرف کج میکنه! چش��ه این دخ��تر؟� چ��را اینج��وری
میکنه! اخم میکنم و چشم

ازش نمیگیرم. همینط��وری خ��یره نگ��اهش میکنم ک��ه
یهو میزنه زیر گریه و

پیش�ونیش رو ب�ه فرم�ون میچس�بونه. چش�م ه�ام ت�ا
آخرین حد ممکن گشاد میشه و
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بهت زده به این ص��حنه نگ��اه میکنم! یه��و چش ش��د!
چرا اینجوری کرد! پیاده میشم و

فیل��تر س��یگارم رو زی��ر پ��ام ل��ه میکنم و ب��ه س��متش
م��یرم. کن��ار ماش��ین میایس��تم.متوج��ه من نش��ده و
همونجور که سر روی فرمون گذاشته های های گریه

میکنه.

اخم میکنم و چند تا تقه به پنجره میک��وبم. عین ب��رق
گرفته ها سر از فرمون جدا

میکن��ه و جفت دس��ت ه��اش رو زی��ر چش��م ه��اش
میکشه و پنجره رو پایین میده. سر

ب��ه س��متم میچرخون��ه و چش��م از من می��دزده. مچ
دستم رو روی سقف ماشین قرار

میدم و خم میش��م و از ق��اب پنج��ره نگ��اهش میکنم.
اخمم رو غلیظ تر میکنم:

» خوبی؟! «

آه عمیقی میکشه و گرفته میگه:

» ممنون. «
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یه دستم رو پشت گردنم میکشم و نگ��اهی ب��ه دور و
اطراف میندازم:

» چه جیگر سوزم گریه میکردی! «

چ��ونهش میل��رزه و چش��م ه��اش پ��ر میش��ه! میخ��واد
جوابم رو بده که موبایلش زنگ

میخ��وره. وحش��ت زده رد تم��اس می��ده و ه��ول زده
شالش رو جلو تر میکشه:

» ه... هیچی... دلم... ب���رای م���ادر و پ���درم... تن���گ
شده. «

پوزخنده مسخره ای میزنم و سر جلو میکشم و کنارِ
گوشش پچ میزنم:

» َممول، نمیخوای نگی نگو، ولی دروغ هم نگو. «

لب پایینش رو تا جایی که ممکنه توی دهنش میکش��ه
و تنش میلرزه. سر از پنجره

بیرون میکشم و تن راس��ت میکنم ک��ه میث��اق ص��دام
میزنه:

» داداش!! «
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لپتاپ به دست کنار ماشین ایستاده. لبخنده گن��ده ای
به ماهک میزنه:

» اِاِاِ... چطوری ماهک؟! «ماهک بیصدا س��ری تک��ون
میده. یه دستم رو داخل جیب ش��لوارم ف��رو میکنم و

از

کنارش رد میشم. گ��ریهش ی��ه گری��ه ع��ادی بهخ��اطر
دلتنگی نبود! معلوم بود از سر

عجز و دستش به جایی بند نبودن داره ض��جه میزن��ه.
میثاق پشت فرمون میشینه و

من هم کنارش. لپتاپ رو روی پاهام میذاره و میگه:

» پرتش کن یهجای دور، یه جوری که هزار تکه ش��ه.
»

غم ص��داش دلم رو س��نگین میکن��ه! دس��تش رو روی
شونهم میذاره و غمگین میناله:

» داداش! ش���رمندهتم ب���ه م���وال، فک���رش رو هم
نمیکردم اینجوری بشه. غصه نخوریا! «

روی سینهش میکوبه و محکم میگه:
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» بقیه به کنار، داداشت نمرده که... نمیذارم پات ب��ه
این قضیه کشیده شه. «

پشتم گرم میشه و ته دلم قرص. انگار ب��ه این جمل��ه
نیاز داشتم که دوباره نیرو بگیرم

و اون سس��تی و بیح��الی ازم دور ش��ه. ش��اید ب��رادر
خونی نباشیم ولی جون و دل هم

که هستیم. رفی��ق واقعی رو فق��ط ت��وی این ش��رایط
میشه شناخت. چند کیلومتر� مونده

به بهشت زهرا ماشین رو ب��ه خ��اکی میکش��ونه و ی��ه
گوشه نگه میداره و به سیستم

اشاره میکنه:

» ببرش یه جا گم و گورش کن. من یه مشتری دارم
سرگرده،� زنگ بزنم بهش

درمورد این اخبار نحس ت��رور بپرس��م، ح��رف از زی��ر
زبونش بکشم ببینم چی میگه. «

سری تکون میدم و به سمت درختا و عل��ف زار ه��ای
کنار جاده میرم...
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" دانای کل "میثاق به دور شدن سمیر نگ��اه میکن��ه و
سنگین نفسش رو بیرون میفرسته.� خودش

رو مقصر این اتفاق میدونه و عص��اب خ��ردی درونش
رو متالشی میکنه. اگه اصرار

های میثاق نبود سمیر رام نمیشد و این کار رو انج��ام
نمیداد که حاال توی هچل

بیوفته. امروز وقتی زنگ زد ت��ا این خ��بر منح��وس رو
بهش بده، تا صدای شاد و

بشاشش رو شنید ت��وی ی��ه لحظ��ه دلش خ��رد ش��د و
شکست که با این خبر قرار بود

حال خوشش رو دود هوا بکنه. پشت دست ه��اش رو
روی فرمون قرار میده و

موب���ایلش رو می���ون انگش���ت ه���اش میگ���یره. بین
مخاطبینش دنبال اسم سرگرد

میگیره. شاید اینطوری بتونه از زیر زبونش بکشه که
اون هکر چه جوری میخوان

پیدا کنن و باهاش چیک�ار کنن. همینط�ور مخ�اطبینش�
رو باال پایین میکنه تا
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چش��مش ب�ه اس�م آی�ه میوفت��ه. تپش قلب میگ�یره و
برق از کلهش میپره. از روزی که

اون دختره چشم درشت و زیبا رو دیده یه لحظ��ه هم
از فکرش بیرون نیومده. بدون

اینکه بخواد انگشت هاش بر خالف میل عقلیش روی
اسم آیه ضربه میزنن و با دلی

لرزون بهش پیام میده:

» سالم! نمیخوایین بیاین گواهینامهتون رو ببرین! «

پی��ام رو ارس��ال میکن��ه و ت��وی ی��ه چش��م بهم زدن
پشیمون میشه. از سر حرص و

خشم مشتش رو روی پاش میکوبه و دندون روی هم
میکشه. میترسه دختره فکر

کن��ه بهخ��اطر پ��ول میث��اق بهش پی��ام داده. ب��ا ح��رص
موبایل رو بین انگشت هاش فشار

میده و تا میتونه سر خودش غر میزنه ک��ه عین پس��ر
بچه های پونزده ساله عمل
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کرده. صدای هشدار پیامک که بلند میش��ه تم��ومِ اون
حرص و خشم پر میکشه و

ه��ول زده پی��ام رو ب��از میکن��ه. در ح��الی ک��ه کلم��ات
پیامک رو با چشم هاش میبلعه آیه

رو هم توی ناخداگاهش تصور میکنه:

» سالم، ممنون بابت یادآوریون... فرام��وش نک��ردم.
اگه فردا مغازه هستین بیام

خ��دمتتون. «ب��زمی ت��وی دل میث��اق ب��ه راه میوفت��ه و
لبخندی گوشه لبش جا خوش میکنه.

خوشحال بابت دیدن آیه جواب میده:

» فردا صبح ش��اگردم مغازهس��ت. بع��دازظهر خ��ودم
هستم. «

بعد از ارسال پیام نفس عمیقی میکشه و ب�ا س�رگرد
تماس میگیره! دلش عجیب

آروم گرفته...

" ماهک "
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پتو رو روی تنم میکشم و کمر به تاج تخت تکیه میدم
و زانو به شکم میکشم و

پیشونی روی کاسه زانوهام ق��رار می��دم. از لحظ��ه و
دقیقه ای که نیما تهدیدم کرده و

خواسته کثیفش رو اعالم ک��رده ی��ه لحظ��ه هم اش��ک
هام بند نیومده و تنم از لرزش

نیوفتاده. توی دلم انگار رخت میشورن و قطره ه��ای
اشک از ته دِل خون ام روی

گونه هام جاری میشن. یه آدم چق��در میتون��ه کث��افت
باشه که از طریق عکس و فیلم

های شخصیش بخ��واد از ی��ه دخ��تر سواس��تفاده کن��ه!
چقدر میتونه بیخانواده و

بیوجدان باش��ه. جیگ��رم میس��وزه و آتیش میگ��یرم از
بالیی که سرم اومده. برای اینکه

کمی، فقط کمی حواسم رو پرت کنم با روی��ا تم��اس
گرفتم و گفتم ماشین بابا رو

ماشین خاموش بشینم و قدم اول رو برای رفِع ترس
از بیاره تا چند بار پشت فرموِن
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رانندگی رو بردارم. همین که پشت فرم��ون نشس��تم
و اون صحنه تصادف به ذهنم

اومد وحشت همه جونم در درگیر خودش کرد. س��یل
تماس ها و پیام های نیما هم

زخم دیگ��ه ای ب��ه دلم زد و ترس��م رو تش��دید ک��رد.
جوری که نتونستم جلوی خودم رو

بگیرم و از ته دل ضجه زدم. سمیر هم من رو دی��د و
مجبور شدم دروِغ خیلی� خنده

داری تحویلش بدم. تلفنم که به صدا درمی��اد بن��د دلم
پاره میشه و وحش��ت زده س��ربلند� میکنم و ب��ه اس��م
تماس گیرنده نگاه میکنم. با دیدن اسم آقای سعیدی

نفِس

آسوده ای میکشم و صدام رو ص��اف میکنم و تم��اس
رو جواب میدم:

» بله؟! «

سعیدی پر انرژی و خوش رو میگه:

» سالم ماهک جان خوبی؟! صدات چرا گرفته؟! «
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تصنعی سرفه میکنم و میگم:

» سرما خوردم عمو جون. شما خوب هس��تین؟! چ��ه
خبرا؟!� «

نچ بلندی میکشه:

» مواظب خودت باش بابا جان،� س��رما خ��وردگی این
فصل حاال حاال ها دست از سرت

برنمیداره ها! «

با شوق میخنده و میگه:

» خبر� خوبی برات دارم. «

دس��تم رو روی ص��ورتم میکش��م و موه��ام رو پش��ت
گوشم میفرستم. پلک های خیسم

رو روی هم میکوبم و لب پایینیم رو تر میکنم.

» خیر� باشه! «

با دلی خوش میگه:

» شهرداری پایان کار داده، خونه ها آمادهست، واحد
های ساختمون تجاری هم به
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کسایی که پیش فروش کرده بودن تحویل داده ش��د.
»

میون عصاب خ��ردی و ناامی��دی لبخن��د کم��رنگی روی
لب هام جون میگیره و نفس

ل����رزونی میکش����م:» الهی ش����کر! خون����ه من هم
آمادهست؟! «

» آره دخترم، گفتم ک��ه س��اختمون ه��ای مس��کونی و
تجاری جفتشون� آمادهست. «

پتورو کنار میزنم و پاه��ام رو از تخت آوی��زون میکنم.
آرنجم رو روی پام میذارم و

میگم:

» من کی اثاث کشی کنم؟! «

» اثاث کشی نیازی نیست. اثاثه ه��ای خون��ه قبلی رو
تا آخر هفته چند نفر میان

میچینن، اثاث��ه ه��ای خون��ه فعلیت رو هم گفتم چ��ون
زیاد استفاده نشده بیان ببرن

بدن به یکی دو نفر. «
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از روی تخت بلند میشم و به سمت آشپزخونه میرم.

» خوبه، کارهای اقامتم چیشد؟! «

» اون هم درست میشه صبر به خرج بده. «

پل��ک م��یزنم و قط��ره اش��کی از م��ژه ه��ام آوی��زون
میشه. دوباره بغض بزرگی توی گلوم

گوله میشه و نفسم رو میبُره. سرسری خ��داحافظی
میکنم و دمنوش بابونه ای برای

خودم دم میکنم و دوباره ب�ه ات�اقم برمیگ�ردم و روی
تخت دراز میکشم. اگه پنج

س��ال پیش نیم��ا رو ل��و دادم چ��ون داش��ت ب��ه م��ردم
آسیب میرسوند و لقمه حروم به

لقمه های زندگیش اضافه میکرد. اون چند وق��تی ک��ه
باهم بودیم خیلی� سعی کردم

کمکش کنم دس���ت از دزدی ب���رداره و ب���ه ع���اقبت
کارش فکر کنه. خیلی تالش کردم و

تحت فشارش گذاشتم ولی افاقه نکرد که نکرد! تنها
راهی که برام مونده بود تحویل

  648                       



هکمن

دادنش ب��ه ق��انون ب��ود و بس. ه��ر چق��در دارم فک��ر
میکنم، میسنجم و باال پایین

میکنم می��بینم هیچ ک��ار ناشایس��تی نک��ردم ک��ه م��زدم
سواستفاده باشه! که عکس و

فیلم های شخص��ی من دس��ِت ی��ه ناش��ناس بیوفت��ه و
دست به دست، به دست نیما برسه

و اون از طریق همون فای��ل ه��ای شخص��ی بخ��واد از
من، از وج�����ود و تن من سواس�����تفادهکنه و من رو
بیچ��اره کن��ه. هیچ م��درکی ن��دارم ک��ه ث��ابت کنم نیم��ا

میخواد از من

سواس��تفاده کن��ه! چ��ون پی��ام ه��ایی ک��ه میفرس��ته
اساماس از طریق مخابرات نیست و

بالفاصله بعد از فرستادنشون پاکشون میکن��ه و عمال
هیچ مدرکی ندارم. حتی

نمیت��ونم ش��کایت کنم ب��ابت فیلم و عکس ه��ام چ��ون
نمیتونم ثابت کنم سیستمم رو

نیم��ا ه��ک ک��رده و ی��ه ف��ردِ ناش��ناس ب��رای مِن. اگ��ر
بفهمن که بدون هیچ محرمیتی
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باهاش در ارتباط بودم ممکنه خودم هم شریک ج��رم
بشم و چند ماه بازداشت بشم.

آه سینه سوزی میکشم و یه لحظه هم اشک هام بن��د
نمیاد. احساس میکنم زیر پام

خالی شده و زمین دهن باز ک��رده و من ت��هِ ت��ه زمین
افتادم و فریاد رسی نیست که

کمکم کنه و من رو نجات ب��ده. پت��ورو ت��ا گ��ردنم ب��اال
میکشم و روی پهلو میخوابم و

دندون هام رو روی هم فشار میدم و لب هام میلرزه
و هق های کوچیکی از بین لب

هام خارج میشه. موبایلم که زن��گ میخ��وره، ترس��یده
پتورو کنار میزنم و سر بلند

میکنم و موبایلم رو از زیر پالشت برمیدارم. با چشم
هایی پر از اشک و دید تار اسم

میث��اق رو روی اس�کرین تش�خیص می�دم و ص��دام رو
صاف میکنم و تماس رو جواب

میدم. صدای میثاق خسته و بیحال به گوشم میرسه:
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» ب��بین چن��د ت��ا س��وال دارم ازت! از یکی دو نف��ر
پرسیدما ولی من رو پیچیدن انگار من

بیگودی ام. «

میشینم و س��رِ س��نگینم رو کج میکنم و ب��ه ش��ونه ام
تکیهش میدم:

» چیشده؟!� «

نفسش رو عاصی بیرون میفرسته:

» یکی رو هک و گندش بعدا دربیاد. یکِی معمولی نه،
یکِی کله گنده. جرمش چیه؟!

«» معمولی و کله گنده نداریم توی قانون ک��ه، ج��رم
هک چند سال زندان و هزینه

هنگفت نقدِی. «

استرس میگیرم و دلشورهی هکی که میث��اق میگ��ه و
من احتمال میدم که ته قضیه

به س�میر ختم میش�ه ب�ه دلش�ور ه�ای خ�ودم اض�افه
میشه و قلبم رو ایندفعه به درد
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میاره. از درد قلبم گوشه لبم رو به دندون میکش��م و
آروم میگم:

» این قضیه به سمیر مربوطه؟! «

صدایی از میثاق درنمیاد. چند لحظ��ه بع��د از س��کوت
سنگینش گرفته و پر بغض

میگه:

» خاک بر سر من کنن، تقصیر مِن... من پاش رو ب��ه
این قضیه باز کردم... خودش

نمیخواست هی نه آورد و قبول نکرد... مِن شل مغ��ز
راضیش کردم وگرنه خودش

نمیخواست این کار رو بکنه! فک��ر ک��ردم اگ��ه گن��دش
رو دربیاریم مردم و دولت

میفهمن چه جرجیسی� داره خونه جوون های تحص��یل
کرده رو خراب می کنه!

اومدیم ثواب کنیم، داداشم! پاره تنم کباب شد. «

دلم هری میریزه و ترسیده دس��تی ب��ه پیش��ونی داغم
میکشم:
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» فهمیدن هک و اینا رو؟! «

خفه و متاسف میگه:

» یارو رو ترور کردن، در به در دنبال اونی هستن که
هکش کرده! «

ب��رای لحظ��ه ای قلبم از تپش میوفت��ه و تم��ومِ درد
خودم رو فراموش میکنم و نفس

بریده میگم:

» یا خدا! این چه آتشی افتاده توی زندگیش؟!� «

ل��رزون میگ��ه:» نمی��دونم، نمی��دونم. ماه��ک من االن
اصال حالم رو به روال نیست ببخشید. «

تلفن رو بیخداحافظی قطع میکنه. جیگرم تیک��ه پ��اره
میشه برای عجز صداش و

توی این لحظه خدا میدون��ه ع��ذاب وج��دان چهج��وری
مثل مار دور تنش پیچیده و

داره از پا میندازدش. دوباره تلفنم زنگ میخوره و ب��ه
هوای اینکه میثاِق جواب

میدم و صدای چندشش چنگ به دلم میندازه:
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» آخ صداش رو.. لعنتی من ب��ا همین ص��دای گ��رفتتم
داغ میکنم... «

هومی میکشه و با لذت ادامه میده:

» فکر کن تو بیای توی مش�ت من و من رو ب�ه م�راد
دلم برسونی. «

قهقه��ه ای میزن��ه ک��ه تنم رو میلرزون��ه و احس��اس
میکنم دیوار های اتاق دارن بهم

نزدی���ک میش���ن و من رو بین خودش���ون ل���ه میکنن.
موهام رو توی چنگم میگیرم و

ترس صدام رو پنهون میکنم و حرص زده میگم:

» هیچ غلطی نمیتونی بکنی! «

سرخوش میخنده و خونسرد میگه:

» واقعا؟! خب میتونی یه تک پا بیای دم در ساختمون
و ببینی� چند تا سیدی از

فیلم و عکسای خوشگلت کپی ک��ردم ت��ا ت��وی مس��یر
دونه به دونه پخششون کنم. «
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رنگم میپره و خون توی رگ هام یخ میزنه. زبونم بن��د
میاد و دست و پام بیحس

میشه. یه چیزی ت��وی دلم میجوش��ه و ب��ا هم��ه ت��وانم
فریاد میکشم:

» آشغاِل بی رگ. «

نیم��ا بیخی��ال میخن��ده و ب��ا ح��رص و زحمت خ��ودم رو
جمع و جور میکنم و لباس

تنم میکنم و اسپری فلفلم رو از ته کمد برمیدارم. ب��ا
همون قیافه زار و دل و روِح

ترکیده از خونه خارج میشم و پل��ه ه��ا رو بی ح��واس
پایین میام که یهو زیر پام خالیمیشه و چند ت��ا پل��ه رو
معل��ق ق��ل میخ��ورم و پ��ایین می��ام. احس��اس میکنم

گوشت تنم

له شده و استخون دست و کتفم خرد شده. به گری��ه
میوفتم! گریه از سر درد جسمی

نه، از سر دردی که به جون دلم افت��اده و راه نفس��م
رو بریده. با ناله خودم رو جمع
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جور میکنم. در وس��ط پارکین��گ و پ��اگرد ب��از میش��ه و
قامت بلند و پهن و ورزیده

سمیر نمایان میشه. اخم های ت��وی هم رفتهش رو از
هم باز میکنه و با تعجب باال تا

پایینم رو رصد میکنه:

» خوردی زمین؟! «

لبم رو داخل دهنم میکشم و دستم رو به دی��وار تکی��ه
میدم و میخوام بی توجه به

حضورش قدم بردارم که زانوهام میلرزه و تعادلم رو
دوباره از دست میدم که ناغافل

دست قدرتمند و بزرگ سمیر بازوم رو اسیر مشتش
میکنه و نگهم میداره. عصبی

میغره:

» میگم چته نمیتونی روی پاهات بن��د ش��ی؟! اوه اوه
چشم هاش رو! «

لحن عصبیش رنگ تمسخر میگ��یره و حلق��ه انگش��ت
هاش رو سفت تر میکنه:
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» از سر دلتنگی خودت رو کور نکنی حاال. «

تلفنم دوباره زنگ میخوره که هول زده جواب میدم و
نیما بی حوصله میگه:

» ببین خودت نمیخ��وای آب��روت حف��ظ بش��ه ه��ا! من
میخواستم باهات معامله کنم. «

با گریه میگم:

» صب... صبر کن. «

در رو باز میکنم و نیما رو اونطرف کوچه می��بینم ک��ه
درست مقابل در ورودی

ساختمون ایستاده و چند ت��ا س��یدی رو ت��وی دس��تش
تکون میده و دندون هاش رو

به نمایش میذاره و ابرو ب��اال مین��دازه. دس��تم رو بن��د
لبه در میکنم که دست سمیر ازپشت سرم با فاص��له
کم باالی دستم میشینه. چشم از نیما نمیگ��یرم. نیش

نیما

جم��ع میش��ه و پ��ر تهدی��د نگ��اهم میکن��ه. س��ریع کن��ار
میکشم و راه رو برای سمیر باز
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میکنم. نیما خط و نشونی با چشم هاش میکشه و از
جلوی در خونه جیم میزنه.

وای! نکنه فک��ر کن��ه من ب��ه س��میر چ��یزی گفتم و از
قصد نشونش دادم! نکنه سر لج

بیوفت��ه و آب��روم رو ح��راج کن��ه. دلم ه��ری م��یریزه و
سرم گیج میره. عقب عقب میرم

که کمرم به سینه ستبر� سمیر برخورد میکنه و در ی��ه
واکنش غیر عادی وحشت

همه وجودم رو در بر میگیره و برق گرفته میچرخم و
نفس زنان نگاهش میکنم.

در رو میبن��ده. چش��م میبن��دم و ب��ه در تکی��ه می��دم.
صورتم رو میون دست هام پنهون

میکنم و بغض��م رو میش��کنم ه��ق ه��ق گری��ه رو آزاد
میکنم. سمیر مشکوک میگه:

» ماهک؟ دختر؟� نگاهم کن... ای بابا! ببین من رو. «

دست ه��ام از روی ص��ورتم س��ر می��دم و اش��ک آل��ود
نگاهش میکنم. اخم وحشتناکی
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میکنه و سر کج میکنه و میپرسه:

» این گریه ه��ا... بهخ��اطر این یاروئ��ه ن��ه؟! دی��دمش
شرارت نگاهش رو، نگاهت کرد

رعشه به جونت افتاد لرزیدی دیدم! کیه این؟! «

زخم دلم سر ب��از میکن��ه و ب��رای اولین ب��ار از خ��ودم
ضعف نشون میدم و با ضجه

مینالم:

» قاتل آبرو و جونمه. «

متعجب و یکه خورده ابرو ب�اال مین��دازه و چش�م گ�رد
میکنه. صدای زنگ موبایلم برای

بار چندم سیخ داغ میشه و مغزم رو جزغال��ه میکن��ه.
سمیر آروم و نرم گوشی رو از

بین انگش��تام ب��یرون میکش��ه و خ��یره ب��ه ص��فحهش
میگه:

» این قابلیت ضبط مکالمه رو داره؟! «

تن��د تن��د س��ر تک��ون می��دم ک��ه گوش��ی رو ب��ه دس��تم
میده:» خب فعالش کن باهاش حرف بزن. «
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این حرفش ته دلم رو محکم میکنه و ت��وی دلم خ��اک
بر سری حواله خودم میکنم

ک��ه عقلم نرس��یده این چن��د روزه این ک��ار رو بکنم.
صدای نعره نیما برق از کلهم

میپرونه:

» احمق! ب��رای من آدم می��اری نش��ونم می��دی؟ فک��ر
کردی من میترسم و عقب

میشینم! «

با تحقیر� میگه:

» چاییدی بچه مایه دار! زندگیت توی مشت مِن! «

تهدید میکنه:

» با من راه میای یا اون روم رو نشونت بدم؟! «

نگاه خیرهام رو از چهرهی اخم آلود و عب��وس س��میر
میگیرم و با خجالت چونه به

با شرم میگم: قفسه سینه ام میچسبونم و درمون��ده
بزاق دهنم رو قورت میدم.

» راه میام. چی میخوای؟ خواسته اصلیت چیه؟!� «
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نیما نفس بلندی میکشه و موذیانه، با لحِن هوس آلود
و حال بهم زن زمزمه میکنه:

» تنت رو، وجودت رو، مزه ن��ابت رو، چ��یزی ک��ه پنج
سال توی اون چهار دیواری تنگ

و کثیف� براش برنامه ریختم و نقشه کشیدم! «

هر کلم�ه ای ک�ه ب�ا وق�احت از زب�ون ک�ثیفش� ج�اری
میشه من رو پیش خودم قد به قد

آب میکنه و مثل پتک روی س��رم کوبی��ده میش��ه! این
نیمای هیوال نیمایی نیست که

من ازش خوشم اومده ب��ود و بهخ��اطر ادب و ظ��اهر
موقرش پذیرفته بودمش. نفس

مرتعش��ی میکش��م و دس��تم رو روی گل��وم میکش��م.
انگار یه سنگ توی گلوم گیر کرده

و داره خفهم میکنه. لب های خش��کم رو ت��ر میکنم و
با حال بد میگم:» خیلی خب... چیکار کنم؟! «

نیما سرخوش میخنده و با شعف میگه:
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» آ باریکال م�اه کوچول�و، من خیلی از دخ�ترای خ�وب
خوشم میاد! «

مرموذ و جدی ادامه میده:

» ف��ردا س��اعت ی��ازده می��ای آپارتم��انم. آدرس��ش رو
برات میفرستم.� «

صداش رو باال میبره و تهدید وار میگه:

» دوس��ت دارم ی��ازده بش��ه ی��ازده و ی��ه دقیق��ه! اون
وقته که فندک بگیرم زیر حیثیت و

آبروت. «

تلفن رو قط��ع میکن��ه و مع��دهام بهم میپیچی��ه و ی��ه
چیزی توی گلوم میجوشه و همه

محتوی��ات مع��ده ام ب��اال می��اد. دس��ت جل��وی دهنم
میگیرم و بدو بدو پله ها رو باال

میرم و درِ نیمه باز خونه رو هول میدم و خودم رو به
حموم میرسونم و روی زانو

کنار آبروی حموم فرود میام. کف دست های لرزونم
رو روی سرامیک ها قرار
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میدم و باال میارم ه��رچی ت��رس و ل��رز و درمون��دگِی.
بیحال پلک روی هم میکوبم و

موه��ای پخش ش��ده روی ص��ورتم رو کن��ار م��یزنم و
دست و صورت و کف حموم رو

میشورم و سست از جا بلند میشم و از حموم خ��ارج
میشم. دستم رو چند بار به

صورت داغ کرده و کوره آتیش��م میکش��م و ب��ا چش��م
های پف کرده و پلک های

سنگین ب��ه در ورودی نگ��اه میکنم. س��میر غض��بناک و
ترشرو یه طرف شونه اش رو به

تیغه در تکیه داده و جفت دست هاش رو داخ��ل جیب
شلوار کبریتیش فرو کرده. با

همون نگاه سنگین و غضب آلودش نگاهم میکنه و ب��ا
ابرو کج کردن به موبایلم اشاره

میکن��ه ک��ه ت��وی اون ح��ال خ��رابم روی ک��انتر پ��رتش
کردم. یه لرز عجیبی تموم تنم رو

گزگز� انداخته و قدم ه��ام رو سس��ت و بیح��ال ک��رده.
موبایلم رو برمیدارم و مقابل
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سمیر میایستم. بدون تغییر پوزیشن لب ب��از میکن��ه و
میگه:» مکالمه رو پلی کن میخوام بشنوم. «

شرم و خجالت صورتم رو س��رخ میکنن و س��ر پ��ایین
میندازم. میخواست چی رو

بشنوه؟ خار شدنم رو؟ اینکه چقدر عاجز شدم که یه
پسر میخواد از من استفاده

کنه! موبایلم کف دستم میلرزه. سمیر به دس��تش رو
از جیبش خارج میکنه و با

انگشت اش��اره روی ص��فحه ض��ربه میزن��ه و بم و ب��د
حوصله میگه:

» میگم پلی کن! «

لب ب��االییم رو ب��ه دهن میکش��م و ع��رق ه��ای داغ از
پیشونیم و شقیقه هام آویزون

میشن و پشت لب و پایین چونهم تر میشن. از شدت
خجالت پشتم میلرزه و چند

ب��ار محکم پل��ک ه��ام رو روی هم میک��وبم و ص��دای
مکالمه مون رو پخش میکنم. در
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طول پخش مکالمه خدا میدونه چند بار از درون ف��رو
ریختم و تا مرز غش کردن

رفتم. خ��دا میدون��ه چق��در خج��الت کش��یدم و تنم ب��ه
عرق نشست.

دود از مخیلهی سوخته ام بلن�د میش�ه و ع�رق س�رد،
من رو به تب و لرز میندازه. انگار

دارم جون میدم ولی نمیمیرم. ی��ه انس��ان مهم ت��ر از
آبرو و حیثیت و شرفش چه

چیزی میتونه داشته باشه که اون رو هم یه آدم زباله
بازیچهی دستش بکنه و به

ساز خ��ودش برقص��ونتش. مکالم��ه ک��ه تم��وم میش��ه
نفس بلند و راحتی میکشم و شونه

جمع میکنم. جرات ندارم به سمیر نگ��اه کنم. ج��رات
که نه، روش رو ندارم. صداش

خیلی گرفته و خش دار بلند میشه:

» صنمت با این نسناس چیه؟! «
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حلقه ای از موهای ف��رم جل��وی ص��ورتم میوفت��ه و ب��ا
شرم سر بلند میکنم و پلک باال

میکش��م و نگ��اهش میکنم. چه��ره خونس��ردش تض��اد
عجیبی با اون پوست سرخ شده و

رگ ب��اد ش��ده ش��قیقهش ایج��اد ک��رده. خش��مِ چش��م
هاش زبون بند اومده ام رو باز

میکنه. لب به دندون میکشم و میگم:» ما... یه مدت
باهم بودیم. «

بالفاصله صدای پوزخند سمیر بلند میشه و تکیه از در
برمیداره و عقب گرد میکنه

و وارد آسانس��ور میش��ه. م��ات و مبه��وت ب��ه ج��ای
خالیش نگاه میکنم! همین!! اون همه

اصرار برای پخش مکالمه و تا باال دنبالم اومدن و اینا
همش یه پوزخند! حالم گرفته

تر از قبل میش��ه و ح��رص زده در رو میک��وبم و روی
زمین، کنار در میشینم و زانو

ب��ه آغ��وش میکش��م و ب��ا ص��دای بلن��د، از ت��ه دل زار
میزنم و فریاد های درمونده ام رو
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سر میدم. نمیدونم فردا چه گِلی باید به سرم بگیرم،
نمیدونم چه جوری خودم رو

از این گ��ردابی ک��ه نیم��ا ب��رام س��اخته نج��ات ب��دم،
نمیدونم چیکار کنم و اینقدر ذهنم

آشفتهست که به هیچج��ا ق��د نمی��ده. پیش��ونیم رو ب��ه
زانوهام تکیه میدم و دست هام

رو دور پاه��ام حلق��ه میکنم و خ��ودم رو س��فت بغ��ل
میکنم. کاش صبح قبل از اینکه

من رو بکشن، ی��ه س��نگ ان��دازهی خ��ودم روی س��رم
بندازم و خالص شم از این همه

تنش و اس��ترس و دله��ره. اینق��در ب��ه ح��ال خ��رابم و
روزگار تیره ام زار میزنم که رمقی

برام نمیمونه. توی گرگ و میش هوا تلوتلو خوران به
سمت اتاقم میرم و جسم

بیجونم رو روی تخت مین��دازم. پل��ک ه��ای نیم��ه ب��ازم
روی هم میوفتن و خوابم

میبره. صبح با ص��دای مل��ودی زن��گ موب��ایلم وحش��ت
زده چشم باز میکنم و دیشب
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همش کابوس دیدم و از خواب پریدم و باز ب��ا هم��ون
نگرانی خوابم برده.

تا اومدم بلند شم ستون فقراتم تیر میکشه و نفس��م
برای لحظه ای میره و انگار

ب��رای چن��د ثانی��ه فلج میش��م. روی تخت می��وفتم و
صورت جمع میکنم. دستی به

پیشونی دردن��اکم میکش��م و س��وزش چش��م ه��ام رو
بیخیال میشم و با همون بدن

کوفت��ه و خ��رد و خم��یر بلن��د میش��م و ب��ه س��مت درِ
ورودی میرم. تلفن قطع میشه و

بالفاصله دوب��اره زن��گ میخ��وره. اب��رو در هم میکنم و
خم میشم و موبایلم رو از روی

زمین برمیدارم. اسم نیما رعشه ای به جونم میندازه
که برق از سرم میپره و بدن

دردم رو فرام��وش میکنم. کلم��ه ب��ه کلمهی ح��رف
هاش توی مغزم پیچ میخورن وبرای ب��ار ه��زارم زخم
دلم سر باز میکنه و اشک ت��وی کاس��ه چش��مم حلق��ه

میبنده. لب
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ه��ام رو روی هم فش��ار می��دم، ص��دای نحس��ش ت�وی
گوشم میپیچه. سرخوش میخونه و چه چه

میزنه:

» چطوری عروسِک بیبی فیس ام؟ آماده ای؟ «

با خنده جملهش رو میکشه:

» خوشگل و ترگل ورگل کردی برای من؟ «

تم��وم حرص��م رو روی موبای��ل خ��الی میکنم و اینق��د
میون مشتم فشارش میدم تا

انگشت هام به درد میوفتن. زبونم مثل سنگ ش��ده و
نمیتونم توی دهنم

بچرخونمش و اونچه الیقشه رو بارش کنم.

» ح���رف نم���یزنی ص���دات رو بش���نوم؟ اوه اوه ی���ه
ساعت وقت داریا، پاشو بیا که قراره

باهم کلی خوش بگذرونیم! میخوام به اوج ببرمت. «

با قهقهه تلفن رو قطع میکنه. تلفن رو پایین می��ارم و
چند بار به بغل پام
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میکوبمش. مردمک چشم ه��ام میل��رزه و گول��ه ه��ای
درشت و داغ اشک روی صورتم

روون��ه میش��ه و من نمی��دونم این چش��مها چق��در آب
داره که از دیروز یه بند دارم

گریه میکنم و این اشک های من خش��ک نمیش��ن. ی��ه
چیزی روی سینه ام سنگینی

میکنه و به س��ختی نفس��م ب��اال می��اد. پاه��ام ب��ه زمین
چسبیده و نمیتونم قدم از قدم

بردارم. خودم رو توی دایره آتیش میبینم که نیما هی
بنزین اضافه میکنه و شعله

های سوزان آتیش هی بهم نزدیک تر میشن و من رو
میسوزونن. آه لرزونی از ته

دل میکشم که ریه هام رو میسوزونه. باالخره بع��د از
کلی کلنجار رفتن با خودم

عزای بدبختیم رو میگیرم و ب��ا نال��ه و اش��ک و چه��ره
داغون لباس مشکی تنم میکنم.

هر چقدر دنبال گازی که دیروز برداشتمش میگردم و
پیداش نمیکنم. ناچار اسپریخوشبو کنن��دهم رو محض
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احتیاط داخل کیفم میذارم و از خون��ه ب��یرون م��یزنم.
آروم

و سالنه و بیح��ال ط��ول کوچ��ه رو طی میکنم و ت��وی
فکر و خیال� غرق میشم که با

صدای بوق از جا می��پرم و خ��ون ت��وی رگ ه��ای قلبم
یهو پمپاژ میکنه و وحشت خط

روی عصاِب نداشته ام میندازه.

دستم رو روی قفسهی سینه ام میذارم و ترسیده ب��ه
ماشینی که درست کنارم

ایستاده نگاه میکنم. ب��ا دی��دن س��میرِ ب��رج زهرم��ار و
میثاق اخمو نفس راحتی میکشم

و ب��زاق دهنم رو ق��ورت می��دم س��میر ب��ه جل��و خ��یره
شده و بدون اینکه نگاهم کنه با

صدای بم و محکمش میگه:

» بشین. «

لب هام از هم فاصله میگیرن و با تته پته میگم:

» م... من کار...� کار دارم. «
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میثاق خ��ودش رو کش می��ده و دس��تش رو روی پ��ای
سمیر میذاره و بدخلق و جدی

میگه:

» بشین ماهک، بش��ین ت��ا ب��ه ج��ای اون بی م��ادر رگ
خودم رو نترکوندم. «

یکه خورده چشم از میثاق میگ��یرم و ب��ه س��میر نگ��اه
میکنم. با پوزخند دیروز و بدون

حرف رفتنش فکر کردم، فکر بدی درموردم ک��رده و
گفته به درک که چنین چیزی

ازت خواسته، حتما مستحقشی. انگار آب خن��ک روی
آتیش دلم ریخته باشن! یه نمه

آروم میگیرم و همونط��ور متعجب پش��ت س��ر س��میر
میشینم. میثاق راه میوفته و

حرص زده روی فرمون میکوبه و داد میزنه:

» به خدا شرمم میشه َمردم، انگ�ار خ�اک ع�الم روی
سر من ریخته شده که اون
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پشمک هم اسم خودش رو گذاشته م��رد امث��ال من و
س��میر هم. «ت��وی خ��ودم جم��ع میش��م و ب��ه حرک��ات

عصبِی میثاق و خونسردِی عجیبه سمیر نگاه

میکنم و ت���ه دلم هی ف���رو م���یریزه. س���میر س���ر
میچرخونه و از روی شونه، زیر چشمی

نگاهم میکنه و میگه:

» آدرس رو برات فرستاد؟!� «

دستپاچه موبایلم رو از داخل کیفم بیرون میکشم.

» اوهوم. «

میثاق از آینه به من چش��م می��دوزه و دس��تش رو ب��ه
عقب میچرخونه:

» بده من ببینم! «

قفل صفحه رو باز میکنم و پیامک نیم��ا رو ب��از میکنم
و موبایل رو به میثاق میدم.

میث��اق آدرس رو میخون��ه و غرغ��ری زی��ر لب میکن��ه.
دلم سفت شده و قرص. یه شور
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خاصی ته دلم هست، اینکه ت��وی این ش��رایط س��خت
تنها نیستم و دو تا غریبه که من

رو به چشم خواهر و ناموسشون میبینن پشت ش��دن
و دارن با من همراه میشن تا

آسیبی نبینم. چقدر س��میر ب��ا این ک��ارش ج��اش ت��وی
دلم محکم و محکمتر شده! هر

چق��در تالش میکنم ت��ا از دلم ب��یرونش کنم ولی اون
مصره که میخش رو محکم تر ته

دلم بکوب��ه و من رو پیش وج��دان خ��ودم و هورن��از
شرمنده کنه. سمیر نیم تنهش رو

میچرخونه و مستقیم نگاهم میکنه و میپرسه:

» خودِ زبالهش خواهر داره؟ «

دلم از نگ��اه ش��فافش میل��رزه و اوه��ومی زمزم��ه
میکنم. مرموذ لب هاش رو کش میده

و صاف میشینه. مشکوک گ��ردن کج میکنم و ب��ا دهن
باز به جفتشون� نگاه میکنم.
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ترس چند دقیقه قبل رو ندارم و استرس��م تقریب��ا کم
شده و نفس هام راحت تر دم و

بازدم میشن. چشم های میثاق قاب آینهی جلو میشه
و به صورتم دوخت��ه میش��ه.» ش��رافتا ت��و ب��ا چی��ه این

راسو دوست شدی! آدمِ؟ «

انگشت هام رو توی هم میپیچم و سر پایین میندازم:

» اینجوری نبود، البته ظاهراً خیلی متین و موقر و آقا
بود ولی ذاتا کثیف� و حروم

لقمه بود. ح��روم خ��وری میک��رد، م��ال م��ردم رو ب��اال
میکشید، وقتی فهمیدم خیلی

کمکش ک��ردم س��ر ب��ه راه ش��ه ولی ب��دتر ش��د! ل��و
دادمش براش زندون بریدن. رفته اون

تو برگشته شده مار افعی میخ��واد نیش بزن��ه من رو
بکشه! «

سمیر سیگاری آتیش میزنه و با تمسخر میگه:

» مشتمم نیست! ناموس به فنا. «

میثاق کوتاه میخنده:
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» م��ا بی��ادب نیس��تیما!� وق��تی س��یم پیچی مغزم��ون
اتصال میده چفِت دهنمون شل

میشه و ادبیاتمون تغییر میکنه. «

نفس میگیره و ادامه میده:

» الزمِ ب��ازم بگم؟! خ��واهرای من آب��ان و پ��ردیس و
دلناز هستن که تو با اونا هیچ فرقی

نداری خواهری، ناموسی. از دیشب که سمیر جری��ان
رو برای من تعریف کرده تا صبح

پل��ک روی هم نذاش��تیم جفتم��ون، خ��ون خونم��ون رو
خورده رگمون ترکیده! دِ آخه

حیوون شرفش از توی دریده بیشتره، دیده تنهایی...
خودت پشِت خودتی و بس.

گفته بذار تن بلرزونم... چایی��ده، نمیدون��ه کن��ار همین
شیر زن دوتا نره شیر سرشون

داغه برای دفاع از ناموس. «

نسیم خنکی از ته دلم عبور میکنه و درد و درموندگی
از تن و جون من با این جمله
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میثاق بیرون م��یره. مث��ل اینک��ه دوپین��گ ک��رده باش��م
نیرو میگیرم و اعتماد به نفسم بر

میگرده. به جنوب شهر که میرس��یم، ت��وی ی��ه کوچ��ه

تن��گ و پیچ در پیچ م��یریم وماش��ین رو درس��ت کن��ارِ
آدرس��ی ک��ه نیم��ا فرس��تاده ب��ود پ��ارک میکن��ه. ی��ه

ساختمون سه

طبقهی آجر سه سانتی. میثاق و سمیر پی��اده میش��ن
و من به صندلی چسبیدم و با

استرس به محوطه خلوت و آروم نگاه میکنم. میث��اق
درِ کناریم رو باز میکنه و

شیشه نوشابه شیشه ای رو برمی داره:

» نترس،� نچسب به اون صندلی. بیا پایین زن��گ ب��زن
بهش بگو در رو باز کنه. «

چقدر س��میر ب��ا این ک��ارش ج��اش ت��وی دلم محکم و
محکمتر شده! هر چقدر تالش

میکنم ت��ا از دلم ب��یرونش کنم ولی اون مص��ره ک��ه
میخش رو محکم تر ته دلم بکوبه و
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من رو پیش وج��دان خ��ودم و هورن��از ش��رمنده کن��ه.
سمیر نیم تنهش رو میچرخونه و

مستقیم نگاهم میکنه و میپرسه:

» خودِ زبالهش خواهر داره؟ «

دلم از نگ��اه ش��فافش میل��رزه و اوه��ومی زمزم��ه
میکنم. مرموذ لب هاش رو کش میده

و صاف میشینه. مشکوک گ��ردن کج میکنم و ب��ا دهن
باز به جفتشون� نگاه میکنم.

ترس چند دقیقه قبل رو ندارم و استرس��م تقریب��ا کم
شده و نفس هام راحت تر دم و

بازدم میشن. چشم های میثاق قاب آینهی جلو میشه
و به صورتم دوخته میشه.

» شرافتا تو با چیه این راسو دوست شدی! آدمِ؟ «

انگشت هام رو توی هم میپیچم و سر پایین میندازم:

» اینجوری نبود، البته ظاهراً خیلی متین و موقر و آقا
بود ولی ذاتا کثیف� و حروم
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لقمه بود. ح��روم خ��وری میک��رد، م��ال م��ردم رو ب��اال
میکشید، وقتی فهمیدم خیلی

کمکش ک��ردم س��ر ب��ه راه ش��ه ولی ب��دتر ش��د! ل��و
دادمش براش زندون بریدن. رفته اون

تو برگشته شده مار افعی میخ��واد نیش بزن��ه من رو
بکشه! «

س��میر س��یگاری آتیش میزن��ه و ب��ا تمس��خر میگ��ه:»
مشتمم نیست! ناموس به فنا. «

میثاق کوتاه میخنده:

» م��ا بی��ادب نیس��تیما!� وق��تی س��یم پیچی مغزم��ون
اتصال میده چفِت دهنمون شل

میشه و ادبیاتمون تغییر میکنه. «

نفس میگیره و ادامه میده:

» الزمِ ب��ازم بگم؟! خ��واهرای من آب��ان و پ��ردیس و
دلناز هستن که تو با اونا هیچ فرقی

نداری خواهری، ناموسی. از دیشب که سمیر جری��ان
رو برای من تعریف کرده تا صبح
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پل��ک روی هم نذاش��تیم جفتم��ون، خ��ون خونم��ون رو
خورده رگمون ترکیده! دِ آخه

حیوون شرفش از توی دریده بیشتره، دیده تنهایی...
خودت پشِت خودتی و بس.

گفته بذار تن بلرزونم... چایی��ده، نمیدون��ه کن��ار همین
شیر زن دوتا نره شیر سرشون

داغه برای دفاع از ناموس. «

نسیم خنکی از ته دلم عبور میکنه و درد و درموندگی
از تن و جون من با این جمله

میثاق بیرون م��یره. مث��ل اینک��ه دوپین��گ ک��رده باش��م
نیرو میگیرم و اعتماد به نفسم بر

میگرده. به جنوب شهر که میرس��یم، ت��وی ی��ه کوچ��ه
تنگ و پیچ در پیچ میریم و

ماشین رو درست کنارِ آدرسی که نیما فرس��تاده ب��ود
پارک میکنه. یه ساختمون سه

طبقهی آجر سه سانتی. میثاق و سمیر پی��اده میش��ن
و من به صندلی چسبیدم و با
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استرس به محوطه خلوت و آروم نگاه میکنم. میث��اق
درِ کناریم رو باز میکنه و

شیشه نوشابه شیشه ای رو برمی داره:

» نترس،� نچسب به اون صندلی. بیا پایین زن��گ ب��زن
بهش بگو در رو باز کنه. «

لب داخ��ل دهنم میکش��م و پی��اده میش��م. و ه��ر س��ه
تامون مقابل در ورودی ساختمون

میایستیم. ب��ا اض��طراب و ت��رس بهش زن��گ م��یزنم و
جون میکَنم تا بگم در رو باز کن.

همین که در رو باز میکن��ه و س��میر من رو ب��ه داخ��ل
راهرو هول میده، یکباره تموماعتم�اد ب�ه نفس�م ف�رو
کش میکنه و وحشت و ترس دوباره به سمتم هج��وم

میارن و

چون��ه ام رو میل��رزونن. میث��اق در آسانس��ور رو ب��از
میکنه و من و سمیر رو به داخل

آسانسور میفرس��ته. در ه��ای کش��ویی آسانس��ور ک��ه
بسته میشه بی اختیار بغضم

میشکنه و زیر گریه میزنم.
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" سمیر "

گریه بیصداش چن��گ میکش��ه روی دلم و مش��ت ه��ام
رو سفت تر میکنه. دختر تنها

دی��دی کث��افت! م��ردونگیت رو ح��راج ک��ردم میفهمی
نباید بیشتر از قد و هیکلت گه

بخوری. وضعیت دیروز ماهک دلم رو هزار تیک��ه ک��رد
و برای لحظه ای از مرد بودن

خودم حالم بهم خورد. چه جوری غیرتش اج��ازه داده
دست بذاره روی ارزشمند ترین

دارایی یه آدم! آبرو!! مگه مهم ت��ر از این هم داریم؟
فکم منقبض میشه و دندون روی

هم میکشم. صدای زن��گ موب��ایلش روی مغ��زم ت��اتی
تاتی میکنه و موبایل رو با

اعصابی متش��نج از دس��تش میکش��م و ص��دا رو روی
بلندگو میذارم. صدای هوسآلود و

لحِن کش���یدهش مخیلهم رو آتیش میزن���ه و فکم رو
قفل میکنه:
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» خوش��گله، دوس��ت دارم در آسانس��ور رو ک��ه ب��از
کردی و اومدی داخل خونه و من

دیدمت... «

مکث میکنه و با آب و تاب ادامه میده:

» اوف... تن و بدِن ریزهت رو بدون م��انع و پوش��ش
ببینم. «

خون به کاسه چش��مم میدوئ��ه و احس��اس میکنم آب
داغی روی سرم میریزن. مشتم

رو فشار میدم و دلم میخواد قف��ل فکم رو ب��از کنم و
عربده بزنم تا بلکه از این فشار

عصبیم کاس��ته ش��ه. دس��تش ک��ه روی مش��ت س��فید
شدهم میشینه چشم های خونبارم رو ب��اال میکش��م و
ب��ه ص��ورت خیس و رن��گ پری��ده اش نگ��اه میکنم.

دندون

قرچهای میکنم و به سختی، ج��وری ک��ه پش��ِت خطِی
نشنوه لب میزنم:

» نترس. «
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دوباره صدای آزار دهندهش از پشت خط بلند میشه،
لحنش رو لوس میکنه و حال

من رو بهم میزنه:

» در رو ب��رات ب��از گذاش��تم... ت��وی ات��اق منتظ��رتم
عروسِک چشم آبی. «

تماس که قطع میشه بغضش تکه تک��ه میش��ه و ه��ق
های ریزی میزنه. حال خودم

اینقدر بد و خراب هست که نتونم این دختره ترسون
و لرزون رو آروم کنم. با

ایستادن آسانسور در رو باز میکنم و دست رو پش��ت
کمرش میذارم و به جلو

هدایتش میکنم. میثاق با ابروهایی در هم و چه��ره ای
عبوس پشت در ایستاده و به

م��ا زل زده. شیش��ه نوش��ابه رو س��فت و محکم بین
دست هاش گرفته و مثل من رگ

گردنش مت��ورم ش��ده. ماه��ک ب��ا خج��الت س��ر پ��ایین
میندازه و میخواد وارد خونه بشه
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که پشت م�انتوش رو چن�گ م�یزنم و محکم ب�ه عقب
میکشمش! ترسیده و زار چشم

هاش رو درشت میکنه که توی صورتش میغرم:

» کجا! تو همینجا منتظر ما میمونی! «

با اشک و بغض میناله:

» میترسم...� میترسم. «

ب��ا اخم غلیظی نگ��اهش میکنم و خط��اب ب��ه میث��اق
میگم:

» چک کردی دو تا واحد پایینی رو؟! «

میثاق دست روی شونهم میذاره:

» آره خیالت تخت، ساختمون خالِی. «پشت مانتوش
رو ول میکنم و خیره به چشم هاش میگم:

» ساختمون خالِی... همینجا میم��ونی ت��ا بی��ایم... ه��ر
صدایی که شنیدی نه جیغ

میزنی نه میترسی... فهمیدی؟! «

نامطمئن سرش رو به نشونه تایید باال و پایین میکن��ه

و چند قدم عقب میره و به درِ
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آسانسور میچسبه. با اشاره میثاق وارد خونه کوچیک
و نقلِی نیما میشیم و بدون

اینک��ه کفش ه��امون رو دربی��اریم پ��ا روی ف��رش ه��ا
میذاریم. دستی پشت گردنم

میکشم و هال رو طی میکنیم و وارد راهروی باریکی
میشیم و به سمت چپ

میپیچیم. در رو یه ضرب باز میکنم و با ظ��اهری آروم
به یه تیغه در تکیه میدم و

میثاق هم مثل من. نیما با چشم های گشاد ش��ده تن
لشش رو از روی تخت بلند

میکنه. مردمک

ه��اش دودو میزن��ه و س��یبک گل��وش تک��ون میخ��وره.
میثاق با تمسخر میخنده و

میگه:

» جووون...� برای ما آماده شدی!؟ «

تهریشم رو میخارونم و نیما ترسیده به جفتمون نگاه
میکنه. میثاق دقیق نیما رو
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وارسی میکنه و نچ بلندی میکشه و صاف میایسته.

» نچ، چهارتا پاره استخونی دلم نکشید! «

تکیه��ام رو از تیغ��ه در برمی��دارم ک��ه نیم��ا ش��اکی داد
میزنه:

» کجای آسمون جر خورد شما افت��ادین وس��ط خون��ه
من؟ «

گوشه لبش به سمت باال کش��یده میش��ه و رو ب��ه من
میگه:

» تو همونی نیستی که دی��روز ق��د علم ک��ردی پش��ت
س��ر اون دخ��ترهی بیکس و ک��ار! «رگ گ��ردنم ت��یر
میکش��ه و خ��ون ب��ه رگ ه��ام پمپ��اژ میکن��ه. ق��دم ب��ه

سمتش برمیدارم و

نیم��ا ترس��یده چن��د ق��دم عقب عقب م��یره ک��ه یه��و
جست میزنم و گردن باریکش رو

میون انگشت ه�ام اس�یر میکنم و نیم چ�رخ م�یزنم و
محکم به دیوار میکوبمش.

حلقه انگشت هام رو تنگ تر میکنم و عربده میکشم:
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» کس و کارش منم، پشتش منم. «

تقال میکن���ه و هی گ���ردن ب���ه اینط���رف و اونط���رف
میچرخونه و دست هاش رو روی مچ

دستی که روی گردنِش میذاره:

» سرویس دهیش ب��ه ت��و خوب��ه ک��ه اینج��وری ج��وش
آوردی بهخاطرش؟! «

میثاق عصبی فریاد میکشه:

» ببند درِ فاضالب رو! «

داغ میکنم و اینق���در گ���ردنش رو فش���ار می���دم ت���ا
چهرهش تغییر رنگ میده و به

خسخس میوفته. کف کلهام عرق کرده و قطره های
عرق روی گردن و پیشونی و

ش��قیقه ه��ام نشس��ته. از ش��دت ح��رص نفس نفس
میزنم و از فشار دستم کم میکنم.

مغزم فلج شده و به تنها چ��یزی ک��ه فک��ر میکنم چن��د
وقت پیِش خودمِ. یعنی من هم
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اینقدر کثیف بودم؟ اینقدر پست و نامرد! گذش��ته ای
که از سر لج و لجبازی برای

خودم رقم زده بودم آتیش میشه و مغزم رو جزغال��ه
میکنه. نفسش برمیگرده و

دهنش رو هی باز بسته میکنه. آروم میغرم:

» دو به یک معامله میکنم باهات! «

نیما آروم میشه و دست از تقال برمیداره و مش��کوک
نگاهم میکنه. چشم ریز

میکنم و لب هام رو با شرارت کش میدم! میخوام تا
خشتکش رو بسوزونم.

» ماهک رو میدم بهت... عکس و فیلم و خواهرت رو
میخوام! «لب هاش از هم فاص��له میگ��یرن و م��ات و

مبهوت نگاهم میکنه. انگار نتونسته جمله

ام رو هضم کنه. میثاق از پشت سرم با خنده میگه:

» چیشد،� دلت نخواست؟! «

لب های نیما از عصبانیت میل��رزه و نگ��اهی ب��ه من و
میثاق میندازه و با عربده زانوش
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رو خم میکنه و محکم توی شکمم میکوبه:

» عوضی... «

ضربهش باعث میشه دستم از دور گردنش ول شه و
کمرم خم شه. ابرو درهم

میکشم و جفت دس��ت ه��ام رو روی ش��کمم میگ��یرم
که میثاق بی طاقت جلو میاد و

موه��ای نس��بتا بلن��د نیم��ا رو ت��وی مش��تش میگ��یره و
کشون کشون تا روی تخت ساده و

بی ت��اِج ت��ک نف��ره میکش��وندن و روی ش��کم پ��رتش
میکنه روی تخت و گردنش رو

میگیرد و یه طرف صورتش رو به تش��ک تخت فش��ار
میده و داد میزنه:

» پات رو بشکونم استخون؟! عوض��ی ت��ویی ی��ا م��ا!!
هان؟ «

نیما فحش های رکیکی پشت سر هم ردیف میکن��ه و
دست و پا میپرونه، میثاق
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شیشه رو کنار میذاره و جفت دست ه��اش رو ب��ا ی��ه
دست میگیره و روی کمرش

میشینه. روبهروشون میایستم. خم میش��م روی تخت
و کف دست هام رو تکیه گاه

تنم میکنم و گرفته میغرم:

» چه ج��وش آوردی؟! ف��رق بین خ��واهر ت��و و ماه��ک
چیه هوم؟! خواهر تو ننه بابا و توی

تن لش و داره و ماهک تنهاست؟! «

ب���ه میث���اق اش���اره میکنم ت���ا دس���تش رو ب���رداره.
نمیخواستم جز جایی که باید، نقطه ای

از ب���دنش خ���راش ب���رداره. میث���اق ت���ا دس���تش رو
برمیداره نیما با صورتی عرق کرده و

سرخ شده داد میزنه:» از روم پاشو ت��ا دن��دون ه��ات
رو خرد کنم! دو نفر به ی��ه نف��ر!! فک��ر ک��ردین خیلی�

مرد

هستین و زور و بازو دارین. پاشو ببینم. «

لبم رو به گوشش میچسبونم و پچ میزنم:

  691                       



هکمن

» میخواستی خوش بگ��ذرونی؟! بیپ��در ب��ودنت رو ب��ه
رخ بکشی؟! «

» به تو هیچ ربطی نداره آش��غال... گمش��ید از خون��ه
من بیرون... پشیمونتون میکنما!

»

بلند میشم و تخت دور میزنم و کنارشون میایس��تم و
کف دست هام رو روی هم

میکشم:

» ما که کاریت نداریم، حتی دست هم بهت نزدیم که
فکر کنی برای دعوا اینجاییم.

اومدیم خواستهت رو عملی کنیم. «

میثاق ب��ا ح��رص تنه��ا لب��اِس نیم��ا رو پ��ایین میکش��ه و
شیشه نوشابه رو روی کمرش

میکوبه:

» اومدیم بهت حال بدیم، مگه نگفتی ح��ال در اض��ای
عکس و فیلما! «
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نیما وحشت زده تقال رو از سر میگ��یره و داد و بی��داد
راه میندازه. انگار فهمیده

میخواییم چیکار ک��نیم. گذش��ته خ��ودم جل��وی چش��مم
میاد و بیشتر راغب میشم تا

حال این عوضی رو بگیرم.

» کثافتا... تن لش رو از روم بردار ت��ا ح��الیت کنم ب��ا
کی طرفی. «

شیشه رو از دس��ت میث��اق میگ��یرم و روی دو زان��وی
میشینم کنارشون و تا دستم

بهش میخوره عربده هاش رو از سر ترس و وحشت
میکشه و فحش میده. در

حالی که دارم جرواج��رش میکنم ب��ه این فک��ر میکنم
که من هم تا این حد پست

بودم؟ زمانی که خیانت میک��ردم و ض��یافت میگ��رفتم
در حالی که کوچکترین لذتینمیبردم و بدتر حرص زده
میشدم. چقدر از خودم چندشم میشه! چق��در منف��ور

و
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لجن بودم و خودم متوجه نمیشدم. رگ پیش��ونیم ب��اد
میکنه و با حرص و غضب

از ش��دت ت��رس و درد ب��ه گری��ه میوفت��ه و التم��اس
بیشتری نیما رو عذاب میدم.

میکنه. انگ��ار ک��ر ش��دم و نمیش��نوم. من دارم انتق��ام
اون روی کثیف� خودم رو هم از

نیما میگ��یرم. قط��ره ه��ای خ��ون ک��ه از دوره شیش��ه
سرازیر میشه دستم رو عقب

میکش��م و میث��اق از روی کم��رش بلن��د میش��ه. نفس
بلندی میکشم و پنجه الی

موهام ُسر میدم و خطاب به نیم�ایی ک��ه ب�یرمق و از
نفس افتاده و با چشم های نیمه

باز و گ��ردن کج ش��ده رو ب��ه ش��کم روی تخت افت��اده
میگم:

» این هم چیزی که خواسته بودی! «

خم میشم و کف دستم رو چند با به کمرش میکوبم:
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» دیگ��ه ه��وس غلطی نکنی��ا!� می��اد م��یره ت��وی پاچ��ه
خودت. «

دس��ت ه��اش رو ک��ه کن��ارش افت��اده مش��ت میکن��ه و
میناله:

» ازتون شکایت میکنم عوض��یا، می��دم پ��درِ بیپ��درتون
رو دربیارن. «

دس��ت ه��ام رو ب��ا انزج��ار نگ��اه میکنم. میث��اق من رو
کنار میزنه و باال سرش میایسته و

تند و تلخ میگه:

» تف تو روت بیاد شیاد. روت میشه بری بگی باهات
چیکار کردیم َشپک؟ «

خونسرد و بیخیال میخندم:

» ولش کن، اتفاقا دلم میخواد شکایت کن��ه. اونوقت��ه
که صدای ضبط شده و پیامکش

رو بذارم کف دس��ت دادگ��اه! اوه اوه... س��ابقه دارم
که هستی... نورعلی نور بشه. «

میثاق در حالی که از اتاق بیرون میره میگه:
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» تو زور بزن اونی که جروارجرت کرده رو دربیاری،
گه خوردنت پیش کش. «به رفتن میثاق نگ��اه میکنم.

موبایل نیما و دسته سیدی هایی که روی کنسوِل

چسبیده به دیوار رو برمیدارم و میگم:

» حاال فهمیدی یهمن ماس��ت چق��در ک��ره داره؟ ح��اال
که خار و خفیفت� کردم و از

مردونگی انداخمت میخوام ببینم ج��رات داری مش��ت
کنی دور و بر ماهک بپلکی؟ «

نیما سعی میکنه از روی تخت بلند بشه و خ��ودش رو
راحت کنه ولی اینقدر درد

ت��وی ج��ونش ان��داختم ک��ه نتون��ه میلی م��تری تک��ون
بخوره. خودش رو روی تخت

میکشه و زیر لب بدوبیراه میگه. تک خنده ای م��یزنم
و توی چهارچوب در

میایستم و قبل از اینکه در رو به طاق بکوبم میگم:

» دیگه به خودت نگو انسان، مرد. بگو ب��یرِگ لجن...
اسم مرد و مردونگی رو زیر
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سوال نبر! «

چش��م میچرخ��ونم و نگ��اهم ب��ه فلش کوچی��ک روی
عسلِی کنار تخت میوفته. سری از

روی تاس��ف تک��ون می��دم و دن��دون قرچ��ه ای میکنم!
بیغیرت. در رو ول میکنم فلش

رو از روی عسلی برمیدارم و با حرص چند ت��ا محکم
توی کله نیمای بیجون

میکوبم:

» بیغ�یرت الش�ی، بی�آبرو، از آین�دهت ب�ترس ب�دبخِت
عوضی. «

نیما از روی تخت بلند میشه که با درد فریاد میزن��ه و
دستش رو به پستش میکشه

و سعی میکنه شیشه ای که نفسش رو گرفت��ه رو از
تنش جدا کنه:

» گمشو بیرون کثافت... «

نگاه گذرایی بهش میندازم و بدون ن��اراحتی و ع��ذاب
وجدان از خونه خارج میشم.
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من و میثاق دو تا مرد غریبه ای که ص��نمی ب��ا ماه��ک
نداریم و اینجوری براش از

غیرت و جون مایه گذاشتیم! از دی��د عُم��وم من نبای��د
برای غریبه رگ غیرت بترکونم

ولی میترکونم چون به گردی دنیا اعتق��اد دارم. همین
غریبه من رو م��دیون خودش��کرده. راه��رو خالی��ه، ن��ه
میث��اق هس�ت ن�ه ماه�ک. وارد آسانس�ور میش�م و از

ساختمون

خ��ارج میش��م. ماش��ین جل��وی در نیس��ت! ب��ه انته��ای
کوچه نگاه میکنم و ماشین میثاق

رو میبینم.� میثاق پشت فرمون نشسته و سر ب��ه زی��ر
انداخته، ماهک هم کز کرده و به

در چس��بیده.� کن��ار میث��اق ک��ه میش��ینم ماه��ک ب��ا
اضطراب از پشت بین دو صندلی قرار

میگیره و لرزون میگه:

» چیکار کردین؟ داد میزد...� چرا میثاق رو فرس��تادی
خودت موندی؟ تو رو خدا

چیکارش کردین! «
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من و میثاق نگاهی بهم میندازیم، میثاق مردمک ت��وی
کاسه چشم میچرخونه و از

آینه نگاهش میکنه:

» مگ��ه از ت��و نخواس��ته ب��ود ب��بریش فض��ا! م��ا هم
بردیمش عطارد دیگه هوس خارج از جو

به سرش نزنه. «

ماهک ترسیده روی صورتش میکوبه:

» کشتینش؟ «

میثاق نیش شل میکنه:

» آره دیگه، نمیبینی� دست و بال سمیر خونِی! «

چپکی نگاهش میکنم که میخنده و وارد اتوبان میشه.
ماهک روی شونهی من

میکوبه:

» دردسر شدم برات آره؟! «

سر میچرخونم و از روی شونه نگاهش میکنم. چشم
های درشت شده و شفافش
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برای یه لحظه، یه چند صدمِ ثانی��ه دلم رو ری��ز تک��ون
میده! الله اکبر... با غیظ ازش رو

برمیگ��ردونم و دس��تم روی زان��وم مش��ت میش��ه:»
نخیر! ولی گوشمالیش دادم. «

از ته دل نفس میگیره و به صندلی تکیه میده. سیدی
ها رو همراه با موبایل توی

بغل ماهک میندازم:

» اینا رو هم هرکاری دلت میخواد باهاشون بکن. «

ماه��ک چش��م گ��رد میکن��ه و لپت��اپی رو از کن��ارش
برمیداره و هاج و واج سر تکون

میده:

» وای! سرمایهش رو برای من آوردین؟ «

میثاق میگه:

» خوب کردیم! امیدوارم با کاری که کردیم آدم بشه
و خودش دم خودش رو قیچی

کنه. «

سوالی به میثاق نگاه میکنم:
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» لپتاپش از کجا اومد توی ماشین تو؟! «

میثاق شونه باال میندازه:

» قب��ل از اینک��ه از خون��ه بی��ام ب��یرون از روی م��یزِ
روبهروی مبل برداشتمش. مطمئنم یه

چیزایی توش داره که باز هم آتو کنه! «

چشم از میثاق میگیرم و به سمت ماه��ک میچ��رخم و
با حرص میگم:

» تو عقلت به اندازه سنت رشد نکرده؟! «

میخواد دهن باز کنه که عصبی تر از قبل میغرم:

» میخواستی تنها پاشی بیای تو دهن شیر؟!� می��دونی
ما توی چه وضعیتی

دیدیمش؟! «میثاق دستش رو روی پام می��ذاره و لب
میگزه. دستش رو پس میزنم و نگاه از

ماهک نمیگیرم. صدام رو باال میبرم:

» برای چی نگم؟! بذار بفهمه میخواست پا روی چ��ه
آتیشی بذاره... اگه من
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نمیشنیدم، اگه سر مِن گردن شکسته حق نمیذاشتی
و من وظیفه خودم

نمیدونستم که رگ غیرت ب��اد ب��دم ب��رات، بگ��و ب��بینم
میخواستی تنها بیای اینجا؟! «

ابرو باال میده و توی خودش جمع میشه:

» نه... «

» نه!! پس چرا تنها راه افتاده بودی بری اون خ��راب
شده؟! «

انگشت اشارهش رو به س��ینه اش میکوب��ه و متعجب
میگه:

» داری من رو سرزنش میکنی؟ با چوب میزنی ت��وی
سرم از اینور دامن رو پره

گردو میکنی؟! «

چینی به دماغم میندازم و دستشم رو تکون میدم:

» هفت جد و آباد اون رو که آوردم جل��وی چش��مش،
میگم تو میدونستی چه نقشه
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ای داره و داش�تی میرف�تی اونج�ا؟! یع�نی ت�و اینق�در
کلهی نترسی داری؟ «

لب تر میکنه و دست هاش رو داخل س��ینه اش جم��ع
میکنه و سر به سمت پنجره

میچرخونه:

» میخواستم به یه نحوی، از یه طریقی به پلیس بگم
ولی میترسیدم. اگه نیما

اعتراف میکرد که ما ب��اهم دوس��ت ب��ودیم من رو هم
محکوم میکردن و عمال دستم

ب�ه هیچج�ا بن�د نب�ود. گفتم ه�رچی باداب�اد م�رگ یب�ار
شیونم یبار... محکوم بشم بهتر از

اینکه که هر ثانیه تنم بلرزه و از دله��ره جیگ��رم تیک��ه
پاره شه. راه افتادم که ب��رم س��متکالنتری محلش��ون
نیم��ا رو ت��وی کمین خ��ودش ب��ه دام بن��دازم ه��ر چن��د

خودم هم توی

دام میوفتادم. «

دلخور نگاهم میکنه و رو به میثاق میگه:
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» لطفا من رو جلوی ایستگاه مترویی جایی پیاده کن
باید برم جایی. «

میثاق که تا اون لحظه ساکت بود تعارف میزنه:

» خب من میرسونمت هر جا میخوای بری. «

ماهک قاطع و با کمی حرص میگه:

» نه، خودم باید برم. «

میث��اق دیگ��ه بیش��تر از این تع��ارف نمیکن��ه و من هم
صاف میشینم و آرنجم رو به لبه

در تکیه میدم:

» بد مخمصهای رفع شد، هیچکس��ی رو ن��داری بهش
بگی؟! همین میثاق هزار بار

گفته عین داداش پشتته، ت��و ک��ه ب��ا میث��اق هی پش�ت
من دست به یکی کردین حسابی

رفیق شدین... تا مادامی که ایرانی روی من و میثاق
میتونی حساب باز کنی. «

نفسم رو سنگین ف��وت میکنم. نمیخ��وام بگم من هم
مثل میثاق! نمیتونم بگم...
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خب نمیخوام داداش باشم!!

» میث��اق خ�واهر ن�داره، ت�و مث�ل بقی��ه بچ�ه ه��ا ج�ای
خواهر نداشتهشی. «

وزنهی س��نگی محکم روی دلم میوفت��ه و ی��ه ط��رف
جونم سنگین میشه. همش اسم

میثاق رو پیش کشیدم و نگفتم من و میثاق! نمیخوام
تکلیف برادری درمورد این

دختر به گردنم بیوفته. میث��اق جل��وی ایس��تگاه ترم��یز
میکنه. ماهک قبل از اینکه پیاده

بش��ه میزن��ه روی ش��ونهم و من غ��د و مغ��رور ح��تی
یهذره هم سر تکون نمیدم. با این

حال آروم و متین میگه:» بابت ام��روز خیلی� ممن��ون،
شما دو تا من رو از ی��ه ق��دمی پرتگ��اه نج��ات دادین!

ابرو و

همه چیزم رو حفظ ک��ردین، ب��اعث ش��دین قلبم آروم
بگیره و راحت نفس بکشم... ولی

آقا سمیر...� «
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مکث کوتاهی میکنه و آه کمرنگی میکشه:

» هیچ دینی به گردن من نداری... اگه کاری ک��ردم از
سر خلوص نیت و انسانیتم

کردم. خداحافظ. «

در رو که میبن��ده محکم پل��ک روی هم فش��ار می��دم و
بندِ کمربند رو از تنم فاصله

میدم. میثاق آروم میگه:

» زدی توی حالش! «

زود قضاوت ک��رده ب��ودم و زب��ونم کوت��اه ب��ود. پش��ت
گردنم رو میخارونم و میگم:

» میثاق؟� اون روزایی که من چش��م ه��ام ک��ور ش��ده
بود و جز لجبازی هیچی نمیدیم...

من هم همینقدر پست و چندش به نظر میرسیدم؟ «

میثاق کالفه داد میزنه:

» ای بابا! وا ندادی هنوز؟ همه آدما ت��وی زندگیش��ون
یه کاری کردن یا خواهند کرد
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که به شدت به خودشون ت��وهین ک��ردن و میکنن. ی��ه
کاری که از شخصیت و

اعتقادشون بعیده! تو االن به اش��تباهات پی بری��دی و
تاوان دل شکسته هورناز رو هم

پس دادی. خ��ارج ش��و از چ��یزی ک��ه توش��ی، بکش
بیرون. «

ته دلم میجوشه و همش میترسم:

» من از گردی زمین میترسم، از اینکه چ��رخ گ��ردون
روزگار ِخر من رو بگیره و یه

جایی روی عزیز ترین و مهم ترین آدم زندگیم م��انور
بده و من رو فیتیله پیچ کنه!

من اگه االن دارم همه رو به چشم ناموس می��بینم...�
اگه خودم و تو رو بهخاطر ایندختر� توی هچل میندازم
چون ترس توی جونمِ. فکر میکنم با این کارا میتونم

جلوی گردی زمین رو بگیرم ولی زهی خیال باطل. «

مغزم داغ میکنه و به قلبم فشار میاد. هورناز هم من
رو ببخشه من نمیتونم خودی
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که هیوال شده بود رو ببخشم! این لکه ب��زرِگ س��یاهه
گذشته بدجوری روی مخیلهم

تاتی تاتی میکنه و من رو تا م��رز جن��ون پیش می��بره.
ماهک فکر میکنه دینی گردن

من ن��داره، ولی داره! اگ��ه اون نب��ود قطع��ا هورن��از
راضی به برگشتن نمیشد و چشم های

من هم ب��از نمیش��د و همچن��ان ت��وی خی��ال خ��ودم و
تصویر ذهنی خودم غرق شده

بودم و هم اون دختر رو عذاب میداد و هم خودم رو.
میثاق مشتش رو روی بازوم

میکوبه:

» به این چیزا فکر نکن. تو از خودت بگذر با خ��دا هم
صحبت میکنیم تخفیف� بده

سرگردونی و روزهای سگیت رو تاوان تمومِ ن��امردی
هات بهت و همون سه سال

حساب کنه و ازت بگذره. «
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ب��ا خن��ده چپ چپ نگ��اهش میکنم. میث��اق ب��ا لحِن
بانمکی میگه:

» ولی جون داداش بیا مزدوج نشیم. «

گوشه لب هام رو به سمت پایین متمایل میکنم:

» چرا؟! «

ی��ه دس��تش رو روی پ��اش می��ذاره و ب��ا ی��ه دس��تش
فرمون رو میچرخونه:

» با این رگ غیرت ما دیوونه میشن! باید یه شهر رو
غلغم کنیم دیگه! «

نفس میگیرم و کمربندم رو باز میکنم:

» نخ��یر، من اونق��درا زنم رو ت��وی محبت و عش��ق و
گرمای خونه غرق میکنم تا

چشمش دوره نچرخه و من رو قاتل نکن��ه. «چش��مک
ش��یطونی میزن��ه. ص��دای پیام��ک موب��ایلش ک��ه بلن��د

میشه هول زده تلفنش

رو از زیر دس�تی برمی�داره و مح�و ص�فحه پنج اینچی
میشه. با تشر داد میزنه:
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» نفرستیمون� بغل عمو عزرائیل! «

سرخوش میخنده و چشم هاش س��تاره پ��رت میکن�ه!
ماشین رو جلوی در ساختمون

میکشونه و با هیجان میگه:

» حواس میثاق به همه چی هست ت��و نگ��ران نب��اش!
خب پیاده شو برو دیگه هزار تا

کار دارم. «

مات در رو باز میکنم ولی پیاده نمیشم:

» خوشم باشه! به گوش��ی نگ��اه میک��نی چش��م ه��ات
نورافکن میشه. «

بُِربر نگاهم میکنه:

» آسمون به زمین اومد چشم های من نور پاش��وند؟
تو نمیفهمی چراغای چشمم رو

روشن کردم همه رو شفاف ببینم. دیده روشن! «

پوزخندی از خنده میزنم و پیاده میشم:

» تو خوبی! «

زبون میریزه:
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» سلطانی. «

چشمم به وس��ایل ه��ایی ک��ه ماه��ک ج��ا گذاش��ته ب��ود
میوفته. لب روی هم فشار میدم و

لپتاپ و سیدی ه��ا رو گوش��ی خ��ودش و گوش��ی اون
مردک رو برمیدارم و به داخل

ساختمون میرم.

" دانای کل "ب��ا ذوق و ح��اِل وص��ف نش��دنی نمیدون��ه
خودش رو چه جوری به مغازه میرسونه و

پشت میزش قرار میگیره. دلش هی تکون میخوره و
روی دور تند میتپه. دستی به

موهاش و لباسش میکشه و پشت میز، روی ص��ندلی
میشینه. انگشت هاش رو پای

پلک هاش میکش��ه و نفِس س��نگینش رو محکم ف��وت
میکنه. باز هم همون حال

عجیب گریب��ان گ��یرش ش��ده. دیش��ب بیش��تر از دو
ساعت نتونسته بخوابه و همهش به
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این فکر ک��رده ک��ه چط��ور ی��ه آدمنم��ا میتون��ه اینق��در
کثیف� باشه که از تنهایی به دختر

سواستفاده کنه! ت��ه فک��ر م��ریض اینج��ور موج��ودات
چی میگذره که از خدا نمیترسن و

تن و ج��ون ی��ه آدم رو میل��رزونن؟ ت��وی خون��ه و بین
خانواده چی یاد گرفتن که جرأت

میکنن انس��انیت رو زی��ر پاش��ون ب��ذارن و بهخ��اطر
هوس یه آدمِ بیگناه رو قربانی چند

ساعت عشق و کیف خودشون بکنن؟ میثاق هم مثل
سمیر از چرخ گردون روزگار

میترس��ه و بهش معتق��ده. میدون��ه ه��رچی رو ابت��دا
بکاره دور بزنه و به همون نقطه

برسه همونی که کاشته رو برداش��ت میکن��ه و وای از
روزی که بی حیایی و کثافت

بودن رو کاشته باشه و موقعی که همنوعش به کمک
احتیاج داشته باشه و کاری از

دستش بربیاد و انجام نده. ش��ک ن��داره این اتف��اق در
آینده برای خودش میوفته و توی
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اون موقعیت قرار میگ��یره و ح��ال اون روزِ اونی ک��ه
به کمکش احتیاج داشته رو به

خوبی لمس و درک میکنه. همین که ام��روز ح��اِل ی��ه
نامرد رو توی شیشه کرده بود و

باعث ش��ده ب��ود ی��ه دخ��تر نفس راحت بکش��ه؛ انگ��ار
حال خوش توی رگ هاش تزریق

کرده بودن. پیام آیه هم که حال خوشش رو دو برابر
کرد و دلش رو خوش. به

ساعتش نگاه میکنه و خس��ته چن��د ب��ار ب��ا مکث پل��ک
هاش رو باز و بسته میکنه.

صدای برخورد چیزِی بلند به گوش��ش میرس��ه و چن��د
دقیقه بعدش صدای داد و هوار

نه چندان واض��ح میش��نوه. اخم کم رنگی میکن��ه و از
روی صندلی بلند میشه و به

س��مت ش��اگردِ جدی��دش م��یره ک��ه درِ مغ��ازه رو ب��از
کرده و کله بیرون کشیده و مثلزرافه هی گردن دراز
میکنه تا انته��ای خی��ابون رو ببین��ه. میث��اق روی ش��ونه

شاگردش
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میزنه و میگه:

» چیشده ماهان؟! «

ماه��ان ک��ه از روز اول ب��ه ش��دت مج��ذوب ابهت و
جدیِت میثاق شده بود و ازش حساب

میبرد کله داخل میکشه و خودش رو جمع جور میکنه
و کنار در میایسته:

» نمیدونم آقا میثاق مثل اینکه تصادف شده. «

میثاق ابرو باال میندازه و در حالی که از مغازه خ��ارج
میشه زیر لب میگه:

» چ��ه آدمِی بهخ��اطر ب��ه تص��ادف اینج��وری معرک��ه
گرفته! «

قدم زنان به سمت چند مردی ک��ه دور دو ت��ا ماش��ین
جمع شده بودن میره و با

کنجکاوی هی چشم ریز میکنه. هر چی جلو ت��ر م��یره
صدای داد و هوار یه مرد

بیشتر و واضح تر به گوشش میرسه:

  714                       



هکمن

» یهو زدی روی ترمز رفتم توی سپر ماشینت دیگ��ه!
اه من نمیفهمم کی گفته زنا

رانندگی کنن... شماها باید پای ظرفشویی باشین ن��ه
پشت فرمون. «

میثاق چینی به دماغش میندازه و حالش بهم میخوره
از حرفهای یه نر که بوی

عقب موندگی میده. چقد باید احمق باش��ی ک��ه ت��وی
قرن بیست و یک بخوای از این

حرفای خنده دار بزنی. ی��ه ص��دای ری��ز و پ��ر از بغض
میگه:

» من راهنما زده بودم. «

میثاق صاحب این ص�دا رو خ�وب میشناس�ه! ص�احِب
همین صدای خجالتی خودش

رو از خودش گرفته. سریع از بین مردم عب��ور میکن��ه
و پشت سر آیه ای میایسته که

توی خودش جمع شده و با اضطراب هی ریشه ه��ای
شالش رو دور انگشتش
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میپیچه. میثاق نگاهی به قد و قواره خپل و کوتاه مرد
میندازه که با هر دم وبازدمش شکم گرد و گن��دهاش

تکون میخوره. مرد با فیته عرق گردن و صورتش و

کلهی تاسش رو پاک میکنه و زبون درازش رو بیشتر
کش میده:

» بیخود راهنما زده بودی، ندیدی هی بوق میزدم زود
بکشی کنار... عروس کشوِن

که با ناز و ادا ماشین رو جا به جا میکنی!! «

میثاق با یهمن اخم از پشت سر آی��ه جس��ت میزن��ه و
وسط آیه و مرد میایسته. مرد با

بیتربی��تی چش��م و اب��رو کج میکن��ه و دس��تش رو روی
هوا تکون میده:

» تو چی میخوای؟! «

میثاق مثل خودش جواب میده:

» ترمیناتوری خیابون رو بند آوردی! ماشینارو بکشید
کنار مردم کار و زندگی دارن.

»
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از روی شونه به آیه نگاه میکنه:

» ماشینت رو جا به جا کن. «

آیه که ترسیده و شوکهس��ت بیاختی��ار چش��م کوت��اهی
میگه و میگمیگ وار سوار

ماشین میشه. مرد چشم ه��اش رو گ��رد میکن��ه و ب��ه
طرف ماشین آیه میره. همین

که میخواد از کنار میثاق عبور کنه، میث��اق ب��ازوش رو
میگیره و به عقب پرتش

میکنه. مرد عاصی داد میزنه:

» چیکار میک��نی م��رد ناحس��ابی! ص��حنه رو چ��را بهم
میزنی!! «

میثاق با تمسخر نگاهش میکنه:

» صحنه! اونی که از پش��ت زده مقص��ره زن��گ ب��زنم
راهنمایی رانندگی؟!� «

مرده با توپ پر تخته سینهی میثاق میکوب��ه:» اون زد
روی ترمز. من مقصرم؟ زن دیدی؟! «
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میث��اق نگ��اهی ب��ه بول��یزش مین��دازه و تص��نعی ج��ای
دست مرد رو پاک میکنه و میگه:

» ماشینت رو جا به جا کن بگم چی دیدم! «

لحن سنگین میثاق رن��گ از رخ م��رد میپرون��ه. میث��اق
اونقدر غلیظ نگاهش میکنه که

مرد با غرغر ماشین رو ب��ه کن��ار خی��ابون میکش��ونه و
راه خیابون باز میشه و مردم

متف�رق میش�ن. م�رد پ�روو و طلبک�ار پی�اده میش�ه و
مقابل میثاق میایسته:

» االن خس����ارت ش����بکهی شکس����ته ام رو از کی
بگیرم؟! «

آی��ه همچن��ان پش��ت فرم��ون نشس��ته و از آین��ه بغ��ل
نگاهش نگران رو قفل میثاق و مرد

کرده. میثاق نگاهی به چهره ترسیده آیه از

آین���ه بغ���ل مین���دازه و چش���م ه���اش رو روی س���پر
شکستهی ماشین آیه میچرخونه.
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» خس��ارت اون ک��ه پ��ای خودت��ه. خس��ارت این س��پر
شکسته رو هم شما باید تقبل کنی!

»

مرد الت واری میخنده و فیته رو دور گردنش میندازه
و صورت کج میکنه:

» چی چی کنم! اون زرپی زده روی ترم�����������ز من
مقصرم؟! «

میثاق شونه باال میندازه و به کاپوت ماشین آیه تکی��ه
میده:

» در هر ص��ورت اونی ک��ه از پش��ت میزن��ه مقص��ره.
بیمه نامه ای چیزی همراه با یه

شماره تلفن می��دی ت��ا ه��ر چق��در خ��رجش ش��د بهت
اطالع بدیم. «

مرد دست به کمر میشه و گردن به عقب خم میکن��ه
تا چهرهی خشک و عبوس

میثاق رو به��تر ببین��ه:» بینم، ت��و چ��ه ک��ارِ حس��نی این
وسط! شاکی منم و متهم اون خانم... تو چی
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میخوای؟! «

میثاق تکیهاش رو برمیدارم که مرد ترسیده ی��ه ق��دم
عقب میره. از پرویی مرد

حرصش میگیره. حقش بود به پلیس زنگ بزنه تا اونا
جریمهش کنن و زبونش رو

کوتاه کنن.

» از پش��ت زدی، زب��ونتم ک��ه درازه ح��اال ش��اکی و
متهمم میکنی؟ تو زن دیدی یا من؟!

زن دیدی قد علم کردی؟! جربزه داری ب��رای من ق��د
علم کن! «

به چربی شکمش اشاره میکنه:

» از این چ��ربی ه��ا دور مغ��زتم هس��ت ک��ه نمی��دونی
هرکی از پشت بزنه مقصره! «

م��رد م��ات و مبه��وت ب��ه میث��اق نگ��اه میکن��ه و عمال
زبونش رو توی حلقش فرو میکنه!

میثاق دوباره به کاپوت تکیه می��ده و دس��ت ه��اش رو
داخل سینهش جمع میکنه و با
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چشم اشاره میکنه:

» برو بیمه نامهات رو بیار، برو. «

مرد نگاه غضبناکی به میث��اق مین��دازه و ت��ه دلش غ��ر
میزنه. اگه میثاق سر نمیرسید

خسارت شبکه خودش رو ک��ه میگ��رفت هیچ، ق��رونی
هم بابت خسارت پرداخت

نمیک��رد. نفس پ��ر حرص��ی میکش��ه و س��ایه ب��ون رو
پایین میده و بیمه نامه رو به

دست میثاق میده و شماره میثاق رو میگیره. میخواد
باز هم زبون درازی کنه که

نگاه خشمگین میثاق رو روی خودش میبینه و زبونش
رو غالف میکنه و به

شانسش لعنت میفرس��ته و س��وار ماش��ینش میش��ه.
میثاق کنار ماشین آیه میره و

کمی خم میش��ه و ب��ه آی��ه ترس��یده و ل��رزون نگ��اه
میکنه. دلش مالش میره و به
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سختی لبخندش رو میخوره. خیرهی لپ های گلگ��ون
آیه میگه:

» اینجا پارک دوبله نگه دارین جریمهتون میکنن، بیاید
جلو تر جا هست. «آیه زبون روی لب ه��ای خش��کش

میکشه و چشم از نگاه عجیب میثاق میگیره و

باشهی کوتاهی میگه و ماشین رو مقابل مغازه میثاق
پارک میکنه. توی دل میثاق

ُ��ل یه خوشحالی عجیبی به راهه ک��ه مغ��زش رو ب��ه ک
تعطیل کرده. دستپاچه پشت میز

برمیگ��رده. میث��اقی ک��ه ت��وپ تک��ونش نمی��ده االن
بدجوری از خود بیخود شده و

نمیدونه داره چیکار میکن��ه. در مغ��ازه ک��ه ب��از میش��ه
میثاق الکی خودش رو با قاب

های زی��ر م��یز مش��غول میکن��ه و انگ��اری ک��ه متوج��ه
اومدِن آیه به مغازه نشده. آیه کم

رو و خجالتی کارت ب��انکیش رو روی م��یز شیش��ه ای
میذاره و گوشه لبش رو به

  722                       



هکمن

دندون میگیره و چتری های روی پیشونیش رو مرتب
میکنه. جذبهی مرد مقابلش

خواه و ناخواه گرفتهتش و دلش رو جوشونده.

» ببخشید که دیر ش��د، ته��ران نب��ودم وگرن��ه خ��اطرم
بود که بیام. «

میثاق لبخند جذابی روی لب هاش میکشه ک��ه از دی��د
زیر چشمی آیه پنهون

نمیمونه. کارت رو روی پوز میکشه و میگه:

» خواهش میکنم! «

با چرب زبونی و زیرکی اضافه میکنه:

» اگ��ه گوش��ی خ��وب میخوای��د من میت��ونم طی چن��د
قسط بهتون بدما! «

آیه چشم های درشتش رو گرد میکنه و با لب و لوچه
آویزون میگه:

» شما که توی کان��ال و پیج اینس��تاگرامیتون� نوش��تین
گوشی و لپتاپ به صورت

قسطی قبول نمیکنید. «
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میثاق به سوتیش میخنده و رمز رو میپرسه:

» خب برای شما استثناء قائل میشم. «ک��ارت رو ب��ه
دس��ت آی��ه می��ده. قلب آی��ه تن��د میتپ��ه و یک��ه خ��ورده

کارت رو جلوی

دهنش میگ��یره و ب��دون اینک��ه بفهم��ه داره چی ک��ار
میکنه بلند بلند فکر میکنه و با

سادگی تموم میگه:

» االن داری مخم رو میزنی؟! «

میث��اق لحظ��ه ای متعجب نگ��اهش میکن��ه و بع��د پقی
میزنه زیر خنده و دلش برای

س��ادگی این دخ��تر میل��رزه. چی میش��د اگ��ه دس��ت
مینداخت و جفت لپ های گردش

رو کش میداد از بس که این دختر برای دلش شیرین
بود. آیه که تازه دوهزاریش

میوفته چیگفت��ه، روی ص��ورتش میکوب��ه و واِی ش��رم
زده ای زیر لب میکشه. میثاق
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با ش��رارت نگ��اهش میکن��ه و از فرص��ِت پیش اوم��ده
نهایت استفاده رو میکنه:

» من که نه، شما خودتون انتخاب میکنید مختون زده
بشه با نه. «

آیه ته دلش ف��رو م��یریزه و ه��ول زده کیفش رو روی
شونهش جا به جا میکنه و با

خجالت میگه:

» ایوای خاک بر سرم. «

پا تند میکنه و بدون اینکه گواهینامه اش رو بگ��یره از
مغازه خارج میشه و تند و

س��ریع ماش��ین رو راه مین��دازه. میث��اق ب��ا خن��ده ب��ه
رفتنش نگاه میکنه و با تشر روی

قلبش میکوبه:

» تو آروم بگیر یه دقیقه! «

گواهینامه آیه و با بیمه نامه یا رو رو زیر م��یز می��ذاره
و زمزمه میکنه:
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» هولت کردم گواهینامهات ی��ادت رفت آه��و خ��انم؟!
بهتر، باز پات به این مغازه باز

میشه. «نفس عمیقی میکشه و ب��ا ح��ال خ��وش روی
صندلی میشیه و صداش رو باال میبره و

خطاب به شاگردش میگه:

» ماهان! بپر خرت و پرت از س�وپری رو ب�ه رو بخ�ر
دلمون ضعف کرد. «

پنج��ه الی موه��اش ف��رو می��بره و ب��ه گوش��یش نگ��اه
میکنه:

» منتظر زنگ و پیامت هستم. «

لبخن��د گن��ده و ش��لی روی لب ه��ایش ج��ا میگ��یره و
پیشونی به لبه میز میرسونه.

" سمیر "

مقاله ای رو که به سختی ب��ا کیب��ورد موبای��ل ت��ایپ و
تموم کرده بودم رو توی سایتم

آپلود میکنم. هر از گاهی تلفن ماهک به ص��دا درمی��اد
و من بدون نگاه و توجه کار
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خودم رو انجام میدم. هی وسوسه میشم تا محتویات
یکی از سیدی ها رو نگاه کنم

ولی غیرتم مانع میشه! چه معنی داره یه پسر ب��دون
اجازه به پوشه های شخصی یه

دخ��تر رو نگ��اه کن��ه. من نج��اتش ن��دادم ک��ه ازش
سواستفاده کنم. اینکه خبر نداشته

باشه و من به خصوصی ت��رین فای��ل ه��اش نگ��اه کنم
یعنی نامردم، یکی مثل نیما!

موهام رو بهم میریزم و پوف کالف��ه ای میکش��م. من
چرا باید به نگاه شفاف ماهک

فکر کنم! چرا باید هی تو خ��اطرم پیج بخ��وره! کمکم
دارم میترسم باید ازش دوری

کنم. اصال حوصله دردسر دوباره رو ندارم. تازه دارم
از بابت قلبم نفس میکشم. تنها

چیزی که آروم و قرار رو ازم گرفته قض��یه ت��رورِ ک��ه
پای من هم گیرِ.� به روم نمیارم

چقدر توی تالطم هستم و هرآن منتظرم پیدام کنن و
بقیه عمرم به فنا بره. بلند
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میشم و لی��وان آبی میخ��ورم ک��ه ص��دای تلفن ماه��ک
دوباره بلند میشه. لیوان رو روی

سینک میکوبم و تیش��رتم رو از تنم ج��دا میکنم. خ��ط
تلفن نیست که مخابراته. به

محض قط��ع ش��دن تلفن ماه��ک موبای��ل من زن��گ
میخوره. تیشرتم رو روی مبل پرتمیکنم و موبایلم رو
از روی میزِ مقاب��ل کاناپ��ه برمی��دارم. ب��ا دی��دن اس��م

هورناز خودکار

ابروهام به خط رویش موهام میچسبه. خیر باشه!

» سالم خانم دکتر. «

شاد و پر انرژی جوابم رو میده:

» سالم خوبی؟! همسایهات خونه نیست سمیر؟!� «

چشمم به سمت وسایل ماهک کشیده میش��ه و آروم
میگم:

» نمیدونم، چطور؟! «

کالفه میشه:
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» ای باب���ا، زن���گ م���یزنم هم ج���واب نمی���ده آخ���ه.
میخواستم با زنداداشم آشناش کنم.

آخه دارن میرن مسافرت میخواس��تم قب��ل از رفتنش
ماهک رو ببینه! «

دس��تم رو روی کم��رم می��ذارم و کش و ق��وی ب��ه تنم
میدم:

» اوه! چه رفیق شدین. «

میخنده:

» آدم نباید از کنار آدمای خوب به راحتی بگذره. «

از کنار میز و کاناپه میگذرم و جلوی پنج��ره میایس��تم
و گوشه پرده رو کنار میزنم.

» ازش خبر ندارم اگه... «

مکث کوتاهی میکنم و با چشم ه��ام ماه��ک رو دنب��ال
میکنم که سالنه سالنه در

ورودی رو باز میکنه و کیفش رو از شونهش آوی��زون
میکنه و وارد ساختمون میشه.
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پشت به پنجره میکنم و مکالمهام رو با هورناز ادام��ه
میدم:

» اگ��ه خ��بر دار ش��دم حتم��ا بهت اطالع می��دم. «»
اوهوم، وقتت رو نمیگیرم باز هم باهم صحبت میکنیم

خداحافظ. «

تلفن رو قطع میکنم و گوشهش رو به لبم میچسبونم
و متفکر به وسایلش خیره

میشم. برم وسایلش رو بدم؟ حالش رو به راه نشده
بود چون خیلی سست و بیحال

به نظر میرسید!� وق��تی فک��ر میکنم در آین��ده ممکن��ه
همچین مشکلی برای زن و بچه

خودم پیش بیاد رگ های مغزم میترکه و خونش ت��وی
کاسه چشم هام سرازیر

میش������ه. من در اوج بیش������عوریم هم از کس������ی
سواستفاده نکردم و بایدی توی ارتباط

نذاشتم. چشم هام رو که میبن��دم ب��رای چن��دمین ب��ار
نگاه بی شیله پیلهی ماهک
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جل��وروم نقش میبن��ده و من رو کالف��ه ت��ر از قب��ل
میکنه. محکم روی پیشونیم میکوبم

تا شاید مغزم تکون بخ��وره و عقلم س��ر ج��اش بی��اد.
زنگ در که به صدا درمیاد تکیهام

در رو باز رو از پنجره برمیدارم و بدون اینکه تیشرتم
رو بپوشم به سمت در میرم.

میکنم و میون چه��ارچوب در میایس��تم. قیاف��ه ماه��ک
بهت زده میشه و لب هاش از

هم فاصله میگ��یره و فق��ط و فق��ط ب��ه ص��ورتم نگ��اه
میکنه! چشه؟ اخم کوچولویی

میکنم و به خودم نگاه میکنم. اوه!! نکبتیام من، جل��و
دختره  وایسادی زبونش

بند اومد دیگه. سریع پشت در میایستم و کل��ه ب��یرون
میفرستم.� بنده خدا رفت

تنظیمات کارخونه. صدام رو ص��اف میکنم ک��ه ماه��ک
چند تا محکم پلک میزنه و

خفیف� سر تکون میده. با خجالت پلک پایین میکشه و
هول میگه:
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» ببخ... ببخش��ید م��زاحم ش��دم، وس��ایل من ت��وی
ماشیِن میثاق جا موند؟ شمارهاش رو

حفظ نیستم زنگ بزنم از خودش بپرسم. «

خج��الت کش��ید!!! چ��را همش فک��ر میک��ردم دخ��تره
اجتماعی مثل ماهک خیلی� عادی از

کنار اینجور مس��ائل عب��ور میکن��ه؟ قض��اوت نکردم��ا!
قضاوت کار خداست و بس. ولی

بهش فکر کردم، االن همه دخ��تر و پس��را اینق��در ک��ه
توی فضای مجازی تن و بدن این

و اون رو دی���دن دیگ���ه ع���ادی ش���ده. ولی... واقع���ا
دستپاچه شد و خج��الت کش��ید. یکم��ذوق ک��ردم و ب��ه
هیچ وجه دلی��ل این ذوق مس��خره رو نمی��دونم. نفس

بلندی میکشم

و از این حالت عجیبم عصابم داغون می شه.

» دس��ت میث��اق نیس��ت من برداشتمش��ون. ص��بر کن
بیارم برات. «

در رو کامل میبن�دم و ب�ه داخ�ل خون�ه برمیگ�ردم. ب�ا
غرغر تیشرتم رو تنم میکنم و
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لپتاپ و سیدی و موبایل ها رو برمی��دارم و ب��ه دس��ت
ماهک میدم. رنگ لبو شده و

اصال نگاهم نمیکنه و هی چش��م می�دزده! ی�ه ب�اال تن��ه
دیده ها!! سوار آسانسور میشه

و قبل از اینکه در های کشویی آسانسور بهم بچسبن
مستقیم به چشم هام نگاه

میکنه و میگه:

» ممنون بابِت همه چی! «

در بسته میشه و لبخند کمرنگ من رو نمیبین��ه.� در رو
میبندم و بهش تکیه میدم.

چقدر بانمک خجالت کشید! رنگ به رنگ ش��د و ه��ول
حرف زد. یه آن به خودم میام

و لبخندم رو جم��ع میکنم تکیه��ام رو از در برمی��دارم!
یه خاکی داره توی سرم ریخته

میشه و نمیدونم این اداها از کجا نش�أت میگ�یره. ی�ه
دوش آب سرد بگیرم حالم
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خ��وب میش��ه و مخیلهم ب��ه ک��ار میوفت��ه. خ��ودم رو
سرزنش میکنم و وارد حموم میشم

و زیر آب یخ میایستم و پلک میبندم.

" ماهک "

با ذوق و شوق چند بار به پروان�ه وک�التم نگ�اه میکنم
که باالخره بعد از کلی دوندگی

صادر شده بود. درسته بعد از این که از ای��ران خ��ارج
شم این مدرک اعتباری نداره

ولی نمیتونس��تم ل��ذت داش��تنش رو از خ��ودم بگ��یرم.
خیلِی ها!! االن میتونم ادعا کنم

وکیلم. االن ب��ه یکی از ه��زاران عالیق��ام رس��یدم. پ��ا
روی پ���ا مین���دازم و پروان���ه رو ب���ه قفسهس���ینه ام
میچسبونم. س��اعت س��هی ظه��ره و خورش��ید وس��ط

آسمون نشسته و مغز آدم

رو میس��وزونه و من نمی��دونم ف��از روی��ا چی��ه من رو
نشونده وسط پارک وی و رفته

بستنی بخ��ره. چی��نی گوش��هی چش�م ه�ام مین�دازم و
دستم رو سایه بوِن پیشونیم
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میکنم و به دور و بر نگ��اه میکنم. این چن��د روزی ک��ه
از فاجعه ماجرای نیما گذشته،

نه خبری از نیما هس��ت ن��ه خ��بری از هک��ر ناش��ناس!
مِن سر به هوا چه جوری متوجه

نش��دم این دوت��ا بهم رب��ط دارن. آه عمیقی میکش��م.
طوری که قفسه سینه ام باال

پایین میشه! نفس از سر آسودگی بود. نمیدونم اگ��ه
سمیر و میثاق نبودن االن توی

چه وضعیتی بودم! یا خودم رو کش��ته ب��ودم ی��ا اینک��ه
بازداشت بودم و گندش بین

طائف��ه خال��ه زن��ک ام پیچی��ده ب��ود. من ت��وی اینج��ور
مسائل، از وقتی که یادم میاد خودم

بودم و خودم. چون خواهر برادری نداش��تم همش ب��ا
خودم میگفتم اگه یه روزی از

پدر و مادرم جدا بشم باید روی پای خ��ودم بایس��تم و
به خودم تکیه کنم. پس خوبه

که از همون بچگی تم��رین کنم تکیهگ��اه خ��ودم ب��ودن
رو تا بزرگ شدم به مشکل
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برنخورم. رویا کنارم میش��ینه و بس��تنی قیفی ب��زرگی
به دستم میده و لیسی به

بستنی خودش میزنه:

» بزن روشن شی! «

با آرنج به پهلوش میزنم و عصبی میگم:

» به لطف آفتاب روشِن روشنم. من رو آوردی اینج��ا
آبپز شم؟! «

میخنده و به من لم میده و کلماتش رو کش میده:

» لوس... چهار روز دیگه از ایران م��یری، ب��ه این هم
فکر نمیکنی رویا از تنهایی

میپوسه بذار این دم آخری باهاش باشم بعدا حسرت
نخورم. «

» اینجوری که دل کندن سخت میشه. «ن��ون بس��تنی
رو میبلعه و چشم هاش وق میزنه. لپ های پر ش��ده

ش و چشم های

گشادهش به خنده میندازه من رو. میزنم زی��ر خن��ده
که با دهن پر میگه:
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» تو مگه دلت تنگ میشه! «

موهای بیرون زده از شالم رو پشت گوشم میفرستم
و به رو به رو نگاه میکنم:

» نه عزیزم من از سنگ هستم. «

صدای رویا همزم��ان ب��ا ص��دای مل��ودی موب��ایلم بلن��د
میشه.

» خوشم میاد خودت رو خوب میشناسی. «

گوش��یم رو از جیب کوچی��ک پش��ت کیفم درمی��ارم و
اسم سمیر روی اسکرین گوشی

قلبم رو قلقلک میده و دلم یه جورِ ناجوری میشه. ته
مونده بستنی رو توی سطل

اشغال کنار نیمکت میندازم و خروجی گوش��ی رو ب��ه

گوشم میچسبونم و صدای بمِ

مردونهاش نفسم رو میبُره. دلم یه گوشه ک��ز میکن��ه
و فشرده میشه! خیلی دارم پا

روی خ��ط قرم��ز ه��ام می��ذارم و بیحی��ا میش��م. من
اینجوری نبودم! به معشوقهی کسی

  737                       



هکمن

چشم داشتن اخالق من نبود. چقد توی دلم ش��رمنده
ام از هورناز. سمیر حرف که

میزنه دلم من هی میریزه. دس�تم رو مش�ت میکنم و
روی زانوم نگه میدارم.

» سالم... آممم... بچه ها یه تصمیمی گرفتن... برای
اینکه حال و هوامون عوض بشه

میخوان االن راه بیوفتن سمت چالوس تا ف��ردا ش��ب
برگردن.� «

نفسش رو کالفه فوت میکنه. انگار سختشه که بگه:

» دوست دارن که توام باشی، اگه مایلی ک��ه من ب��ه
بچه ها خبر بدم. «

محکم لبم رو به دندون میکشم و زیر چشمی به رویا
نگاه میکنم که به دهن من

دخیل بسته و کنجکاو نگاهم میکنه. آروم میگم:

» همه هستن؟! «مسخره تک خنده ای میزنه:

» نه میخوایم تو رو نمونه ببریم! «

چشم گرد میکنم و با حرص میگم:
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» مسخره میکنی؟! من سوال میپرس��م ت��و مس��خره
میکنی!! «

به صدایی که ته رگ هایی از خنده داره میگه:

» خب دارم میگم بچه ها!! بچه ها ش��امل دخ��ترا هم
میشه. «

رویا هی کیه، کیه میکنه و ب��ه ب��ازو و پهل��وم میکوب��ه.
عاصی به سمتش میچرخم و

غض��بناک نگ��اهش میکنم و چش��م غ��ره ای ح��والهش
میکنم که مظلوم عقب میکشه.

پشت چشم به اداش نازک میکنم:

» هورناز هم میاد؟! «

مکث میکن���ه! مکثش ک���ه ط���والنی میش���ه دوب���اره
میپرسم:

» میاد یا نه؟! «

بیحوصله میشه:

» بهش گفتم، گفت بتونه جایگزین پیدا کنه میاد. «

بیفکر میگم:
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» میام، کی راه میوفتین؟! «

» پنج. «

بلند میشم و کیفم رو روی شونهم میندازم. روی��ا هم
بلند میشه و با من همقدم

میشه و همینطور ک��ه چش��مش ت��وی دهِن مِن ب��ا من
قدم برمیداره. باشه ای میگم و

تلفن رو قطع میکنم و رویا رو کنار م��یزنم و حرص��ی
میگم:» بیا برو توی دهن من! «

یکه میخوره و ازم فاصله میگیره:

» وا!! کجا میخوای بری؟! «

از پارک خارج میشیم و به سمت ماشیِن پ��ارک ش��ده
کنار خیابون میریم. چنان

عاص��ی نگ��اهش میکنم ک��ه خ��ودش رو جم��ع و ج��ور
میکنه و دیگه سوالی نمیپرسه.

سوار ماشیِن رویا میشیم و از تلگرام برای بابا پیغ��ام
میفرستم که با دوستام به
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مس��افرت ی��ه روزِ م��یرم و اگ��ه باهاش��ون نتونس��تم
تماس بگیرم نگران نشن. کف دست

هام رو روی هم می مالم و ع��رق روی تنم میش��ینه!
حالم دوباره گرفته میشه، سمیر

و هورناز رو کنار هم می�بینم غم ع�الم ت�وی دلم لون�ه
میکنه! وقتی این فکرارو میکنم

از خودم بدم میاد که اینق��در دری��ده ش��دم. چ��را بای��د
روزگار بچرخه و من دلم برای

کسی بریزه که عشق داره! چه بدبختی هستم من.

رویا جلوی در خونه من رو پیاده میکنه

و دلخور خداحافظی میکن��ه. اش��کال ن��داره ی��ه دفع��ه
ناراحت بشه یادش میمونه سوال

خصوص��ی نپرس��ه! وارد خون��ه میش��م و لب��اس ت��وی
کولهام میذارم چند تا خرت و پرت

خوراکی جفت و ج��ور میکنم. جل��وی آین��ه میایس��تم و
دو دل به رژ قرمز روی کنسول
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نگاه میکنم! خیلی عیب��ه ک��ه ب��ه س��میر فک��ر میکنم و
دستم به سمت رژ کشیده

میشه. گوشه لب هام به سمت پایین کشیده میشه و
میسکالی روی گوشیم

میوفته. بیخیال رژ آتشی میش��م و ه��ول و تن��د لب��اس
میپوشم کولهام یه طرف

ش��ونهام می ن��دازم و از س��اختمون خ��ارج میش��م.
سمیر یکم جلو تر از ساختمون نگه

داشته. بدو بدو سوار میشم و هول به میثاق و سمیر
سالم میدم. هورناز رو که

کنارم میبینم بغلش میکنم و میگم:

» تونستی کسی رو جات بذاری؟! «ب��ا خن��ده ک��ولهم
رو ازم میگیره و زیر پاش میذاره.

» اره، داداش اینام رفتن تبریز، به زنداداشم گفتم با
بچه ها میرم اطراف تهران...�

نگفتم جمع مختلطه، اون خودش داداش��م رو راض��ی
میکنه. «
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دستی که روی پاش گذاشته رو فشار میدم. میثاق از
روی شونهش نگاهم میکنه:

» چطوری تو؟! «

به دست سمیر که روی دن��دهس خ��یره میم��ونم. چ��ه
دست هاش پهن و استخون

درشته. بزاق دهنم رو قورت میدم:

» خوبم، مرسی که من رو الیق جمعتون دونستین. «

میثاق توی گلو میخنده و سمیر میگه:

» اینقدر که پردیس جیغ جیغ کرد. «

چیزی نمیگم و به هورناز گرم میگیرم. توی جاده بچه
ها رو میبینیم و سه تا

ماشین پشت سر هم به سمت چالوس راه میوف��تیم.
به جاده چشم میدوزم و به همه

چی فکر میکنم. هورناز خودش رو کش میده و دکمه
پخش سیستم رو میزنه و

معترض میگه:
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» ای بابا یه آهنگ بذار دیگه، جاده چ��الوس بی آهن��گ
آخه. «

سمیر بیحرف ترک عوض میکن��ه و میث��اق غ��رِق پی��ام
فرستادن شده.

»نمیذاره، برم و بیخیال� بشم...

من رو داره میکُشه با خیالشم...�

چی قراره سر دنیام بیاره...

داره کارِ دلم رو میسازه چشم هاش...یه ستاره داره
توی عمق نگاهش...

کار و بارش حساب و کتاب نداره...

من دلم با اونه، اون نمیدونه من که میدونم...

حتی اگه قلبم بیخیالش شه من نمیتونم... «

متن موزی���ک دلم رو ب���ه وج���د می���اره و ب���ه تپش
میندازدش. بیاختیار سر میچرخونم و

نگاهش از توی آینه جفِت چش��م ه��ام میش��ه! من رو
نگاه میکرد!! قلبم هری میریزه
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و تنم گر میگیره. انگار توی ک��وره آتیش باش��م گون��ه
هام داغ میشن و دستم روی

لرزی��دن مردم��ک ه��ام رو ک��ه میبین��ه اخم میکن��ه و
نگاهش یخ زده قلبم چنگ میشه.

اش رو از من میگ����یره. ض����ربان قلبم ت����وی دهنم
میکوبه. لب به دندون میکشم و از

گوش��ه چش��م ب��ه هورن��ازی نگ��اه میکنم ک��ه بیخی��ال
دوربین موبایلش رو پنجره

چس��بونده و از ط��بیعِت ج��اده فیلم میگ��یره. دلم از
خودم میگیره. حس چندشی بهم

دس��ت می��ده! واقع��ا دارم چیک��ار میکنم!! ط��رف ب��ا
عشقش اومده سفر،� من میخوام با

چشم هام قورتش بدم! خدا لعنت کن��ه این دل زب��ون
نفهمم رو. شقیقه به پنجره

میچسبونم و مردمک توی کاسه چشم میچرخ��ونم ت��ا
اشکم درنیاد. اگه از ایران برم

این ح����ال و ه����وا از س����رم میوفت����ه مطمئنم. آه
نامحسوسی میکشم و انگشت های لرزونم
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رو چفت هم می کنم. هورناز با هیجان روم میوفته و
گوشیش رو جلوی صورتم

میگیره:

» قشنگ شدن؟! استوریشون بکنم؟! «

سرم رو به نشونه مثبت تکون میدم. ازم جدا میش��ه
و با شوق شروع به تایپ کردن

میکن��ه. ریش��ه ه��ای ش��الم رو دور انگش��ت اش��ارهام
میپیچم و ماتم زده به هورناز و

میثاق نگاه میکنم ک��ه دو دس��تی ب��ه موبای��ل هاش��ون
چسبیدن. سمیر به جفتشون تشر

میزن��ه و انگ��ار از دل من خ��بر دادن. ج��ونم ب��ه این
تلپاتی.» از گوشی هاتون میکشید بیرون یا نه؟! «

هورن��از ب��دون اینک��ه چش��م از ص��فحه گوش��ی بگ��یره
اعتراض میکنه:

» اِ... من دارم استوری میذارم. «

سمیر سری از روی تاسف تکون میده و میثاق میگه:

» دارم با یه وکیل چت میکنم. «
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سمیر معنادار بهش نگاه میکن��ه و چش��م ت��وی کاس��ه
میچرخونه و دوباره از آینه نگاه

میکنه:

» تو هوس استوری مستوری نکردی؟! «

شونه باال میندازم و نگاهش نمیکنم ت��ا دوب��اره مس��خ
چشم های مشکی و مژه بلندش

نشم.

» من اصال اینستا ندارم، پاک شد من هم دیگه نص��ب
نکردم. «

ریز لبخند میزنه و س��ریع لب ه��اش رو جم��ع میکن��ه!
خب بذار ببینیم خندهت چه

ش��کلیه. اه. ج��اده نس��بتا آروم ب��ود و خیلی زود ب��ه
چالوس رسیدیم. نرسیده به ویالی

پدره پردیس جلوی ی��ه ه��ایپر م��ارکت نگ��ه می��دارن و
کلی خوراکی میخرن. خیلی هم

شاکی هستن که چرا کم خریدن و هم��ه این خ��رت و
پرتا تا آخر شب تموم میشه و
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من نمیدونم مگه معدهشون سوراخه که اینهم��ه هل��ه
هوله بخورن و سیر نشن. هوا

تاریک شده بود ک��ه رس��یدیم ویالی لب آب. ی��ه ویالی
دو طبقهی شیک با نمای

سنگ س��فید و س��تون ه��ای چ��وب نم��ا ک��ه ب��اغ خیلی

بزرگی داره و وسط باغ، استخرِ

تمیز و پر آبی ساخته شده. ماشین ها رو ن��زدیکی درِ
بزرگ ویال پارک میکنن و

هرکسی کول��ه ب��ه دس��ت از پل��ه ه��ای هاللی ویال ب��اال
میاد و وارد ساختمون میشه. از

شش تا اتاق ویال سه تاش ب��رای زوج ه��ا ب��ود و یکی
برای من و هورناز و یکی دیگه��برای س��میر و میث��اق.�
بعد از مستقر شدن توی ات��اق ه��امون ش�هیاد بس��اط

جوجه زنی رو

راه میندازه و دخترا مزه  و انواع نوشیدنی های غ��یر
الکی رو روی میز

میچینن. توی تراس ویال، دور یه میز مستطیِل دوزاده
نفره میشینم. سمیر جوجه
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ها رو باد میزنه و میثاق صدرِ میز وایستاده و گوجه و
فلفل سیخ میزنه. به هوشمند

اشاره میکنه و با لودگی میگه:

» بریز ِمی و بریز ِمی و ِمی. «

هوشمنده شات ها رو پر میکنه و آب��ان ب��ا خن��ده تک��ه
سیبی برمیداره:

» تو باز صدات رو انداختی توی گلوت؟!� «

میث��اق گوج��ه ه��ا رو ب��ه دس��ت س��میرِ اخم��و می��ده و
بشاش و بلند میگه:

» بَع... میخوام هنرنمایی کنم سر شبی رستگار شی.
»

سمیر بلند میگه:

» نچ... باز این حنجره طالیی شد! «

میثاق به نرده های شیِک ت��راس تکی��ه می��ده و دس��ت
هایش رو توی سینه اش جمع

میکنه:

» حنجره طالیی!!! «
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بادی به غبغب میندازه و روی میز خم میش��ه و دو ت��ا
شات برمیداره. یکیش رو

دست سمیر میده:

» بابا من میثاقم، آقای صدا! «

بچه ها باهم م��یزنن زی��ر خن��ده. من و هورن��از نگ��ران
همو نگاه میکنیم! نوشیدنی چرا

میخورن؟ دلناز که کن��ارم نشس��ته روی پ��ام میزن��ه و
توی گوشم میگه:» نترسید حد و حدود میشناسن. «

هورناز زیر لب میگه:

» خب خداروشکر. «

بهش نگاه میکنم که میثاق بلند میگه:

» خب خب خب... حواس�ا جم�ِع؟ م�ا ب��االخره بع��د از
سه سال این مدلی دور هم جمع

شدیم البته با دوتا عضو جدید. «

کالباس لوله میکنه و به من و هورناز اشاره میکنه.

» به افتخار آباجی ماهک و خانم دکتر.� «
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پسرا همزمان ش��ات هاش��ون رو ب��اال م��یرن و میث��اق
بیمقدمه شروع میکنه:

» دنیا ماِل همه، بیخیال همه...

من با تو حالم خوبه فقط...

بگو راحت چته، من حواسم بهِت کم نشه یه ت��ار م��و
ازت...

هر ج��ای ع��المی، وق��تی دلتنگمی من خ��ودم رو بهت
میرسونم...

میخوامت بیحساب، من بیدارم تو بخواب...

سرد بشه روتو بپوشونم... «

هورناز از میثاق فیلم میگ��یره و هم��ه ب��ا هیج��ان آروم
خودشون رو با ریتمِ میثاق تکون

میدن. میثاق مکث کوتاهی میکنه و ب��ه بچ��ه ه��ا نگ��اه
میکنه همزمان، این قسمت

آهن��گ رو ب��اهم همخ��وانی میکنن. ح��تی س��میری ک��ه
مشغول جوجه درست کردِن.
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» عمدا از تو میپرسم کجا! یع�نی مث�ل دیوون�ه ه�ا ب�ا
من برو با من بیا از بس عاشق

رفتارم عجیبه...عمدا از تو میگ��یره دلم ت��وی خ��ودش
میره دلم، بفهمی گیره دلم...

جوری که تورو دوست دارم عجیبه... «

سر میچرخ��ونم و ب��ه س��میر نگ��اه میکنم. بیتوج��ه ب��ه
هورناز مشغول کارِ خودِش و

میثاق رو هم��راهی میکن��ه و ب��ا بچ��ه ه��ا پی��ک میزن��ه.
نگاهی به هورناز میندازم که غرق

فیلم گ��رفتن از میث��اِق و ب��ا هیج��ان روی م��یز ض��رب
گرفته! من با این آهنگ دلم سر

ج��اش بن��د نمیش��ه و اون��وقت این دوت��ا اینق��در بهم
بیتوجه هستن. حتما سمیر از اون

دسته مرداست که همه عشق و محبتش توی خل��وت
گل میکنه. دلناز یکی از سینی

های مزه رو به سمت ما هول میده و چشم ابرو میاد
که بخوریم. یهو صدای میثاق
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اوج میگیره و توجه ما رو به خودش جلب میکنه:

» عاشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلهم، ی��ه روزایی رو
تعطیلم، من دست خودم نیست

که...

عاشقتم یعنی ت��و خیلی ف��رق داری واس��م، ب��د بینم و
حساسم، من دست خودم نیست

که... من دست خودم نیست که...

عمدا از تو میپرسم کجا یعنی مثل دیوونه ب��ا من ب��رو
با من بیا...

از بس عاشقم رفتارم عجیبه... «

بیت آخر آهنگ رو میکشه و دست هاش رو به ع��رض
شونه هاش باز میکنه و

تعظیم کوتاهی میکن��ه. س��وت و دس��ت بچ��ه ه��ا بلن��د
میشه و سمیر سیخ های جوجه و

گوج��ه ه��ا رو روی م��یز می��ذاره و روی ش��ونه میث��اق
میزنه و درست روبهروی ما
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میش��ینن. خ��ودم رو جم��ع ج��ور میکنم و پل��ک پ��ایین
میکشم! حاال سمیر درست

مقاب��ل من نشس��ته مگ��ه چ��یزی از گل��وی من پ��ایین
میره! بزاق دهنم رو قورت میدم و

جوجه هایی که الی نون گذاشتن و دست به دست به
م��ا رس��یده رو نگ��اه میکنم.دلن��از ب��ا آرنج ب��ه پهل��وم
میکوبه. میثاق لقمهی گنده ای درس��ت میکن��ه و قب��ل

از این

که توی دهنش جا کنه میگه:

» این وقت شب داریم جوج میزنیم صبح تخم میکنیم
باور کن. «

نمیدونم چرا ولی م��یزنم زی��ر خن��ده و بلن��د میخن��دم.
سمیر نگاه گذرایی به صورتم

میندازه و شاتش رو پر میکنه:

» توام که فلجی دختر!� «

خندهم جمع میشه و مشکوک به خ��ودم نگ��اه میکنم.
بچه ها کنجکاو به من نگاه

  754                       



هکمن

میکنن. هورناز با خنده میگه:

» کاش همه فلجیا از نوع چ��ال لپ ب�ود، س�میر خ��ان
االن همه خداتومن پول میدن از

این فلجیا بکارن. مده. «

سمیر شونه باال میندازه و میثاق با دهن پر میگه:

» چه میفهمه م��د چی��ه این ت��و ده��ه چه��ل گ��یر ک��رده
ولش کنید. «

هرکی یه تیکه ای میپرونه و مش��غول غ��ذا میش��ه. ت��ا
چهار، پنج صبح میزنن و

میرقصن و میخونن. جوری که هورناز هزار بار میگ��ه
این جمع، سالم ترین و امن

ترین و شاد ترین جمعِی که ت��ا ح��اال دی��ده. دم دم��ای
صبح روی میز رو جمع جور

میکنیم و من و هورناز جلو تر از بقیه وارد س��اختمون
ویال میشیم. به سمت

آشپزخونهی بزرِگ ویال م��یریم. س��الن ب��زرگ رو طی
میکنیم و به سمت چپ
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میپیچیم. ظرف های کثیف رو ت��وی س��ینک می��ذارم و
به هورنازی که کنارم ایستاده

میگم:

» هورناز جان یه فضولی کوچیک بکنم؟! «

هورناز دست هاش رو آب میکشه:» جان؟! «

دم��اغم رو میخ��ارونم و میچ��رخم و پهل��و ب��ه لب��ه ی
سینک میچسبونم و با خجالت و

دلهره میگم:

» تو... یع��نی ت��و و س��میر ب��اهم قه��رین؟! آخ��ه هم��و
تحویل نمیگیرین. «

هورناز ریز میخنده و شیر آب رو میبنده.

» نه تو خبر نداری ما... «

صدای فریادِ بلن��دی می��اد و من و هوزن��از ب��ا وحش��ت
بهم نگاه میکنیم و یا علی گویان

به س��مت در می��دوئیم. ب��دو ب��دو از س��اختمون خ��ارج
میشیم و پله های هاللی ویال رو
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نفس زنان به سمت استخر طی میکنیم. صدای جی��غ
یکی از پسرا بود. هورناز نفس

بریده میگه:

» اوناها، هم... همشون کنار استخر جمع شدن. «

مسیر خاکی که وسط درختای میوه بود رو میدوئم تا
به بچه ها برسیم. همهشون یه

گوشه از استخر رو دوره کردن و میخن��دن. ب��رای ی��ه
لحظه میایستیم و بهم نگاه

میکنیم. هورناز مایوس میگه:

» فکر کنم الکی ترسیدیم. «

اخم میکنم و راهم رو ادامه میدم. یه ج��وری داد زدن
قلبم ترکید. کاش میترسیدم.

کنار دخترا میایستیم و به میث��اق و س��میری ک��ه ت��وی
استخر برای هم کُرکُری

میخ��ونن نگ��اه میک��نیم. میث��اق موه��ای آوی��زون از
پیشونیش رو کنار میزنه و توی آب

راه میره:
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» مچ پام رو گ��رفت کش��یدا! «دس��ت ه��اش رو لبهی
استخر میذاره و با یه حرکت خودش رو باال میکشه و

همون

لبه میشینه. نفس زنان به س��میر نگ��اه میکن��ه ک��ه ب��ا
نیش شل وسط استخر ایستاده و

دست به کمر گرفته. تصنعی میتوپه:

» مخم میخورد به این لبه میترکید چی؟! «

سمیر میخن��ده و تیش��رِت چس��بیده ب��ه تنش رو ب��ا دو
انگشت از خودش فاصله میده:

» مخ!! داری مگه؟! «

میثاق چینی� به دماغش میندازه و خم میشه و مش��ت
مشت آب به صورت سمیر

میپاشه. قهقهه سمیر بلند میشه و گردن کج میکنه تا
قطره های آب روی

صورتش نش��ینن. خن��ده اش لبخن��د روی لبم می��اره و
نفس آسوده ای میکشم.

خداروشکر اتفاقی نیفتاده.� رو میکنم و به بقیه میگم:
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» وای ما ترسیدیم. صدای داد شنیدیم اصال نمی��دونیم
چه جوری از داخل ویال تا

اینجا دوئدیم. «

فرشاد که وس��ط من و آب��ان ایس��تاده، دس��ت داخ��ل
جیب شلوار کرمگنش فرو میبره و

با تأسف سر تکون میدهد و آروم میخنده:

» دم صبحی خ��ر ب��ازی این دو ت��ا گ��ل ک��رده. اوم��دن
اینجا قدم بزنن میثاق سمیر رو

هول داده توی آب، س��میر هم ن��امردی نک��رده میث��اق
رو با خودش کشیده زیر آب. «

میثاق بلند میش��ه و دس��ت ه��اش رو روی ه��وا تک��ون
میده:

» نچنچ... توروخدا ببین، شدیم ببر آب کشیده! «

شهیاد دس��ت پ��ردیس رو میگ��یره و خمی��ازهی بلن��دی
میکشه:

» تو فوقش بتونی موش آب کشیده بش�ی. م�ا ب�ریم
که پنج دقیقه دیگه بیدار بمونم
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همینجا کف باال میارم. «پشت بن��د ش��هیاد و پ��ردیس،
آبان و فرشاد هم به سمت ویال میرن. هوش��مند قب��ل

از

اینکه بره خطاب به سمیرِ توی آب میگه:

» میچایا... بپر بیرون. «

سمیر بیخیال خودش رو به لبه استخر میرسونه و ب��ه
دیوارهش تکیه میده و آرنج

هاش رو روی لبه قرار میده:

» کی ت��وی م��ردادِ خرم��ا پ��زون میچ��اد من بچ��ام؟!
خواب زده به کلهت برو شب بخیر.� «

هوشمند میخنده و میثاق همراه با اونها به داخ��ل ویال
برمیگردن. نور مهتاب روی

آب منعکس شده و با هر تکون آب؛ عکِس م��اهِ ت��وی
آب به تالطم میوفته. مردمک

هام توی کاسه چشم میچرخن و روی ص��ورِت س��میر
میایستن. گردن به عقب کج
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کرده و پلک بسته. قطره های کوچی��ک و درش��ت آب
روی صورتش نشستن و

تیشرت سفیدش به تنش چسبیده و هیک��ِل درش��ت و
عضله های برجستهش رو به

نم��ایش گذاش��ته. اب دهنم خش��ک میش��ه و ج��ونم
میلرزه. یه چیزی از وسط معدهام

تیر میکشه و نفس هام رو عمیق میکن��ه. وق��احت رو
به حدش نرسون ماهک! تپش

دلت رو خف��ه کن خ��ودت رو جم��ع و ج��ور کن. پل��ک
پایین میکشم و لب به دندون

میگ��یرم. میچ��رخم و س��رِ هورن��از رو از روی ش��ونهم
برمیدارم. پلک های خستهش رو

از هم فاصله میده:

» وای سرم افتاده بود روی ش��ونهت؟! هالک خ��وابم
بریم بخوابیم. «

دس��تش رو جل��وی دهنش رو میگ��یره و خواب��آلود ب��ه
سمیر میگه:
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» خوابت نبره اونجا؟ ما رفتیم شب بخیر. «

سمیر بدون تغییر پوزیشن سرش رو به نشونه ش��ب
بخیر تکون میده و من به سختی

جون کندن چشم ازش میگ��یرم و ب��ا هورن��از همق��دم
میشم. وارد اتاقمون میشیم. یه

تخت دونفره وسط اتاق با عسلی کنارش و روتخ��تی
طالیی. هورن��از گ��یرهی موه��اش روب��از میکن��ه و ب��ا
چشم های نیمه باز خودش رو روی تخت پرت میکن��ه

و تحلیل رفته

میگه:

» چقدر خوش گذشت! به خدا اگه میدونس��تم س��میر
دوستای به این باحالی داره... «

ص���داش خ���اموش میش���ه و نفس ه���اش عمی���ق.
خوشبحالش چه زود خوابش برد. لباس

هام رو با بولیز و شلوار عوض میکنم و با فاصله کنار
هورناز دراز میکشم. از البهالی

پردهی توری اتاق نور ماه کمرن��گ روی پ��ارکت ات��اق
رد انداخته. به پهلو میچرخم و
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به پنجره نگاه میکنم. من تنها موندم اینجوری ش��دم،
قبال اینجوری نبودم که. نه دلم

واسه کسی میتپید، نه با خندهی کسی لبخند م��یزدم،
نه با نگاه و اخم کسی ته دلم

میریخت. همهی اینا اثرات تنها موندن��ه. ک��اش ک��ارام
زود جور شه برم و راحت شم از

این حسی که دل و وجدانم رو غ��ل و زنج��یر خ��ودش
کرده. امشب وقتی توجه سمیر

رو دی��دم رس��ما دلم رفت! واقع��ا دیگ��ه افس��ار دل و
دینم رو از کنترلم خارج شد.

بیاختیار قطره اشکی از گوشه چشمم آویزون میش��ه
و از روی برآمدگی دماغم ُسر

میخوره گوش��هی ای��نیکی چش��مم پخش میش��ه. حس
میکنم هوا کمه، دارم نفس کم

میارم. هیستیریکی نفس میگیرم و بلند میشم. شالم
رو از روی کولهام برمیدارمو

از اتاق خارج میشمو به پشت ویال، کن��ار دری��ا پ��ا تن��د
میکنم. احساس میکنم قلبم
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هر آن میخواد بترکه. خودم رو کنار ساحل میرس��ونم
و لب آب میایستم. کفش هام

رو از دام درمی��ارم و ق��دم ت��وی دری��ا می��ذارم. نفس
های عمیقی میگیرم و بغضم رو

مهار میکنم تا سر باز نکنه. دست ه��ام رو دور خ��ودم
میپیچم و به جزر و مد آب

خ��یره میم��ونم. نمی��دونم چ��را اینق��در درمون��ده و
واموندهم. چه بالیی سرم اومده؟ توی

چه ممنوعه ای دارم دست و پا میزنم و دلم رو هزار
تکه میکنم! یه لحظه خودم رو

اینقدر تنها و بیپن��اه حس میکنم و دس��ت ه��ام رو دور
خودم سفت میکنم و سر

پ��ایین مین��دازم. حض��ور کس��ی رو پش��ت س��رم حس
میکنم و وحش���ت زده ب���ه عقبدس���تم رو روی قلبم
میچ��رخم و هین بلن��دی میکش��م و ی��ه ق��دم ب��ه عقب

برمیدارم.

میذارم و محکم پلک روی هم میکوبم و آروم میگم:

» ترسیدم... «
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یه تای اب��روش رو ب��اال مین��دازه و دس��ت داخ��ل جیب
شلوار گرمکنش فرو میکنه!

لباس های خیس رو ب�ا ی�ه ش�لوار گ�رمکن مش�کی و
تیشرت مشکی عوض کرده.

» جن دیدی؟! «

» نه خب فکر کردم غریبهای چیزِی. «

بدون حرف نگاهم میکنه و می��اد لب آب و ب��ا فاص��له
کنارم میایسته.

» غریبه که نمیاد پش�ت س�رت، مین�دازدت ت�و گ�ونی
میبردت. «

به نیم رِخ جدی و اخموش نگاه میکنم و میگم:

» آخه اتاق ه��وا نداش��ت. اوم��دم یکم راه نفس��م ب��از
شه. «

دس���تی پش���ت گ���ردنش میکش���ه و چش���م از دری���ا
نمیگیره:

» زیاد بهش فکر نکن. چیه همش توی فکرشی! «
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دلم ُسر میخوره و میوفته پایین. خودم رو ل��و دادم؟!
با استرس میگم:

» توی فکر چی هستم مگه؟! «

صورت به سمتم میچرخونه و عاقل اندر سفیه نگاهم
میکنه، برخالف لب هاش

چشم هاش پر از خندهست و انگار ته دلش داره من
رو مسخره میکنه. لب جلو

میدم که میگه:

» َرمال نیستم که ذهنت رو بخونم! گفتم ش��اید فک��ر
اون چلغوز هی ماِت یه نقطه

میکنتت. «با پام روی ماسه ها میکشم و موج تا روی
مچ پام میرسه.

» بال بود دیگه، َشر بود شما رفعش کردین. «

نفس میگیرم و چشم ریز میکنم. ماه کمرن��گ میش��ه
و نورِ شفافی از پشت ابر های

پراکنده خودنمایی میکنن.
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» همش فکر میکنم اگه اون روز شما نمیومدین االن
من توی چه وضعیتی بودم! «

لب میگزم و ریز لبخند میزنم. از ته دلم میگم:

» واقعا مردی... «

روی پاشنه کفش به سمتم میچرخ��ه و ب��اال ت��ا پ��ایین،
عمیق نگاهم میکنه:

» من هر وقت حس کنم کسی به کم��ک احتی��اج داره
و کاری از دست من برمیاد

چیزی ازش دریغ نمیکنم تا عذاب وج��دانم نیوفت��ه ب��ه
جونم. «

بادم خالی میشه! خوشش میاد بزنه توی پرِ من.

چقدر محافظه کاران��ه ح��رف میزن��ه و رفت��ار میکن��ه.
خیلی سرسنگین با خانوما رفتار

میکنه. رفتار و حرف زدنش رو هم با بقیهی دخ��ترای
جمع دیدم. خوشبحال� هوزناز،

حتما توی خلوت دونفرشون رفتار س��میر دی��دنِی. کم
نمیارم و میگم:

  767                       



هکمن

» خب من االن احساِس دِین میکنم. «

ت��ک خن��دهای میزن��ه. من هم مث��ل خ��ودش مق��ابلش
میایستم و چشم از چشم های

سرخ و تب دارش نمیگیرم.

» پس اونوقتی که تو برای برگشتن هورناز به سمت
من تالش میکردی باید حس

دین میکردم؟! «

سری به معنی نه تکون میدم:» نه، ولی این حس رو
داری. بارها بهم گفتی. «

با حرص نگاهم میکنه و تندتند میگه:

» من فرق دارم... «

با لحن خودش میگم:

» چه فرقی؟! «

سیم ه�اش اتص�الی می�ده و چش�مهاش از عص�بانیت
برق میزنه و بلند میگه:

» من خ��ودم رو پی��دا ک��ردم، فهمی��دم کج��ای زن��دگیم
ایستادم و دارم چیکار میکنم.
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فهمیدم چه مدلی باید پی زندگیم رو بگیرم و هدفمند
شم. «

لب ه��اش رو روی هم فش��ار می��ده و س��یبک گل��وش
تکون میخوره، انگار یه حرفی

توی گلوش گیر ک��رده ک�ه هی س�عی میکن��ه ق�ورتش
بده ولی نمیتونه. صداش

میگیره و زخم به دلم میزنه. انگشتش رو تکون میده
و سنگین میگه:

» تو میگی من َمردم؟! نیس��تم... م��رد ب��ودم ک��ه دل
اون دختر رو پاره نمیکردم...

خودم رو از چشم روزگار نمینداختم... از اصِل خودم
دور نمیشدم و توی جلد

ش��یطون ف��رو نم��یرفتم...� اگ��ه االن راه ب��ه راه از
ناموس همه دفاع میکنم چون میخوام

گناهم رو بشورم... یادم بره توی چ��ه لج��نزاری ف��رو
رفته بودم و نمیخواستم که بکشم

بیرون...� چه روز های سگی داشتم و با اخالق گن��دام
چقدر دور و بریام رو آزار دادم. «
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ب��زاق دهنم رو ق��ورت می��دم و پل��ک پ��ایین میکش��م.
اینقدر فشار روشه که رگ وسط

پیش��ونیش برجس��ته ش��ده! دلم داره میترک��ه وق��تی
اینجوری مردمک های تیره رنگش

میلرزه. دس��تش رو مش��ت میکن��ه و کن��ار پ��اش نگ��ه
میداره و با حرص پلک میبنده و

نفسش رو محکم فوت میکنه.» اگه ت��و و هورن��از رو
برداشتم با خودم آوردم اینجا فق��ط و فق��ط خواس��تم

به خودم

ث��ابت کنم ک��ه برگش��تم و ش��دم خ��ودم! دیگ��ه لجن و
کثیف� نیستم. خواستم به خودم

ثابت شه که مرد شدم و از امانِت َمردُم مث��ل چش��م
هام نگه داری میکنم. خواستم

بهت��ون ث��ابت ش��ه اینق��در اختی��ار افس��ارم رو دس��تم
گرفتم که جنس مونثی کنارم

احساس ناامنی نکنه. «

چند قدم به سمتش برمیدارم و فاص��لهام رو باه��اش
کم میکنم. قلبم تیر میکشه و
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گردن به عقب خم میکنم تا بهتر ببینمش و حرف دلم
رو واضح تر بزنم. موهام رو

پشت گوشم میزنم و نفس��م رو حبس میکنم ت��ا تپش
قلبم آروم شه. لب باالییم رو

به دندون میگیرم و با تمومِ صداقت و خالصیم میگم:

» من هیچ���وقت نگ���اه ناپ���اک و ب���دت رو ندی���دم...
هیچوقت توی جمع شما و کنار خودت

حس ن��اامنی نک��ردم... چ��ون... چ��ون همیش��ه س��عی
کردی کمکم کنی،� مشکلی برام

پیش اومده دست به دامن تو و میث��اق ش��دم و ش��ما
هیچوقت دست رد به سینه ام

نزدی��د و ت��ا ج��ایی ک��ه تونس��تید کمکم کردی��د. اگ��ه
کمکاری درمورد هورناز کردی باید

بگم که... «

لب هام رو روی هم فشار میدم و به خ��ط عم��ِق بین
دو ابروهاش نگاه میکنم. صدام

عین دلم میلرزه:
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» باید بگم که هورناز بخشیدتت، بخشیده که کنارت��ه،
بخشیده که باهات این همه راه

اومده تاکنارت باشه، بخشیده که باهات راحت رفت��ار
میکنه. «

کاسه چشم هام پر میشه و سر پایین میندازم. ج��ون
کندم تا اینارو بگم بهش. جون

به لب شدم تا از خوبی های هورناز بهش بگم. بخی��ل
نیستما، ولی دلم رفته پِی

همین م��رد و من رو حس��ود ک��رده. ک��اش ی��ه دس��ت
محکم روی سرم کوبیده بشه و

عقلم بی��اد س��ر ج��اش. نمِ گوش��هی چش��م ه��ام رو
میگیرم و سمیر محکم میگه:» همهی اینایی که گفتی
درست، ولی من باید خودم رو دو دس��تی بچس��بم ت��ا

دوباره

نزنم به جاده خاکی. «

این رو میگه و بدون اینکه اج��ازه ب��ده من هم ح��رفی
بزنم از کنارم رد میشه. گولهی
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توی گلوم رو فرو میخورم و به سمت دری��ا میچ��رخم
و به آفتابی نگاه میکنم که

کمکم از پشت ابر ها داره طلوع میکنه. همچین تن و
جونم میلرزه انگار یه دور

روی ویبره گذاشتنم. توی خودم میرم و نمیدونم چن�د
دقیقه و چند ساعت کنار

دریا قدم میزنم تا پنجره اتاق ما باز میش��ه و هورن��از
با قیافهی پف کرده و خوابآلود

کل���ه ب���یرون میکش���ه و از پنج���ره آوی���زون میش���ه.
خمیازهی صدا داری میکنه و میگه:

» وا!! تو کی رفتی اون پ��ایین؟! من دیش��ب بیه��وش
شدما نفهمیدم کی خوابیدم. «

دستش رو روی هوا تکون میده:

» بیا باال پردیس برای صبحونه صدامون کرده. «

سر تکون میدم و کفش هام رو پ��ا م��یزنم و خس��ته و
بی حال به سمت ویال میرم.
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هوای مطب��وع اول ص��بح رو تن��د تن��د نفس میکش��م و
سعی میکنم خودم رو سر حال

نشون ب��دم ت��ا بقی��ه حس ب��دی ازم نگ��یرن. وارد ویال
میشم و به سمت میزِ بزرگه

گوشهی هال میرم که همه دورش جمع شدن و میون
شوخی و خنده هاشون

صبحونه میخورن. سالم بلند ب��االیی می��دم و دس��ت و
صورتم رو سر و سامون میدم

و ب��ه جمعش��ون میپیون��دم. ت��ا دم دم��ای عص��ر ب��ازی
میکنیم و کنار دریا ماهی کباب

میکنیم و گش��تی ت��وی جنگ��ل م��یزنیم و کلی خ��اطره
ثبت میکنیم و با دل خوش

برمیگردیم. تا لحظه آخر با سمیر چش��م ت��وی چش��م
نمیشم و اون هم انگار مشتاق

َ��َرک نیست همکالم من بشه و این واکنشش دلم رو ت
میندازه...

" سمیر "وارد تهران میشیم و از آینه ب�ه دخ�ترا نگ�اه
میکنم. هورناز سر روی شونهی ماهک
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گذاشته و خوابیده، ماهک هم سر به پنجره چسبونده
و پلک هاش روی هم افتاده.

ماهک آدم رو عجیب نگاه میکن��ه، ج��وری ک��ه آدم گ��ر
میگیره. انگار نگاهش آتیش

میکشه دور آدم و ت��وی حلقهی آتیش نگهش می��داره.
انگشت هام رو دور فرمون

محکم میکنم و دن��دون روی هم میکش��م. مردش��ور
حرفای صبحش رو ببرن که ته

دلم رو گرم ک��رد. ی��ه ج��وری ح��رف میزن��ه ح��ال آدم
خوب میشه! اصال از صبح انرژی

گ��رفتم. از آین��ه نگ��اهش میکنم و قیاف��ه کج میکنم.
همینم مونده یه نیم وجب قد

حالم رو خوب کنه. کالفه پلک روی هم میکوبم و سر
تکون میدم! عجب گرفتاری

ش��دما، این فک��رای مزخ��رف چی��ه ت��وی س��رم پیچ
میخوره.

نباید بذارم دل و چشمم دوباره بچرخ��ه؛ یهب��ار چ��وب
نادونیم رو خوردم برای هفت
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پشتم بسه. به صندلی تکیه میدم و با مشت روی پای
میثاق میکوبم که ترسیده

سر از گوشی بیرون میکشه و با اخم و تخم اعتراض
میکنه:

» اِاِاِ... چته بابا، همش زهل مارو آب میکنی! ری��زِش
کرم پیدا کردی؟! «

متعجب به اخم های درهمش نگاه میکنم و میتوپم:

» ابروهاتو بهم گره میزنما، چش��م و اب��رو ن��پیچ ت��وی
هم برای من. «

با چشم به موبایل اشاره میکنم و دنده عوض میکنم.

» چته سرت رو کردی توی گوشی فارغ دنی��ا ش��دی!
»

دوباره به ص��فحهی موبای��ل چش��م می��دوزه و زمزم��ه
میکنه:

» کار خصوصی. «حرصم میگ��یره! ک��ار خصوص��ی؟!
برای من؟! خیلی� خب. مسیر رو عوض میکنم و

میگم:
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» پس اول تورو میرسونم خونه تون راحت تر به کار
خصوصیت برسی. «

نچ بلندی میکشه:

» بی���ا، روت���رش ک���رد، میگم داداش... ب���ذار ح���ل و
فصلش کنم میگم بهت. «

روی رگ لج افتادم و فقط به س��ر تک��ون دادن اکتف��ا
میکنم و صمم و بکم میشینم.

میث��اق رو جل��وی در خونهش��ون پی��اده میکنم و وق��تی
میثاق پیاده میشه دخترا هم از

خ��واب دل میکنن. موزی��ک بیکالمی از سیس��تم پخش
میشه و هیچکدوم حرف

نمیزنیم. سر راه ماهک رو هم میرسونم و ب��ه س��مت
خونهی هورناز راه میوفتم.

هورناز از صندلی پشت خودش رو کش می��ده و جل��و
خودش رو جا میکنه. کولهش

رو بغل میکنه و میگه:
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» خب اول من رو میرسوندی بعد ب��ا ماه��ک میرف��تی
خونه خودت. «

دنده رو ج��ا مین��دازم و کش و قوس��ی ب��ه تن خش��ک
شدهام میدم:

» نمیرم خونه خودم، میخوام برم پیش مامانم. «

هورن��از بیتوج��ه ب��ه ح��رفم لب میگ��زه و چش��م ری��ز
میکنه. انگار میخواد حرف مهمی

بزنه و داره کلمات رو کنار هم میچینه. یهو میگه:

» ماهک واقعا ماهه. «

پنجه الی موهام میکشم و آرنجم رو ب��ه لب��ه در تکی��ه
میدم و پشت انگشت هام رو

روی لب هام میذارم.

» اوه��وم، دخ��تر خ��وش قل��بِی. «ح��رص زده نگ��اهم
میکنه:

» صبح دیدمتون باهم کنار دریا وایستاده بودین. «

بیخیال شونه باال میندازم:

» چشمت روشن. «
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آهِ بلندی میکشه و شاکی میگه:

» تو اصال توجه کردی به رفتاراش؟! «

چشم گرد میکنم و نگاهش میکنم!

» چرا باید بهش توجه کنم؟! «

خودش رو به صندلی میچسبونه و پشت چشم ن��ازک
میکنه.

» یکم وا ب��دی میفهمی. باب��ا دیگ��ه من فهمی��دم ت��و
نفهمیدی؟! «

نمی فهممش...

هول میشه و به سمتم میچرخه:

» راستی میخواستم به ماهک بگم ارتب��اطمون تم��وم
شده، اه اه یادم رفت. نچ... تو به

دوستات گفتی؟!� «

دستم رو روی صورتم میکشم:

» نه، اینقدر همه چی پیچیده توی هم که به کل ی��ادم
رفت بگم. «

سر تکون میده و مایوس میگه:
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» کاش بهش میگفتم، اش��کال ن��داره دع��وتش میکنم
خونهمون زنداداشم رو ببینه

اون موقع بهش میگم. نفسش ب��اال بی��اد طفل��ک. «از
حرف��ای گیج کنن��دهش هیچی نمی فهمم. چ��را بای��د

نفسش باال بیاد؟

جلوی در خونهشون نگه میدارم و مشکوک میپرسم:

» چرا چسبیدی به ماهک حاال؟! «

مسخره نگاهم میکنه و در رو باز میکنه. قبل از اینکه
پیاده شه خسته میگه:

» ممن���ونم ک���ه از نگ���اهش، رفت���ارش، ت���وجهش،
کارهاش، نفهمیدی دوستت داره. «

س��رب داغ روی دلم م��یریزن و عین ب��رق گرفت��ه ه��ا
خشکم میزنه و مغزم چشم های

شفاف و درشتش رو به تصویر میکشه. اسید معدهم
توی صدمِ ثانیه ترشح میکنه و

گلوم رو میسوزونه. دستم که روی فرموِن میل��رزه و
انگار یه زلزله چند ریشتری
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جونم رو تکون میده. قلبم کند میتپ��ه و قفس��ه س��ینه
ام سنگین باال پایین میشه.

اینقدر عمی��ق ت��وی خ��ودم غ��رق میش��م ک��ه نمیفهمم
هورناز کی پیاده میشه و میره.

جون از تنم م��یره و رفت و آتیش ت��وی دلم ان��داخت.
یعنی چی که دوستم داره!؟

دستم از دور فرمون ول میشه و روی پام فرود میاد.
سر به صندلی تکیه میدم و

مغزم فلش بک میزنه و از اولین دیدارم ب��ا ماه��ک ت��ا
همین چند دقیقه پیش رو یادم

میاره. همه توجه کردناش، با حسرت نگاه کردن��اش،
خجالت کشیدناش، نگاه های

گرم و عجیبش...� تم��ومِ این ه��ا رو بهخ��اطر می��ارم و
مغزم استپ میکنه. این دختره

گ��یرِ من ب��ود و هورن��از رو ب��ه من نزدی��ک میک��رد؟
شقیقه هام تیر میکشن و پلک هام

روی هم میوفتن. این چه حرفی ب��ود ک��ه هورن��از زد؟
چرا من رو توی گودال آتیش
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انداخت؟ این نمیدونه من دارم خودم رو جمع و ج��ور
میکنم؟ صورت جمع میکنم

و عمیق نفس میکشم. بای��د این دخ��تر رو از خ��ودم و
جمعی که توش هستم دور کنم،

حوصله و جوِن یه آدم جدید رو ندارم. نمیخوام کسی
رو توی حریم شخصیم راه

بدم. مخصوصا دختری که ذره ای ب��رام مهم نیس��ت.
دس��تم چن��ِگ س��ینهم میش��ه ومحکم نفس��م رو ف��وت
میکنم. صدای زنگ موب��ایلم من رو ب��ه خ��ودم می��اره.

کالفه از

سردرد دست به جیب شلوارم میکش�م و موب�ایلم رو
بیرون میکشم:

» بله مامان؟! «

مامان مهربون و آروم میگه:

» کجا موندی مادر؟! شام از دهن افتاد. «

دنده رو جا میندازم و فرمون رو میچرخونم.

» دارم میام عزیزم، توی راه هستم. «
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خوشحال و هیجان زده میگه:

» ب��دو ک��ه باب��ات ش��کمش خ��الی ش��ده غرغره��اش
شروع شده. «

بیح��ال میخن��دم و چش��م کش��یده ای میگم و تلفن رو
قطع میکنم. صدای موزیک

رو باال می��برم و س��عی میکنم ذهنم رو خ��الی از فک��ر
بکنم. نباید خودم رو شل بگیرم

تا دوباره وا ب��دم، خداروش��کر عاق��ل ش��دم و ب��ا پ��ای
خودم به دام شیر نمیوفتم.

" دانای کل "

انگش����تر عقیقش� رو دور انگش����ت حلقهی دس����ت
راستش میچرخونه و اخم کمرنگی، از

س��ر عص��اب خ��ردی ابروه��اش رو بهم گ��ره زده. از
آخرین مکالمهش با آیه که به دو شِب

پیش ختم میشد این اخم و دلس��ردی ت��وی دل و روی
صورتش حک کرده بود.
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میثاِق بیطاقت خودش پیش قدم پیام دادن شده ب��ود
و سر حرف رو باز کرده بود.

میثاق توی لفافه اصرار کرده بود و آیه صراحتا انک��ار
کرده و به ش�دت جل�وی اص�رارِمیثاق ب�رای دونس�تن
علت رد کردنش ایستاده بود و الم تا کام حرف نزده

بود. تمومِ

مسافرِت یه روزهش زهرمارش ش��ده ب��ود و ذره ای
حال و هواش عوض نشده بود.

باالخره دیشب میثاق تسلیم شده بود و ب��ه آی��ه گفت��ه
بود که برای پس دادِن

گواهینامهش امروز توی کافیشاپ وگ��ان منتظرش��ه.
طبقهی باالی کافیشاپ پشِت

میزِ دو نفره ای نشسته بود و عمیق��ا ت��وی فک��ر ب��ود.
دست هاش رو چفت هم کرده بود

و انگشت های شستش رو دور هم تاب می��داد. نفِس
سنگینی میکشه که صندلِی

مقابلش بیرون کشیده میشه و آی��ه روی ص��ندلی ج��ا
میگیره. قلب آیه توی دهنش
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میکوبه و از شدت خجالت و شرمندگی قد به ق��د آب
میشه و هی چشم های تَرش

رو از نگاه دلخور میثاق میدزده. میث��اق گواهینام��ه رو
از جیبِش شلوارش بیرون

میکش��ه و ب��ا دوت��ا انگش��ت روی م��یز ب��ه س��مت آی��ه
هولش میده و با صدای دورگه

میگه:

» این هم امانتیتون. «

دستی به گلوی سنگینش میکشه:

» چیزی میل دارین؟! «

آیه لب میگزه و گواهینامهش رو توی کیف ک��وچیکش
جا میده و ضعیف میگه:

» نه... «

میثاق عمی��ق نفس میگ��یره و ب��ا ن��وک کفش��ش روی
زمین ضرب میگیره. آیه که بلند

میشه میثاق سریع سر بلند میکنه و تند و تیز صداش
میکنه:
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» آیه خانم! یه لحظه! «

س��ر انگش��ت ه��ای آی��ه میل��رزه و ب��ا چش��م ه��ای پ��ر
بغضش به صورِت جذاب و پرکشِش

میثاق نگاه میکنه. بغض��ش رو میخ��وره و زب��ونش رو
میون دندون هاش میگیره. هیچ

دوس��ت ن��داره این تص��ویر خ��وبش بع��د از افش��ای
همونی علتی که میثاق پیگیرشه بهمبریزه و ریش��خند
نصیبش بشه. سر پایین میندازه و میث��اق کالف��ه و پ��ر

حرص با

انگشت هاش روی میز میکوبه:

» بشینید� لطفا! «

آیه دوباره روی صندلی میشینه و ت��وی خ��ودش جم��ع
میشه. میثاق به سمت میز

متمایل میشه و آروم میگه:

» ببینید خانم، من اصال پسره آویزون و شلی نیستم.
به هیچکسم تا به این سن
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نگفتم که ازت خوشم اومده... ولی پریشب ب��ه ش��ما
گفتم. «

زبون روی لب هاش میکشه:

» میش��ه دلی��ل ردت��ون رو ص��ریح و واض��ح بگی��د؟!
میخوام ببینم مشکل از مِن؟! من

بیشخص��یتی ک��ردم؟! بی��ادبی و ح��رکت زش��تی از من
دیدید؟! کاری کردم که به

مزاقتون خوش نیومده؟! «

انگشت اشارهش رو تاکیدی تکون میده:

» برای من مهمِ که بدونم... اگه دلیلتون منطقی بود
بدون هیچ حرفی از سر این میز

بلند میشم میرم. «

آیه لب روی هم فشار میده و کفیش رو میون دس��ت
هاش میچلونه. چونهش

میلرزه. همیشه همین ج��وری ب��وده! بیص��دا و آروم و
مظلوم. اصال همین خصلت های
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باعث شد مسیر زندگیش عوض بشه. مسیری ک��ه از
بازگو کردنش خجالت زدهست و

هرط��وری ش��ده میخ��واد جل��وی لحِن محکم و گ��یرای
میثاق کوتاه نیاد. بزاق دهنش رو

همراه با بغضش فرو میخوره و آروم میگه:

» مشکل، از خودِ مِن... من اختی��ار فک��ر و زب��ونم رو
گاهی از دست میدم و برای همین

اون روز ت��وی مغ��ازه ش��ما اونج��وری ح��رف زدم.
«میث��اق نچ بلن��دی میکش��ه و بیت��اب خ��ودش رو ب��ه

صندلی میکوبه. رگه های خشم و

عصبانیت شعله میکشه و عصابش رو میسوزونه.

» خ��انم!! این حرف��ا ج��واب من نب��ود. ه��ر مش��کل و
حرفی که هست االن به من بگو تا

اسمِ سیریِش آویزون روم نیومده. «

بغض آیه سر باز میکنه و چن��د قط��ره اش��ک از گون��ه
هاش سر میخورن. هق
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کوچول��ویی میزن��ه و چون��ه ب��ه قفس��هی س��ینه اش
میچسبونه. از این حالت بیدفاع و

درموندهش متنفره.� لب های لرزونش رو تکون میده
ملتمس میگه:

» خ��واهش میکنم اص��رار نکنی��د... اص��رارتون ع��ذابم
میده. «

میثاق طاقتش ط��اق میش��ه و مش��تش رو آروم روی
میز میکوبه و بلند میگه:

» من هم عذاب میکشم خانم!! از اینکه دارم بی��دلیل
پس زده میشم عذاب

میکشم. خوشت نمیاد از من؟! بگ��و خوش��م نمی��اد...
بگو بدی، مورد پسندم نیستی،

بگو... یه دلیل بگو بِکنم از این میز برم بیرون. «

آیه به گریه میوفته و بلند میش��ه. دیگ��ه بیش��تر از این
نمیتونه مقاومت کنه. بدون

اینکه نگاهی به میثاق بندازه چشم میبن��ده و ب��ا گری��ه
میگه:
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» برای اینکه من مار گزیدهام... از ریسمون س��یاه و
سفید میترسم...� چون من مادرم

نمیتونم از بچهم بگ��ذرم... چ��ون ش��رطی دارم نفس
میکشم اگه پا رو شرط بذارم

نفسم رو میبُرن...«

سریع از پشت میز خارج میشه و با پاهایی ل��رزون از
کافی شاپ بیرون میزنه و

نمیبین��ه چ��ه ج��وری قلب میث��اق رو از ک��ار مین��دازه و
گوش هاش رو کر میکنه. میث��اق ب��ه ج��ای خ��الِی آی��ه

خیره میمونه و

نفس کش��یدن ی��ادش م��یره. مغ��زش ک��ار نمیکن��ه و
نمیتونه جملهی آخر آیه رو هضمکنه. دلش تیکه تیک��ه
میشه و راه گلوش بسته میشه. چفت پنجه ه��اش رو

توی

موهاش میکشه و با ک��ف دس��تش ش��قیقه ه��ای نبض
دارش رو فشار میده...

" ماهک "
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کمدهای اتاقم رو خ��الی میکنم و ل��وازم شخص��یم رو
داخل چمدون جا میدم و خونه

رو تمیز میکنم. کاور پیانوم رو روش میکشم و ش��ش
تا چمدون بزرگ رو جلوی در

میذارم تا رویا بیاد.

لباس میپوشم و به در ورودی تکیه میدم و دست هام
رو داخل سینه ام جمع

میکنم و به در و دیوار خونه نگاه مین��دازم. آه عمیقی
میکشم. تلخ لب هام کش

َ��ر میش��ه. ش��الم رو روی موه��ای میاد و چش��م ه��ام ت
بافته شدهام میکشم و گردن به

سمت شونه ام کج میکنم و لب داخل دهنم میکش��م.
از وقتی به این خونه و

ساختمون نقل مکان کردم ه��زاران بال س��رم اوم��ده،
تلخ و شیرین. روزایی که دلم از

سر ترس و وحشت لرزیده و روزایی ک��ه دلم اختی��ار
از کف داده و پیش همسایهام جا
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مون��ده. آش��نا ش��دن ب��ا دوس��تای جدی��د و دل دادن و
خوِن دل خوردن. یه حِس غریبی

دارم، انگ��ار ی��ه چ��یزی رو همینج��ا ج��ا گذاش��تم و ه��ر
چقدر دنبالش میگردم پیداش

نمیکنم. موبایلم رو از روی پیانو برمیدارم و ب��ه آق��ای
سعیدی پیام میفرستم.

» سالم آقای سعیدی، دیروز خونه رو فس��خ ق��رارداد
کردم و طبق گفتهی شما امروز

ل��وازم شخص��یم رو جم��ع و ج��ور ک��ردم و منتظ��رم
ماشینی چیزی بفرستید تا پیانوم رو

برام بیارن. منتظر تماستون هستم. «

پی��ام رو میفرس��تم و قف��ل ص��فحه رو م��یزنم. فک��ری
توی ذهنم جرقه میزنه و بعد کلی

این پا و اون پا کردن از خونه خارج میش��م و پل��ه ه��ا
رو دو تا یکی باال میرم و زنگِخونهی سمیر رو چند بار
میزنم. بعد از چند لحظه سمیر ب��ا قی��افهی ژولی��ده و

صورتی
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باد کرده در رو باز میکنه. نیم نگاهی به تنش میندازم
و نفس راحتی میکشم!

خداروشکر تیشرت تنشه. با استرس انگشتم هام رو
دور هم میپیچم و میگم:

» از خواب بیدارت کردم؟! «

لب هاش کج میشه و با نگاهش خنگی نثارم میکن��ه و
با صدایی دو رگه میگه:

» یه ربع به هشِت! «

لب به دندون میگیرم و خندهام رو میخورم. ابرو ب��اال
میندازم:

» من دارم میرم. «

س��میر پوزخن��دی از خن��ده میزن��ه و ب��ه تیغ��ه در تکی��ه
میده:

» خوش خبر باشی. «

حرص میزنم. بیادب ببین چه جوری اب��راز خوش��حالی
میکنه. پرو و از سر حرص

چشم و ابرو تکون میدم و تند تند میگم:
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» اص���ال اه���ل این نیس���تم ک���ه حاللیت بطلبم و این
چیزا...� اومدم بگم از روزی که

همس��ایه ش��دیم ت��ا ام��روزی ک��ه از این س��اختمون
میرم... از کارایی که کردم هیچ

پشیمون نیستم و هر ک��اری ک��ردم از ت��ه دلم ب��وده و
خوب کردم. «

نفس کم میارم. ساکت میش��م و ب��ه چش��م ه��ای وق
زده و قیافهی پر بهتش نگاه

میکنم. خ��واب از س��رش پری��ده و لب ه��اش کمی از
هم فاصله میگیره. مثل اینکه

نفسش توی سینه اش حبس ش��ده و تالش میکن��ه ت��ا
راه نفسش رو باز کنه. فکر

کنم تا به حال این روی من رو ندیده بود. تکیهاش رو
از در برمیداره و گیج و منگ

چشم توی کاسه میتابونه:

» یعنی چی! م��یری یع��نی از این س��اختمون م��یری؟!
«انگشت بین دندوناش میگیره و زمین رو نگاه میکنه

و زیر لب زمزمه میکنه:
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» یعنی دیگه همسایه من نیستی؟! کشکه مگه؟! «

بیهوا میگه:

» کجا میخوای بری؟! «

چشم درشت میکنم. یه چیزیش میشه ها!

» میرم خونهی خودم. «

سردرگم و منگ نگاهم میکنه.

» پس اینجا چی؟! «

شونه باال میندازم.

» موقت اینجا بودم دیگ��ه. منتظ��ر ب��ودم خون��ه ام رو
تحویل بدن. «

عمیق نگاهم میکنه. نگاه س��نگینش وزن��ه میش��ه و از
دلم آویزون میشه. کسری از

ثانیه رنگ نگاهش عوض میشه و قبل از اینک��ه در رو
بکوبه خیلی� معمولی میگه:

» خیر� پیش. «

وا این چش شد؟ چرا انقدر غیرقاب��ل پیش بینی��ه ک��ار
هاش؟
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ب��ه در بس��ته نگ��اه میکنم و ت��ا بی��ام این رفت��ارش رو
هالجی کنم تلفنم زنگ میخوره و

آقای سعیدی خبر میده که تا دو ساعت دیگه کارگرها
میرسن تا خونه رو تخلیه

کنن. با حال عجیبی، شبیه غربت، چمدون ه��ام رو از
خونه خارج میکنم و به محض

رسیدن روی�ا داخ��ل ماش�ین میذاریمش��ون و س��ر راه
کلید خونه رو به بنگاه تحویل

میدم و به سمت خونه خودم راه میوف��تیم. دلم س��از
ناسازگاری کوک میکن��ه و کالفهب��ا انگش��ت ه��ام روی
پام ضرب میگیرم. دس��تی ب��ه پیش��ونیم میکش��م و ب��ا

حرص کولر

ماشین رو روشن میکنم و پنج��ره رو ب��اال میکش��م ب��ا
نق میگم:

» کولر ماشین کنتور نمیندازه ها! «

رویا صدای سیستم رو کم میکنه و با اعتراض میگه:

» چت��ه ت��و؟! هی وُل میخ��وری؟! هی ه��وف میکش��ی
بیقراری چرا؟! «
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لب روی هم فشار میدم و چپچپ نگاهش میکنم و ب��ا
اخم میگم:

» تو رو خدا روی��ا! عیب روی من ن��ذار. گرم��ا کالفهم
کرده فقط. «

شونه باال میندازه و موذی میگه:

» من که چیزی نمیگم، فکر کردم ش��اید گرفت��ار یکی
شدی اینجوری میکنی. «

با خنده اضافه میکنه:

» باور کن نشونه هاش رو داری. «

چینی به دماغم میندازم و فیلتر کولر رو روی صورتم
تنظیم میکنم.

» َرمال هم که شدی، دیگه چه نشونه ای دارم؟ «

لب میگزه. چشم تیز میکنم و به پنجره تکیه میدم:

» این راهی که تو داری میری من توی ش��ب ب��ارونی
با شمع رفتم. میخوای به من

یه دستی بزنی از زیر زبونم ح�رف بکش�ی؟! بخ�واب
عزیزم، بخواب خوابش رو ببینی.� «
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قهقهی بلندی سر میده:

» ماشین عمو مونده جلوی خونه قبلی! «

» آره، وقت کردی بیار بذارش ت��وی پارکین��گ. «روی��ا
منمن میکنه:

» درمانت رو ول میکنی؟! «

دم عمیقی میگیرم و امیدوار میگم:

» نه، تا کارهای اقامتم جور شه ط�ول درم�انم تم�وم
میشه. «

روی��ا ت��ا رس��یدن ب��ه خون��ه چ��یزی نمیگ��ه. اثاث��ه ه��ای
خونهی قبلی بابا رو کارگرا به خونه

جدید انتقال� میدن و با کمک چن��د ت��ا ک��ارگر خون��ه رو
میچینیم و باالخره توی

خ��ونهی خ��ودم، واح��د خ��ودم مس��تقر میش��م. از اون
خونه باِغ ویالیی دوتا ساختمون

پانزده طبقهی شیک و بزرگ و دلباز دراوم��ده. نم��ای
جفت ساختمون های مسکونی
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رو نما ایتالیایِی فوق العاده زیبا کار کردن. همه واحد
ها باالی دویست متره و همونی

شده که مامان طرحش رو داده ب��ود. اینج��ا پنج��رهی
هال سمت راست و رو به حیاِط.

دیگه نمیتونم یه لیوان شربت خنک و خوشمزه ب��رای
خودم درست کنم و کنار

پنجره وایستم به ک��وچهی آروم و محی��ط سرس��بزش
نگاه کنم. وسایل شخصیم رو توی

ات��اق ج��ا ب��ه ج��ا میکنم و ب��ا خس��تگی ف��راوان دوش
میگیرم و سرم به بالشت نرسیده

تقریبا بیهوش میشم.

دو هفت���ه از نق���ل مک���ان من میگ���ذره و هفتهی اول
شهریور ماه شروع شده. من هرروز

بیش��تر از قب��ل احس��اس خالء میکنم. انگ��ار هم��ون
وزنهای که از دلم آویزون شده بود

داره کش می��اد و دلم رو پ��اره میکن��ه. ت��وی این دو
هفته ای که گذشته هورناز من رو
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به خونهشون دعوت کرد تا با زنداداشش آشنا بش��م.
از همون اول بقدری گرم و

ص��میمی برخ��ورد ک��رد ک��ه ذره��ای مع��ذب نش��دم و
احساس غریبگی نکردم. درمان فوبیام

رو پیگیری کردم و دک��ترم خیلی� امیدواران��ه گفت ک��ه
نصف بیشتر راه رو برای درمان

قطعی طی کردم. نه میث�اق ن�ه س�میر هیچک�دوم ن�ه
زنگی زدن نه پیامی فرستادن. بااون رفت��اری ک��ه من
از س��میر دی��دم ب��ه یقین رس��یدم ک��ه االن خیلی� هم

راضِی که با من

همس���ایه نیس���ت و من هی ت���وی کاره���اش س���رک
نمیکشم! فقط دلم کمی از میثاق

گرفته که چرا منی که هزار بار گفته مث��ل خ��واهرش
میمونم رو به امون خدا ول

کرده و سراغی از من نگرفته؟ دلم هیچ جوره ب��ا من
کنار نمیاد و جوری کند و

بیحال میتپه که نفس هام رو کند میکنه و حاِل ن��زارم
رو پریشون تر. درِ تراس رو
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باز میکنم و چای به دست پشِت میزِ گرد و کوچولوی
داخل تراس جا میگیرم.

شبهای تهران واقعا بینظ��یره.� چ��راغ ه��ای ش��هر مث��ل
ستاره های آسمون میدرخشن و

شهر رو زیبا نشون میدن. مث��ل آس��مون. دس��ت زی��ر
چونهم میبرم و به اطراف نگاه

میکنم. اون با هورناز خوشه و دل من کج رفت��ه. پس
نباید ازش دلگیر باشم و گلهای

بکنم. جرع���ه جرع���ه چای���ام رو مینوش���م و عقلم
پوزخندی تحویل دلم میده و

سرزنشش میکنه. اگه ح��ال من ب��ده و قلبم بیق��راره
چون دارم توی هوایی نفس

میکشم ک��ه اون هم نفس میکش��ه! زی��ر آس��مون ی��ه
شهر... مطمئنم اگه از خاک ایران

خارج شم حال و هوای این عشق لعنتی هم از س��رم
میوفته و به حالت سابق

برمیگ��ردم. ص��دای تلفن هم��راهم من رو از فک��ر و
خیال� جدا میکنه و به داخل خونه
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ب��ه تم��اس میث��اق برمیگ��ردم. از روی م��یز تلویزی��ون
موبایلم رو برمیدارم و ذوق زده

جواب میدم. با ذوق و هیجان ت��وی خون��ه میچ��رخم و
بلند میگم:

» س��الم بیمع��رفت، خ��وبی؟! س��راغی از من نگیری��ا
نگی کجا رفتی چیشدی. «

س��کوت میث��اق لبخن��دم رو جم��ع میکن��ه و ت��وی ذوقم
میخوره. روی دستهی مبل

میشینم و پاهام رو روی هوا تکون میدم. میثاق نفِس
بلندی میکشه و آروم میگه:

» خوبی ماهک؟! «

همین!! استرس همه وج��ودم رو در برمیگ��یره و بن��د
دلم پاره میشه. نکنه برای سمیر

اتف��اقی افت��اده. دس��تم روی قلبم مش��ت میش��ه و ب��ا
اض���طراب میپرس���م:» من خ... ت���و چ���را ص���دات
اینجورِی؟! اتفاقی افت��اده؟! وای دلم ترکی��د توروخ��دا

یه چیزی

بگو. «
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صداش خسته و پرتشویِش:

» ببین نمیدونم چرا فکر کردم این موض��وع رو فق��ط
با تو میتونم درمیون بذارم...

خیلی آشفته و سردرگم هستم... نمیدونم چیک��ار کنم
همش دارم به شانس

شترمرغیم لعنت میفرستم.� «

تپش قلب میگیرم و بلند میش��م. نگ��ران چش��م ت��وی
کاسه میچرخونم:

» جون به لب شدما! «

کالفه میگه:

» پشت تلفن بگم؟! ط��والنِی، میترس��م ب��د برداش��ت
کنی. فردا ببینمت؟!� میشه؟! «

هول زده دستم رو تکون میدم:

» آره، آره... کجا بیام؟! «

» دوازده بیا کافه وگان. میشناسی؟! «

» اوهوم. تا فردا. «
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تلفن قطع میکنم و طول خون��ه رو راه م��یرم و ه��زار
جور فکر به سمت مغزم حمله

میکنن. فکر اینکه فردا قراره چی بش��نوم ی��ه لحظ��ه
هم رهام نمیکنه و تا خود صبح

توی خواب و بیداری دست و پا میزنم. صبح که بی��دار
میشم طبق روال آراسته

لباس میپوشم و بدون آرایِش خاصی به س��مت کاف��ه
میرم. جونم توی حلقمِ و از

شدت استرس دل درد گرفتم. طبقه همکف همه میز
ها پرِ و ناچار به طبقه باال

م��یرم و ت��ا اوم��دن میث��اق میش��ینم و دس��تم رو روی
شکمم فشار میدم. قامت میثاق

رو که میبینم خشکم میزن�ه و ب�ا چش�م ه�ای درش�ت
شده نگاهش میکنم. تا ح��االاینجوری ندی��ده ب��ودمش!
میثاق همیشه سر حال و خندون و شاد با این میثاقی

که

خسته و گرفته و بیفروِغ زمین تا آسمون ف��رق داره.
لب پایینیم رو تر میکنم و
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متعجب میپرسم:

» چرا...� این شکلی!؟ «

دستش رو روی صورتش میکشه و گرفته میگه:

» چیزی میخوری؟! «

سر باال میندازم:

» نه، فقط بگو چی شده من از دیش��ب ت��ا االن روی
خار نشستم. «

میث��اق چش��م ه��ای پ��ف کرده��اش رو میخارون��ه و
بیمقدمه میگه:

» من عاشق شدم. «

هرچی استرس و اضطراب بود یهو فروکش میکن��ه و
قلبم پر از شادی میشه. چشم

ه��ام ب��رق میزن��ه و خوش��حال دس��ت ه��ام رو بهم
میکوبم:

» باورم نمیشه!! این ک��ه عالی��ه قش��نگ ت��رین اتف��اق
زندگیته. «
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تلخ میخن��ده و ب��ه ص��ندلی تکی��ه می��ده و س��ر پ��ایین
میندازه:

» دیشب که گفتم چقدر شتک شانسم. «

دستم رو زیر چ��ونهم می��ذارم و ب��ا دقت ب��ه حرف��اش
گوش میکنم. قفسهی سینهاش

باال پایین میشه و دردِ دلش سر باز میکنه:

» یهو نمیدونم چیشد... اومد توی مغ��ازه وق��تی رفت
من رو هم برداشت با خودش

ب��رد. دیگ��ه قلبم رو حس نک��ردم... نمی��دونم چیش��د
واقع��ا، گفتم ب��رای اولین ب��ار از یکیخوش��م اوم��ده...
خوش اومدِن معمولی نه ها... یه جور خاص...� جوری

که من رو توی

خودم میپیچه...� دل رو به دریا زدم و گفتم. «

مکث میکنه و ب��ا انگش��ت ه��اش ب��ازی میکن��ه و ت��وی
فکر عمیقی فرو میره.

می فهممش! این حالش، حال من هم هست. ب��ا این
تفاوت که دل من، دست روی
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مال یکی دیگه گذاش��ته و همین داره پ��در وج��دانم رو
در میاره.

یکم منتظر میمونم تا دوب��اره ش��روع کن��ه ولی انگ��ار
میثاق اینجا نیست. با گوشهی

موبایلم روی میز میکوبم که میث��اق یک��ه خ��ورده س��ر
بلند میکنه و پوف بلندی

میکشه. انگشت الی موه��اش س��ر می��ده و ش��رمنده
میگه:

» ببخشید دیگه، االن دو هفتهست وض��عیت من این��ه.
»

عاصی چشم گرد میکنم:

» خب ادامه حرفت رو بزن بعدش هر چقدر دوس��ت
داشتی برو توی فکر. «

دستی پشت گردنش میکشه:

» بهش گفتم ازش خوشم اوم��ده و اگ��ه مای��ل باش��ه
بیاد چند وقتی من رو بشناسه یهو
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گفت نه، بیدلیل گفتا...� من هم حرصم گرفت که چرا
بیدلیل داری ردم میکنی، از

من اصرار از اون انکار... آخر کشوندمش اینجا. «

با دستش میزِ پشت سریش رو نشون میده که دو ت��ا
دختر پشت میز نشستن.

» نشستیم اونجا، دیگه گیر دادم و پافشاری ک��ردم...
گفتم بگو چرا من رو رد

میکنی... بگو من دیوونه میشم خودخوری میکنم اگ��ه
ندونم به چه دلیل گفتی نه.

اینقدر تحت فش��ارش گذاش��تم ک��ه ی��ه... ی��ه چ��یزایی
گفت دود از مخیلهم بلند شد...

مغزم سوخت اصال. «

هیج��ان زده و در ح��الی ک��ه چش��م ه��ام وق زده ب��ه
سمتش خم میشم:» چی گفت؟! «

غمزده پلک باال میکشه و دست هاش رو داخل س��ینه
اش جمع میکنه و به زور، با

صدایی که از ته چاه درمیاد میگه:
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» گفت من م��ادرم... ش��رطی دارم نفس میکش��م...
مار گزیدهام... «

قیافهش کج میشه و میناله:

» ماهک یع��نی چی این حرف��ا!! ش��رطی ب��ودن یع��نی
چی؟! زنگ میزنم جواب نمیده...

پیام میدم جواب نمیده... میگم بیا واض�ح بگ�و من رو
خالص کن من دو هفتهست

مثل مرغ سرکندهام... به هم��ه می��پرم پاچ��ه هم��ه رو
گاز میگیرم همه رو عین قاتل

نگاه میکنم. بابا به کی بگم من دلم سر جاش نیست
دارم خل میشم. «

ش آتیش لب هام آویزون میشه و پلک ه��ام میل��رزه.
جیگرم برای صدای درمونده

میگیره. من ت��ا ح��اال این روی میث��اق رو ندی��ده ب��ودم
االن دارم اینجوری سردرگم و

میثاق خیلی� به من کمک کرده. از منگ می��بینمش غم
عالم توی دلم لونه میکنه.
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همون روزی که س��وار ماش��ینش ش�دم ت��ا من رو ب�ه
خونه برسونه شستم خبر داد که

ناموس دار و آقاست. ی��ا هم��ون روزی ک��ه ب��ا س��میر
همراه شد و من رو از سر نیما

خالص ک��رد. خب رفی��ِق س��میر،ِ مگ��ه میش��ه خ��وب
نباشه؟ اون روزهایی که به دلگرمی

احتیاج داشتم سمیر و میثاق مثل دوت��ا م��رد کن��ارِ مِن
غریبه موندن و ازم محافظت

کردن در حالی که میتونستن این کار رو نکنن چون با
من نسبتی ندارن. حاال که

من رو الیق دونسته و به من پناه آورده باید هرک��اری
که از دستم برمیاد براش بکنم

تا حداقل نصف محبت هایی که ب��ه من ک��رده ج��بران
بشه. لب هام رو بیهدف کش

میدم و بیفکر میگم:

» من باهاش حرف بزنم؟! «
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ابرو ب��اال مین��دازه و خ��ودش رو جل��و میکش��ه:» فک��ر
نکنم راضی بشه. «

ب��ا ی��ه حِس خ��وبی پل��ک روی هم می��ذاره و از ت��ه دل
میگه:

» خیلی� خجالتِی...� حرف میزنه لپاش گل میندازه این
گردی گونه هاش قرمز

میشه دل آدم رو میبره. همچین با چشم های درشت
و مشکیش دلبری میکنه

آدم خودش رو گم میکنه. «

بلن��د میخن��دم و تپش قلب میگ��یرم اینق��در ک��ه ب��ا
احساس دلبرش رو توصیف میکنه.

کف دس��ت ه��ام رو روی هم میکش��م و ب��ا اطمین��ان،�
جوری که ته دلش قرص شه

میگم:

» تو اص��ال نگ��ران نب��اش، این قیاف��ه آوی��زونت رو هم
جمع و جور کن تا من باهاش حرف
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بزنم. فقط ش��مارهش رو ب��ده ت��ا ی��ه بهان��ه پی��دا کنم
بکشمش بیرون. «

میثاق سر باال میندازه:

» بهانه نمیخواد. چند وقت پیش داشت میومد مغ��ازه
من توی خیابون خودمون

تصادف کرد رفتم بیمه نامهی طرف رو گ��رفتم گفتم
هر وقت ماشین رو بردیم

صافکاری میگیم بیای حساب کنی. «

میخنده:

» بیمهنامهش رو نگاه ک��ردم فاق��د اعتب��ار ب��ود ب��رای
همین ترسید بگم پلیس بیاد. «

بلند میشم اشاره میکنم:

» بلند شو ب��ریم مغ��ازهت اون بیم��ه نام��ه رو ب��ده ب��ا
شمارهی من بهش زنگ بزنیم بگیم

االن بیاد. یکه خورده بلند میشم و پشت س��رم می��اد.
متعجب خودش رو به کنارم

میرسونه:
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» االن؟! «بیتوجه به سوالش میگم:

» ماشینت کجاست؟! «

به اونطرف خیابون اشاره میکنه:

» اونج���ا، ب���بینم چی میخ���وای بهش بگی؟ من گیجم
االن یادم افتاد بیمهنامهی اون

یارو به آیه چه ربطی داره؟! «

کن��ار ماش��ینش میایس��تم. ماش��ین رو دور میزن��ه و
همزمان سوار میشیم. کیفم رو

روی پاهام فیکس میکنم و شیطون میگم:

» از االن شد آیه؟! «

بیرمق میخنده و راه میوفته.

» ته دلم رو قرص کردی دیگه. «

از ته دل میگم:

» انشاءالله که خیره. «

تا رسیدن به مغ��ازهش از وجن��ات و نجیب ب��ودن آی��ه
میگه تا چه جوری دلش رو برده

  813                       



هکمن

و به این روز انداختتش. جلوی مغازهش پارک میکن��ه
و کرکرهی ریموت دار رو باال

می��ده و وارد مغ��ازه میش��یم. کن��ار م��یز روی ص��ندلی
میشینم و با آیه تماس میگیرم.

میثاق پشت میز میایسته و آرنج هاش رو به شیشهی
میز تکیه میده و به دهن من

زل میزنه. اضطراب از چشم ه��ای نگ��رانش میب��اره.
باالخره بعد از چند تا بوق طوالنی

جواب میده. صدام رو صاف میکنم و گیرا میگم:

» خانمِ آیه ماندگار؟! «

با تردید جواب میده:» بله، به جا نیاوردم. «

» آممم... شما چند وقته پیش تصادف کرده بودی��د...
یه آقایی زنگ زدن به موبایِل

میثاق بیمهنامهش�ون رو میخ�وان، ص��احب مغ��ازه هم
تاکید کرده باید ماشین شما

اینجا باشه تا برای خسارت قیمت تعیین شه. «

آیه نفس پر حرصی میکشه و آروم میگه:
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» کی بیام؟! «

لبخندی لب هام رو از هم باز میکنه و به میث��اق نگ��اه
میکنم. اخم میکنه و سر

تکون میده. خوشحال میگم:

» االن میتونید؟!� «

با مکث کوتاهی میگه:

» بیام... همون موبایل فروشی؟! «

ه��ول بلن��د میش��م و میث��اق هم از پش��ت م��یز خ��ارج
میشه و رو به روم میایسته و

نگران نگاهم میکنه:

» نه، نه، میتونید بیاید جل��وی ش��عبهی اص��لی بیمه��ای
ایران؟! همونی که رو به روی

پارک ملِت. «

ص��داش ی��ه آرامش خ��وبی داری، از اون ص��داها ک��ه
دوست داری برات الالیی بخونن تا

عمیق و راحت خوابت ببره. قب��ل از اینک��ه قط��ع کن��ه
میگه تا یه ساعت دیگه اونجا من
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رو میبینه.� چقدر ساده! حتی نپرس��ید ت��و کی هس��تی.
خوبه این به نفع من شد. تا

تلفن رو قطع میکنم میثاق دستپاچه تندتند میپرسه:

» چی گفت؟! می��اد؟! نپرس��ید کی هس��تی؟! ش��ک
نک��رد؟! «کیفم رو روی ش��ونهم مین��دازم و ش��الم رو

مرتب میکنم و عاصی میگم:

» وای!! امون بده، نه شک نکرد. چقدر دختره س��اده
اِی. گفت تا یه ساعت دیگه

جلوی بیمهست. خب من برم تا دیر نرسیدم. «

از مغازه خارج میشم و میثاق تا جل��وی در می��اد و ب��ا
بیقراری از دستگیره در آویزون

میشه:

» من رو بیخ��بر ن��ذاریا، نفس��م از االن ب��اال نمی��اد.
برسونمت؟! «

دستم رو روی هوا تکون میدم:

» نه بمون مغازه خودم میرم بهت زن��گ م��یزنم فعال.
»
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کن��ار خی��ابون میایس��تم و تاکس��ی دربس��ت میگ��یرم.
ناخداگاه استرس میثاق هم به من

منتقل شده. تند تند بزاق دهنم رو قورت میدم و کف
دست های عرق کردهام رو

روی هم میکش��م. امی��دوارم بت��ونم خ��بر خوش��ی ب��ه
گوش میثاق برسونم. اصال نمیخواد

اینجوری داغون و وامونده ببینمش. اص��ال بهش نمی��اد
پکر و دپرس و بداخالق بودن.

جل��وی پ��ارک پی��اده میش��م و وارد پ��ارک میش��م. زی��ر
سایهی درخت پشت میز چوبی

میشینم تا آیه باهام تماس بگیره. تا نشستم آیه زن��گ
زد و گفتم بیاد داخل پارک.

کمی شک کرد ولی چ��یزی نگفت. کیفم رو روی م��یز
میذارم و سر پایین میندازم.

کسی کنار میز میایسته و با صدایی شبیه ص��دای آی��ه
صدام میزنه. سریع سر باال

میکشم و باالخره آیه ای که دل میث�اق رو ب��ا خ��ودش
برده رو میبینم. صورِت گرد و
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کوچولو با دوتا چشم درشت و ابروهای کشیده و لب
و دماغ متناسب. بیاختیار

لبخن��د مهرب��ونی م��یزنم. همین اوِل ک��اری مه��رش
بدجوری به دل من نشسته. به

میث��اق ح��ق می��دم. کمی نیم خ��یز میش��م و ب��ا دس��تم
اشاره میکنم:

» بشینید� لطفا! «

مردد رو به روم میشینه و با حرص محکم پلک میزن��ه
و آروم میغره:» خانم ش��ما کی هس��تین؟!� من رو ب��ه

خاطر ماشین نکشوندین اینجا کامال مشخصه. «

آرنج هام رو روی میز میذارم و انگش��ت ه��ام رو بهم
گره میزنم و لبخند کمرنگی

روی لب هام جون میگیره و صادقانه میگم:

» بل��ه درس��ته، ببخش��ید ک��ه ب��ه دروغ متوص��ل ش��دم
همین اول بگم که حاللم کنی...�

مجبور شدم. «

با اخم پلک پایین میکشه:
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» شما کی هستین؟! با من چیکار دارین؟! «

» من... خواهرِ میثاق. «

چشم درشت میکن��ه ب��ا ح��رص دس��تش رو روی م��یز
مشت میکنه:

» برادرتون کم بود شما هم همپاش شدین!؟ من ک��ه
به خودشون گفتم نمیشه. «

لب ب���ه دن���دون میکش���م و ول میکنم. خیلی راحت
میگم:

» برادر من برای اولین بار توی عمرش عاشق ش��ده
و شما دلیل منطقی برای رد

کردنش نگفتید.� داره از درون خودش رو میخوره. دو
هفتهست آروم و قرار نداره. «

سرش روی شونهش کج میشه:

» من که بهش گفتم چرا و به چه علت. «

شونه باال میندازم:

» گنگ بوده براش. «

زار میگه:
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» خب االن من چیک���ار کنم. «نفس میگ���یرم و ب���ه
چشم های مظلومش زل میزنم.

» دلیل واضحش رو بگید. «

دس��ت ه��ای ل��رزونش رو بهم گ��ره میزن��ه و ب��ا بغض
میگه:

» واض����ح بگم بهش میگی����د دیگ����ه من ب����ه دردش
نمیخورم؟! «

بغضش رو قورت میده و زمزمه میکنه:

» دلیلش رو بدون��ه م��یره اس��م من رو هم فرام��وش
میکنه. «

کنجکاو به دهنش نگاه میکنم و محکم میگم:

» مطمئن باش میگم. «

دست های لرزونش رو بهم میپیچه و با بغض و اشک
میگه:

» من شوهرم رو کُشتم. «

ح��یرت زده و م��ات خ��یرهش میم��ونم ک��ه پل��ک ه��ای
خیسش رو روی هم میکوبه و
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ادامه میده:

» شرط گذاشتن برام، شرط گذاشتن اگه ب��ا م��ردی
غیر از برادر و پدرم قدم از قدم

بردارم بچهم رو ازم میگیرن.� «

چینی به پیشونیم میندازم. به گوش هام شک دارم!

» چرا کُشتیش؟� اصال... بهت نمیاد. «

زهر خندی میزنه و سر تکون می��ده و فین فین کن��ان
میگه:

» مادر که باشی همه چی بهت میاد. «

وس��ط ابروه��ام نبض میگ��یره و گن��گ میگم:» میش��ه
واض��ح ت��ر بگی؟! من، من اص��ال نمیفهمم. اگ��ه قتلی

مرتکب شده باشی یا باید

قصاص بشی یا... یا چند سال حبس بکشی. «

سری تکون میده و هی چشم می��دزده. لب ه��اش رو
تر میکنه و سر پایین میندازه:

» سال دوم دبیرستان ب�ودم ک�ه ب�ا یکی آش�نا ش�دم.
فکر میکردم دنیا و عشق و زندگی
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هم��ون آدمِ... فک��ر میک��ردم نباش��ه زن��دگی ب��ا هم��ه
چیزش آوار میشه روی سرم. تا سال

آخر باهم بودیم تا اینکه اصرار پشت اص��رار میخ��وام
بیام خواستگاری، من هم به

مادرم گفتم قبول کردن... گفتن بیاد ببی��نیم اص��ال آدم
هست نیست. «

آه عمیقی میکشه:

» اومدن، اینقدر که باشخص��یت و اجتم��اعی برخ��ورد
کردن بابام از همون اول خوشش

اوم��د... ح��تی ت��وی تحقی��ق هم ازش��ون خ��وب گفت��ه
بودن. «

مستقیم نگاهم میکنه:

» همه چی سریع برگزار شد. توی یه چشم بهم زدن
دیدم سر خونه زندگی خودمم.

خونه ای ک��ه ت��وش ی��ه م��رد دائم��الخمرِ خوش��گذرون
بیفکر زندگی میکنه و یه دختر
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بچهی خام و هیچی ندون. اینقدری نادون بودم ک��ه ت��ا
چهار ماهگیم نمیدونستم

باردار هستم. «

سری از روی تاس��ف و حس��رت تک��ون می��ده و ت��وی
خودش غرق میشه. یهجوری توی

خودش میره که انگار داره با خودش ح��رف میزن��ه و
منی اینجا وجود نداره. آرنجم

رو به میز تکیه میدم و کف دستم رو تکیه گاه چونهم
میکنم.

» کیارش اونی ک��ه نش��ون می��داد نب��ود. ت��وی اجتم��اع
جوری برخورد میکرد که انگاری

از اون خوب ت�ر و آق��ا ت��ر وج��ود ن�داره، ولی درونش
سیاه بود... یه دیو دو سر بود که

دائما در حال عیش و نوش بود. دل س��یاهش زن��دگی
رو هم تیره و تار کرده ب��ود.ج��وری ک��ه ح��ق نداش��تم
برم خونهی پدرم... صبح تا ش��ب خون��ه نب��ود و ش��ب

هم میومد

سهمم ازش کتک بود و ناسزا. «
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قلبم یه گوشه مچاله میشه و تیر میکشه. حتی تصور
اینکه همچین دختره مظلوم

و سر به زیری رو به باد کتک بگیری هم زجر آور بود.
سکوت میکنم تا خودش

ادامه حرفش رو بزنه. دس��تی ک��ه روی م��یز گذاش��ته
رو محکم مشت میکنه و انگشت

هاش رو داخل مشتش فشار میده.

» هفت ماهه باردار بودم که مادرش اومد خونهمون،
گریه کردم و از وضع زندگی

برباد رفتهم براش گفتم. در کم��ال ناب��اوری گفت ک��ه
میدونسته کیارش چهکارست و

به الکل اعتیاد داره. قبول کرده براش زن بگیرن ک��ه
درست بشه، پاک بشه، سالم

بشه. «

نیشخندی میزنه:

» ولی نفهمی����دن زن����دگی دو نف����ره دیگ����ه رو هم
سوزوندن. بعد از به دنیا اومدن آریوس،
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کیارش که بهتر نش��د هیچ ب��دتر هم ش��د. وق��تی کت��ک
میخوردم دلم برای خودم خون

نمیش��د فق��ط و فق��ط فک��ر میک��ردم اگ��ه من بم��یرم
پسرم چی میشه چه بالیی سرش

میاد. اینقدر ازش مح��افظت میک��ردم ک��ه لج کی��ارش
درمیومد و سعی میکرد به

آریوس هم آسیب بزن��ه. آری��وس ک��ه دو س��الش ش��د
دیگه ظرفیتم پر شد، خسته شدم،

کم آورده بودم. بچه ب��ه اون ک��وچیکی رو میخواس��ت
بزنه، میخواست تنها دلخوشیم

رو ازم بگیره... نمی��دونم اون لحظ��ه اون هم��ه زور و
قدرت رو از کجا آوردم... نمیدونم

چیشد قبل از اینکه با پاش سر بچه رو له کنه با همه
زور و جونم هولش دادم. «

به اینجای حرفش که میرسه تنش میل��رزه و ص��داش
خش برمیداره. رنگ از رخش
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می��پره و نفس زن��ان ادام��ه می��ده:» ه��ول ک��ه دادم
سرش خورد به گوشهی میز تلویزیون... خوب بود. پا

شد من رو زد و

از خون��ه ک��ه میخواس��ت ب��ره ب��یرون جل��وی در زمین
افتاد و دیگه بلند نشد. «

ترسیده وای بلن��دی میکش��م و دس��تم رو جل��وی دهن
باز مونده ام میگیره و یکه

خورده نگ��اهش میکنم! ک��امال غ��یر عم��دی کش��تتش.�
بزاق دهنم رو قورت میدم و آروم

میگم:

» بعدش چی شد؟! «

» بعدش آمب��والنس و کالن��تری و زن��دان. ت��ا چهلمش
بازداشت بودم و از دوری بچهم

هزار ب��ار میم��ردم و زن��ده میش��دم. از اینک��ه کی��ارش
مرده بود ناراحت نبودم چون اگه

ه��ولش نمی��دادم پ��ارهی تنم جل��وی چش��م ه��ام پرپ��ر
میشد و تا آخر عمر من تبدیل به
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ی��ه دی��وونهی روانی میش��دم. روز چه��ل و یکم پ��در
کیارش اومد مالقاتم و گفت نذاشته

پای پزشکی قانونی به ماجرا باز بشه و جوری قض��یه
رو سر هم کردن که انگار کیارش

گیج ب��وده و نفهمی��ده س��رش رو ب��ه کج��ا کوبی��ده و
خونریزی داخلی رخ داده. گفت

تقص��یر� خودش��ون ب��وده من رو ب��ه پس��ر ناخلفش��ون�
وصل کردن و با بیگناه جلوه دادن

من خواستن جبران کنن. گفت به شرطی این کار رو
کرده، به شرطی که تا زمانی

آری��وس ب��زرگ نش��ده و ازدواج نک��رده ح��ق ن��دارم
همقدم مردی بشم و محکومم بشینم

بچهم رو توی اوج جوونی تنها بزرگ کنم. «

حسرت وار ب��ه و عمی��ق ب��ه چش��م ه��ام زل میزن��ه و
نفس عمیقی میگیره. دستش روی

روی صورت خیس از اشکش میکشه:
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» اگه من پیشنهاد برادر ش��ما رو قب��ول کنم حض��انت
آریوسم رو ازم میگیرن.

نمیذارن رنگ بچهم رو ببینم. نفس من به نفس ه��ای
پسرم وصله نمیتونم بهخاطر

دلم از پارهای تنم بگذرم. «

با خجالت لب میگزه و س��رخ میش��ه:» وگرن��ه وج��ود
مردی مثل برادر شما توی زندگی هر زنی الزمه. «

لبخند تلخی م��یزنم. دس��ت دراز میکنم و دس��ت ه��ای
یخ زدهش رو میون دست هام

میگیرم.

» تجربهی خیلی خیلی تلخی داشتی. منی که شنونده
بودم دلم ریش شد چه برسه

به تویی که توی ماجرا ب��ودی. ولی ت��و میت��ونی ب��ا ی��ه
وکالت قانونی و محضری خودت

رو از شر این شرط خالص کنی. «

دست هاش رو از حصار انگشت هام آزاد میکنه و ب��ا
پوزخنده جیگر سوزی بلند
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میشه و کیفش� رو بر می داره و کنارم میایسته.

» نمیش���ه، خیلی دنب���الش دوئ���دم ولی ب���ه ج���ایی
نرسیدم. ممنون که به حرف هام گوش

ک��ردین. خوش��حال میش��م اگ��ه برادرت��ون رو متقاع��د
کنید.� روز خوش. «

از کنارم رد میشه و من تا زمانی که قامتش از دیدم
خارج شه با نگاهم دنبالش

میکنم. اینجوری که نمیشه! معلومه آیه هم از میث��اق
خوشش اومده. اگه طرفت

بینهایت عاشقت باشه، ج��وری ک��ه دو هفت��ه خ��واب و
خوراک نداشته باشه بچه داشتن

و بی��وه ب��ودن مهم��ه؟! مه��ر آی��ه قش��نگ ب��ه دل من
نشسته و من نمیتونم به خاطر این

دالیل به میثاق بگم بیخیالش شو. باید مفصل باه��اش
حرف بزنم. بلند میشم و به

سمت خیابون راه میوفتم. شماره میثاق رو میگ��یرم.
انگار روی تلفن خوابیده بود که
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اینقدر سریع جواب داد.

» چیشد؟!� دیدیش؟! چی گفت! «

ب��ه ه��ول ب��ودنش بلن��د میخن��دم و ت��وی پی��اده رو راه
میرم.

» ببینمت بهت میگم. دارم میام مغازهت. «

تندتن��د میگ��ه:» من مغ��ازه نیس��تم ک��ه اوم��دم پیش
داداش. «

دلم مالش میره و با لحنی ک��ه س��عی میکن��ه ش��ور و
اشتیاقم رو برای دیدن سمیر

پنهان کنه میگم:

» بیام اونجا؟! بیام؟! «

ریلکس میگه:

» آره، منتظرم. «

باشهی پر ذوقی میگم و قطع میکنم. سرعت به قدم
هام میبخشم و سوار تاکسی

میشم. بندبند دلم برای دیدن دوباره سمیر میل��رزه و
نفس هام رو سنگین میکنه.
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پلک روی هم میذارم و شقیقه به پنجره میچس��بونم و
اجازه میدم قلبم برای

خودش بکوبه و ذوق کنه.

" سمیر "

فیل��تر س��یگارم رو داخ��ل س��ینک مین��دازم و پ��ر اخم
حرکات هول زده میثاق رو دنبال

میکنم. تندتند لباس های پخش و پال رو از روی میز و
مبل ها و زمین برمیداره و

ظرف های کثیف رو روی کانتر قرار میده. لب��اس ه��ا
رو بغل میکنه و به داخل اتاق

م��یره. از آش��پزخونه خ��ارج میش��م و مقاب��ل ک��انتر
میایستم و دست به کمر میگیرم و

بلند داد میزنم:

» خواستگار قراره بیاد؟! وسواست گرفت��ه؟! چت��ه؟!
»

تیش��رتم رو از روی دس��تهی کاناپ��ه برمی��داره و ب��ه
سمتم پرتاب میکنه که روی هوا
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میگیرمش. نفس میگیره:» نه ماهک داره میاد اینج��ا.
»

آنی عرق سردی روی تنم میشینه و رگ گ��ردنم نبض
میگیره. دو هفتهست خالی

بودن طبقهی پ��ایین روی مِخ مِن. ع��ادت ک��رده ب��ودم
شب ها جلوی پنجره وایستم و با

صدای روح نواز پیانو زدنش ج��ونم از تنم ج��دا ش��ه و
اساسی حال بکنه. تا االن

نتونس��تم این ع��ادتم رو ت��رک کنم! خب زوده. ع��ادت
نکردم به اینکه نیست تا هی به

ه��ر بهان��ه ای بی��اد در خ��ونهم. ع��ادت نک��ردم دیگ��ه!
نفسم رو از پره های دماغم بیرون

میدم و تیشرتم رو میپوشم و تلخ به میثاق میتوپم:

» تو باهاش در ارتباطی؟! «

ِ ظرف های ک��ثیف رو داخ��ل س��ینک می��ذاره و اوه��وم
کشیده ای میگه و با خنده

میگه.
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» امروز هم رفتم دیدمش. «

ام��پر میچس��بونم و دس��ت ه��ام رو محکم روی ک��انتر
میکوبم و غیر ارادی از سر

خش��می ک��ه نمی��دونم از کج��ا س��راغم اوم��ده فری��اد
میکشم:

» باهاش در ارتباطی و دیدیش!!! اونوقت االن داری
به من میگی؟! تو چته میثاق

چرا از وقتی ک��ه این دخ��تر از اینج��ا رفت��ه ت��وام گم و
گور شدی؟! «

میثاق وق زده نگاه میکن��ه و مق��ابلم میایس��ته و بهت
زده میگه:

» بعد از دو هفته صبح دیدمش. این چند هفت��ه رو هم
که نبودم بهت میگم جریان

چی بوده. «

ب��ا انگش��ت شس��تش گوش��هی لبش رو میخارون��ه و
مشکوک چشم تیز میکنه:

» داد و هوارت ستون های خونه رو لرزوند. «
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شیطون چشمکی میزنه و خفیف س��ر تک�ون می�ده:»
چی اذیتت کرد هوم؟! خبریه؟! «

قفسهی سینه ام تیر میکشه و صورت جم��ع میکنم و
هولش میدم و با غیض

حرص میگم:

» گمشو بابا، اره خبر مرگ توئه. «

میث��اق دن��دون نم��ا میخن��ده ک��ه ت��وی ص��ورتش ب��راق
میشم و انگشت اشارهم رو روی

سینه اش میکوبم:

» نمیاد خونه من... نمیاد جایی که دو ت��ا پس��ر مج��رد
نشستن. «

چپ چپ نگاهم میکنه و انگشتم رو از روی س��ینهش
پس میزنه و پر حرص میگه:

» یه چیزیت شده واقعا! هزار دفع��ه اوم��ده اینج��ا در
حالی که ما دوتا باهم بودیم. «

کنارش میزنم و به س��مت ات��اق م��یرم. محکم و بلن��د
میگم:
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» نمیخ��وام حس ن��اامنی داش��ته باش��ه! می��بریمش
بیرون یه جا بشینیم حرف بزنید. «

» مگه توام میای؟! «

یه چیزی توی دلم میجوشه و رگ غ��یرتم ب��اد میکن��ه!
فکر کنم مریض شدم. جلوی

در اتاق میایستم و به سمتش میچرخم و دندون روی
هم میکشم و میغرم:

» میام. «

لب پایینیش رو بیرون میده و زیر لب زمزمه میکنه:

» خب بیا. کج اخالق. «

ش��لوارم رو ع��وض میکنم و موه��ام رو ش��ونه میکنم.
بدون اینکه بفهمم دارم به خودم

میرسم. یهو به خ�ودم می��ام و وس�ط ات�اق میایس��تم.
سر پایین میندازم و دستی به ته

ریشم میکشم. لب به دندون میگیرم و پل��ک میبن��دم.
چرا جوش آوردم؟! چرانمیخوام بیاد اینجا ب��ا م��ا تنه��ا
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باش��ه! مگ��ه قبال نب��وده؟! ق��اطی ک��ردم میث��اق رفت��ه
دیدنش.

پر از حرصم. میترسم ببینمش نیش به جونش ب��زنم.
اوف بلندی میکشم. آخه چرا

باید ازش حرص داشته باشم؟! به من چ��ه آخ��ه. هی
دارم جلوی خودم رو میگیرم تا

نرم ولی اختیار پاهام رو ندارم. همراه میثاق از خونه
خارج میشیم و من پشت

فرم��ون میش��ینم و ماه��ک س��ر خی��ابون منتظ��ره م��ا
ایستاده. کناره ایستگاه تاکسی

ایستاده و دست هاش رو توی سینهش جم��ع ک��رده و
سر پا پایین انداخته و چند

حلقه از موهای فرش روی صورتش افتاده. از شدت
گرما پوست سفیده صورِت

گردش به سرخی میزن��ه. ش��یطون رو لعنت میکنم و
با سرزنش چشم ازش میگیرم.

آخه این دختر چه اهمیتی برای من داره که من آنالیز�
میکنم یا عصبانی میشم؟
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خودت رو جمع و جور کن سمیر، قوالت رو با خ��ودت
یادت نره. مرد باش. کنار پاش

ترم��ز میکنم و س��وار میش�ه. از آین�ه نگ��اهش میکنم،
یهجور نگاه خاصی از پشت سر

به نیم رخم نگاه میکنه که اسید معدهم ت��ا حلقم ب��اال
میاد و عضلهی سمت چپ

س����ینه ام منقبض میش����ه و نفس����م س����ینه ام رو
میسوزونه. زیر لبی جواب سالمش رو

میدم و چشم هام رو به خیابون میدوزم. میثاق امون
نمیده و کامل به پشت

میچرخه و نگران و مضطرب میپرسه:

» من رو دق دادی ماه��ک، قلبم ت��وی دهنمِ دخ��تر...
بگو چیشد، چی گفت! «

ماهک چشم غرهی ریزی نثارش میکنه:

» خیلی� حرفا گفت. اومدم جدی باهات ح��رف ب��زنم.
اول فکر میکنی بعد جواب

میدی خب؟! «
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میثاق مکث میکنه و با تردی��د باش��ه ای میگ��ه. ماه��ک
دستاش رو بند صندلی ها

میکنه و جدی میگه:

» بچ���ه داره و مطلقهس���ت. ب���از هم عاشقش���ی؟!
«میثاق بعد از چند لحظه کوتاه، گرفته میگه:

» خب اینارو که رفتم دیدمش به خودم گفت...� «

پشت چراغ قرمز میایستیم و ح��یرت زده محکم روی
کلهی میثاق میکوبم:

» مرتیکه رفتی دیدیش؟! رفتی باهاش ح��رف زدی و
به من نگفتی!! بزنم دو تا شی؟!

« م

یثاق صورت جمع میکنه و سرش رو میماله و میناله:

» دسِت یا آجر! بابا نه به داره نه به باره. ب��ذار ب��بینم
چه خاکی توی دلم ریخته شده.

»

با غیض و توپ پر چشم ازش میگ�یرم و یه�و چش�مم
به ماشین کناری میوفته که
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میِخ ماه��ک ش��ده و چش��م ه��ای ورقلمب��دهش رو از
ماهک نمیگیره. خون توی رگ هام

پمپاژ میکنه و فشاری به فکم میارم. زل میزنم بهش
تا سنگینی نگاهم رو احساس

کنه ولی انگار نه انگار. الله اک��بر. کلهم ب��اد میکن��ه و
کاسهی چشم هام داغ میشه. با

لحن بدی، خیلی تلخ و بد داد میزنم:

» چشم های باباقوریت نترکه! کنترل� کن اون کثافت
ها رو. «

بدون اینکه نگاه از ماهِک در حال ص��حبت بِکَن��ه پ��روو
پروو جوابم رو میده:

» نترس بترکه میرم چشم پزشک. «

دیگ��ه خ��ون جل��وی چش��م ه��ام رو میگ��یره و اختی��ار
عصاب و غیرتم رو از دست میدم.

در ماشین رو باز میکنم و میغرم:

» االن ی��ه چش��م پزش��کی بهت نش��ون ب��دم چش��م
دریده. «
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همزمان با پیاده شدن من میثاق ترسیده میگ��ه:» ای
خدا!! داداش... «

پسره ترس�یده ی�ه نگ�اه ب�ه چ��راغ مین�دازه و قب��ل از
اینکه دستم به دستگیره برسه گاز

رو پر میکنه و با صدای جیغ الستیک ها از چراغی ک��ه
حاال سبز شده بود با سرعت

باالیی عبور میکنه. خون خونم رو میخوره. ب��ه مس��یر
رفتنش نگاه میکنم و عربده

میزنم:

» ت��و مای��ه نداش��تی وگرن��ه وایمیس��تادی ت��ا کِ��رم
قهوهایت کنم فاق کوتاه. «

جملهم تموم نشده بوق ماشینا به صدا درمیاد و فیوز
مغزم رو میسوزونه. میثاق

پیاده شده و در حالی که خودش رو روی سقف کش
میده ملتمس میگه:

» حاجی رفت دیگه، بیا بریم دیوار صوتی گوش ه��ام
ترکید. «
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روی پاشنه پا به سمت حجم عظیمی از ماشین ه��ای
الین وسط میچرخم که پشت

سر ما ردیف شده ب��ودن. گ��وش ه��ام زن��گ م��یزنن و
چینی به گوشه چشم هام میندازم

و داد میزنم:

» بوق رو روی ماش��ین ه��اتون خری��دین ی��ا ج��دا؟ ی��ه
دقیقه بیشتر وایستادین؛ گوشت

تنتون رو سالخی نکردن که هی زر زر زر. «

سوار ماشین میشینم و راه می��وفتم. میث��اق و ماه��ک
متعجب به من زل زدن. دنده رو

جا میندازم و از گوشه چشم نگاهشون میکنم. ت��رش
رو میگم:

» سینماست؟!� اومدین بیرون حرف بزنید ی��ا میخ من
بشید. «

میثاق آروم میگه:

» گف��تیم یکم قاراشمیش��ی؛ یکم آروم ش��و بع��د م��ا
شروع کنیم. «
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دهن برای میث��اق کج میکنم و پل��ک ب��اال میکش��م و از
آینه به ماهک نگاه میکنم.

نیش شل کرده و ب��ا لبخن��ده گن��ده ای نگ��اهم میکن��ه.
همچین دلم داغ میشه انگار آبجوش ریختن روش. بر
شیطون لعنت من چرا این ش��کلی ش��دم؟ ماه��ک ب��ا

همون نیش

باز به سمت میثاق میچرخه:

» یعنی اص��ال ب��رات مهم نیس��ت ک��ه ازدواج ن��اموفق
داشته و حاصل اون ازدواج یه

بچهست؟ «

میثاق اخم میکنه و توی جاش جا به جا میشه.

» معلومه که نه، ازدواج داشته که داشته. مگه قانون
وضع کردن همهی آدما باید یه

بار ازدواج کنن؟ «

ماهک س��رخوش میخن��ده و اینق��در پ��ر ان��رژی و روح
نوازِ خندهش که ناخودآگاه لب
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های من هم کش میاد و به طرز عجیبی جون میگیرم
از خندهش. فرمون رو دور

انگش��ت ه��ام می��پیچم و تندتن��د نفس میگ��یرم. خ��دایا
خودت عاقبت من رو بخیر کن.

ماهک میگه:

» خب از یه مانع عبور ک��ردیم. ی��ه چ��یزی هس��ت ک��ه
اگه بگم شاید عقب نشینی کنی!

ولی بعد از اینکه شنیدیش لطفا درم��وردش فک��ر کن
باشه؟! «

میثاق پر تردید سر تکون میده. ماه��ک کمی ح��رفش
رو مزهمزه میکنه و میگه:

» قتل غیر عمد مرتکب ش��ده. بهخ��اطر بچهش خیلی
اتفاقی باعث مرگ همسرش

شده. «

به وضوح دی��دم ک��ه نفس میث��اق ب��رای لحظه��ای بن��د
اومد و رنگش زرد شد. نگران
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دس��تم رو روی زان��وش می��ذارم و چن��د ب��ار ص��داش
میکنم. یهو نفسش رو به شدت

بیرون میفرسته و رنگ و روش قرمز میش��ه. دس��تی
به گردنش میکشه و ضعیف

میپرسه:

» چرا؟! «ماهک جدی و کمی غمزده میگه:

» ب��رات مهمِ؟! اگ��ه ب��ه ی��ه ن��تیجهی قطعی رس��یدی
بهش زنگ بزن از خودش بپرس، اگه

نتونستی کنار بیای این عشق رو توی دلت دفن کن و
هیچوقت سمتش نرو. «

میثاق بهم ریخته، با قیافهای زار رو از ماهک میگ��یره
و به جلو میچرخه. سر پایین

میندازه و خطاب به من میگه:

» این گوشه موشه ها نگه دار میخوام پیاده شم یکم
راه برم. «

قلبم پر از نگرانی میشه. چه جوری تنه��اش ب��ذارم؟!
سر تکون میدم:
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» پیاده بشی که چی! میریم خونه. «

آشفته پلک روی هم میکوبه:

» داداش من االن مغ��زم فلج��ه، ب��ذار راه ب��رم ب��اد
بخوره کلهم میام پیشت. نگه دار

همینجا. «

دلم داره میترک��ه ب��راش. انگ��ار ی��ه بمب یه��و ت��وی
جونش منفجر شده که اینجوری

بهمش ریخته. با دلی ریش شده کنار خیابون پیادهش
میکنم. پاهاش رو روی زمین

میکشه و وارد پیاده رو میش��ه. از روی ش��ونه ماه��ک
رو نگاه میکنم که بغ کرده به

میثاق نگاه میکنه. چشم غره میرم و میتوپم:

» ببین چی کارش کردی! «

فین فینی میکنه و گرفته میگه:

» خودش خواس��ت خب. «همینج��وری م��ات نگ��اهش

ِ میکنم. چق��در مهرب��وِن. چق��در دلن��ازک و اش��ِک دم
مشکیه.
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خندهم میگ��یره ولی چش��م ازش نمیگ��یرم. چش��م از
پیاده رو میگیره و سوالی سر

تکون میده:

» هوم؟! «

غد، با نیمچه اخمی میگم:

» من اسنپ ام؟! «

حدقههاش گرد میشن و دل من رو قلقلک میدن.

» وا!! یعنی بیام جلو؟!� «

ال اله اال الله ای زیر لب میگم و چشم ریز میکنم:

» دختر بهت نگفتن اینجوری به کسی نگاه نکنی؟! «

به جلو میچرخم:

» اگه زحمتت نمیشه البته. «

س��ریع پی��اده میش��ه و کن��ارم میش��ینه. فرم��ون رو
میچرخونم و راه میوفتم. دستش رو

هی روی پاش میکشه. معلومه داره با خودش کلنجار
میره. صدام میکنه. یه مدلی
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عجیب اسمم رو به زبون میاره. ی��ه ج��وری ریتم دار.
اینقدر اینجوری روی اعصاب من

بره تا پیادهش کنم ممول. عمدا سر تکون می��دم. ب��ا
عذاب وجدان میگه:

» نباید میگفتم نه؟! کار اشتباهی کردم؟! آخه... آخ��ه
خودش ازم خواست، اگه

خودش اصرار نمیکرد که نمیگفتم. «

ش���ونه ب���اال مین���دازم:» داری میگی خ���ودش ازت
خواس��ت! اینک��ه ن��اراحتی ن��داره. فق��ط داره ض��عیف

میشه،

این مدلش رو دوست ندارم. میثاق همیشه کوه بوده
نمیخوام ضعیف ببینمش. «

گنگ میپرسه:

» ضعیف؟! یعنی چی! «

س��ر ب��ه س��متش میچرخ��ونم و دس��تم رو بن��د دن��ده
میکنم. چقدر چشم هاش شفافه!
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چ��را ت��ا ح��اال ب��ه خ��وش نقش ب��ودن ج��زء ب��ه ج��زء
چهرهش توجه نکرده بودم؟! پوزخندی

به خودم میزنم. مگه من جز بُت عقلم به چ��یز دیگ��ه
ای هم توجه میکردم! این

دختر که جای خود داره.

» آدمِ عاشق ضعیف میشه، رنج��ور میش��ه، درمون��ده
میشه. عین یه معتاد میمونه که

همش نسِخ و دنبال یه نفس از بوی تن معشوقشه تا
حالش جا بیاد. «

ماهک آروم میشه و سر به سمت پنج��ره میچرخون��ه.
من عشق رو توی سن کم

اینجوری تجربهش کرده ب��ودم. این م��دلی ک��ه من رو
عبید یارم کرد. من رو از خودم

گرفت و من دیگه من نبودم. ماهک بدون اینک��ه پل��ک
بزنه به بیرون خیره مونده و

دس��تش رو زی��ر چونه��اش فیکس ک��رده. چن��د ب��ار
صداش میزنم که نمیشنوه. انگار
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ب��دجوری غ��رق خ��ودش ش��ده. آروم ن��وک انگش��ت
اشارهم رو به بازوش میکوبم که

وحشت زده به س�متم میچرخ�ه و ب�ا چش�م ه�ای وق
زده و لب های نیمه باز نگاهم

میکنه. نفسم تنگ میشه سریع چش��م ازش میگ��یرم.
کاش میتونستم کلهم رو به

پنجره بکوبم. لب باالییم رو به دهن میکشم:

» کجا باید برم؟! «

» سمت فرشته! «

جفتمون سکوت میکنیم و چن��د لحظ��ه بع��د ماه��ک ب��ا
منمن و خجالت میگه:» یه چیز� بپرسم؟! «

» بپرس. «

» عصبانی نمیشی که؟! «

نگاه گذارایی بهش میندازم و اذیتش میکنم.

» فوقش کلهت توی شیشه میپوکه. «

عاصی میشه و دن��دون قرچ��ه ای میکن��ه و ب��ا ح��رص
مشتش رو پشت دستی که روی
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دنده گذاشتم میکوبه:

» من رو دست انداختی!! «

لبخند کمرنگی لب هام رو کش میده. به دس��تم نگ��اه
میکنم، المصب چرا جونم

تکون خورد؟! ب��را چی دارم میخن��دم. اوه��ومی از ت��ه
گلوم خارج میشه و بهش نگاه

نمیکنم. به سمتم متمایل میشه. قش��نگ واض��حه ک��ه
عکسالعمل هاش غیر ارادی و

دسِت خودش نیس��ت. رگ قلبم نبض میزن��ه و وس��ط
قفسهی سینه ام میسوزه.

» چرا اینقدر دعوا میکنی. من اصال نفهمیدم که چ��را
پیاده شدی یورش بردی سمت

اون ماشیِن. «

» حساسم دیگه، خوش ندارم به دختری که پیش مِن
چپ نگاه کنن. «

ح��یرت زده هین بلن��دی میکش��ه و دس��تش رو جل��وی
دهنش مشت میکنه:
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» وای!! به من نگاه میکرد؟ «

پوزخندی از خنده میزنم:

» کاش نگاه میکرد... «

ح��رص م��یزنم و بلن��د میگم:» م��رتیکهی َچپَرچول��ه،
داش��ت میخ��وردت... من اص��ال اص��ال تحم��ل ش��ل

ناموسی رو

ندارم. «

با شرم سر پایین مین��دازه و ب��ا انگش��ت ه��اش ب��ازی
میکنه. پنجره رو پایین میکشم و

دم عمیقی میگیرم. این چه بالئیه آخه! ت��وی ب��االترین
نقطهی شهر کنار چند تا برج

بلند نگه می��دارم. دس��تش رو بن��د دس��تگیره میکن��ه و
قبل از اینکه در رو باز کنه،

بدون اینکه به من نگاه کنه میگه:

» عش��ق اگ��ه واقع��ا عش��ق باش��ه آدم رو قدرتمن��د
میکنه، به آدم انگیزه زندگی میده و
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بهش روح میبخشه تا نفس بکشه. عش��ق اگ��ه از ت��ه
دل باشه آدم رو سر به راه میکنه

و تالشگر. یه جوری آدم رو سرپا میکنه که زلزل��ه هم
نمیتونه اون آدم عاشق رو

زمین بندازه. ممنون که من رو رس��وندی. روز بخ��یر.
»

پی��اده میش��ه و مِن ح��یرت زده و م��ات زده رو ج��ا
میذاره. حرفاش توی سرم پیچ

میخوره و رعشهای به س��لول ه��ای مغ��زم مین��دازه و
انگار دوباره من رو ریاستارت

میکنه. به سختی نفس��م ب��اال می��اد و آب دهنم خش��ک
میشه. عشق به آدم قدرت

میده! پس چرا... چرا من وقتی با هورناز بودم عبی��د
و گوش به زنگش بودم؟ چرا

هرچی میگفت چشم بس��ته قب��ول میک��ردم؟ چ��را ب��ه
درست و غلط حرف هاش توجه

نمیکردم؟ چرا هزار بار به پاش خار و خفیف ش��دم و
همش حس درموندگی داشتم؟
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اگه اون عشق ب�ود چ��را من رو ض�عیف ک��رد؟ مغ��زم
داغ میکنه و کوتاه نفس میکشم.

محکم س��رم رو تک��ون می��دم. قلبم ت��یر میکش��ه و از
دردش صورت جمع میکنم.

مشتم رو روی پیشونیم میکوبم و پل��ک میبن��دم. ت��وی
لحظه مهم ترین تصمیم

زن���دگیم رو میگ���یرم. موب���ایلم رو از زی���ر دس���تی
برمیدارم و با هورناز تماس میگیرم.

بدون اینکه جواب سالمش رو بدم محکم ولی گرفت��ه
میگم:

» میخوام تیر آخر زندگیم رو پ��رت کنم. «مث��ل اینک��ه
متوجه نمیشه چی میگم. انگشت شس��ت و اش��ارهم

رو روی پلک هام

فشار میدم و با دلهره میگم:

» این دختره من رو یه ج��وری نگ��اه میکن��ه، نگ��اهش
عجیبه، لبخندش مخ پیچم

میکن��ه، بهم دس��ت میزن��ه ج��ونم میل��رزه. ی��ه... ی��ه
چیزایی میگه درکشون نمیکنم
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ولی تا ته مغ��زم رو بی��دار میکن��ه. چش��م ه��ام رو ب��از
میکنه. با اینکه اصال برام مهم

نیست ولی الکی به خ��اطرش میخواس��تم دع��وا کنم.
میثاق رفته دیدنش من داغ

کردم. «

نفس میگیرم و قلبم توی خوِن جوشانم قلقل میکن��ه
که اینجوری قرار رو ازم

گرفت��ه. نفس کم می��ارم. نیمچ��ه نفس��ی میگ��یرم و
بریده مینالم:

» من معنی این حالت ها رو حالیم نمیش��ه. نمی��دونم
چه مرگی من رو گرفته

نمیفهمم چی به چیه! «

شقیقه ام رو به پنجره میک��وبم و ج��وری ب��زاق دهنم
رو قورت میدم که سیبک گلوم

جا به جا میشه. رگ گردن و پیشونیم برجس��ته ش��ده
و توی کورهی آتیش دست و پا

میزنم. مجال نمیدم هورناز کلمه ای حرف بزنه.
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» ولی هورناز ت��و گف��تی� ماه��ک من رو دوس��ت داره،
میخوام ریسک

کنم. میخوام دوباره به خ��اطر ح��رف ت��و ب��ه خ��ودم و
زندگی بیرحم فرصت بدم.

می��دونم زوده ولی میخ��وام این ت��یر رو ت��وی ت��اریکی
پرت کنم. «

اوف بلندی میکشم و با پلک های بس��ته پش��ت س��رم
رو به صندلی میکوبم و زار

میگم:

» خیلی� آشفته ام. «

هورناز چند دقیقه��ای س��کوت میکن��ه و بع��د ب��ا خن��ده
میگه:» نفست جا اوم��د؟! چی اینج��وری اس��پند روی

آتیشت کرده؟! «

دستم رو به ته ریشم میکشم:

» نمیدونم... «

دوباره میخنده:

» من میدونم. تازه به چشمت اومده نه؟! «
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» المصب یه جوری آدم رو نگاه میکنه زب��ون آدم ب��از
میشه. به خودم قول داده بودم

سمت این حرف ها نرم. «

با زیرکی میگه:

» باز هم دم خودم گرم که تکونت دادم، وگرن��ه بای��د
با همون زندگی خالی از هیچ

میساختی.� «

بدون توجه به حرفش میگم:

» تصمیم اشتباهی گرفتم نه؟! «

رک میگه:

» ن��ه، به��ترین تص��میمِ از نظ��ر من، عش��ق از نگ��اه
ماهک میباره. خدا رو چه دیدی شاید

تو رو توی خودش غرق کرد. «

با لحن خاصی ادامه میده:

» آشفتگی و دلشوره از صدات میباره. ت��و هیچ��وقت
بهخاطر من هول نشدی،

اینجوری بیقرار و کم صبر نشدی... «
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تک خندهای میزنم:

» یه جوری ام. «» یه ج��ور خیلی� خ��وب دیگ��ه! ب��بین
من منتظر خبر خوش از طرف تو میمونم. یه

حسی بهم میگه آخر این آشفتگیت آرامِش محضه. «

االناست که مغزم منفجر ش��ه. س��ر و ت��ه مکالم��ه رو
میزنم و تلفن رو قطع میکنم. با

همون حال آشفته و نفس بریده و قلبی ک��ه روی دور
تند میکوبه راه میوفتم و به

سمت خونه میرم. هزارتا فکر و خیال توی مغزم ب��اال
و پایین میشه و من رو تا مرز

عربده زدن پیش میبره. عرب��ده م��یزنم و ب��ه فرم��ون
میکوبم ولی ذره ای آروم

نمیشم. این تصمیم یا من رو به زوال میکشه ی��ا س��ر
پام میکنه. ماشین میثاق رو

مقاب��ل س��اختمون پ��ارک میکنم و وارد خون��ه میش��م.
نمیتونم یه جا بند بشم تا آخر
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شب دوش میگیرم و از هولم خونه تمیز میکنم و چند
تا از کارهای سایتم رو انجام

میدم و هزاران هزار بار به میثاق زنگ میزنم ب��ا خ��ط
خاموش مواجه میشم. درد

خودم کم بود این هم اضافه شد. با تموم این کار ه��ا
نه ذهنم آزاد میشه تا آروم

میگیرم. تا سه و نیمِ شب صبر میکنم و منتظر میثاق
میمونم ولی خبری ازش

نیست. چراغ ها رو خاموش میکنم و به سمت ات��اقم
میرم. تا پام رو داخل اتاق

میچرخم و نگ��ران ب��ه چه��رهی می��ذارم رو خون��ه ب��از
میشه و میثاق وارد خونه میشه.

گرفته و اخمآلودش نگاه میکنم. وسط خونه میایسته
و سر باال میگیره. دست هام

رو روی بازوه��اش می��ذارم و آروم تک��ونش می��دم و
میغرم:

» میدونی ساعت چنده؟! دلم تیکه پ��اره ش��د از بس
هزار راه رفت. گوشیت چرا
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خاموشه؟! «

نگاه بیتفاوتی بهم میندازه و کنارم میزن��ه. متعجب ب��ا
چشم هام دنبالش میکنم.

این ارامشش اصال عادی نیست و من رو میترس��ونه.
روی کاناپه میشینه و پا روی پا

میندازه. سر باال میگیره و بیمقدمه میگه:

» یکی دو هفت���ه ای ب���ریم لواس���ون؟! «چی���نی ب���ه
پیشونیم مین��دازم و کن��ارش میش��ینم. دس��تم رو روی

زانوش میکوبم:

» خوبی داداش؟! «

بیتوجه به حرفم دستش رو روی دستم میذاره:

» دوتایی بریم نفسمون توی این هوای آل��وده نپیچ��ه.
»

با اینکه سر قضیهی هک میترسم از تهران به مدت

طوالنی خارج شم ولی با این حال بخاطر حال میثاق
قبول میکنم. این همه سال
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همراهم بوده و لحظهای تنهام نذاش��ته، وقتش ش��ده
که من هم جبران کنم.

» میریم. صبح بریم؟! «

» هوم... صبح یه کار کوچی��ک دارم ت��ا چم��دون جم��ع
کنی برگشتم. االن بخوابیم؟!

خیلی خستهم. «

نگ��اه نگ��رانم رو از روی ص��ورتش برمی��دارم و بلن��د
میشم و لحاف و تشکی براش پهن

میکنم. میثاق بدون اینکه لباس ه��اش رو ع��وض کن��ه
سر روی بالشت میذاره و یک

دو سه خ��وابش می��بره. دل من رو میس��وزونه ب��ا این
حالش. وارد اتاق خودم میشم و

بعد از کلی غلتیدن و کلنجار رفتن با خ��ودم دم دم��ای
صبح خوابم میبره. صبح که

بیدار میشم با جای خالی میث��اق مواج��ه میش��م. خ��دا
میدونه کجا رفته. سری از روی
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تاسف تکون میدم دوش میگیرم و لباس هام رو توی
چمدون جا میدم...

" دانای کل "

ماشین رو مقابل هایپر مارکت پارک میکن��ه و منتظ��ر
میشینه. از دیروز تا حاال

اینقدر به این موضوع فکر کرده بود که ذهنش خ��الی
از فکر بود. گردن میچرخونه وبه داخ��ل ه��ایپر چش��م
میدوزه. دی�روز ک�ه از بچ�ه ه�ا ج�دا ش�ده ب�ود ب�دون

معطلی، بدون

اینکه به چیزی فکر کنه یا بخواد آی��ه رو قض��اوت کن��ه
باهاش تماس گرفته بود و

راست و درس��ت قض��یه رو از زب��ون خ��ودش ش��نیده
بود. حاال به این فکر میکرد عاشق

زنی شده که بچه داره و قتل غیرعمد مرتکب ش��ده!
وقتی خودش رو جای آیه

میذاشت تا م��رز س��کته ک��ردن هم م��یرفت. پس این
کار ناگهانی آیه رو تحسین
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میکنه چون حتی حیوانات هم برای نج��ات ج��وِن بچ��ه
هاشون همدیگر رو میدرن.

االن نمیخواس��ت فک��ری بکن��ه. دیش��ب قب��ل از اینک��ه
موبایلش رو خاموش کنه به آیه

پیام داده بود و گفته بود میخ��واد ب��بینتش.� آی��ه هم ب��ا
کلی دلهره قبول کرده بود و

گفته صبح به بهانهی خرید ب��ه ه��ایپر م��ارکت م��یره و
میتونه چند دقیقهای باهاش

حرف بزنه. آیه رو میبینه که با سری پ��ایین افت��اده از
داخل هایپر بیرون میاد و به

سمت چپ میره. دستش رو روی بوق میذاره ت��ا آی��ه
متوجهش بشه. آیه ترسیده از

جا میپره و تا سر باال میاره ماشین میث��اق رو میبین��ه.
بزاق دهنش توی گلوش گیر

میکن��ه و ض��ربان قلبش غ��یر ع��ادی ب��اال م��یره. گون��ه
هاش رنگ میگیرن و با طمانینه

س��وار ماش��ین میث��اق میش��ه. س��الم آرومی می��ده و
کیسه های خرید رو روی پاهاش
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میذاره. توقع داشت بعد از اینکه میث��اق هم��ه چی رو
فهمید بی حرف تلفن رو قطع

کنه و شمارهش رو محض احتیاط مس��دود کن��ه. ولی
به محض اینکه قطع کرد براش

پیامک فرستاد که حتما باید ببینتش. آیه ت��وی خ��ودش
جمع میشه و از گوشهی

چشم به میثاقی نگاه میکنه که با جدیت و اخم ب��ه رو
به رو زل زده. سیبک گلوی

میثاق تکون میخوره و ح��رف ه��ایی ک��ه ه��زار ب��ار ب��ا
خودش مرور کرده بود رو به زبون

میاره:

» به نظرم تو به عن��وان م��ادر ح��ق داش��تی از بچهت
دفاع کنی. نه میخوام توضیحی در

مورد اون لحظه بدی ن��ه ت��وجیهی بک��نی. اوم��دم بگم
من برای اولین بار عاشق شدم،

واقع��ا عاش��ق ش��دم نمیخ��وام بیگ��دار ب��ه آب ب��زنم و
باعث ویرونی جفتمون بشم. ترجیح
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میدم برم یه گوشه مفصل از همهی جوانب همه چیز�
رو بسنجم بعد از اینکه یه دلش��دم برگ��ردم. ش��ما هم
اگ��ه ت��ه دلت ب��ه من راض��ِی بش��ین فکرات��و بکن. آی

نمیدونم

شرطی زندگی میکنم و ب��ه خ��اطر بچهم و فالن فالن
همهش بهانهست. آدم اگه یکی

رو دلی بخواد همه ج��وره بهون��ه میتراش��ه ت��ا باه��اش
حرف بزنه ببینتش.� «

ته دل آیه میلرزه و عرق سردی روی کمر و گ��ردنش
میشینه. حق با میثاق بود. اگه

این چند سال دل به دل کسی نداده بود بهخ��اطر این
بود که هیچکس و هیچ نگاهی

نتونسته بود دلش رو گرم کنه. وگرنه یه م��ادر مج��رد
بیست و سه ساله هم به همدم و

همراه احتیاج داش��ت. بغض انباش��ته ت��وی گل��وش رو
فرو میخوره و باشه ای زمزمه

میکنه. میخواد پیاده شه ک��ه میث��اق ب��ا هم��ون فیگ��ور
جدی میگه:
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» بشین برسونمت. «

اضطراب تن آیه رو میلرزونه و لرزون، در ح��الی ک��ه
پیاده میشه میگه:

» نه خواهش میکنم، میترسم از همسایه ها یا پ��در و
برادرم شما رو ببینن. «

میث��اق از س��ر ح��رص محکم پل��ک روی هم میکوب��ه و
لب روی هم فشار میده و

مطمئن میشه اگه دل به دل این ارتباط بده باید همه
سختی هاش رو به جون بخره

و تا جایی که میتونه صبر به خ��رج ب��ده. ت��ا آی��ه در رو
میبنده میثاق گاز رو پر میکنه

و با سرعت باال از محل دور میش��ه. بای��د ب��ره ت��ا دل
سنگینش رو سبک کنه. نفسش رو

محکم ب��یرون میفرس��ته و ب��ا ذهن و دلی آش��فته ب��ه
سمت خونهی سمیر مسیر رو

عوض میکنه...
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" سمیر "بعد از اینکه میثاق می��اد ص��بحونه مختص��ری
میخوریم و به سمت لواسون راه

میوفتیم. میثاق که خونهی من لباس نداش��ت مجب��ور
شدم از لباس های خودم برای

میثاق هم بردارم. سر راه کلی خرت و پرت میخ��ریم
تا اون مدت نامعلومی که

لواسون هستیم از گشنگی تلف نش��یم. ط��ول مس��یر
رو میثاق رانندگی میکنه و اجازه

نمیده من رانندگی کنم. نه من جون حرف زدن دارم
نه میثاق. از این سکوت

س��نگین دلگ��یر میش��م و دس��ت می��برم و دکمهی پلی
سیستم رو فشار میدم.

» ساز دلم کوکه برات، لک زده دل واسهی صدات...

یکی باش واسه کسی که یکِی برات...

به سینه س��نگت رو زدم، ب��ه ج��ونت میخ��ورم قس��م،
نمیذارم یه تار هم از مو هات بشه

کم...
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عاشق نشدی بدونی چیه عشق...

یه حاِل عجیب و غربیه عشق...

عاشق نشدی وابس��ته بش��ی، از ع��الم و آدم��ا دس��ت
بکشی...

ای عشق...

ای عشق... «

صدای آهنگ که قطع میشه سر میچرخ��ونم و عاص��ی
میثاق رو نگاه میکنم.

» نمیخوای حرف بزنی؟! «

به نشونه نه سر باال میندازه. انگشت ه��ام رو مش��ت
میکنم:

» میخوای من حرف بزنم؟! «

باز هم همون حرکتش رو تک��رار میکن��ه. دن��دون روی
هم فشار میدم و داد میزنم:» صمم بکم؟! هان؟! «

آروم میخنده و نگاه گذرایی بهم میندازه:

» االن حرفم نمی��اد، ب��ذار برس��یم ویال هم من ح��رف
میزنم هم تو حرف بزن. «
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نفس س��نگینی میکش��ه و دس��تی ب��ه پش��ت س��رش
میکشه:

» بلکه این دل های سنگینمون یکم سبک شد. «

زب��ون روی لب ه��ام میکش��م و دس��ت ه��ام رو ت��وی
سینه ام جمع میکنم. چقد احتیاج

دارم که حرف بزنم. چون االن توی خالء ترین ح��الت
ممکن هستم. صدرصد که

عاشق نشدم. ولی دلم و مغزم همش س��مت ماه��ک
کشیده میشه و برای ثانیه ای

چشم هاش از جلوی تص��ویر ذه��نیم کن��ار نم��یره. من
هم تا رسیدن به ویال دوباره توی

خودم فرو میرم و ه��ر تک��ه از احساس��م رو کن��ار هم
میچینم تا یه تصمیم درست

بگیرم ولی یه چیزی این وسط کمه انگار. بعد از چند
ساعت باالخره به ویال

میرس���یم. ویالی کوچی���ک و ت���وی ب���اغچهی نقلی و
سرسبز.� شاید کل ویال صد متر هم
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نبود ولی عجیب دلباز بود. توی ویال جا گ��یر میش��یم و
چند ساعتی تا شب

میخوابیم تا بیخوابی دیشب رو جبران ک��نیم.� ش��ب ب��ا
همون حال گرفته قارچ و فیله

کب��اب میک��نیم و بس��اط ن��وش رو برپ��ا میک��نیم. کن��ار
شومینهی خاموش میشینیم

پاهامون رو کنار هم دراز میک��نیم و بهم تکی��ه می��دیم.
میثاق انگشت هاش رو توی

هم قفل میکنه و روی شکمش ق��رار می��ده و ب��ا لحن
عادی میگه:

» بهش حق دادم. میدونی شوهرش دائمالخمر ب��وده
میخواسته سر بچه رو له کنه.

اتف��اقی ه��ولش داده. ت��و فک��ر میک��نی ک��ار اش��تباهی
کرده از بچهش دفاع کرده؟! «

گوشهی لب هام به سمت پایین متمایل میشه:

» هیچ اح���دی نمیتون���ه از دل م���ادرا س���ر دربی���اره.
بعضیاشون عجیبن، میبینی بهخاطر
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بچهشون خودش��ون رو ت��وی آتیش مین��دازن. «تنه��ای
بهش میزنم:

» منصرف شدی؟! «

با قاطعیت میگه:

» نه، مطمئنم واقع��ا عاش��ق ش��دم، نمیخ��وام پ��ا پس
بکشم فقط میخوام خوب فکر کنم

و حس��اب ش��ده عم��ل کنم. دو م��اه دیگ��ه بیس��ت و
هشت سالم میشه و تا به این سن

دلخوشی نداشتم. «

ابرو باال میندازم و پیکم رو کنارم میذارم:

» االن دلخوشیت رو توی اون دختر میبینی؟! «

میثاق یه دستش رو دور گردنم میندازه:

» نه توی عاشق شدن میبینم.� همهی موجودات زنده
به همدم احتیاج دارن. آدم اگه

عاشق یه چ��یزی ی��ا ی��ه کس��ی باش��ه دلخ��وش میش��ه
دیگه. یکی همدم از نوع انسان
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میخواد، یکی ب��ه حیوون��ا عش��ق می��ورزه، یکی عش��ق
زمین و آسمون رو توی خدا و

مذهب میبینه.� میدونی دید مردم به عشق متفاوته. «

به نیم رخم چشم میدوزه:

» باهام موافقی؟! «

شونه باال میندازم و بیحال میخندم. انگ��ار الک��ل داره
تاثیر خودش رو میذاره.

» اگه بگم چند سال با یکی بودم و چند س��ال بع��دش
هم به پای عذاب وجدانش

نشس��تم ولی نفهمی��دم عش��ق یع��نی چی خن��ده دار
نیست؟! اصال عشق چی هست! چه

جوری میش��ه دی��د و ش��ناختنش؟! «میث��اق آه عمیقی
میکشه و چشم از من میگیره و به نقطهی نامعلومی

خیره میشه و

زمزمه وار میگه:

» عشق که دیدنی نیس��ت، لمس ک��ردنِی، بای��د لمس
کنی با جون و دلت. «
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یکه خورده نگاهش میکنم.

» پس... دلم لمس��ش کن��ه میفهمم اختی��ار از دس��ت
دادم؟! «

سر باال پایین میکنه و تبسم ک��وچیکی روی لب ه��اش
شکل میگیره:

» اگ��ه دی��دیش دلت گ��رم ش��د، ب��ا خن��دهش خن��دهت
گرفت، هی دلت براش ریخت،

همش هوس کردی نگاهش کنی و ت��وی چش��م ه��اش
غرق شی، صداش هوش از سرت

برد یعنی عشق رو ب��ا دلت لمس��ش ک��ردی و گرفت��ار
شدی. «

اخم میکنم و پلک پایین میکشم. میث��اق پیکش رو پ��ر
میکنه. من هیچوقت هوس

غرق هورناز شم. یعنی اینقدر درگیر مشکالتش شدم
که هیچکدوم از این نکردم

فق��ط دنب��ال این ب��ودم ازم راض��ی باش��ه ت��ا پس زده
نشم و حالت ها رو حس نکردم.
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غرورم به تاراج نره. همیشهی خدا نگران روزی بودم
که بگه من رو نمیخواد و من

رو پیش خ��ودم خ��رد کن��ه. میگن از ه��رچی بترس��ی
سرت میاد! دقیقا سرم اومد. زبون

روی لب پایینیم میکشم و یهو میگم:

» من اصال نمیتونم به چشم های المصبش نگاه کنم.
یه چیزی توی نگاهِش که

وجود آدم رو به آتیش میکشه و داغت میکنه. «

شاتش رو باال میره و با صورتی مچاله شده میگه:

» کی رو میگی؟! هورناز؟! «

انگ��ار ص��داش رو نمیش��ونم. همینج��وری ع��رق ش��ده
ت��وی افک��ار خ��ودم بلن��د میگم:» مثال از ح��رف ه��اش
خیلی خوشم میاد. یه جوری حرف میزن��ه مث��ل اینک��ه

روی

کلهی آدم آب یخ خ��الی میکنن. حرف��اش مت��ه میش��ه
میره توی ته مغزت میشینه.

»
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زانوه��ام رو ت��وی ش��کمم جم��ع میکنم و چون��ه روی
کاسهی زانوم قرار میدم و

پلک میزنم.

» از اداهاش و قد و هیکلشم خوشم میاد انگار. ریزه
میزهست میتونم با یه دست

بلندش کنم. «

نفس تلخم رو بیرون می��دم و پل��ک میبن��دم و ض��عیف
میگم:

» چشم هاش هم که گفتن ن��داره، وزن��ه میش��ه روی
دل آدم. «

میثاق با یه من اخم دست روی شونهام میذاره و من
رو به عقب میکشه. به

دیوارهای شومینه تکی��ه می��دم و الی پل��ک ه��ام رو ب��ه
سختی باز میکنم. صورت به

سمتش میچرخونم.

» هوم؟! «
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مردمک توی کاسهی چشم میچرخونه و کمی عص��بی
میتوپه:

» میگم کی رو میگی؟! هورناز که ریزه میزه نیست!
»

نوشیدنی اثر میکنه و مغزم رو خاموش میکنه و پل��ک
هام همدیگر رو به آغوش

میکشن و قبل از اینکه بخوابم زیر لب میگم:

» عاشقش نشدم ولی ازش... خیلی خوش��م اوم��ده.
«تقریبا سیزده رو گذشته و ما هنوز از این ویالی فنچ

و دنج دل نَکنیدم. هر روز باهم

راه م��یریم و فک��ر میک��نیم و ش��ب ک��ه میش��ه فک��ر
هامون رو برای هم بازگو میکنیم تا

هردمون به نتیجهی مطلوب برس��یم و ب��ا دلی ق��رص
به تهران برگردیم. هنوز هم نگفتم

ته همهی این دو دلی ه��ا و س��ردرگمی ه��ا ی��ه ماه��ک
نامی هست. میثاق هم میدونه تا

خودم نخوام چیزی رو نمیگم. برای همین فق��ط نگ��اه
مشکوکش نصیبم میشه.
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میثاق یه دل شده و نمیخواد این فرصت عاش��قی رو
از خودش دریغ کنه، حتی اگه

این عشق ته نداشته باشه هم دوست داره تج��ربهش
کنه. ولی من... هنوز با عقل و

دلم کلنج��ار م��یرم و ب��ه هیچ نقطهی ام��نی نمیرس��م.
نمیخوام ماجرای هورناز پیش

بیاد. هورناز هیچوقت قب��ول نک��رد ک��ه چ��ه بالیی س��ر
احساس و غرورم آورد و من هم

زیر س��یبیلی� ردش ک��ردم. چ��ون من گن��اه ب��زرگی در
حقش مرتکب شده بودم و زبونم

کوتاه ب��ود. روی کاناپ��ه دراز میکش��م و مچ دس��تم رو
روی پیشونیم میذارم تا از چرت

کوتاهه ظهر بینصیب نمونم. تا چشم هام گرم میش��ه
صدای موبایل میثاق بلند

میشه. چینی به دماغم میندازم. اه چرتم��ون رو پ��اره
کرد. میثاق از آشپزخونه خارج

میش��ه و آب دس��ت ه��ای خیس��ش رو ب��ا ش��لوارش
خشک میکنه. موبایلش رو از روی
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میزِ باالی سر من برمیداره و ب��ا لح��نی خوش��حال ب��ه
پشت خطی جواب میده:

» سالم ماهک خانم. خوبی؟! «

قلبم منقبض میشه! چرا به میثاق زنگ میزن��ه ب��ه من
نه؟! یعنی اینقدر بدم که

نمیخواد با من هم صحبت کنه؟ بیخودی اخم میکنم و
از فکرم دلگیر میشم.

بیخ��ود میکن��ه از من خوش��ش نی��اد وق��تی من ازش
خوشم اومده. یهو با صدای هیجان

زدهی میثاق از جا میپرم و باال تنهم رو از کاناپه ج��دا
میکنم و بهت زده به میثاق

نگاه میکنم که باالی سرم ایستاده:

» واقعا؟! تبریک میگم. آی آی به م��راد دلت رس��یدی
پس. «

بع��د ذوق زده رو میکن��ه ب��ه من بلن��د میگ��ه:» ماه��ک
دخترمون پر کشیدنی شد... گرین کارتش اومده. «
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برای لحظهای ضربان قلبم خاموش میشه و هاج واج
به صورِت خوشحال میثاق نگاه

میکنم. گ��رین ک��ارت ب��رای چی؟ مغ��زم چ��را ک��ار
نمیکنه؟ نفسم ریهام رو میسوزونه تا

باال بیاد. چهار زان��و روی کاناپ��ه میش��ینم و ب��ه میث��اق
خیره میمونم. انگار روی هوا

نشستم اینق��در ک��ه ص��دای میث��اق رو گن��گ میش��نوم.
مکالمهش که تموم میشه تصویر

تار میثاق جلوی چشم هام شفاف میش��ه. موبای��ل رو
داخل جیب شلوارش میذاره و

با حسرت میگه:

» یکی پیدا شده ب��ود ب��رام بیچش��م داش��ت خ��واهری
میکردا! آی بر پدر شانست

میثاق. «

سر باال میگیرم و مات مونده میپرسم:

» گرین کارت چ... میخواد با این گرین ک��ارِت چیک��ار
کنه؟! «
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میثاق به سمت آشپزخونه ق��دم برمی��داره و ب��ا خن��ده
میگه:

» میخواد باهاش کارت بکشه. «

ج��وش می��ارم و تم��وم وج��ودم از ش��دت ح��رص گ��ر
میگیره. بلند میشم و عصبی فریاد

میکشم:

» من با تو شوخی دارم؟! «

یکه خورده وسط خونه میایسته و به سمتم میچرخه.
مردمک هاش توی کاسهی

چشمش میچرخن و آروم میگه:

» برای چی داد میزنی؟! تو چته داداش��م؟! این هم��ه
وقت معطل گرین کارتش بود.

میخواد بره آمریکا. «ه��ول میش��م و دس��ت و پ��ام رو
گم میکنم. قلبم جوری میتپه انگار میخواد از سینه

ام بپره بیرون.� با همون هول و اضطراب پش��ت س��ر
میثاق وارد آشپزخونه میشم و

کش دار نفس میکشم:
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» آمریک��ا ریختن؟! چ��را میخ��واد ب��ره؟! مگ��ه اینج��ا
چشه؟! «

و کمر به کابینت تکیه می��ده و چش��م درش��ت میکن��ه:
میثاق چای ساز رو پر میکنه

» مامان باباش اونجا هستن. بمونه اینجا که چی؟! «

جون از تنم میره. دستم رو بند میز میکنم تا زانوه��ام
خالی نکنه و زمین نخورم. تو

این لحظه اینقدر فشار بهم وارد میشه که گوش هام
سوت میکشه و تن و پیشونی

و گردنم عرق میکنه. از راه دهن سعی میکنم تند تند
نفس بکشم. نباید بره حاال

که من ازش خوشم اومده نبای��د ب��ره. بای��د ی��ه ک��اری
کنم ولی هیچ چی به ذهنم

نمیرس��ه. محکم پل��ک میبن��دم و دس��تم رو ب��ه گ��ردن
خیس و داغم میکشم. بزاق

دهنم رو فرو میخورم و یهو میگم:

» جمع کن برگردیم تهران. «
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چای رو دم میکنه و لیوان ها رو روی میز میذاره:

» حالت خوب نیستا،� گفتم جمعه میریم دیگه. «

دستم روی میز مشت میشه و با پش��ت دس��ت دیگ��ه
ام عرق پیشونیم رو پاک میکنم

و لب تر میکنم:

» تو مغ��ازه ن��داری؟! ولش ک��ردی ب��ه ام��ون ش��اگرد
فنچت؟! «

سر تکون میده و لیوان ها رو پر میکن��ه و پش��ت م��یز
میشینه:

» دست ش�اگرد نیس�ت باب�ام م�یره بع�د از ظه�ر ه�ا
وایمیسته جای من. بشین چای بزن.

«بیحال پاه��ام رو زی��ر بغلم م��یزنم و در ح��الی ک��ه از
آشپزخونه خارج میشم میگم:

» الزم نک�رده، پاش�و جم�ع ک��نیم برگ�ردیم. ت�وام ک�ه
فکرات رو کردی برو دست دختره

رو بگیر برید یه گوشه همدیگر رو بشناسید.� «
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صدایی از میث��اق درنمی��اد. چم��دون رو جم��ع میکنم و
روی صندلی عقب جاش میدم.

میث���اق بیح���رف ویال رو جم���ع و ج���ور میکن���ه و هیچ
اعتراضی نمیکنه. دست و پام یخ

کرده اصال یه ح��ال عجی��بی دارم. ن��ه ح��الم خوب��ه ن��ه
حالم بده. فقط یه چیزی مثل چاقو

پشت گردنم خورده که ت��ا پیش��ونیم درد میکن��ه و هی
عرق داغ روی تنم میشینه.

مثل آدمی میمونم که توی هوا شناوره. جوری مغ��زم
خاموش شده که هیچی رو

حس نمیکنم و نمیفهمم. کنار میث��اق میش��ینم و کمی
توی خودم جمع میشم.

برم بهش بگم ازش خوشم اومده؟! وقتی نمیدونم با
خودم چند چندم برم بهش چی

بگم که امیدوار نشه! اصال چه فرقی میکن��ه گفتن ی��ا
نگفتن من؟! اون که داره میره.

درد سر و گ��ردنم ه��ر لحظ��ه بیش��تر میش��ه و مجب��ور
میشم صندلی رو بخوابونم.
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نمیخوام تا تهران بیدار بمونم. کاش بشه بخوابم...

" ماهک "

روی دس���ر ه���ا س���لفون� میکش���م و ت���وی یخچ���ال
میچینمشون. از شدت ذوق و شوقم

برای امشب دست و پام میلرزه. توی این چند روزی
که میثاق و سمیر خارج از

تهران بودن به لطف میثاق حسابی با آیه رفیق ش��ده
بودم و صفر تا صد زندگی

همدیگر رو برای هم تعریف کرده بودیم. دختره ف��وق
العاده خوش قلب و مهربونیه.

دیشب که بهم گفت میخواد پیشنهاد میث��اق رو قب��ول
کنه و برای اولین بار توی

زندگیش ریسک کنه کلی جیغ زدم و ابراز خوش��حالی

ِ کردم. طی یه فکر ناگهانیشبونه زنگ م��یزنم و تم��وم
گروهشون رو برای شام دعوت میکنم. ساالد درست

میکنم و رو ب��ه آی��ه ای ک��ه پش��ت م��یز نشس��ته و ب��ا
پوست گوجه ها گل درست میکنه
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میگم:

» یعنی االن هیچکس جز دختر عمهت خبر نداره؟! «

سر باال میندازه و لب بیرون میده:

» نه، به هیچکس اعتماد ندارم. حساب مریم از هم��ه
جداست. از واو به واو حرف هام

خبر داره. «

تکه خی��اری گوش��هی لپم می��ذارم و موه��ام رو پش��ت
گوشم میزنم. امشب یه دل سیر

نگ���اهش میکنم. دیگ���ه مهم نیس���ت کس���ی بفهم���ه
دوستش دارم یا نه، من که میرم و

دس��تم هیچ��وقت بهش نمیرس��ه پس ب��ذار یکمی دل
خودم رو آروم کنم. اصال مهمونی

امشب رو بهخاطر دیدنش تدارک دی��دم، مع��رفی آی��ه
بهانهست. غذا ها رو به آیه

میسپارم و وارد اتاقم میشم. لبهی تخت بزرِگ سفید
رنگم میشینم و از کشوی
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عسلی بغل میز به بلیت دوحه و مدارکم نگاه میکنم.
حرف های رویا توی مغزم اکو

میشه:

» ب��رو ب��ه رویاه��ات ب��رس، ت��و ت��وی ای��ران نمیت��ونی
کنسرت برگزار کنی و اونطور که باید

و ش��اید موس��یقی بخ��ونی. ت��و ی��ه ق��دم ب��ا آرزوه��ای
چندین و چند سالهت فاصله داری این

فرصت رو بهخاطر عشق یه طرف��ه از خ��ودت نگ��یر.
تو چند وقته نشستی پای این گرین

ک��ارِت ح��اال ک��ه ب��ه دس��تت رس��یده پ��ا پس نکش. از
ایران که خارج شی حال و هوای این

عشق از سرت میپره. ب��رو کن��ار عم��و و زنعم��و آروم
بگیر. «

قطره اشکی روی تیغهی بینیم کش��یده میش��ه و قلبم
توی سینه بیقراری میکنه.

چ��را گرفت��ار این خواس��تن ی��ه طرف��ه ش��دم؟ چ��را
نتونستم افسار دلم رو بکشم تا سرکشی
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نکنه؟ یعنی دلم رو توی ایران جا ب�ذارم و ب�رم؟ ب�رم
خ��ودم رو س�رگرم کنم ت��ا عشقش�از س��رم بیوفت��ه؟!
میت��ونم دووم بی��ارم؟! م��دارک رو روی زمین پ��رت

میکنم و صورتم رو

می��ون دس��ت ه��ام پنه��ون میکنم و از ت��ه دل گری��ه
میکنم. تا فردا شب دق میکنم

ش��ک ن�دارم. در ات�اقم ب�از میش�ه و آی�ه پ��ایین پاه��ام
میشینه و مچ دست هام رو میگیره

و از صورتم فاصله میده. آیهی دلن��ازک هم ص��ورتش
خیس از اشکه. انگشت هاش رو

روی گونه هام میکشه و گرفته میگه:

» چرا بهش نمیگی؟! من رو ندارم وگرن��ه ب��ه میث��اق
میگفتم تا... «

وحشت زده دس��تم رو روی دهنش می��ذارم و ل��رزون
میگم:

» ن��ه ن��ه ت��ورو ج��وِن آری��وس اگ��ه بگی یع��نی من رو
کشتی. به هیچکس هیچی نگو آیه.
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اون ب��ا هورن��ازِ و اون رو دوس��ت داره. ت��و اون روز
های حال خرابیش رو بهخاطر هورناز

ندیدی ولی من دیدم. بهتره این عشق بیفرج��ام ت��وی
دل خودم بمونه. «

بلند میشه و کنارم میشینه. من رو به آغوش میکش��ه
و با گریه میگه:

» دلت میترکه. «

میون گریه تلخ میخندم:

» بذار توی سینه ام متالش��ی بش��ه ولی س��ر از مه��ر
رازش برداشته نشه که رسوا

میشم. «

ازش جدا میش��م و ب��ه مردم��ک ه��ای ل��رزونش نگ��اه
میکنم و به زور لب هام رو کش

میدم:

» کسی نفهمه ف��ردا ش��ب پ��رواز دارم. میخ��وام ح��د
االمکان بی سر و صدا برم. «

سر پایین میندازم و با خجالت فین فین میکنم:
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» ارتباطم با هم��ه قط��ع ش��ه به��تره، اینج��وری کم��تر
یادش می��وفتم. «دس��تش رو زی��ر چون��ه ام می��ذاره و

سرم رو باال میکشه و غمزده میگه:

» پس من چی؟! «

» فقط با تو، اون هم بدون اینکه میثاق بفهمه. «

س��عی میکنم از این ح��ال و ه��وا درش بی��ارم. ق��رار
نیست بهخاطر من شبش خراب شه،

امش��ب ب��رای میث��اق و آیهس��ت. بای��د خیلی ب��ه ی��اد
موندنی باشه، جوری که هر وقت به

امشب فکر کردن خنده روی لب هاشون بشینه و ت��ه
دلشون ذوق کنن. با شوخی و

خنده س��عی میکنم ح��الش رو خ��وش کنم. غ��ذا ه��ارو
باهم آماده میکنیم و لباس های

مناسب میپوشیم. روسری آیه رو به ش��کل کاله روی
سرش میبندم و هی با خنده

سعی میکنم استرس رو از وجودش دور کنم. نزدی��ک
ساعت هشت بچه ها باهم سر
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میرس���ن و نرس���یده بس���اط ش���یطونی رو ب���ه راه
میندازن. به آشپزخونه میرم و لیوان ها

رو کنار هم توی سینی میچینم و شربت خوش رنگ و
طعم دست سازم رو داخل

لیوان ها خالی میکنم. پردیس وارد آش��پزخونه میش��ه
و نگاه از صورت آیه نمیکَنه.

بعد کلی این پا و اون پا کردن طاقت نمیاره و میگه:

» دوسِت ماهک جون هستین؟! «

آیه سرخ میشه و لب میگزه. قبل از اینکه آیه چ��یزی
بگه سینی رو برمیدارم و

میگم:

» معرفی میشن حاال، بیا بریم شربت بخور حالت جا
بیاد تو. «

پردیس به زور میخنده و پشت سرم راه میوفته. بچه
ها روی مبل های پذیرایی کنار

هم نشستن. س��ینی رو یکی یکی جلوش��ون میگ��یرم.
هوشمند شربتش رو برمیداره و
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پا روی پا میندازه.

» ت����وی فرش����ته همچین خون����ه ای داش����تی رو
نمیکردی؟! بابا مرفه، دست ما رو هم

بگیر. «آب��ان ک��ه خ��وب هم��ه ج��ای خون��ه رو وارس��ی
میکنه کنار دلناز، رو به روی هوشمند و

شهیاد میشینه:

» چه خ��ونهی دلب��ازی داری، از این دی��وار آینه��ای ک��ه
هال و پذیرایی رو هم جدا کرده

خیلی خوشم اومد. مبارکت باشه عزیزم. «

تشکر میکنم و میگم:

» تو رو خدا معده هاتون رو با میوه و آجیل پر نکنی��د
کلی شام پختم. «

چشمکی به پردیس میزنم:

» شیرینی� سفارشی شما رو هم پختم. «

فرشاد مشتی آجیل برمیداره:

» نچ... این دعوت، یه دعوت معمولی نیست... «
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با چشم و ابرو ب��ا آش��پزخونه اش��اره میکن��ه و م��وذی
میگه:

» یه قضیهای پشت این دعوتت هست ماهک خانم. «

بچه ها همه مشکوک به من خیره میشن. ش��ونه ب��اال
میندازم و تا میخوام دهن باز

کنم. زنگ آیفون به صدا درمیاد. ببخشیدی میگم و ت��ا
تصویر میثاق و سمیر رو

میبینم در ورود به ساختمون رو ب��از میکنم. ه��ول ب��ه
سمت آشپزخونه میرم و آیهی

دس��تپاچه رو کش��ون کش��ون جل��وی چش��م ه��ای وق
زدهی بچه ها به سمت اتاق خودم

میکشم.

» بمون همینجا، یهو ببینتت سکته پیچ شه. «

آیه با استرس آرنجم رو میگیره و میناله:

» ماهک... من... من... «اخم میکنم و عاصی هولش
میدم:
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» اِاِاِاِ... من من نداره که این همه باهم ح��رف زدیم.
بمون تا بیاد. «

نیش ش��ل میکنم و ب��ه س��مت در م��یرم. در رو ب��از
میکنم. میثاق تا وارد خونه میشه

خیلی بامزه او میکشه و میگه:

» بابا خفن، تا اومدم توی ساختمون فک��ر ک��ردم پ��ام
رسیده کانادا. «

چشمک میزنه و سر روی شونه اش کج میکنه:

» اس���تخرتون دلم رو ب���رد. امش���ب بخ���وابم ت���وی
استخرتون پوستم چین بیوفته! «

میخندم که سمیر تقریبا به جلو پرتش میکن��ه و در رو
پشت سرش میبنده. با

شیفتگی به صورت پر ابهت و دلبرش خیره میش��م و
قلبم روی ریتم تند بیقراری

میکنه. پلک میبندم و عمیق نفس میکش��م. اش��ک ب��ه
کاسهی چشمم میدوئه. خدایا
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خودت به داد دل نفهمم برس. بغضم رو قورت میدم
و همچنان نگاهش میکنم.

چشم ازم میدزده و فق��ط س��الم می��ده. لب روی هم
فشار میدم و مثل خودش

جوابش رو میدم. با دستم اشاره میکنم:

» بفرمایید بشینید کنار بچه ها، میثاق چند لحظه صبر
کن. «

سمیر بیتوجه به ما به س�مت بچ�ه ه�ا م�یره و میث�اق
متعجب کنارم میایسته و سر

تکون میده:

» هوم؟! «

ب��ا خن��ده نگ��اهش میکنم. چق��در بهم می��ان! خ��دایا
جداشون نکن در هر شرایطی، خیلی

بهم میان.

» اون ات��اق رو میبی��نی، ت��ه س��الن... وس��طِی. «س��ر
میچرخونه و به در بستهی اتاق نگاه میکنه و بیتفاوت

میگه:
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» اره، که چی؟! «

» برو اونجا یه چیزی اونجاست مخصوص تو. «

با شک چشم زیر میکنه. تصنعی اخم میکنم و هولش
میدم:

» برو دیگه اِ. «

سر تک��ون می��ده و ب��ه س��مت ات��اق م��یره. خوش��حال
دست هام رو بهم میکوبم و به

سمت آشپزخونه میرم تا برای سمیر شربت درس��ت
کنم. «

" دانای کل "

با شک و تردی��د ب��ه س��مت ات��اق ق��دم برمی��داره. چی
اینجاست که مخصوِص اونه؟ شونه

باال میندازه و بیتفاوت در اتاق رو باز میکن��ه و هم��ون
جلوی در خشکش میزنه. آیه

درج���ا از روی تخت بلن���د میش���ه و دس���تش رو روی
قلبش میذاره. از نگاه مات و
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مبهوت میثاق گر میگیره و سر پایین میندازه. موهای
حالت گرفته یهطرفهش رو با

اس��ترس کن��ار میزن��ه و انگش��ت ه��ای ل��رزونش رو
مشت میکنه و با کلی خجالت سالم

میده. میثاق یکه خورده جلو میاد و مقاب��ل آیهی س��ر
به زیر میایسته. زبون روی لب

انگار تصویر مقابلش رو باور نک��رده. چن��د ب��ار ه��اش
میکشه و دست به کمر میگیره.

محکم پلک میزن��ه ت��ا مطمئن ش��ه ت��وهم نیس��ت. آی��ه
حرفای دلش رو مرور میکنه و

برای اولین بار ه��ر چن��د ب��ا خج��الت و ص��دای ل��رزون
میگه:

» من... به ح��رف دلم گ��وش ک��ردم... نمی��دونم آخ��ر
این راه به کجا ختم میشه... ولی،

وق��تی دلم راض��ِی... نمیخ��وام خواس��تهش رو ندی��د
بگ��یرم. «دل میث��اق میل��رزه و ه��ری م��یریزه. دلش

راضی بود؟! یعنی قبول کرده؟! اون هم این
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همه مدت رو ب��ه میث��اق فک��ر ک��رده. میث��اق از ف��رط
خوشحالی گرمای عجیبی سر تا سر

تنش رو میگیره و نفس بریده و حیرت زده میگه:

» یعنی بله؟! «

آی��ه بن��د بن��د تنش ب��ا خوش��حالی میل��رزه و س��ر ب��اال
میکشه و به چونهی میثاق نگاه

میکنه. لبش رو ب��ه دن��دون میکش��ه و ول میکن��ه و ب��ا
شرمساری میگه:

» میخوام با شما بودن رو تجربه کنم. «

قلب میث��اق ت��یر میکش��ه و آخ بلن��دی میکش��ه. آی��ه
ترسیده هول میکنه:

» چی... چیشد؟! «

میثاق دست روی قلبش میکش��ه و ب��ا ش��ور و ش��عف
میگه:

» سکتهام دادی دختر، خبر� خوب رو گام��اس گام��اس
میدن طرف یه طرفش لمس

نشه. «
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آی��ه نخ��ودی میخن��ده و ح��اال دلش ب��ه ح��الت نرم��ال
میکوبه. میثاق که هنوز کمی

شوکهس��ت، دس��ت کوچی��ک آی��ه رو می��ون دس��تش
میگیره و پشت دستش رو با انگشت

شست نوازش میکنه:

» آیه؟! «

دل آیه با این آیه گفتن میثاق میلرزه:

» بله؟! «

میث��اق دس��تش رو فش��ار می��ده و ب��ا ذوق میگ��ه:»
ممنون، به طرز عجیبی آروم گرفتم. ممن��ون ک��ه این

فرصت رو به جفتمون دادی!

همینجا قول شرف میدم هیچوقت پشیمون نشی. «

نفس آیه بند میاد و شیرینی زیر دلش میپیچه ک��ه ب��ه
سرفه میندازدش. میثاق پنجه

الی پنجهش سر میده و باهم از اتاق خارج میشن. ت��ا
چشم بچه ها به دست های
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قفل شدهی میثاق و آیه میوفته یهو س��اکت میش��ن و
شوک زده به دست هاشون نگاه

میکنن. چشم ه��ای ماه��ک پ��ر اش��ک میش��ه و ش��روع
میکنه به دست زدن.

" ماهک "

با صدای جیغ و دست من بچه ها به خودشون میان و
هورنازِ تازه از راه رسیده

مبهوت میگه:

» اینجا چه خبره؟! «

وَرجه وُرجه کنان� به سمت میثاق و آیه میرم و بلند و
رسا میگم:

» معرفی میکنم زوج جدید و خوشگلمون میثاق و آیه
خانم. «

بچه ها کمکم از بهت خارج میشن و یک��ییکی بهش��ون
تبریک میگن. پسر ها میثاق

رو به سمت خودشون میکش��ن و دختره��ا مخ آی��ه رو
به کار میگیرن. من هم میز
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ش��ام رو آروم آروم میچینم. هورن��از لب��اس ه��اش رو
عوض میکنه و موبایل به دست

باال سر سمیر میایسته و چیزی نش��ون س��میر می��ده.
سمیر قهقهای میزنه و بهش

میگه:

» شیطون شدی. «

دلم خرد میشه و خرده ه��اش روحم رو پ��اره میکن��ه.
میبینی� ماهک اونا باهم خوش

هستن، رفتن و دور شدن بهترین راهه. همین امشب
رو تحم��ل کن و وجب ب��ه وجبتن و ص��ورت س��میر رو
توی ذهنت حک کن. همین ب��رای دل پ��اره پ��ارهی ت��و

کافیه. سر

میز شام همه با بهبه چهچ��ه غ��ذا میخ��ورن و نمی��بینن
من چه جوری توی خودم

مچاله شدم و با غذام ب��ازی میکنم. پ��ردیس پ��اش رو
به پام میزنه که میپرم:

» هوم؟! «
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محتویات دهنش رو قورت میده:

» وا! ترسیدی؟!� «

به میثاق و آیه که ریز ریز ب��اهم ح��رف م��یزنن و غ��ذا
میخورن اشاره میکنه:

» س��ورپرایز خ��وبی ب��ودا!! حس��ابی ش��وکه ش��دیم.
بیشعورا، چه بهم میان. خیلی� دختره

ملوسِی نه؟! «

تبسمی میکنم:

» اوهوم خیلی.� «

باز هم ناخواسته نگاهم سمت س��میر کش��یده میش��ه
که آروم غذا میخوره. لیوان

دوغش رو پر میکن��ه و ب��ا نگ��اهش غ��افلگیرم میکن��ه.
مات چشم های تیرهش میمونم

و تا جایی که نگاه از چشم ه��ام نگرفت��ه ی��ه دل س��یر
رنگ چشم هاش رو بهخاطر

میس���پارم. س���ر پ���ایین مین���دازه و دِل نیم بن���دم رو
میلرزونه. آهم رو توی سینه خفه
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میکنم و بغضم رو ق��ورت می��دم. اینق��در ت��وی خ��ودم
فرو میرم که از شام و شب

نشینی بعد شام، حتی رفتن بچه ه��ا چ��یزی نمیفهمم.
آیه رو به زور از خودم جدا

میکنم و ت��ا در رو میبن��دم بغض��م میش��کنه و ت��ا خ��ود
صبح خونه رو جمع و جور

میکنم و اشک م��یریزم. چم��دون جم��ع میکنم و اش�ک
میریزم. برای دلی که حوالی

سمیر جا میذارم اشک میریزم. برای وطنی ک��ه دارم
ازش دور میشم اشک میریزم.

تص��ویر س��میر، اون ق��د و هیک��ل تنومن��دش، ص��ورت
اخمو و جدی و پر ابهتش، ص��دایبم و قش��نگش ب��رای
لحظه ای از جلوی چشم هام کنار نمیره. اینقدر گریه

میکنم تا

بیحال میشم و به گوشه میوفتم. ب��ه رفتنم فق��ط پنج
ساعت مونده...

" سمیر "
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از وقتی از خونهی ماهک بیرون اومدم ثانیه ای ق��رار
ندارم. چشم های المصبش

نذاش��ته پل��ک روی هم ب��ذارم. غم ت��وی چش��م ه��اش
بدجوری از دیشب تا االن آشفتهم

ک��رده. اون نگ��اه ه��ای گ��رفتهش ک��ه همش دنب��الم
میکرد و ضربان قلبم رو باال میبرد.

همچین توی خودش فر خورده بود که دلم میخواست
داد بزنم بگم چته؟!� گرفته

نباش بد مصب ق��اطی میکنم دلم ادا می��ده اینج��وری
میبینمت. زبونم قفل شده به

هیچکس نمیتونم بگم من از این بشر خوش�م اوم�ده.
دلم برات تاپ تاپ میکوبه.

بس��تهی دوم س��یگار رو هم تم��وم میکنم و هی پنج��ه
الی موهام میکشم. نفسم باال

نمی��اد و دس��ت و دلم میل��رزه. رنگم پری��ده و ح��الم
خوش نیست. تلفن خونه رو

برمیدارم و با میثاق تماس میگ��یرم همین ک��ه تم��اس
برقرار میشه با دلی گرفته و
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صدای خش دار داد میزنم:

» از ماهک خیلی خوشم می��اد. ج��وری ک��ه دلم ب��رای
چشم های المصب و خوشگلش

داره خودکشی میکنه. میخوام بهش بگم... «

میثاق پوزخند تلخی میزنه و مثل خودم داد میزنه:

» خوش اومدنت رو بذار لب کوزه آبش رو بخور. رو
دل نکنی با یکی هستی دلت پی

یکی دیگه رفته؟! آپشن جدیده بهت اض��افه ش��ده! از
این اخالقا نداشتی. «

زیر س�یگاری پ�رم رو از روی ک�انتر برمی�دارم و روی
زمین میکوبم همراه با هزار تکه

شدنش عربده میکشم:» با هورناز نیستم عوض��ی ب��ا
هیچکس نیستم... دلم داره برای ماهک میترکه

میفهمی؟! «

غمگین و آروم میگه:

» بفهمم هم کمکی نمیتونم بکنم چ��ون... دو س��اعت
دیگه گیت های پرواز دوحه
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بسته میشه و ماهک میپره. «

آب سرد روی س��رم م��یریزن ک��ه بیاختی��ار ب��ه خ��ودم
میلرزم و مبهوت زیر لب زمزمه

میکنم:

» چی میگی! «

صدای آیه از پشت خط به گوشم میرسه. با گریه ب��ه
میثاق میگه:

» بگ��و ب��ره دنب��الش،� ماه��ک... ماه��ک هم دوس��تش
داره... بهش بگو بره وقت رو تلف

نکنه. «

یه��و حجم عظیمی از ه��وا وارد ری��ه ه��ام میش��ه و از
حالت مات زده خارج میشم. تلفن

رو بدون اینکه قطع کنم روی ک��انتر پ��رت میکنم و ب��ا
همون تیشرت و شلوار و

دمپایِی خونگی سوئچ ماشین رو از روی آویز کن��ار در
برمیدارم و در خونه رو بسته،
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نبسته ول میکنم و پله ها رو دو ت��ا دوت��ا پ��ایین می��ام.
نمیذارم بره داغ روی دلم بذاره.

شده هواپیم��ا رو نگ��ه می��دارم ولی نمی��ذارم ب��ره. ب��ه
سمت پارکینگ میرم و وقتی جای

خالی ماشینم رو میبینم محکم روی پیشونیم میکوبم.
دیشب جلوی در پارکش

کردم. از در ورود ب��ه پارکین��گ عقب گ��رد میکنم و در
ورودی ساختمون رو باز

میکنم. همین که از خونه بیرون میام آقایی رو جل��وی
خودم میبینم.� مردی جوون

با چهره ی خشک و عبوس.

» آقای سمیر آریا؟! «جلوش میایستم.

» خودم هستم. «

کاغذی رو از جیب کتش خارج میکنه و جلوم میگیره.
منگ و گیج نگاهش میکنم

که میگه:
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» س��رگرد محم��ودی هس��تم از ادارهی آگ��اهی، ش��ما
طبق این حکم بازداشت هستین. «

سرگیجه میگ��یرم و خش��کم میزن��ه! بازداش��ت؟ آخ��ه
االن! خودم رو میزنم به اون راه:

» بازداشت برای چی؟! «

سرگرد نگاه خشکی میندازه و به س��ربازِ الغ��ر و ق��د
بلندی که کنارش ایستاده اشاره

میکنه. سرباز به سمتم می��اد و ی��ه دس��تم رو دس��تبند
میزنه و دستبند دیگه رو به

دست خودش متصل میکنه. به س��مت پ��ژوی یش��می
رنگی میره و جوابم رو نمیده.

سرباز کشون کشون من رو سوار ماشین میکن��ه. در
که بسته میشه پلکم میپره و از

بهت خارج میشم. اصال به این فکر نمیکنم که من رو
دارن کجا میبرن مهم اینه

که من به ماهک نرسیدم. مغزم یخ زده و قدرت فکر
کردن رو ازم گرفته. انگار از
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بیهوشی همین االن خ��ارج ش��دم، هم��ه چی همینق��در
گنگ و نامفهومه. االن تنها

کاری که میتونم بکنم عادی نشون دادِن خودمه، اگ��ه
بترسم یا حرکت اضافهای بزنم

ب��دتر ب��ه شکش��ون دامن م��یزنم. بع��د از رس��یدن ب��ه
پاسگاه من رو داخل اتاق بازجویی

می��برن. ات��اقی تاری��ک ک��ه ه��ر چه��ار گوش��هی دی��وار
دوربین نصب شده و یه میز متوسط

وسط اتاق قرار داده شده. سرباز دس��تبند رو از دور
مچش باز میکنه و جفت دست

ه��ای من رو دس��تبند میزن��ه. س��عی میکنم م��رور کنم
همهی تمرین هایی چند سال

قبل با بچه های هک هماهنگ میکردیم برای روزی که
گیر افتادم. دست هام رو

روی م��یز می��ذارم بهش��ون خ��یره نگ��اه میکنم. ک��اش
میثاق هم میرفت دنبال ماهک!

ک��اش بهت میرس��یدم دخ��تر. در ات��اق ک��ه ب��از میش��ه
ب��دون هیچ واکنش�ی پوزیش�ن خ��ودمرو حف��ظ میکنم.
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صدای پر صالبت قدم ه��اش م��و ب��ه تنم س��یخ میکن��ه
ولی همچنان

خ��ودم رو حف��ظ ک��ردم. ص��ندلی رو ب��ه روییم عقب
کشیده میشه و پوشه ای محکم

روی میز کوبی��ده میش��ه. دری��غ از کوچک��ترین واکنِش
من. آفرین پسر تو میتونی.

مردمک توی کاسهی چشم میچرخ��ونم و ب��ه دس��تش
که روی میزِ نگاه میکنم.

خودکار رو برعکس ک��رده و آروم روی م��یز میکوب��ه.
میخواد روان من رو بهم بزنه.

همزمان که ب��ا خودک��ار روی م��یز میکوب��ه ش��روع ب��ه
حرف زدن میکنه:

» زمانی حکم بازداشتت صادر شد ک��ه از طری��ق ی��ه
آیپی ریکاوری شده پیدات

کردیم. «

بعد محکم و بلند شروع میکنه به خون��دن مشخص��ات
من:
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» سمیر آریا، فرزند علی، تک فرزن��د، بیس��ت و هفت
ساله، دانشجوی انصرافِی آیتی،

دارای یک سایت توی حوضهی کتابخانهی مجازی. «

س��رعت کوبی��دن خودک��ار رو ب��اال می��بره. تپش قلب
میگیرم ولی نمیذارم ظاهرم

تغییری بکنه.

» خب از انگیزهات بگو. «

آروم سر باال میکشم و خونسرد ب��ه چه��رهی اخم��و و
عبوسش نگاه میکنم:

» چه انگیزهای؟ «

بدون توجه به حرفم میگه:

» از کدوم گروهک یا اپوزیسیون خط میگیری! «

ابرو باال میندازم و زمزمه میکنم:

» نمیفهمم!! «پوزخنده مسخره ای میزنه و یه لحظه
هم دست از کوبیدن خودکار لعنتی نمیکشه.

» هک اسناد محرمان��ه و پخش ک��ردنش ت��وی فض��ای
مجازی... «
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خودم رو میزنم به اون راه. تک خنده ای میزنم:

» من اصال نمیفهمم منظورتون چیه! کدوم هک؟! «

لبخند وحشتناکی میزنه:

» همهی دوستات اعتراف کردن. «

میدونم میخواد یه دستی بزنه.

» من خیلی وقته سیستم ندارم. همهی کار هام رو با
گوشی انجام میدم. «

مس��خره نگ��اهم میکن��ه و کوبی��دن خودک��ار رو قط��ع
میکنه و خودش رو به سمتم کش

میده:

» چه جالب! هک تمامی فایل ها روی آیپی پیدا ش��ده
که به اسم تو بوده و از قضا...

تو این سیستم رو نداری. «

چشم تیز میکنه و خفیف سر تکون میده:

» همهی راه در رو ها بستهست پسر ج��ون، مظن��ون
اصلی این پرونده تویی! «
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ضربان قلبم پایین میاد و کمی آروم میگیرم. مظن��ون
یعنی فقط بهم شک کردن و

به این یعنی مطمئن نیستن ک��ه ک��ار من ب��وده باش��ه.
سیبک گلوم تکون میخوره:

» اگ���ه م���درکی علی���ه من هس���ت از ک���انون وکال
درخواست وکیل کنم. «

دوباره همون لبخند وحشتناکش� روی لب هاش شکل
میگیره:

» مدرکی معتبر تر از نشونهی آیپی نیست. اگه گفتم
مظنونی بهخاطر اینه که یه

درصد احتمال دادیم آیپیت هک شده باش��ه... ک��ه من
بعید میدونم. «» من باید با یکی تماس بگیرم. «

بلند میشه و پرونده رو برمیداره:

» تا چهل و هشت س��اعت نمیت��ونم همچین اجازه��ای
بدم. االن میان میبرنت یه جا

که خوب فکر ک��نی، پس��ر زرن��گ!!! به��تره ب��ا ق��انون
همکاری کنی. «
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از اتاق خارج میشه و در رو میبنده. من که چ��یزی رو
پخش نکردم. حتی نصف فایل

های قفل دار بعد از چند روز خودکار پاک شدن. پس
یکی پشت این قضیهست. من

نباید ح��رفی ب��زنم وگرن��ه ب��رام گ��رون تم��وم میش��ه.
دستبند� دور مچ هام رو زخم میکنه

و از شدت اس��ترس قلب درد میگ��یرم. س��ربازی ک��ه
من رو به این اتاق آورده بود، من

رو از ات��اق ب��ازجویی خ��ارج میکن��ه و ب��ه بازداش��تگاه
منتقل میکنه. هیچکس توی

بازداشتگاه نبود. در که بس��ته میش��ه ت��اریکی مطل��ق
خوف به سلول های آدم منتقل

میکنه. یه گوشه میشینم و زان��و ب��ه آغ��وش میکش��م.
اگه توی این دو روز کم نیارم با

میثاق تماس میگ�یرم. اون میتون�ه پش�ت پ�ردهی این
ماجرا رو باز کنه شک ندارم. دو

روز ت��وی بیق��راری و فض��ای خفق��ان� آور بازداش��تگاه
دست و پا میزنم و هی ماجرا رو

  912                       



هکمن

از طرفی فکر ماهک ال به الی فکرم میپیچ��ه و ح��الم
رو بد برای خودم دوره میکنم.

میکنه. دیگه هیچ��وقت دس��تم بهش نمیرس��ه. رفت و
حتی نتونستم بهش بگم بیا

فرصت بده عاشقت بش��م. ت��وی فض��ای س��ی م��تری
بازداشتگاهی که از شدت سیاهی

حتی دست هام رو نمیبینم قدم میزنم و موهام رو به
چنگ میگیرم. اصال

نمیدونم چند روز یا چند ساعت گذشته، فقط میدونم
هر ثانیهای که میگذره به

تار مو از موهای من سفید میشه و یه سال از عمرم
کم میشه. اینقدر راه میرم تا

پاه��ام از ش��دت درد ذوق ذوق میکن��ه. خم میش��م و
ساق پاهام رو میمالم. در باز

میشه و سر باز صدام میکنه. نفس بلن��دی میکش��م و
توی چهارچوب در بازداشتگاه

میایستم تا دستبند دور مچ ها پیچیده بش��ه. ه��ر ج��ور
که شده باید همین االن به
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میثاق زنگ بزنم. همراه سرباز به سمت اتاق سرگرد
ق��دم برمی��داریم. س��رباز در رو بازمیکن��ه و بع��د از
احترام نظامی من رو روی نزدی��ک ت��رین ص��ندلی ب��ه

میز سرگرد

مینشونه. سرگرد پشت میز نشسته و انگشت ه��اش
رو چفت هم کرده و مشتش رو

روی میز گذاشته.

» فکرت کار کرد؟! «

صورت به سمتش میچرخونم:

» من باید با کسی تماس بگیرم. «

چشم هاش برق میزنه و از پشت م��یز بلن��د میش��ه و
کنار میز میایسته. تلفن رو به

سمتم هول میده:

» دو دقیقه بیشتر زمان مکالمه نمیدم بهت. «

به در ورودی تکیه میده و خیره نگاهم میکنه. گوش��ی
تلفن رو به سختی با جفت
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دس��ت ه��ام میگ��یرم و بین ش��ونه و گوش��م قفلش
میکنم. شمارهی میثاق رو میگیرم و

بعد از دو تا بوق، خیلی نگران و آشفته جواب میده:

» بله؟! «

» میثاق؟!� «

مثل بمب میترک��ه و بلن��د بلن��د داد میزن��ه، ج��وری ک��ه
هنجرهش میلرزه:

» مرتیکهی زاخار هیچ معلوم هست کج��ا لش ب��ردی،
میدونی این دو روز چی به سر

من و مادرت و پدرت اومد. کدوم گوری هستی؟! «

ب��ا اس��ترس از گوش��هی چش��م ب��ه دور و ب��رم نگ��اه
میکنم:

» ماهک رفت؟! «

میثاق پوف بلندی از س�ر ح�رص میکش�ه:» یه�و کج�ا
غیبت زد س��میر؟! م��ا هم رف��تیم فرودگ��اه ولی ت��وی

ترافیک بی صاحب مسیر
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گ��یر افت��ادیم و دی��ر رس��یدیم، زم��انی رس��یدیم ک��ه
پروازش پریده بود. تو کجایی بیعقل؟!

»

اهی از سر حسرت میکشم. دس��ت من رو گذاش��تی
توی حنا! حاال من توی این

هاگیرواگیر� چه جوری پیدات کنم! قلبم تیر میکش��ه و
نفسم نیم بند بیرون میاد.

گرفته و آروم میگم:

» من بازداشتم. «

ترسیده فریاد میکشه:

» یا امام حسین... «

برای اینکه سوتی نده، شروع میکنم به رمزی ح��رف
زدن. چون مطمئنم مکالمهام

شنود میشه:

» یادته رفتیم بهشت زهرا، لپت��اپم ت��وی ماش��ین ب��ود،
شیشهی ماشین رو شکسته

بودن و لپتاپم رو دزدیده بودن! «
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میثاق مکث میکنه. انگار فهمیده قضیه از چه ق��راره.
اوهومی زمزمه میکنه. پلک

روی هم میکوبم و لب روی هم فشار میدم.

» مثل اینکه روی اون سیستم هک هایی انجام ش��ده.
چون آیپی به اسم من،ِ من رو

بازداشت کردن تا اصل قضیه معلوم شه. «

میثاق فوری میگه:

» باید یه زمان مالقات بگیرم، کدوم پاسگاهی؟! «

» س��عادت آب��اد. «» ه��ر ج��ور ش��ده زم��ان مالق��ات
میگیرم... «

ح��رفش نص��فه نیم��ه میمون��ه و تم��اس قط��ع میش��ه.
گوشی رو روی تلفن میذارم و

صاف سر جام میش��ینم. س��رگرد� برمیگ��رده و پش��ت
میز جا میگیره:

» نمیخوای حرف بزنی، با وقت تلف کردن فقط ب��ار
خودت رو سنگین میکنی. «

سر تکون میدم:
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» وقتی چیزی نمیدونم چی بگم؟! «

یه وری میخنده و سرباز رو صدا میزن��ه. چش��م ه��ای
پر نفوذش رو قفل چشم هام

میکنه:

» م��دت مون��دت ت��وی بازداش��تگاه تم��وم ش��ه، بای��د
منتقلت کنم زندان. جو اونجا میتونه

یه چیزایی رو یادت بیاره. «

لب به دهن میکشم و س��رباز وارد ات��اق میش��ه و من
رو از پاسگاه خارج میکنه و با

ماش��ین مخص��وص زن��دان من رو ب��ه زن��دان منتق��ل
میکنن. همهی امیدم به مالقات با

میثاِق.

" دانای کل "

آشفته از خونهی سمیر ب��یرون می��اد و س��وار ماش��ین
میشه. آیه نگاهی به چهرهی

گرفت��ه و غم��زدهی میث��اق مین��دازه و ب��ه س��متش
میچرخه. دست های میثاق روی
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فرمون مشت میشه و میغره:

» خونهش رو هم تفتیش کردن.� «آیه ترس��یده چش��م
درشت میکنه:

» حاال چی میشه! «

میثاق استارت میزنه و حرکت میکن��ه. اینق��در آش��فته
خیال� و شوکهست که عقلش

به هیچ جا ق��د نمی��ده. ت��ا ب��ا خ��ود س��میر ح��رف نزن��ه
همینجوری سرگردون� توی یه نقطه

درجا میزنه. سر تکون میده و میگه:

» باید براش وکی��ل بگ��یرم. ج��واب مام��ان باب��اش رو
چی بدم! بنده خدا مامانش چند

باری از حال رفت. «

دل آیه خون میشه و گرفته میگه:

» همش پا قدم مِن نحس بود. «

میثاق دلگیر تر از قبل میشه. اخم میکنه و دست آی��ه
رو میون دستش میگیره و
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فشار کوچیکی بین انگشت هاش��ون وارد میکن��ه. بن��د
دل آیه پاره میشه و تا بنا

گوشش سرخ میشه.

» خواهشاً حرفت رو بجو، این مسئله اصال ربطی ب��ه
تو نداره. ما خودمون این مشکل

رو ب��رای س��میر ب��ه وج��ود آوردیم خودم��ون هم بای��د
رفعش کنیم. اصال این برنامه ها

قب��ل از اینک��ه ت��و رو ب��بینم چی��ده ش��ده ب��ود. دیگ��ه
نمیخوام همچین حرفی بشنوما!!

خب؟! «

آیه لب میگزه و آروم س��ر تک��ون می��ده. ت��وی این دو
روز هر وقت که از میثاق جدا

شده از طریق اپلیکیش��ن ه��ای مختل��ف ب��رای ماه��ک
پیغام فرستاده و خبر داده که

سمیر رو دستگیر کردن. ولی دریغ از یه دقیقه آنالین
شدن. برای بار هزارم به ساعت

نگاه میکنه که میثاق عصبی و بلند میگه:
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» چت��ه قفلی زدی روی س��اعت! «آی��ه محکم پل��ک
میبنده و میگه:

» دو روزه از ظهر تا عصر بیرونم. تا حاال انقدر پیش
مریم نمیموندم که؛ خب شک

میکنن! «

میث��اق دس��ت آی��ه رو میکش��ه و روی پ��ای خ��ودش
میذاره و قاطع و جدی، جوری که

آیه رو توی عمل انجام شده قرار بده میگه:

» از این به بعد زیاد میمونی پیشش. «

آیه دستی که زیر دسِت میثاق هس��ت رو آروم تک��ون
میده:

» م��ا درم��ورد ش��رایط من ح��رف زدیم. اگ��ه خ��دایی
نکرده مامانم بره خونهی مریم و

ببینه من اونجا نیستم چی!؟ «

پ��ره ه��ای دم��اغ میث��اق ب��از و بس��ته میش��ه و فکش
منقبض میشه. حق با آیه بود.
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همون شبی ک��ه ت��وی ات��اق ماه��ک ح��رف زدن اتم��ام
حجت کردن درمورد رفت و آمد

آیه. حاال که به قوت قلب و آرامش احتیاج داشت آیه
باید میرفت. دلخور میشه و

دس��ت آی��ه رو ول میکن��ه. آی��ه ه��ول میکن��ه و ب��ازوی
سفِت میثاق رو میگیره:

» تقصیر� من چیه؟! خب... خب... «

میثاق بدون اینکه به آیه نگاه کنه آروم میگه:

» من ک��ه چ��یزی نمیگم، ح��ق ب��ا توئ��ه من فرام��وش
کرده بودم. «

دل آیه از اخم و تخم میثاق میگیره و آروم سر جاش
میشینه. اون هم دوست

داشت زمان بیشتری رو کن��ار میث��اق بگذرون��ه ت��ا این
تپش قبلی که به جونش افتاده

بود رو آروم کنه ولی نمیشد. با وج��ود ب��رادر و پ��در و
پسرش نمیتونست. به خاطر این
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دو روز هم کلی حرف از مادرش شنیده بود. ولی ب��ه
خاطر دلی که به ذوق دیدنمیثاق� و ش��ناختنش میتپی��د
ی���ه گوش���ش رو در میک���رد و اونیکی رو دروازه. از

گوشهی

چشم به میثاق اخمو نگاه میکنه و بیشتر بغ میکنه:

» جلوی یه ایستگاه اتوبوسی چ��یزی نگ��ه دار. دی��روز
که سر خیابونمون پیادهام کردی

تا برسم خونه مردم و زنده شدم. «

میثاق گوشهی خیابون نگه می��داره و ب��دون توج��ه ب��ه
خواستهی آیه با آژانس تماس

میگ��یره. ط��اقت نمی��اره و دوب��اره دس��ت آی��ه رو بن��د
دست خودش میکنه و انگشت

شس��تش رو روی پوس��ت لطی��ف دس��ت آی��ه ح��رکت
میده. گل از گل آیه شکفته میشه

و دلش هری میریزه.

» فردا میرم مالقات سمیر. برم ب��بینم چ��ه گِلی بای��د
به سرمون بگیریم. نمیدونم
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کارم چقدر طول بکشه خودم بهت زنگ میزنم. «

آی��ه باش��ه ای میگ��ه و چن��د دقیق��ه بع��د آژانس س��ر
میرسه. میثاق پیاده میشه و در

عقب رو برای آیه باز میکنه و بعد از سوار ش��دن آی��ه
در رو میبنده. جلوی پنجرهی

صندلی جلو میایسته و پول رو حساب میکن��ه و ج��دی
میگه:

» آدرس دقیق رو آژانس ثبت کرده. «

بعد رو میکنه و به آیه میگه:

» رسیدی به من پیام بده. «

ماشین حرکت میکنه و میثاق به مس��یر رفتنش نگ��اه
میکنه. دستی به موهاش

میکشه و در حالی که سوار ماشین میشه ب��ا پ��درش
تماس میگیره.

» بابا؟! «

فرم��ون رو میچرخون��ه و ص��دای نگ��ران پ��درش ت��وی
گوشش میپیچه:
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» چیش��د باب��ا ج��ان س��میر رو پی��دا ک��ردی؟! ح��الش
خوبه؟! «دل میثاق ریش میشه و چند بار مشتش رو

روی فرمون میکوبه و فریادش رو توی

گلو خفه میکنه. نفس میزنه:

» باب��ا من ی��ه چن��د روزی بای��د پیش س��میر بم��ونم،
وضعیتش زیاد جالب نیست. «

پدرش میخنده:

» تو که سر و تهت رو بزنن اونجایی کفتر جلد،� فقط
اگه وقت کردی یه سری به

خونه بزن والل��ه م��ا گن��اهی نک��ردیم همهی امی��دمون
شدی تو. «

شرمنده میگه:

» چشم، ببخشید بابا کار های مغازه هم افتاده گردن
شما. «

» برو پسر، برو به اون بچه ب��رس نگ��ران مغ��ازه هم
نباش. من رو بیخبر نذاریا. «

» چشم. خدانگهدار. «
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تلفن رو قطع میکنه و به سمت خونهی س�میر م�یره.
اگه یه ربع زودتر رسیده بود

پاس��گاه حتم��ا قب��ل از اینک��ه س��میر رو ب��ه زن��دان
منتقلش� کنن میدید. با دست خودش

داداشش رو ت��وی چ��اه ان��داخت. االن ک��ه ب��ه حض��ور
همهی بچه ها احتیاج داره

هیچکدوم نیستن. یه چیزی هی توی مغزش باال پ��ایین
میشه! اون مدارک قفل

داشت و بعد از چند روز طبیعتا خود ب��ه خ��ود از روی
سیستم سمیر باید پاک

میشدن. میثاق حتی اجازه نداد سمیر از اکانت جعلی
اینستاگرامی هم استفاده کنه.

قرار شد صبر کنن تا نزدی��ک انتخاب��ات پخش��ش کنن.
یه چیزی این وسط با عقل

میثاق جور درنمیاد. اون هم اینک��ه ک��ه ی��ه کس��ی این
وسط دستی توی این کار برده!

حاال اون یه نفر کی��ه؟ ب��ه خ��ونهی س��میر ک��ه میرس��ه
دکمه های پیراهنش رو باز
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میکن��ه و خ��ودش رو ت��وی تخت مین��دازه. مخیلهش
اینقدر داغه که انگار کلهاش رو

ت��وی آتش گداخت��ه ف��رو ک��رده و ه��ر لحظ��ه منتظ��ر
ترکیدن مغزشه. کف دست هاش رو

دو طرف سرش می��ذاره و محکم فش��ار می��ده. ت��وی
این بیخبری دست و پا زدنیعنی خودِ ُمردن. چیشد که
اینقدر بی عقلی کرد و عزیزترینش رو گرفت��ار ک��رد؟

هی

روی تخت پهل���و ب���ه پهل���و میش���ه و پل���ک روی هم
نمیذاره. چند باری به آیه پیام میده

و از حال ب��دش میگ��ه. دوس��ت داش��ت ک��ه ت��وی این
لحظات سخت و نفس گیر آیه کنار

باشه و از حضورش آرامش بگیره ولی چه حی��ف ک��ه
امکان نداشت. با همون حال بد،

عصر رو به شب میرسونه و شب رو ب��ه ص��بح. ص��بح
اول وقت به سمت زندان میره و

ب��ا کلی دن��گ و فن��گ و خ��واهش و التم��اس ب��االخره
میتونه وقت مالقات بگیره. توی
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س��الن انتظ��ار پش��ت م��یز میش��ینه و ب��ا پاه��اش روی
زمین ضرب میگیره. زندانی ها

هرکدوم پشت میز نشسته بودن و با مهمون هاش��ون
حرف میزدن. فضای لعنتیش

اونقدر خوف داشت ک��ه ناخوداگ��اه ض��ربان قلب آدم
رو باال میبرد. سر پایین میندازه و

عرق پشت گردنش رو پاک میکنه ت��ا کس��ی مق��ابلش
میشینه. با ضرب سر باال

میکشه و با چشم ه�ای پ�ر ش�ده ب�ه س�میر خس��ته و
رنجور نگاه میکنه. صداش میکنه

و بدجور صداش میلرزه:

» داداش... «

سمیر غمزده میگه:

» کار من نیست، یکی موش دئونده این وسط. «

میثاق چشم از مچ های زخم و زیلی س�میر نمیگ�یره.
با دلی ترکیده میگه:
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» میدونم. خودم میدونم، برات وکیل میگیرم من ک��ه
سر در نمیارم از حکم و اینا.

»

سمیر لب روی هم فشار می��ده و نفس س��نگینش رو
فوت میکنه. قفسهی سینهاش

ب��ه س��ختی ب��اال پ��ایین میش��ه و خش ص��داش خ��ط
میندازه روی اعصاب میثاق:

» چهجوری وقت مالقات گرفتی؟! ماهک رفت��ه ن��ه؟!
»

میثاق نم چشم هاش رو میگیره و گولهی بغض��ش رو
ق��ورت می��ده:» رفتم پیش رئیس زن��دان. نمی��دونم

داداش. من و آیه رفتیم فرودگاه گفتن هواپیما

پ��رواز ک��رده، ه��ر چق��در هم باه��اش تم��اس میگ��یرم
خاموشه. «

س��میر چش��م ه��ای خس��ته و خ��ون رنگش رو روی
صورت میثاق میچرخونه و ناامید

میناله:
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» میخواس��تم بگم، ولی نمیتونس��تم. یع��نی از خ��ودم
مطمئن نبودم میترسیدم به این

زودیا قبول کنم و بع��دا ب��ه خ��ودم بی��ام ب��بینم اش��تباه
کردم که زود اقدام کردم. نخواستم

حس ب��د این شکس��ت رو هم اون دخ��تره بین��وا حس
کنه. من و هورناز خیلی� وقته که

تموم کردیم. اینقدر مشکل سرمون آوار شد ک��ه ه��ر
بار یادم رفت بهت بگم. هورناز

گفت خودش به ماه��ک میگ��ه ولی مث��ل اینک��ه نگفت��ه
بود. «

میثاق متاثر میشه.

» باید به من میگفتی. من توی لواس��ون ش��ک ک��رده
بودم به حرفات ولی منتظر بودم

خ��ودت بگی. بعدش��م نمیدونس��تم ب��ا هورن��از تم��وم
کردی. «

س��میر دوب��اره تپش قلب میگ��یره و پش��ت قفس��هی
سینه اش تیر میکشه. صورت جمع
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میکنه:

» به مامان و بابام نگو گ��یر افت��ادم، ه��ر وقت رف��تی
خودت با اینجا تماس بگیر من رو

صدا میزنن. فقط نفهمن به زندان زنگ م��یزنی. بگ��و
رفته دبی برای کار. «

لحنش رنگ خواهش میگیره:

» میثاق یه کاری کن من دارم جون می�دم اینج�ا. این�ا
فقط دنبال اونی هستن که این

م��دارک رو پخش ک��رده. از من هیچ م��درکی ن��دارن
ولی به خاطر اون آیپی لعنتی

مظن��ون اص��لی منم. «میث��اق دس��ت دراز میکن��ه و
مش��ت ه��ای س��میر رو بین دس��ت ه��اش میگ��یره و

محکم، با

لحنی که ته دل سمیر رو قرص کنه میگه:

» به آب و آتیش میزنم. زمین و ب�ه آس��مون می��دوزم
ولی تو رو از این لونه موش

نجات میدم داداش. بهم اعتماد کن خب؟! «
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باالخره بعد از چند روز لبخند کم��رنگی روی لب ه��ای
سمیر میشینه و میثاق بیشتر

از نارفیقی خودش دلگ��یر میش��ه و خ��ودش رو ب��رای
چندمین بار لعنت میکنه که

گوش���های از این م���اجرا اون هم حض���ور داش���ت و
تقصیر� کار بود. پیش خودش قد به قد

آب میشه و کم میاره و قطره اش��کی روی گونه��اش
رد میندازه...

" ماهک "

نقطه به نقطهی بدنم گزگز میکن��ه و تم��وم اس��تخون
هام درد میکنه. مثل اینکه

نیمی از بدنم رو توی آب یخ فرو کرده باش��م و نیم��ه
دیگه اش رو توی مواد مذاب.

پل��ک ه��ای مت��ورمم بهم چس��بیده و نمیت��ونم از هم
فاصلهشون بدم. دونه های عرق

سرد و داغ از گ��ردن و کم��رم س��رازیره. چن��د دقیق��ه
میلرزم و چند دقیقه بعد گر
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میگ��یرم. گل��وم خش��که و زب��ونم مث��ل س��نگ س��نگین
شده. صدای گریه و جیغ مامان رو

میشنوم ولی نمیتونم واکنشی نشون بدم:

» ماهک؟! مامانم؟! سعید بچهام تب و ل��رز ک��رده...
سعید!! «

دسِت ب��زرگی روی پیش��ونی خیس از ع��رقم کش��یده
میشه و موهای چسبیده به

پیشونیم رو کنار میزنه:

» ماه��ک ج��ان؟! ب��از کن چش��م ه��ات رو عزی��زم...
«دستمال خیسی جای دستش رو میگیره:

» طبیعیه،� ما هم اوایل نمیتونستیم کن��ار بی��ایم. گری��ه
نکن بچه وحشت میکنه. «

زور میزنم و خفیف س��ر روی بالش��ت تک��ون می��دم و
تنها شبه صوت هایی از گلوم

خارج میشه. ت�وی خ�ودم جم�ع میش�م و دن��دون روی
هم میکشم. دوباره صدای

وحشت زدهی مامان بلند میشه:
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» ی��ا حض��رت عب��اس...� س��عید بلن��دش کن ب��بریمش
بیمارستان بچهام تلف شد. «

بابا یه دست زی��ر زانوه��ام مین��دازه و ی��ه دس��تش رو
پشت گردنم چفت میکنه. لب های

خشکم رو از هم فاص��له می��دم و ب��ا نال��ه اس��مش رو
صدا میزنم. من رو به خودش فشار

میده و با محبت، از ته دل میگه:

» جان بابا، قشنِگ بابا، خوب میشی... «

رگ های پیشونیم تیر میکشه و دردش برق از کله��ام
میپرونه. همین که هواپیما از

خاک ایران خارج شد بغض من ترکید و اشک هام بند
نیومد. قلبم محکم به سینه ام

میکوبید و نفسم رو بند می��آورد. چ��ه ج��وری تونس��تم
قلب رو جا بذارم و بیام اینجا؟

نگ��اه آخ��رش ب��رای ی��ه لحظ��ه هم از خی��الم کن��ار
نمیرفت. همون نگاهی که سر شام
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غافلگیرم کرد و بند دلم رو پ��اره ک��رد. فک��ر میک��ردم
برسم نیویورک همه چی یادم

م��یره و ب��ه روال س��ابق برمیگ��ردم. ولی خیلی زود
فهمیدم دیگه هیچوقت من اون

ماهک سابق نمیشم. چون همهی احساس و ه��وش و
حواسم رو توی ایران جا

گذاشتم و اوم��دم. ی�ه هفتهس�ت موب�ایلم خاموش�ه و
جرات نکردم اینترنت رو روشن

کنم. نمیخوام با آیه حرف بزنم و بیق��راریم ام��ونم رو
بِبُره و رسوایی پیش مامان و بابا

بار بیارم. یه هفتهست گره خوردم به خودم و خ��بری
از شور و هیجان برای کالس

های پیانوم نیست. کالس ها رو با بیمیل طی میکنم و
زیبایی نفس گیر شهر و قدم

زدن های شبانه حتی نتونسته لحظهای حالم رو خوب
کنه. االن میفهمم آدم دلشهر جا باشه اونج��ا خوش��ه.
اینقدر حالم بده که اصال متوجه نمیشم من رو کی به
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اورژانس میرسونن و قط��ره ه��ای س��روم آروم آروم
وارد رگم میشه. کمکم آروم

میگیرم و دمای بدنم ثابت میشه. نه سرما خوردم نه
چیزی،� فکر سمیر تب و لرز به

ج��ونم انداخت��ه. نفس ه��ای کش دار و ل��رزونم آروم
میشن و عرق روی بدنم خشک

میشه. ص��دای فین فین و گری��ه مام��ان رو میش��نوم.
دست بابا الی موهام میپیچه که

مامان میگه:

» این حالش ی��ه هفتهس��ت ب��ده، از وق��تی اوم��ده ی��ه
لبخند نزده به روی ما. ما هم وقتی

اومدیم بیقراری ک��ردیم دلتنگی ک��ردیم ولی ت��وی تب
نسوختیم. «

لحنش مشکوک میشه:

» این حال خرابی��ا ط��بیعی نیس��ت... ب��ردیمش خون��ه
باید مفصل باهاش حرف بزنم. «
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بابا شقیقه ام رو میبوسم و کن��ار تخت، روی ص��ندلی
میشینه.

» طبیعیه خانمِ من، ماهک این چند ماهی که تنها ب��ود
با دوست هایی آشنا شده بود

ک��ه از تنه��ایی درش آورده ب��ودن و س��رش رو گ��رم
کرده بودن. یهو جدا شده، این

تنهایی بهش فشار آورده. پروان��ه وک��التش رو گرفت��ه
بود. خونهاش آماده شده بود.

یهویی اومدن شوکهش کرده هنوز توی حال و ه��وای
ایرانه. چیزی هم بهش نگو

یواش یواش خودش با خودش کنار میاد. «

مامان گریهاش ش��دت میگ��یره و ص��ورتم رو ن��وازش
میکنه. مامان خوب فهمیده که

ح��ال و اح��وال من ط��بیعی نیس��ت. ک��اش هیچ��وقت
گرین کارتم درست نمیشد و آقای

سعیدی بدون اینکه به من خ��بر� ب��ده ب��رام بلیت تهی��ه
نمیکرد. من به گاهی دیدنش
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هم راضی بودم.

» م��اهکم؟! بی��داری مام��ان؟! «آروم پل��ک ه��ای بهم
چس�بیده ام رو از هم فاص�له می�دم و ب�ا چش�م ه�ای

نیمه باز مامان

رو میبینم که روی صورتم خم شده و صورتش خیس
از اشکه. نفس میگیرم و

زبونم رو تکون میدم و ضعیف و تحلیل رفته میگم:

» خوبم. «

مامان هق بلندی میزن��ه و پش��ت س��ر هم ص��ورتم رو
میبوسه. بابا پشت دستی که

آنژیوکت بهش وصله رو میبوسه و با خنده میگه:

» دوباره م��ا رو دی��دی افت��ادی رو م��د ل��وس ب��ودن؟!
مثل مداد شدی! من دخترم رو

اینجوری بهت سپرده بودم. «

سر به سمتش میچرخونم و بیحال میگم:

» اثرات دوری از شماست. «
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توی گلو میخنده و موه��ام رو بهم م��یریزه. چی��نی ب��ه
گوشهی چشم هاش میندازه:

» چقدرم که االن پیش مایی حالت خوبه. «

شرمنده پلک پایین میکشم. باید خودم رو جمع و جور
کنم وگرنه اینجوری بند رو

آب میدم. نمیخوام بابا فکر کنه ب��ا دل بس��تن اون هم
توی زمانی که من تنها بودم

ب��ه اعتم��اد باب��ا، از اطمین��انش سوءاس��تفاده ک��ردم.
سرومم که تموم میشه سر پا میشم

و ب��ه خون��ه ب��ر میگ��ردیم. روی تخت دراز میکش��م و
شیر عسل و دارچینی� که مامان

درست کرده بود رو مزه میکنم. تقهای به در کوبی��ده
میشه و پشت بندش صدای

بابا بلند میشه:

» خوابی بابا؟! «

زانو توی شکم جمع میکنم و به تاج تخت تکیه میدم.
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» نه بابا، بیاید داخل. «در اتاق باز میشه و قامت بلند
بابا توی چهارچوب در نمایان میشه. عینکش رو روی

ص��ورتش ج��ا ب��ه ج��ا میکن��ه و لبهی تخت میش��ینه.
دستش رو روی پیشونیم میذاره:

» بهتری دختر نازنازوی سعید؟! «

بیحال میخندم:

» من کجام شبیه دخترای لوِس بابا؟! «

جدی نگاهم میکنه. بابا همیشه همین ب��ود. ج��دی ولی
مهربون. همیشه پشتم بوده و

حمایتم کرده، هیچوقت اختی��ارم رو ازم نگرفت��ه و ب��ه
هر تصمیمی که گرفتم احترام

گذاش��ته و ازش اس��تقبال ک��رده. باب��ا ک��ه آمریک��ا بی��ا
نبود؛ به اصرار من قبول کرد. دل به

دل آرزوهای من داد پا ب��ه پ��ام اوم��د. اگ��ه ت��ا قب��ل از
اینکه تنها بشم عاشق نشده بودم به

خاطر حضور و محبت های بیریای بابا ب��ود. همین ک��ه
با من مثل خودم رفتار میکرد
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و بیشتر� شبیه رفیق بود تا پدر برای من دنیا بود. اون
محبت و عشقی که باید رو از

بابا میگرفتم. نیما حماقِت کنجکاوی خودم بود.

» ی��ه هفت��ه س��ت اوم��دی ولی انگ��ار نیوم��دی. اینج��ا
همون جاست که تورو به آرزوهات

میرسونه، منص��رف ش��دی؟! ی��ا آرزوه��ات رو زی��ر پ��ا
گذاشتی؟! «

بغ کرده لیوان رو بین انگشت هام میچلونم. چی بگم
که این حال بدم رو توجیه

کنم؟! حرف رو میپیچونم:

» این چن��د وقت ک��ه خ��ودم ب��ار زن��دگیم رو ب��ه دوش
کشیدم خیلی خوب بود. خودم رو

شناختم.� «

» همین رو میخواستم. «

چشم درشت میکنم:

» چی رو؟! «» خودت رو محک بزنی، ببی�نی میت��ونی
از پس زندگیت بر بیای یا نه! «
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دست هاش رو داخل سینه اش جمع میکنه و مشتاق
میگه:

» خب تعریف کن ببینم. «

لی��وانم رو روی عس��لی کن��ار تخت می��ذارم و نفس
بلندی میکشم:

» خوب تونستم خ��ودم رو جم��ع ج��ور کنم. خ��ودم ب�ه
خودم تکیه کردم و کار هام رو

راس��ت و ریس��ت ک��ردم. دوری از ش��ما بهم ی��اد داد
صبور باشم و صبر به خرج بدم.

تونس��تم از خ��ودم مح��افظت کنم و اونج��وری ک��ه در
شأن و شخصیتم بود زندگی کنم.

شما با اعتماد به من بهم حق انتخاب دادید ت��ا خ��ودم
انتخاب کنم چه جوری زندگی

کنم. باب���ا؟! خ���وب فهمی���دم چ���را موه���ای باباه���ای
مسئولیت پذیر زود سفید میشه. به

دوش کش��یدن مس��ئولیت خیلی س��خته. ح��اال من ک��ه
فقط خودم بودم، ببین اونایی که
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یه خانواده رو اداره میکنن چی میکشن. «

بابا با شور نگاهم میکنه و خم میشه و س��رم رو بغ��ل
میکنه:

» از من که دلگیر نیستی؟! «

چونهام رو روی شونه اش میذارم:

» دلگیر برای چی؟! «

» که تنهات گذاشتم! خواستم ببینی چق��در جنم ت��وی
وجودته. «

دست هام رو دورش میپیچیم و با ذوق میگم:

» همه چی عالی بود... «دوباره تصویر س��میر جل��وی
چشم هام ج��ون میگ��یره. همهی ذوقم ک��ور میش��ه و

دلم

تیر میکشه. حتی این دل بستن یهویی هم عالی ب��ود.
هر چند با پایان تلخ. نفس

عمیق میکشم و پلک میبندم:

» همه چی خیلی عالی بود. «
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من رو از خودش جدا میکن��ه و دس��ت ه��ام رو می��ون
دست هاش میگیره و به چشم

هام زل میزنه:

» توی این بیست و شش س��الی ک��ه دارمت همیش��ه
سعی کردم منطقی و آگاه بزرگت

کنم. جوری که همه چیز رو نخوای تجرب��ه ک��نی بلک��ه
از تجربه های دیگران درس

بگیری. گفتم مثل یه رفیق کنارت باشم معذب نشی،
حس نکنی تنهایی، راه کج

نری برای پر ک��ردن خالء ه��ای تنه��اییت. ماه��ک؟! ت��و
دختر توانایی هستی، من

تواناییت رو دیدم و صالح دونس��تم ی��ه چن��د وق��تی ب��ه
دور از ما زندگی کنی با کلی

مسئولیت. خواستم از جامعه و اتفاق ه��اش نترس��ی،
به خودت و شجاع بودنت اعتماد

کنی. چه فرقی بین تو و یه پسر هس��ت وق��تی ت��و از
پِس همهی کار های خودت و
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کارهایی که بهت سپرده میشه برمیای؟! همیش��ه من
و آیدا نیستیم که کمک حالت

باشیم. بای��د میدی��دم وق��تی تنه��ا میش��ی میترس��ی ی��ا
دستت رو به زانوت میگیری و

پشت خودت میایستی. «

موه��ام رو پش�ت گوش��م میزن��ه و چش��م ه�اش ب��رق
میزنه و دل من قرص میشه از این

رضایت چشم هاش:

» چقد خوب که همه چیز برات عالی بوده. «

غم توی دلم میجوشه و زبونم رو باز میکن��ه و بیرب��ط
میگم:

» و این رو هم متوجه شدم که همهی آدما ب��ه هم��دم
احتیاج دارن. همدمی که انگیزه

بده بهشون، حمایتش�ون کن�ه، پش�تش باش�ه، تنه�ایی
زیادش هم قشنگ نیست. «میخنده و با خنده میگه:

» االن چ��ه برداش��تی میت��ونم از این ح��رفت داش��ته
باشم؟! حال بد این یه هفته رو ربط
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بدم به این حرفت؟! «

ترس��یده آرنج دس��تش رو میگ��یرم. خ��دا لعنتم ک��ه
سلطان سوتی هستم. تندتند میگم:

» نه بابا، وای این چه حرفیه!! اون چیزی رو که توی
این چند وقت فهمیدم رو گفتم.

مثال شما همدم من هستین دیگ��ه! وج��ود ش��ما ب��رای
من نعمته. انرژی و انگیزه میدین

بهم. «

معنا دار به چشم های گرد شده از ترسم نگاه میکن��ه
و بلند میشه. محکم و جدی

میگه:

» انشاءالله همین که میگی باشه. «

مجب��ورم میکن��ه دراز بکش��م. پت��و رو روی تنم ص��اف
میکنه و جدی میگه:

» بهت افتخار میکنم که همچین دختر شجاع و نجیبی
هستی. افتخار میکنم که

دختر منی. «
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پروانه های توی قلبم به پرواز درمیان و با شادی قبل
از اینکه بابا از اتاق خارج شه

میگم:

» ممنونم که بهم اعتماد کردین. «

میخنده و بعد از شب بخیر گفتن از اتاق خارج میشه.
موبایل خاموشم رو از زیر

بالشتم برمیدارم. جرات ندارم روشنش کنم. ولی یه
جور ناجوری دلم شور میزنه،

احساس میکنم به چیزی شده یا برای یکی یه اتفاقی
افتاده. همین حس بد حال

بدم رو تشدید میکن��ه. موبای��ل رو روش��ن میکنم ولی
اینترنتم رو روشن نمیکنم. فردا

حتم��ا ی��ه خ��ط میخ��رم و تلگ��رام و واتس��اپ رو پ��اک
میکنم و با خط جدید ب��ه دنیایمج��ازی متص��ل میش��م.
اگه االن با این روحیهی خراب با آیه ی��ا میث��اق ح��رف

بزنم

حتما برمیگردم ایران. من دیوون��ه ت��ر از این حرف��ام.
گالریم رو باز میکنم و عکس
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های سمیر رو که از روی پروفایلش سیو کرده ب��ودم
رو نگاه میکنم. دستم رو روی

ابرو ها و چش��م ه��ای همیش��ه پ��ر جذب��ه و پ��ر ابهتش
میکشم و با حسرت و دلی لرزون

میگم:

» آخه چی ب�اعث ش��د من ب�ه ت�وی ب��داخالِق همیش�ه
بداعصاب دل ببندم؟! تویی که یه

روی خوش بهم نشون ندادی؟! «

موبایل رو به قلبم میچسبونم و با بغض لب میزنم:

» امیدوارم دلشورهام ربطی به تو نداشته باشه. «

اینقدر با خودم مثل دیوونه ها حرف میزنم ت��ا خ��وابم
ببره. صبح که بیدار میشم، هی

به خودم تلقین میکنم که ح��الم خوب��ه ت��ا بلک��ه مغ��زم
باورش بشه و کمی از این

سردرگمی بیرون بیام. پشت میز ص��بحانه میش��ینم و
بدون اینکه به مرتضی نگاه کنم.

لیوان شیر رو از وسط میز برمیدارم تیکه میپرونم:
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» خونه زندگی نداری یه هفته ست اینجایی؟! «

مرتضی موهای بلندش رو با کش میبنده و میخنده:

» سنگ پا!! می��ارم و می��برمت یه��و گم و گ��ور نش��ی
عموی ما رو سکته بدی. «

صورت جمع میکنم. یه کینهای ته چشم هاش بود ک��ه
من رو میترسونه. برای

همین زی��اد بهش رو نمی��دادم و نزدی��ک نمیش��دم. این
مرتضی شبیه اون مرتضی که

ایران دیده بودم نیست. نگاهش، لحنش، همهی ب��وی
کینه میداد و همهاش با تیکه و

منظور حرف میزد.

» بابام کو؟! «» کار داشت، رفت بیرون. «

کش و قوسی به بدنم میدم. مرتضی میگه:

» رویا یه چیزایی میگفت! «

» چی میگفت؟! «

با شرارت نگاهم میکنه و مرموز میگه:
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» با شکس��ت عظیمِ عش��قی از ای��ران خ��ارج ش��دی.
سمیر کیه؟! «

عاصی میشم و بلند میگم:

» رویا غلط ک��رد ب��ا ت��و. چ��را ح��رف ت��وی دهن ش��ما
خواهر و برادر نمیمونه؟! «

یه دستی میزنم:

» اون از تو که آدرس خ��ونهی من رو دادی ب��ه نیم��ا،
اون از رویا که آدم رو به غلط

کردن میندازه. کاری میکنید آدم توبه کنه تا به شماها
حرفی نزنه. «

یک��ه خ��ورده لقمه��اش از دس��تش میوفت��ه و ب��ا منمن
میگه:

» خب... خب... میخواست ببینتت. «

عصبی میخندم و خفه میگم:

» آهان پس تو آدرس خونهی من رو دادی! خ��اک ب��ر
سرم که پسر عموم تویی! فکر
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میک��ردم من مث��ل روی��ا هس��تم ب��رات. ت��و من رو ب��ه
غریبه فروختی؟!� «

اخم میکنه و از پشت میز بلند میشه:

» به حرمت عشقی که بهت داشت کمکش کردم. «

ص��ریح میگم:» غل��ط ک��ردی، از چ��یزی خ��بر ن��داری
پشتش در نیا. «

مسخره میخنده و خالکوبی ه��ای پش��ت دس��تش دلم
رو هم میزنه:

» گوِش من توی ایرانه. «

قیافه کج میکنم و موهام رو به ی��ک ط��رف ش��ونه ام
میفرستم:

» البد گوشتام رویاست!! «

عمی��ق و منظ��ور دار نگ��اهم میکن��ه ک��ه ص��دای جی��غ
مامان من رو از جا میپرونه.

موبایل من رو روی هوا تکون میده و تندتند پله ه��ارو
پایین میاد. آب دهنم رو قورت
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میدم و بلن��د میش�م. ب�ا ح��رص ب�ه س��متم می�اد و داد
میزنه:

» س��میر کی��ه؟! کی��ه ک��ه آی��ه ب��ه خ��اطرش سیص��د و
شصت تا پیام فرستاده برات! «

ترس��یده ب��ه مام��ان نگ��اه میکنم. ب��ه این��ترنت وص��ل
شده؟! ضربان قلبم توی دهنم

میکوبه و هاج و واج ب�ه مام��ان نگ��اه میکنم. مرتض��ی
پشت مامان میایسته و با

نیشخند میگه:

» سمیر؟!� «

ب��ا غض��ب ب��ه مرتض��ی نگ��اه میکنم. مام��ان س��ر
میچرخونه و تند به مرتضی میگه:

» مرتضی ج�ان ام�روز ماه�ک کالس نم�یره، میت��ونی
بری پسرم. «

لب ه��ای مرتض��ی از س��ر ح��رص جم��ع میش��ه و خم
میشه و کالهش رو از روی میز
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برمیداره. در ح��الی کالهش رو روی موه��اش می��ذاره
از در خونه بیرون میزنه و بلند

میگه:

» روز خوش. «

اخم میکنم و بلند میگم:» مامان به گوشی من دست
زدی؟! یعنی چی! «

مامان چشم ریز میکنه و مچ دستم رو محکم میگیره
و من رو به سمت نشیمن

میکشونه. به مب��ل گ��رد و ت��ک نف��ره اش��اره میکن��ه و
خودش من مقابلم روی میز

میشینه. موبایلم رو بین دو تا دستش میگیره و ج��دی
نگاهم میکنه:

» یه هفته ست دارم از درون خودم رو میخورم. پ��در
سعید رو در آوردم از بس که

فکرم هزار راه رفته. «

س��عی میکنم موب��ایلم رو از بین دس��ت ه��ای مام��ان
بیرون بکشم:
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» چرا با من مث��ل بچ��ه دبیرس��تانی� ه��ا رفت��ار میک��نی
مامان جان! چیشده؟! «

دستم رو با تشر پس میزنه:

» خودت رو دی��دی این چن��د روز؟! اوم��دیم فرودگ��اه
چشم های قدِ گردوت رو دیدم

دلم ریش شد، اومدیم خونه یه هفته زبونت به سقف
دهنت چسبید حرف نزدی، نگاه

حسرت وارت هی آتیش ان��داخت ب��ه ج��ون دلم. ش��با
عین شبح توی خونه و حیاط

میچرخیدی وحشت میکردم که این بچه چشه؟! یعنی
این چند وقته که تنهاش

گذاشتیم چی به سرش اومده خ��ودش رو گم ک��رده!
»

بغ میکنم و توی خودم جمع میشم. توی این چن��د روز
هر وقت خواسته باهام

حرف بزنه یه جوری پیچوندمش و قسر در رفتم.

  954                       



هکمن

» این سمیر کیه؟! من میدونم تو بهخاطر این پس��ره
تب کردی، دلتنگی و عوض

شدن آب و هوا و مملکت بهانهست. «

بغضم رو قورت میدم و موبایلم رو ب��ه زور از دس��ت
های مامان بیرون میکشم:

» ب��ه این چیک��ار داری؟ ه��رچی میخ��وای ب��دونی بگ��و
خودم بگم. «

چپچپ نگاهم میکنه و دستش رو روی زانوش مش��ت
میکنه:» تو میخواستی حرف بزنی توی این ی��ه هفت��ه

قفل دهنت باز میشد. دارم میبینم

یه لحظه هم گوشی دستت نمیگ��یری! این هم ک��ه از
حال و اوضاعت. همهی این

اداها بهخاطر این پسره ست نه؟! «

چشم درشت میکنم و با خنده میگم:

» وای مامان! چرا مثل این بازپرس ها شدی؟! «

همینجوری جدی نگاهم میکنه. خنده ام جمع میشه:

» هیچکس نیست، یعنی هست. «
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نفس عمیقی میکشم:

» اول اینک��ه همس��ایهام ب��ود، بع��دش ت��وی هم��ون
گروهی بود که درموردش باهاتون

حرف زدم. «

ابرو کج میکنه و مشکوک میپرسه:

» چون همسایهات بود بهخاطرش تب و لرز کردی؟!
»

سر باال میندازم:

» ن��ه، قض��یهاش خیلی پیچیدهس��ت. من میخواس��تم
کمکش کنم ولی یهو... یهو به

خودم اوم��دم دی��دم عاش��قش ش��دم مام��ان. ب��ا یکی
دیگهست ولی مِن خر بهش دل دادم.

خیلی بده که دل دادن دست خود آدم نیست. «

مردمک چش��م ه��اش میل��رزه چن��د ثانی��ه ت��و س��کوت
نگاهم میکنه. یهو ماتم زده بغلم

میکنه:

» عاشق شدی؟! «
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موهام رو نوازش میکنه و آروم میگ��ه:» چ��را خ��ودت
رو گرفتار کردی عزیزم؟! مگ��ه نمیدونس��تی مون��دنی

نیست؟! «

دلم میلرزه و درونم آتیشی به پا میش��ه. مگ��ه دس��ت
خودم بود؟! من روی بد و

عبوسش رو دیدم و اینج��وری خ��ودم رو ب��اختم، اص��ال
مگه عاشق شدن دست خودِ

ادماست که جلوش رو بگ��یرن یه��و دل نبن��دن؟! پل��ک
هام رو محکم روی هم میکوبم و

هیچی نمیگم. مامان با بغض میگه:

» ببخشید نمیخواستم توی ح��ریم شخص��یت فض��ولی
کنم ولی نتونستم این حسی که

داش��ت از درون من رو میخ��ورد رو کن��ترل� کنم. ت��و
بچهی منی، چه جوری میتونم

حال بدت رو ببینم و به چیزی ش��ک نکنم؟! چن��د م��اه
ازم دور بودی هر روزش برام یه

سال گذشت. حساس شدم مامان جون. «
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سر میچرخونم. ازم فاصله میگیره:

» فقط این��ترنت رو روش��ن ک��ردم چ��ون خطتت ک��ار
نمیکنه. باالی صفحه چند بار اسم

س��میر رو دی��دم، دوس��تت همش اس��مش رو تک��رار
کرده شکم به یقین تبدیل شد. پیام

ها رو اصال نخوندم. «

موبایل رو خاموش میکنم و با دلی خ��ون و م��اتم زده
میگم:

» من هم نمیخوام بخونم، اسمش میاد دلم میجوش��ه
مامان. اون با یکی دیگهست و

من دارم توی خودم خرد میشم. بدون خداحافظی از
همهشون اومدم تا دل کندن

راحت تر بشه. «

با حسرت به چشم هام نگاه میکنه و سنگین قفسهی
سینه اش باال پایین میشه:

» شد؟! «

  958                       



هکمن

از روی مبل بلند میشم و به سمت پل��ه ه��ای طبقهی
باال میرم:

» نه، حاال ح��اال نمیش��ه. ط��ول میکش��ه ولی ب��االخره
کنار میام. «" دانای کل "

میث��اق پاه��اش رو روی خ��اک و س��نگ ری��زه ه��ا دراز
میکنه و به بدنهی ماشین تکیه

میده. توی این سه هفته ای که گذش��ته، میث��اق س��ی
سال پیر شده. به غرِب چراغونی

شهر نگاه میکنه و نفس��ش یکی دو ت��ا ب��اال می��اد. آی��ه
کنارش میشینه و دستش رو

روی پ��ای میث��اق می��ذاره و ب��ه نیم رِخ غمگینش نگ��اه
میکنه:

» دو هفته مونده به دادگاهش، باالخره یه وکی��ل پی��دا
میشه زبر و زرنگ باشه

خودش رو تا روز دادگاه برسونه. «

جیگرش آتیش میگیره برای مرد تو دار و مهرب��ونش.
اینقدر درد عمیق میثاق رو
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لمس میکرد که تموم مشکالت خ��ودش رو فرام��وش
کرده بود. ظهر تا عصر رو به

بهانهی کالس آین��ه ک��اری خون��ه رو میپیچون��دو س��عی
میکرد بیشتر� کنار میثاق باشه.

امشب تا فهمید شوهره مریم هم��راه ب��ا خانواده�اش
به مشهد رفتن، بهانه کرد که مریم

تنهاست و آریوس هم کنار م��ادره کی��ارش. م��ادر آی��ه
هم بهخاطر تنهایی مریم قبول

کرد که آیه امشب رو کنار م��ریم بمون��ه. ب��رادرش ت��ا
آیه رو به خونهی مریم رسوند، آیه

با میثاق هماهنگ شد که بیاد دنبالش. میثاق ک��ه ح��ال
و احوال روحیش خیلی

داغون بود با کله قبول کرد تا آرامش��ش رو بیش��تر و
بیشتر کنارش داشته باشه. به یاد

اون روزی که میثاق ب��ه س��میر اع��تراف ک��رد عاش��ق
شد به بام اومدن و درست همون

جایی ک��ه ب��ا س��میر نشس��ته ب��ودن نشس��تن. آی��ه لب
برمیچینه و دست های ظریفش رو
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دور بازوی عضالنی میثاق میپیچ��ه و خ��یره ب��ه نیم رخ
میثاق میگه:

» اینجوری گرفته میبینمت قلبم درد میگیره. «میث��اق
بدون اینکه به آیه نگاه کن��ه کالف��ه پنج��ه الی موه��اش

میکشه و مردمک توی

کاسه چشم میچرخونه:

» اون شبی که فهمیدم عاشقت ش��دم س��میر من رو
آورد اینجا، نمیفهمید عشق در

نگاه اول چیه اصال من رو درک نمیکرد. «

تلخ میخنده:

» کلی هم بهم خندید. «

خن��ده اش جم��ع میش��ه و ی��ه چ��یزی ت��وی گل��وش
میجوشه. لب تر میکنه و کالفه داد

میزنه:

» هیچکس وکالتش رو قبول نمیکنه، میترس��ن. چ��ون
یه رشتهاش به اون باالییا ربط
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داره میترسن. چیک��ار کنم آی��ه؟! دس��تم رو بن��د دامن
کی بکنم؟! «

بغض آیه اشک میشه و کاسهی چشم هاش میجوشه.
بیاختیار کف دستش رو

روی ص���ورِت ریش دار میث���اق میکش���ه و زی���ر لب
زمزمه میکنه:

» عزیزم...� «

هوا ب��ه ری��ه ه��ای میث��اق نمیرس��ه و احس��اس میکن��ه
زمین و آسمون بهم نزدیک شدن

میخوان قد و هیکل میث��اق رو مچال��ه کنن. دهنش رو
باز میکنه تا هوا رو ببلعه.

دسِت آیه روی صورتش کشیده میشه و میثاق ی��ه آن
اونقدر احساس درموندگی و

بیپناه بودن بهش دست میده که بیاختی��ار دس��تش رو
دور تن آیه میپیچه و

پیشونیش رو روی ش��ونهی نحی��ف آی��ه ق��رار می��ده و
چشم میبنده. هوا به ریه هاش
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میرسه و تندتند نفس میکشه. درد از پیشونیش عبور
میکنه و از نوک پاش خارج

میش��ه.دس��ت ه��ای آی��ه میل��رزن و روی ه��وا خش��ک
میشن. لب هاش رو به دندون میکشه.

قلبش روی ض��ربان ب��اال میکوب��ه و ل��رزون میث��اق رو
صدا میزنه.

» می... میثاق. «

میثاق پلک میبنده و آی��ه رو بیش��تر ب��ه خ��ودش فش��ار
میده. بعد از سه هفته ناآرومی و

ح��ال خ��رابی االن، ت��وی همین لحظ��ه و همین دقیق��ه
احساس راحتی میکنه. انگار

منبع آرامشش رو بغل ک��رده و نفس راحت میکش��ه.
باالخره آیه خجالتش رو کنار

می��ذاره و ب��ا دس��ت و دلی ل��رزون دس��ت ه��اش دور
میثاق رو در بر میگیرن. سر میثاق

میچرخ��ه و نفس ه��ای داغش روی گ��ردن آی��ه پخش
میشن. آیه گر میگیره و از
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شدت ذوق و عشق به خودش میلرزه.زیر لب

میگه:

» ببخشید...� «

دل آیه میلرزه و ب��ا ش��ور و تپش قلب ب��اال ت�وی بغ��ل
میثاق جا به جا میشه. میثاق سر

بلن��د میکن��ه و س��ر آی��ه رو ب��ه ترقوه��اش میچس��بونه.
آروم بودن آیه رو که میبینه

جرات میگ��یره و ش��ال آی��ه رو از روی موه��اش کن��ار
میزنه و لب هاش رو روی موهای

آی���ه میکش���ه. دل آی���ه ه���ری م���یریزه و تنش آتیش
میگیره. با شوق بیشتری دست

ه��اش رو دور ش��ان میث��اق چفت میکن��ه و ب��ا آرامش
پلک میبنده. میثاق نفس میگیره

و ب��ا عش��ق س��ر انگش��ت ه��اش رو روی ص��ورت و
پیشونی آیه میکشه.

» س��ه س��اله ش��ب و روز رو ب��اهم گذرون��دیم. ب��اهم
خندیدیم، باهم غصه خوردیم، باهم
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درد کش��یدیم. خ��انوادهی دومِ من��ه. اص��ال مقص��ر این
ماجرا خودمم آیه. میترسم

شرمنده بشم. «

آیه سر ب�اال میگ�یره و ب�ه میث�اق چش�م می�دوزه. ه�ر
چقدر بیشتر میثاق رو میشناسه و

م��ردونگی و خ��وبی ه��اش رو میبین��ه بیش��تر دلبس��ته
میشه و احساسش به حس میث��اقگره میزن��ه. میث��اق
چش��م از ش��هر چراغ��ونی میگ��یره و ص��ورتش پ��ایین

میکشه. 

» از من نترس... «

» من واقعا دوس��تت دارم. بهخ��اطر خ��ودت دوس��تت
دارم. توی این شرایط خر تو خرم

این دلم بخاطر وج��ود ت��و وحش��ی ش��ده. ممن��ون ک��ه
توی بدترین شرایط زندگیم

کنارمی. خدا خوب موقعی تو رو س��ر راهم ق��رار داد
آهو خانمِ من. «

قلب آیه تکون میخ��وره و مغ��زش داغ میکن��ه! آه��و؟!
دستی که روی قلب میثاق بود
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چن��گ میش��ه و تیش��رت میث��اق ت��وی مش��تش مچال��ه
میشه. لب روی هم فشار میده و

با صدایی که ته رگه ای از حرص و حسادت داره لب
میزنه:

» آهو کیه؟! «

میث��اق دلش ب��رای حس��ادت اولین عش��ق زن��دگیش
میره و حس عشقش فوران میکنه.

ب��ا ی��ه ح��رص خاص��ی آی��ه رو میچلون��ه و بلن��د و بم
میخنده. آیه از خندیدن میثاق

حرص میخوره. تقال میکنه تا از میثاق جدا ش��ه و هی
دست و پا میزنه. به

نفسنفس میافته و با جیغ میگه:

» ول... ولم کن. «خن���ده میث���اق ش���دت میگ���یره و
بیشتر آیه و توی خودش قفل میکنه. آیه رو مهار

میکنه و با خنده، بلند میگه:

» اِاِاِ... «
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دس��ت پش��ت گ��ردن آی��ه ق��رار می��ده و پیش��ونی ب��ه
پیشونیش میچسبونه و داغ و پر

حرارت لب میزنه:

» آهو ت��ویی، این چش��م ه��ای پ��در درآرت��ه، همین��ا رو
دیدم دلم بندِ دلت شد دیگه.

چشم های کش��یده و درش��تت درون پ��اک و احس��اس
نابت رو نشونم دادن دیگه. «

آیه آروم میگیره و حرصش میخواب��ه. قلبش از ف��رط
شوق و شادی میترکه و خون

توی رگ هاش پمپاژ میکنه. نفس هاش نرمال میشن
و لب هاش کش میان. کمی

معذب��ه ولی ب��ه حس و ح��ال خ��وبش می��ارزه. میث��اق
چتری هاش رو از پیشونیش کنار

میزنه و صریح میگه:

» اینجوری، توی بغلمی راحت نیستی نه؟! «

پلک های آیه از تیز بودن میثاق میل��رزه و زب��ونش رو
گاز میگیره. دست هاش رو باال
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میاره و روی شونه های میثاق میذاره و لب هاش رو
تکون میده.

» یهکم. «

میثاق مسخ به لب های قلب مانند آیه نگ��اه میکن��ه و
نفسش گلوش رو میسوزونه.

تنش مث��ل ک��ورهی آتیش داغ میش��ه و قلبش ت��وی
سینه اش بیقراری میکنه. چشم

هاش باریک میشه و همین که س��ر کج میکن��ه ص��دای
زنگ ایموی گوشی آیه بلند

میش��ه. حس میث��اق می��پره و اخم ابروه��اش رو بهم
میچسبونه. آیه رو از خودش

فاصله میده و تند و تیز میگه:

» کیه س��اعت دوی ش��ب!! «آی��ه از اخم ه��ای در هم
میث��اق میترس��ه و خ��ودش رو جم��ع و ج��ور میکن��ه.

کیفش رو

از کنار پاش برمیداره و موبایلش رو از جیب کوچی��ک
پشت کیفش خارج میکنه.
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اسم ماهک رو که روی اسکرین میبینه انگشت ه��اش
رو روی لب هاش میذاره و

متعجب هین بلندی میکشه. دوباره به میثاق میچس��به
و موبایل رو جلوی چشم

ه��ای میث��اق میگ��یره. میث��اق م��ات مون��ده و ش��وکه
دایرهی سبز رو لمس میکنه و با

چش��م ه��ای وق زده ب��ه ص��ورت گری��ون ماه��ک نگ��اه
میکنه و هر دو همزمان اسم ماهک

رو با هیجان زمزمه میکنن:

» ماهک!! «

" ماهک "

صدای جفتشون رو که میشنوم اشک ه��ام بن��د می��اد.
متعجب با همون بغضی که

صدام رو میلرزونه میگم:

» شما دو تا باهم هستین؟! «

دوباره میزنم زیر گریه و کم��ر از ن��رده ه��ای محاف��ظ
تراس جدا میکنم و میگم:
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» چقدر تاریکه، من شما ها رو نمیبینم. «

صدای هول زدهی میثاق بلند میشه:

» صبر کن، صبر کن. «

صدای تکون��دن چ��یزی می��اد و در ه��ای ماش��ین ب��از و
بسته میشه. چراغ وسط رو روشن

میکنه و س��ر هاش��ون بهم میچس��به. آی��ه بغض ک��رده
نگاهم میکنه و میثاق دلخور

میگه:

» کجا رفتی حاجی حاجی مکه؟! «

لب های آیه میل��رزه:» پی��ام ه��ام رو خون��دی؟! اص��ال
آنالین نمیشدی. دلم میپوکید ازت بیخبر بودم. «

عقب عقب میرم و به دی��وار تکی��ه می��دم. س��ه هفت��ه
خودم رو به هر زور و ضربی که

بود نگه داش��تم و جل��وی خ��ودم رو گ��رفتم ت��ا س��مت
گوشی نیام. خودم رو مشغول کردم

تا فکرم سمتش کشیده نشه ولی مگه میشد؟ فکر و
ذکرش هر روز مثل دیکته توی
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ذهنم تکرار میشد و ق��رار رو ازم میگ��رفت. ت��ا اینک��ه
دیشب اختیار از کف دادم و

اینترنت موب��ایلم رو روش��ن ک��ردم و دون��ه ب��ه دونهی
پیام های آیه رو خوندم و خون

گریه کردم. قلبم درد گرفت و نفسم بند اوم��د وق��تی
فهمیدم سمیر کی و چه جوری و

در چه حالی دستگیر شده. ه��زار ب��ار خ��ودم رو لعنت
کردم کاش نمیومدم. تا خود

صبح ب��ا خ��ودم کلنج��ار� رفتم ت��ا اینک��ه ب��دون در نظ��ر
گرفتن اینکه تهران شبه یا روز با

آیه تماس گرفتم. دستم رو روی صورتم میکشم:

» من از هیچی خبر نداشتم بچه ها، ت��ا دی��روز خ��ودم
رو میکشتم که دارم به سهم

یکی دیگه فکر میکنم. اگه... اگ��ه پی��ام ه��ایی ک��ه آی��ه
برام فرستاده بود رو نمیخوندم

ب��از هم متوج��ه نمیش��دم ت��وی این س��ه هفت��ه چ��ه
اتفاقاتی افتاده. «
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میثاق دست دور شونه ه��ای آی��ه مین��دازه و ب��ا لبخن��د
غمگینی میگه:

» آه��وی من زرنگ��ه دیگ��ه. ت��و چ��را نگف��تی داری پ��ر
میکشی؟! سمیر دیوونه شده.

حرفش مونده توی گلوش راه نفسش رو تنگ کرده.
»

با فکر به اینکه االن توی زندان��ه و ح��الش ب��ده از ت��ه
دل گریه میکنم و داد میزنم:

» الهی بمیرم... «

میث��اق اخم میکن��ه و آی��ه هم��راه من اش��ک م��یریزه.
میثاق با بیقراری میگه:

» باید به من میگفتی که داری میری. «

آه میکشم:» اگه میگفتم نمیتونستم دل بکنم و ب��رم.
فکر کردم بیخبر برم راحت ترم. ولی از

وقتی که اومدم یه ثانیه صورت من نخندیده. «

میثاق دستی که دور آیه پیچی��ده ب��ود رو ب��اال می��اره و
کف دستش رو روی صورت آیه
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میکشه و خطاب به من میگه:

» پاشو بیا، دو هفتهی دیگ��ه دادگ��اه س��میره. من هیچ
غلطی نتونستم بکنم. حداقل تو

بیا یه کاری کنیم. ناسالمتی حقوق خوندی. «

ُسر میخورم و روی زمین میشینم و مینالم:

» نمیتونم، بلد نیستم... ولی میام، میام شهر رو زی��ر
و رو میکنم. چرا توی این چند

وقته وکیل نگرفتی براش؟! «

آیه بیشتر به میثاق میچسبه:

» رفت��ه دنب��ال به��ترین وکی��ل ه��ا، ولی کس��ی قب��ول
نمیکنه. پای قتل و هک یه کله

گنده در میونه. «

ملتمس ادامه میده:

» بیا ماهک، من و میثاق خیلی تنهاییم. بقیهی بچه ه��ا
کشیدن کنار. «

دلم ش��رحه ش��رحه میش��ه و پیش��ونیم ت��یر میکش��ه.
مصمم میگم:
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» بابام رو راضی میکنم. تا اول هفتهی دیگ��ه ای��رانم.
»

مغموم تر نگاهشون میکنم و باز هم چشمهی اش��کم
میجوشه:

» بچه ها سمیر درمورد هکر مراکش��ی ی��ه اطالع��اتی
به من داده بود. «

چشم هاشون گرد میش��ه. آی��ه گن��گ نگ��اهم میکن��ه و
میثاق ترسیده میگه:

» امیدوارم اونی نباشه که من بهش فکر میکنم. چ��ه
اطالعاتی بهت داده بود؟! «» کاله کج سرش میذاره

و... «

هقهق امونم نمی��ده ت��ا ادام��ه ب��دم. موبای��ل رو پ��ایین
میگیرم و پیشونی به زانوهام تکیه

میدم. صدای کالفه و عصبی میثاق بلن��د میش��ه و هی
داد میزنه تا دوربین رو مقابل

ص��ورتم بگ��یرم. انگش��تم رو پش��ت لبم میکش��م و در
حالی که به سختی نفس میکشم

  974                       



هکمن

موبای��ل رو مقاب��ل ص��ورتم میگ��یرم. میث��اق ج��دی و
محکم میگه:

» تو فقط خودت رو برسون ای��ران، س��میر رو تبرئ��ه
کنیم همه چی رو باهم درست

میکنم باشه؟! ما منتظرتیم. «

یه نگاه به آیه میندازه و ی��ه نگ��اه ب��ه من. عص��بی داد
میزنه:

» الله اکبر!� روضه میخونم اینجوری اشک میریزی��د؟!
بسه ببینم. ماهک منتظرتیم

خب؟! فعال ب��ذار من این دخ��تر رو آروم کنم. ک��اری
نداری؟! «

س��ر ب��اال مین��دازم و همزم��ان ب��ا خ��داحافظی من
مرتضی وارد تراس میشه. یا انزجار

صورت جمع میکنم و بلند میشم. خیلی شل و سست
راه میره. مثل اینکه پاهاش

جون ندارن. کاله ای که روی س��رش گذاش��ته رو کج
تر میکنه و اسید معده ام ترشح
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میکن��ه و گل��وم رو میس��وزونه. مرتض��ی س��اق دس��ت
هاش رو به نردهی تراس تکیه

میده و کمی ب��ه جل��و متمای��ل میش��ه. موه��ای بلن��د و
صافش دورش ریخته و عمیق به

س���یگارش پ���ک میزن���ه. ح���الم ازش بهم میخ���وره.
منتظرم بابا بیاد تا همه چیز رو رو

کنم. همین که از چه��ارچوب در ت��راس خ��ارج میش��م
شروع میکنه به حرف زدن:

» دیپلم ف��نی گرف��تیم هی ت��ورو زدن ت��وی س��رم ک��ه
ماهک انسانی خوند وکیل میشه،

بهترین دانشگاه قب��ول ش��دی من رفتم دانش��گاه آزاد
هی زدن توی سرم که اون

دخ��تره! خ��اک ت��وی س��رت ک��ه ت��وی پس��ر هیچ گهی
نشدی. «

مکثی میکنه و ادامه میده:» تو موسیقی ی��اد گرف��تی
توی جمع های خانوادگی هنرنم��ایی ک��ردی من ش��دم

سرباز
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فراری هی تورو کوبیدن فرق سرم ب��بین اون دخ��تره
چیکار کرد. دختره ها!

میدونستم رویا نیما رو دوس��ت داره، اوم��دی خ��ودت
رو به نیما نشون دادی خون به

دل خواهرم کردی. بهترین رفیقم رو ان��داختی زن��دان
همون یه ذره امید رویا رو هم

کشتی. دیگه چقدر باید مانع ما میشدی؟! چقدر بای��د
ماهک توی سر من کوبیده

میشد؟! تا کی قرار بود تو یه دختر شیر باش��ی و مِن
پسر هی کوبیده بشم. چقدر

میخواس��تی پت��ک بش��ی و روی س��ر من و خ��واهرم
کوبیده شی؟! «

یهو بلند میخنده. از ش��دت ت��رس ت��وی ج��ام می��پرم و
دستم رو روی قلبم میذارم.

داره چی میگ��ه؟! چ��را هیچی از حرف��اش نمیفهمم؟!
گوش هام سوت میکشه و رنگم

میپره. پوست تنم دوندون میش��ه و بیح��ال دس��تم رو
بندِ لبهی در میکنم. جنون
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وار میخنده و به سمتم برمیگ��رده. کم��ر و جفت آرنج
هاش رو به نرده تکیه میده و

با چشم های ری��ز ش��ده، ش��رور نگ��اهم میکن��ه. خیلی
موذی لب هاش رو کش میده و

گردن به سمت چپ و راست خم میکنه و زبون روی
لب هاش میکشه. از این

حرکت مرموز و منظور دارش خوف میکنم و یه قدم
به عقب برمیدارم.

» تا فهمیدم قراره چند م��اهی ای��ران تنه��ا باش��ی ب��ه
خودم اومدم. وقتش بود خونت رو

بکنم توی شیشه و تا میتونم از هر طریقی ک��ه ش��ده
اذیتت کنم. تا نیما آزاد شد اون

رو انداختم ب��ه ج��ونت چ��ون ازت زخم خ��ورده ب��ود و
منتظر فرصت بود تا چوب حراج به

آبروت بزنه. تحریکش کردم هی توی گوشش خوندم
باید تقاص کاری کردی رو ازت

بگیره شیرش کردم و انداختمش به جونت. به لط��ف
خودش و هکی که یادم داده بود
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هکت کردم و همهی فیلم و عکس هات رو برداشتم.
»

نفسم باال نمی��اد، انگ��ار یکی دس��تش رو گذاش��ته بیخ
گلوم و راه نفسم رو تنگ کرده.

قطره های عرق از ف��رق س��رم س��رازیر میش�ن و از
پشت گوش و کنار شقیقه هام ُسر

میخورن. تنم میلرزه و هر لحظه ج��ون از تنم بیش��تر
ب���یرون م��یره. پس اون هک��رکاله کجی ک��ه س��میر
میگفت مرتضیس��ت! من الکی ش��ک نک��رده ب��ودم!

باورم نمیشه.

شقیقه هام تیر میکشه و پشت گردنم میگیره.

تندتند هوا رو میبلعم و به سختی میگم:

» من... من... دختر عموتم آشغال! «

با تشر قیافه جمع میکنه:

» مهم ت��ر از عق��ده ه��ای دلم نب��ودی ک��ه، روی��ا رو
همیشه کنترل� میکردم تا حواسم
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بهت باش��ه و ب��دونم داری چیک��ار میک��نی. ش��ماره
مراکش گرفتم و حتی توی سفر هام

هم ولت نکردم. زخم دلم تازه سر باز کرده بود. «

با غضب نگاهم میکنه و به سمتم میاد و من بی اراده
عقب عقب میرم و چشم هام

از شدت ترس دودو میزنه.

» نمی��دونم چ��ه ک��ار مزخ��رفی ک��ردی ک��ه ب��ه ک��ل
ارتباطتم باهات قطع شد. دیگه

نمیتونستم بهت پیام بدم. همه چیز رو سپردم به نیما
تا خودش فیتیلهات رو بپیچه.

« ین

شخندی میزنه:

» کار ناتموم نیما رو من تموم میکنم، دخترعمو...� «

خون توی رگ هام یخ میبنده و از ته دل جیغ میزنم و
با دو از اتاق خارج میشم و

فریاد زنان از پله ها پایین میام. ترس جونم رو گرفته
و نمیدونم دارم چیکار
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میکنم. فقط این رو میدونم که ت��و ح��الی هس��تم ک��ه
دارم از خودم محافظت میکنم.

باورم نمیشه، کرم از خودِ من بوده. کرمی که درخت
خودش رو خورده و زدهاش

کرده. زالویی که خونم رو مکیده و چن��د م��اه تنه��اییم
رو زهر کرده و با کابوس و ترس

ص��بح رو ش��ب میک��ردم. ب��ه پلهی آخ��ر ک��ه میرس��م
بول��یزم از پش��ت کش��یده میش��ه ونفس��م ت��وی س��ینه
حبس میش�ه. پ�ام رو روی آخ�رین پل�ه می�ذارم و ه�ر

طور شده،

محکم خودم رو به جلو میکشم که ی��ه لحظ��ه نمیفهم
مرتضی چطور تعادلش رو از

دست میده و شقیقهاش� به گوشهی میز کنار پل��ه ه��ا
اصابت میکنه و با فریاد بلندی

روی زمین میافت���ه. دس���تم رو روی دهنم می���ذارم و
ترسیده نگاهش میکنم و کف

دست هاش رو ب��ه زمین تکی��ه می��ده و بلن��د میش��ه و
میغره:
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» میکشمت... «

از در خونه بیرون م��یزنم و ت��ا وس�ط حی�اط می��دوئم.
همین که به در حیاط میرسم

برمیگ��ردم. مرتض��ی وس��ط حی��اط ایس��تاده و نفس
نفس میزنه.

دست به سرش میکشه و یهو با فری��اد نال��ه مانن��دی،
روی زمین میافته و به خودش

می پیچه.

ترسیده و لرزیده جلو میرم. میترسم ن��زدیکش بش��م
و تو دامش بیفتم.

اما با دیدن تن بی جون و پلکهای بستهش، نفسم بند
میاد و روی دو زانو میافتم و

از ته دلم جیغ میکشم. جوری ک��ه گل��وم زخم میش��ه.
روی زانو به سمت مرتضی

م��یرم ک��ه مام��ان و باب��ا ه��ول زده از در حی��اط وارد
میشن و باال سر ما میایستن.
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من گیج و وا رفته به تقالهای بابا نگاه میکنم و سوال
های بی جواب مامان.

مدام می پرسن چی ش��ده و منم هیچ ج��وابی ن��دارم
چون خودمم نفهمیدم چی شد و

چرا مرتضی روی زمین افتاده و بی هوش شده.

مامان شونه های لرزون من رو می گیره و تو بغلش
نگهم میداره.

اشکم میچکه و به بابا نگاه میکنم که دو انگشتش رو
روی شاهرگ مرتضی میذاره

و رنگ از رخش میپره و ترسیده میگه:

» این... این بچ���ه نبض���ش نمی... «مام���ان بلن���د و
ترسیده گریه میکنه و من با چشم های گرد ش��ده ب��ه

مرتضی خیره

و هیستیریک میگم: میمونم و بلند بلند

» بابا، بابا، به خدا من کاری نکردم. سرش خ��ورد ب��ه
گوشهی میز ولی دنبالم اومد...
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اینجا وسط حیاط یهو افتاد... بابا به خدا من نمی��دونم
چیشد. «

باز هم توی بغل مامان فرو م��یرم و ه��ای ه��ای گری��ه
میکنم. بابا بلند میشه و

موبایلش رو از جیبش خارج میکنه. هی حرف م��یزنم
و با عجز میگم که من کاری

نک���ردم. مام���ان بلن���دم میکن���ه و ب���ه داخ���ل خون���ه
برمیگردیم. بعد از چند دقیقه ماشین

پلیس و آمب��والنس جل��وی در خون��ه توق��ف میکنن و
مرتضی رو میبرن. پلیس بابا رو

سوال پیچ میکنه و من و مامان خشک شده جلوی در
ایستادیم و به اونها نگاه

زی��ر میک��نیم. هی لبم رو ب��ه دن��دون میکش��م و ول
میکنم. بی صدا اشک میریزم.

لب هی تکرار میکنم:

» نمیدونم چیشد مامان، به خدا نفهمیدم، مام��ان من
داشتم از دستش فرار
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میکردم. مامان!! «

مامان هی صورتم رو پاک میکنه و ب��ا و در ح��الی ک��ه
خودش بدتر از من اشک

میریزه نهایت مهربونی زیر گوشم میگه:

» هیچی نیس��ت مام��انی، باب��ا هم��ه چ��یز رو درس��ت
میکنه، گریه نکن دخترم. «

سر ب��ه ش��ونهی مام��ان تکی��ه می��دم ک��ه از زور گری��ه
میلرزه. تا اینکه پلیس ها میرن و

باب��ا ب��ه س��متمون می��اد. ه��ول زده ص��اف میایس��تم و
مامان نگران مچ دست بابا رو

میچسبه و سوز دار میگه:

» چیش����د س����عید، روی مرتض����ی رو ب����رای چی
پوشوندن؟! «

باب����ا س����خت نفس میکش����ه و کالف����ه نگ����اهمون
میکنه.گرفته میگه:» وسایل هاتون رو جمع کنید و ی��ه

بلیت دوحه یا دبی رو بگیرید برگردید ایران.

سعیدی میاد اینجا. «
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مضطرب از گردن بابا آویزون میشم و با گریه میگم:

» مرتضی چیشد بابا؟! «

محکم پلک روی هم میکوبه و رو به مامان میگه:

» چمدون ببند آیدا، شما دوت��ا برگردی��د ای��ران. هیچی
هم نپرسید تا خودم بگم بهتون.

من االن باید برم بیمارستان. «

مامان بازوی بابا رو میچسبه و به چشم های بابا نگاه
میکنه. نمیدونم چه حرف و

حدیثی رو از توی چشم ه��اش میخون��ه ک��ه من رو از
بابا جدا میکنه و بدون اینکه به

ضجه ها و جیغ های من توجه بکنه، من رو از پل��ه ه��ا
باال میبره و هر چی دم دستش

میاد داخل چمدونم میچپون��ه و زیپش رو میبن��ده. من
مات و شوکه روی تخت

نشستم و حرف های مرتضی رو مرور میکنم. چیشد
اصال؟! همه چی توی صدم
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ثانیه اتفاق افتاد. اصال نمیدونم اتفاقی که چند دقیق��ه
قبل افتاد رو هضم کنم. انگار

صاعقه ای به من اصابت ک��رده و من تاکس��ی درمی
شده یه جا نشستم. پاهام رو باال

میکشم و دست دور ساق پاهام میچسبونم و گهواره
مانند خودم رو تکون میدم.

در اتاق باز میشه و بابا وارد اتاق میشه. زیر پام روی
دو زانو میشینه و غمگین و

دلمرده نگاهم میکنه:

» ماهِ بابا! ن��ترس هیچی نیس��ت. س��عیدی می��اد پیش
من، من و مرتضی و سعیدی باهم

برمیگردیم ایران منتها شما باید االن بری��د. زن��گ زدم
هماهنگ کردم برای ساعت

شش عصر بلیت دبی رو رزرو کردم. «

ترسیده با چشم های اشک ب��ار نگ��اهش میکنم و لب
های لرزونم رو تکون میدم:
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» من هیچ کاری نکردم بابا، به خدا خودش افت��اد. ب��ه
پلیسا بگو. «بابا با طعم زهرمار میخنده و بلند میش��ه

و کنارم مینشینه و من رو بغل میکنه.

» نیازی به گفتن من نیست. خودشون میفهمن. «

خودم رو بهش فشار میدم:

» چرا ما رو میفرستی ایران؟! «

» خودم هم میام، شما برین تا من هم بیام. «

چیزی نمیگم و یخ زده و ترسیده توی آغوش بابا جمع
میشم. تا مامان چمدونش

رو جمع کنه و حاضر بش��ه از باب��ا ج��دا نمیش��م و هی
توی آغوشش میلرزم. واقعا

نمیتونم چند دقیقه قبل رو تجزیه و تحلیل کنم. انگ��ار
خواب دیدم و االن از خواب

بیدارم شدم و از خوابی که دیدم صحنه های گنگی از
اون کابوس رو هی میبینم.

بابا ما رو به فرودگاه میرسونه و راس ساعت ش��ش
هواپیما خاک آمریکا رو به مقصد
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دبی ترک میکنه. باالخره بعد از پانزده س��اعت و چن��د
دقیقه بیخوابی به ایران

میرسیم. سرم اندازهی ی��ه س��نگ س��نگینه و هن��وز از
شوکی که بهم وارد شده خارج

نشده بودم که بابا خ��بر ف��وت مرتض��ی رو داد. چ��ون
خون ریزی داخلی داشته باید حکم

پزشکی قانونی براش صادر بشه تا ببینن چ��ه ج��وری
ضربه خورده و چه جوری مرده.

مامان در ط��ول پ��رواز چن��د س��اعت خوابی��د ولی من
حتی یه دقیقه هم پلک روی هم

نذاشتم. از یه طرف فکر سمیر و از طرف دیگه فکر
مرتضی و فوت ناگهانی و حرفایی

ک��ه قب��ل از ف��وتش بهم زده ب��ود داش��ت دیوون��ه ام
میکرد. چمدون هامون رو تحویل

میگ��یرم و در ح��الی ک��ه ب��ه س��مت خ��روجی م��یریم،
مامان خسته و بیحال میگه:

» کسی قراره بیاد دنبالمون؟! «
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سر تکون میدم:» آره. «

مامان که عقب تر از من راه میاد خ��ودش رو ب��ه من
میرسونه و دستش رو روی بازوم

میذاره و میگه:

» ماهک مام��ان؟! باب��ات گفت فعال ب��ه هیچکس نگیم
که اومدیم ایران. تا جواب

پزشکی قانونی نیومده صالح دیده به کسی نگیم. «

از در خروجی خارج میشیم و ماشین میثاق رو پ��ایین
تر از در میبینم. به سمت

راست میپیچیم و به طرف ماشین میریم.

» چشم. فقط االن ما شما رو میرس��ونیم خون��ه بای��د
برم جایی. «

همین که به ماشین میرسیم در ماش��ین ب��از میش��ه و
آیه از پشت صندلی راننده

ب��یرون می��اد. اول من رو حس��ابی میچلون��ه و بع��د ب��ا
مامانی خوش و بش میکنه.

  990                       



هکمن

چمدون ه��ا رو داخ��ل ص��ندوق عقب ج��ا می��دیم و ب��ه
اصرار مامان من جلو مینشینم.�

کمربندم رو میبندم و میگم:

» اول مام��ان رو برس��ونیم خون��ه لطف��ا،� بع��د ب��ریم
جایی. راستی میثاق کو؟! «

از گوشهی چشمش نگاهم میکنه و آروم میگه:

» میاد. «

ص��ورت ب��ه س��متش میچرخ��ونم و متعجب نگ��اهش
میکنم که پلک باال میکشه و از

آینهی جلو به مامان نگاه میکنه و با خنده میگه:

» وای هزار ماشاءالله ماهک کپی خودتونه. «

با ضرب میزنه روی پای من:

» خب بگو به کی رفتی اینقدر خوشگل ش��دی دیگ��ه.
«مامان خسته میخنده:

» ممنون عزیزم، این چند هفته ای ماه��ک اونج��ا ب��ود
اسم شما و آقا میثاق از دهنش

نمیافتاد. «
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آیه با محبت نگاهم میکنه:

» عزیزِ منه آخه. «

اینقدر آشوبم که ح��تی لب ه��ام رو هم نمیت��ونم کش
بدم. سرم رو به صندلی تکیه

می��دم و پل��ک روی هم می��ذارم. نبای��د وقت رو تل��ف
کنیم. از همین امروز باید کار های

سمیر رو پیگیری کنیم. آق��ای س��عیدی ک��ه داره م��یره
پیش بابا پس تنها گزینه

اس��تاده. ت��وی راه مام��ان و آی��ه ب��اهم گپ م��یزنن و
بیشتر باهم آشنا میشن. مامان رو

جلوی خونه پیاده میکنیم و راه میافتیم. آیه سر کوچه
ترمز میکنه و میگه:

» کجا برم؟! کجا کار داری؟! «

زبون روی لب های خشکم میکشم:

» برو ولنج��ک. فهمی��دم پیش مام��انم نخواس��تی بگی
میثاق کجاست. «
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» رفته هرچی مدرِک به درد بخ��وره جم��ع کن��ه بی��اره
برات. «

ناخون انگشت شستم رو به دندون میگیرم:

» گفت��ه ب��ودی وق��تی میخواس��ته بی��اد دنب��ال من گ��یر
افتاده! یعنی همون روزی که من

رفتم؟! «

» آره. «

ش���الی ک���ه روی ش���ونه ام افت���اده رو روی موه���ام
میکشم. همه چیز� به کنار؛ چرا هوزناز

به من چیزی نگفت؟! ما که ه��زار ب��ار هم رو دی��دیم.
پس چرا از اینکه جدا شدن حرفینزد؟ یا میثاق؛ یع��نی
سمیر به اون و بقیهی بچه ها نگفته بود؟! مغ��زم داغ

میکنه و

سر گیجه میگیرم. آیه میگه:

» ت��و ک��ه گف��تی اول اون هفت��ه می��ای. تعجب ک��ردم
وقتی دبی بودی زنگ زدی بیایم

دنبالت. چیزی شده؟! «
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آخی از ته دل میکشم و دست هام چنگ میشه.

» میگم؛ فعال کار واجبم سمیره. «

چیزی نمیگه و به آدرسی که میگم م��یریم. ت��ه دلم از
واکنش عمو و زنعمو وحشت

دارم. با اینکه من کاری نک��ردم، ح��تی باه��اش درگ��یر
هم نشدم. یهو اونجوری شد. ولی

باز هم ته دلم میلرزه. خدا خودش عاقبت این م��اجرا
رو بخیر کنه. به خونهی ویالیی

استاد که میرسیم پیاده میشیم و به سمت در میریم.
زنگ در رو میزنم و در رو

ب��از میکنن. از حی��اط نس��بتا بزرگش��ون میگ��ذریم و
استاد رو جلوی ایوون میبینم. با

خنده نگاهم میکنه و دست هاش رو بهم میکوبه:

» ب��بین کی اینجاس��ت! س��هرابیان؛ ت��و ک��ه االن بای��د
آمریکا باشی! «

پله ه��ای ورودی رو ب��اال م��یریم و مق��ابلش میایس��تم.
انگشت هام رو بهم گره میزنم و
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میگم:

» بهم نساخت. نفسم میگرفت. «

میخنده و ریش س��فید و بلن��دش رو لمس میکن��ه. ب��ه
فرفوژه های وسط ایوون اشاره

میکنه و هر سه تامون دور میز کوچیک،� روی ص��ندلی
ها مینشینیم. خانمی روی

میز رو پر میکنه و بع��د از اینک��ه م��یره اس��تاد علیپ��ور�
سینی شربت رو به سمت ما

هول میده:

» ک��ه اینط��ور! ط��رحت رو تم��وم ک��ردی رف��تی ک��ه
رفتی، پروانهات رو تونستی بگیری؟! «ش��رمنده س��ر

پایین میندازم و با انگشت هام بازی میکنم:

» ببخشید دانشجوی بیمعرفتتون رو، به خ��دا همیش��ه
به یادتونم. شما عالوه بر درس

خوندن، درس زن�دگی رو هم بهم ی�اد دادین. مع�ذرت
میخوام اگه سر زده و بد موقع

مزاحم شدم. شمارتون رو انگار عوض کردین. «
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استاد لی��وان ش��ربتش رو از ت��وی س��ینی برمی��داره و
میگه:

» آره، دفتر که جمع ک��ردم ش��ماره ام رو هم ع��وض
کردم تا کسی درمورد دفتر و

وکالت بهم زنگ نزنه. «

بادم خالی میشه و آخرین امیدم هم ناامید. دستم رو
روی صورتم میکشم و بدون

مقدمه میرم سر اصل مطلب:

» اس��تاد، من یکی از دوس��تام طی ی��ه پاپوش��ی االن
زندانه، دو هفته به دادگاهش مونده

و متاسفانه نتونستیم وکیل خوبی پیدا کنیم. االن شما
که کار نمیکنین. میشه یکی

رو به ما معرفی کنید؟ «

استاد عینک گردش رو روی صورتش جا به جا میکن��ه
و یهو میگه:

» خودت. «

یه نگاه به آیه میندازم و متعجب با دهنی باز میگم:
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» من!؟ «

عادی سر تکون میده و دست داخل س��ینه اش جم��ع
میکنه و به صندلی تکیه

میده:

» بله خودت. هم مج��وز داری، هم زب��ر و زرنگی، هم
اینکه دلسوز و با وجدانی. ببینم

تو این همه مدت کار نکردی؟! «مردمک توی کاسهی
چشم میچرخونم و زیر لب میگم:

» نه، اصال... امکان نداره من هیچ تجرب��ه ای ن��دارم.
نچ از پسش برنمیام. «

استاد چش��م غره��ای نث��ارم میکن��ه و آی��ه ب��ا ح��رص و
غضب اسمم رو صدا میزنه.

همچنان مصر میگم:

» نمیشه، بار اول و همچین پرونده ای؟! «

استاد اخم میکنه و محکم با تشر میگه:

» مگه همهی وکیل ها از اولش تجربه داشتن؟! هم��ه
از یه جایی شروع کردن. یه
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اولین ب���اری داش���تن. من هم کن���ارتم کمکت میکنم.
شروع کن، خودت رو محک بزن.

»

نرم میشم! بهخاطر سمیر قبول کنم؟! نکنه نت��ونم و
شرمنده بشم؟! تشویش درونیم

رو نادیده میگیرم و از سیر تا پیاز م��اجرای س��میر رو
برای استاد تعریف میکنم و

اونهم بدون حرف، با دقت به حرف هام گوش می��ده.
در آخر از روی صندلی بلند

میشه و ما هم بلن��د میش��یم. کیفم رو روی ش��ونه ام
جا به جا میکنم که استاد میگه:

» فردا برو از کانون یه معرفی بگیر و بعدش ب��رو از
موکلت وکالت تام بگیر. بعدش هر

م��درکی ک��ه ازش داری رو کن��ار هم بچین و از حس
ششمت کمک بگیر. هر جا کم

آوردی به خودم بگو. «
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آی��ه دس��تش رو ت��وی دس��تم می��ذاره و ب��ه نش��ونهی
حمایت و دلگرمی دستم رو فشار

میده. شمارهی استاد رو میگیرم و از خونهاش خارج
میشیم. این روزای زندگیم

همه چی یهویی اتفاق میافته! خدایا این چه بازیای��ه؟!
به آیه میگم من رو به خونه

برسونه. توی مغزم انگار بمب ک��ار گذاش��تن. اینق��در
سر دردم شدید هست که دلم

میخواد سرم رو توی شیشه بترکونم. ب��ه س��رگیجه و
س��ر دردم مع��ده درد هم اضافهش��د. ص��ورت جم��ع
میکنم و دس��تم رو روی مع��دهام فش��ار می��دم. آی��ه

جلوی در خونه

نگ��ه می��داره و قب��ل از اینک��ه پی��اده ش��م ب��ه س��متش
میچرخم و میگم:

» نمیدونم چیکار کنم آیه، فردا میرم سراغش. «

خجالت و شرم رن��گ ب��ه گون��ه ه��ای س��فید و بیح��الم
میپاشه و لب به دندون میگیرم.
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» اصال دلم داره براش کنده میشه. ب�ه میث�اق چ�یزی
نگو، اگه با خودم هم حرف زد

من چیزی نمیگم. برم ببینم فردا چی پیش میاد. «

آیه میخنده و بیهوا بغلم میکنه:

» همش دارم خیال� بافی میکنم. تو و س��میر رو کن��ار
هم تصور میکنم. فیل و

فنجون. «

بلند میزنه زیر خن��ده. تص��نعی اخم میکنم و از خ��ودم
جداش میکنم. میون خنده

هاش میگه:

» ببین از حکمت خدا غافل نشو. چ�رخش ی�ه ج�وری
چرخید� که تو خودت شدی

وکیل تو دلیت. «

تو دلیم؟! سمیر همهی فکر و ذکر منه. 

» برام دعا کن. «

خم میشه و پر انرژی و بلند میگه:

» تو میتونی، از االن برای آزادیش برنامه میریزیم. «
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میخن���دم و چم���دونم رو از ص���ندوق عقب ماش���ین
برمیدارم و وارد ساختمون میشم.

به خون��ه میرس��م و چم��دون رو جل��وی در ول میکنم.
مامان توی اتاقش مشغول

چی�دن لب�اس ه�اش داخ�ل کم�ده. ب�ه تیغهی در تکی�ه
میدم:» از بابا خبری نشد؟! «

کش��وی عس��لی کن��ار تخت رو میبن��ده و روی تخت
مینشینه.�

» نه، فعال خبری نشده، کجا رفتی؟!� «

تکیه ام رو از در برمیدارم و جواب سر باال میدم.

» رفتیم دیدن استاد علیپور. «

بلند میشه و به سمتم میاد.

» برای چی؟! «

» قطعی شه بهت میگم. اینقدر خ��وابم می��اد ک��ه ح��د
نداره. میخوام تا خود فردا رو

بخوابم. «
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دستش رو روی صورتش میکشه و با دلسوزی نگاهم
میکنه. لبخنده وا رفته ای

تحویلش میدم که میگه:

» یه چیزی بخور بعد بخواب. «

سر باال میندازم و دکمه ه��ای م��انتوم رو ب��از میکنم و
به سمت اتاقم میرم.

» اص��ال راه گل��وم بستهس��ت هیچی نمیخ��ورم. م��یرم
بخوابم. «

صدایی از مام��ان در نمی��اد. لب��اس ه��ام رو ب��ا لب��اس
هایی که هنوز توی کمدم بودن

عوض میکنم و موب��ایلم رو بیص��دا میکنم. میخ��وام ت��ا
خود صبح تخت بخوابم تا سر

حال برم پیش سمیر. وقتی بهش فکر میکنم قلبم که
هیچ رگ گردنم هم نبض

میگیره. خدا کنه بت��ونم از پس��ش بربی��ام و خ��ودم رو
ناامید نکنم. اینقدر به سمیر فکر
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میکنم که به کل ماجرای مرتضی رو فراموش میکنم
و نمیفهمم کی خوابم

میبره...ص��بح� قب��ل از اینک��ه مام��ان بی��دار ش��ه دوش
میگیرم و لباس رسمی میپوشم و به

سمت کانون میرم. معرفی رو میگیرم و با اعتماد به
نفس وارد زندان میشم و

مع��رفی رو نش��ون می��دم. من رو ب��ه ات��اق مالق��ات
خصوصی راهنمایی میکنن. یه اتاق

سیمانی، با المپی که از وس��ط س��قف آوی��زون ش��ده
بود؛ فضای تاریکش رو قشنگ

روشن کرده بود. میز و دو تا صندلی فلزی که رو ب��ه
روی هم قرار گرفته بودن. کیف

سامسونتم رو روی میز میذارم و مقنعهام رو م��رتب
میکنم. قلبم جوری میکوبه

انگار میخواد از سینه ام بزنه بیرون. از ش��دت ش��وق
قفسهی سینه ام سنگین شده و

سر انگشت هام خیلی خفیف� میلرزن.� احساس گرما
میکنم. از درون انگار توی
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حلقهی آتیش گ��یر افت��ادم. خیس��ی ش��قیقه ام رو ب��ا
پشت دست میگیرم و با نوک

کفش��م روی زمین ض��رب میگ��یرم. االن ب��ه عن��وان
کسی بهش فکر میکنم که از من

خوشش میاد و من عاشقشم! ب��دون هیچ م��انعی ب��ه
اسم هورناز یا هر کِس دیگه ای.

اینقدر ذوق دارم که نمیدونم چیکار کنم.

کمی آوردن سمیر طول میکشه. نمیت��ونم ی��ه ج��ا بن��د
شم. مثل بچه ای که طاقت

ساکت نشستن رو نداره و به هیچ ص��راطی مس��تقیم
نمیشه تا یهجا بشینه. بلند

میش��م و ط��ول ات��اق رو ق��دم م��یزنم ب��از هم آروم
نمیگیرم. قلبم توی دهنمه. دوباره

س��ر ج��ام مینش��ینم و ص��ورتم رو می��ون دس��ت ه��ام
پنهون میکنم و با ناله پام رو زمین

میکوبم:

» چرا نمیارینش!؟ «
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یهو در اتاق باز میشه و صدای زنجیری که روی زمین
کشیده میشه بلند میشه.

الهی بمیرم برات. پاهاش رو هم پابند زدن. دلم تیکه
پاره میشه و قلبم تیر میکشه.

جرات ندارم دس��تم ه�ام رو از روی ص��ورتم ب��ردارم.
نفسم توی سینه حبس شده و دونه

های عرق از کم��رم س��رازیر میش��ن. ص��دای کش��یده
شدن دستبند روی میز بلن�د میش��هو ج�ونم ب�اال می��اد.
آخه تو جات اینجاست نابغهی کامپیوتر؟!� سمیر نفس

پر حرص و

صدا داری میکشه و زی��ر لب، ج��وری ک��ه من بش��نوم
میگه:

» اینم که خوابش رو آورده اینجا. میثاق گشته چش��م
بازار رو در آورده. «

بعد محکم جفت مشت هاش رو روی م��یز میکوب��ه و
جدی میگه:

» خانم؟! خوابی؟! «
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گلوم خشک شده. لب به دندون میکشم و دست هام
رو از روی صورتم پایین

میکشم و صورتش رو میبینم. زی��ر چش��م ه��اش گ��ود
افتاده و موهای کنار شقیقهاش

کامل سفیده شده و اخم های همیشگیش سفت تر و
سخت تر توی هم گره خوردن.

رن���گ از رخش می���پره و لب ه���اش از هم فاص���له
میگیرن. چشم هاش گشاد تر از حد

معمول میشه و بدون اینکه پلک بزن��ه نگ��اهم میکن��ه.
قفسهی سینه اش به شدت باال

پایین میش��ه. مش��ت دس��ت ه��اش ب��از میش��ه و ک��ف
دست هاش به سطح صاف میز

میچس��به. بیاختی��ار� از روی ص��ندلی بلن��د میش��ه و ب��ه
سمتم خیز برمیداره و پر بهت

و ناباور میگه:

» ماه... «
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دلم برای این ح��الت ح��یرونش کَن��ده میش��ه و ج��ونم
میلرزه. سر به عقب متمایل

میکنم تا خ��وب ب��بینمش. مردم��ک چش��م ه��اش گ��رد
شده و انگار به چشم هاش

اعتماد ن��داره. نگ��اه ازش میگ��یرم و ب��ا دس��ت و دلی
لرزون زیپ کیفم رو باز میکنم و

لوازم رو بیرون میکشم. سمیر چند ثانیه بعد میش��ینه
و با اخم غلیظ نگاهم میکنه.

من به همین اخم هاش دل بستما، همین نگاه جدی و
پر ابهتش. کاغذ و خودکار رو

جلوش میذارم و میگم:

»من وکیلتم، یعنی وکالتت رو ب��ه عه��ده گ��رفتم. اول
باید یه وکالت تام بهم بدی تا

بتونم کار هات رو انجام بدم.«خودک��ار رو روی کاغ��ذ
میذارم و همین که میخوام دستم رو عقب بکشم مچ

دستم

ُ��ره و کم��رم رو اسیر انگشت هاش میکنه. نفس��م میب
تیر میکشه. سردی دستم با
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گرم��ای دس��تش ادغ��ام میش��ه و تپش قلبم رو ب��اال
میبره. ترسیده و خفه میگم:

»دوربینها...«

اخمش رو غلی���ظ ت���ر میکن���ه و دس���تم رو آروم ول
میکنه. هول مقنعهام رو جلو

میکشم و تندتن��د نفس میکش��م. ت��یز نگ��اهم میکن��ه و
خودکار رو الی انگشت هاش

میپیچه و تلخ میگه:

»آمریکا خوش گذشت؟!«

جواب نمیدم و به موهایی که رنگ عوض کرده ب��ودن
چشم میدوزم. یعنی اینقدر

بهش فشار اومده که موهای کن��ار ش��قیقهاش س��فید
شدن؟! دلم خون میشه و حالم

رو بد میکنه. ب��ا افس��وس و دلس��وزی نگ��اهش میکنم
که یهو میتوپه:

»برای چی برگشتی؟!«

با همون لب و لوچهی آویزون میگم:
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»بنویس امضا کن.«

ِ��ر لجوج ساق دست هاش رو روی میز می��ذاره و بِروب
به عمق چشم هام نگاه میکنه:

»به آیه گفته بودی ک��ه دیگ��ه برنمیگ��ردی، فق��ط بگ��و
بهخاطر چی برگشتی!«

پلک هام میلرزه و چش��م ازش می��دزدم. لب ه��ام رو
روی هم فشار میدم و بدون

اینک��ه نگ��اهش کنم ن��اخون ه��ای انگش��ت شس��تم رو
روی هم میکشم و سر پایین

میندازم:

»هوا نداشت، نمیتونستم نفس بکش��م.«ص��دایی ج��ز
ص���دای نفس ه���اش نمی���اد. یهج���وری عمی���ق نفس

میکشه که انگار داشته

خفه میشده. جرات ندارم بهش نگ��اه کنم. خ��ودم رو
رسوا کردم پیشش؟! منظورم رو

فهمی��د؟!� بع��د از چن��د دقیق��ه خودک��ار رو روی کاغ��ذ
میکوبه و میگه:
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»من هیچ ک��اری نک��ردم. میث��اق میدون��ه من کاره��ای
نیستم فقط مظنون اصلی من

هستم. اگه بش��ه نف��ر اص��لی رو پی��دا ک��رد من تبرئ��ه
میشم.«

ص��دای س��وز دارش دلم رو آتیش میزن��ه و بغض ب��ه
جونم میندازه. الهی بمیرم برات

که اینجوری درموندهای. لب به دندون میکش��م و ول
میکنم. کاغذ و خودکار رو

برمیدارم و دم عمیقی میگیرم. به خودم جرات میدم
و نگاهش میکنم. خیره

نگاهم میکنه و مردمک چشم هاش مث��ل م��اهی ت��وی
تنگ هی به این ور و اون ور

م��یره و بیق��راری میکن��ه. ت��ه دلم ب��رای این ص��ورت
خسته و عبوسش ضعف میره.

خیلی احمقانست ولی همهی ح��الت ه��اش ب��رای من
جذاب و دلبره. لب هام کمرنگ

کش میاد و با اعتماد به نفس میگم:
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»توی اولین دادگاهت تبرئه میشی.«

با شک میگه:

»یعنی تو میتونی؟!«

ی��ه ت��ای اب��روم رو ب��اال مین��دازم و ب��ه خ��ودم مغ��رور
میشم!

»این ح��رفت رو ی��ادت بمون��ه! پرون��دهات رو نگ��اه
کردم. تو چرا حرف نزدی توی چند بار

بازوجویت؟!«

خیلی عجیب و غریب نگاهم میکنه و کف دست هاش
رو بهم میچسبونه و انگشت

های اشارهاش رو ب��ه لب ه��اش تکی��ه می��ده و ب��ا ی��ه
شیطنت ریزی میگه:

»گفتم در حضور وکیلم زبونم ب��از میش��ه!«دلم ه��ری
میریزه و بیاختیار� خندهام میگیره. ت��ا ح��اال این لحنش

رو نشنیده بودم.

ریز میخندم و وسایلم رو جمع و جور میکنم. ت��ا می��ام
بلند شم سمیر هول زده بلند
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میشه و بهونهگیر میگه:

»داری میری؟!«

چشم گرد میکنم:

»آره دیگه، برم؛ با دست خالی چیکار میشه کرد. ت��و
که یه کلمه حرف نزدی یه

سرنخی بشه ال به الی حرفات پیدا کرد.«

یه الی��ه غم چش��م ه��ای ش��ب رنگش رو میپوش��ونه و
اخم جای هول زدگیش رو

میگیره:

»وقتی هیچی نمیدونم چی بگم؟!«

دوب���اره غم ع���الم ت���وی دلم س���رازیر میش���ه و دلم
سنگین میشه. کیفم رو برمیدارم و

دوباره بهش امید میدم:

»دو هفته دیگه بیرونی. اینق��در تن��گ نکن این روز ه��ا
رو که این دو هفته مثل دو سال

بگذره.«

  1012                       



هکمن

پوزخن��ده تلخی میزن��ه و مچ دس��ت ه��اش رو ت��وی
حلقهی دستبند� تکون میده:

»هر دقیقهاش یه س��ال گذش��ته، این دو هفت��ه بت��ونم
دووم بیارم شاهکار کردم.«

فکر میکنم بیشتر از این پیشش بمونم بزنم زیر گریه
و ناراحتش کنم. بدون

خ��داحافظی از در م��یزنم ب��یرون و بغض��م رو ق��ورت
میدم! حرفاش زخم به دلم زد.

اص��ال ج��ای همچین م��ردی اینجاس��ت؟! من ماه��ک
نیستم اگر تا دو هفتهی دیگه از

اینجا نیارمش بیرون. دربس�ت میگ�یرم و ت�وی راه ب��ا
میثاق تماس میگیرم. انگار

منتظر من بود، چون بوق اول خورده نخورده ج��واب
میده:»ماهک؟!«

»سالم خوبی؟! کجایی؟!«

بدون اینکه جواب سوالم رو بده میگه:
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»چ��را ه��ر چق��در زن��گ م��یزنم ج��واب نمی��دی ی��ا
خاموشی؟! بابا دلم هزار راه رفت. آیه

هم با تو نشس��ت و برخاس��ت ک��رده بال ش��ده. از راه
برس بعد روی دور و بریات تاثیر

بذار.«

همچین با حرص حرف میزن��ه ک��ه ص��دای خن��دهام رو
بلند میکنه. میون خندهی

بلندم میگم:

»وای چ���را ح���رص میخ���وری؟! می���ام بهت میگم.
کجایی؟!«

نفس بلندی میکشه و کالفه میگه:

»مغازه ام. هرچی ب��ه عقلم میرس��ید از س��میر جم��ع
کردم تا ببینم کدوماش به درد

میخورن کدوماش نمیخورن. دیروز با آیه رفتین دنبال
وکیل؟!«

مکالمه رو طوالنی نمیکنم و میگم:

»االن میام اون سمت. خداحافظ.«
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جواب خداحافظیم رو میده و قطع میکنم. دست هام
رو داخل سینهام جمع

میکنم و ب��ه خی��ابون نگ��اه میکنم و پوس��ت لبم رو ب��ا
دندونم میکشم. اصال اون نگاه

شیطونش میاد جلوی چشمم دلم رو م��یریزه. چق��در
وجدانم راحته. االن راحت

میتونم بهش فکر کنم و دلم براش بره. چق��در بیخ��بر
خود خوری کردم و خودم رو

عذاب داده بودم. چرا هیچ کدومشون نگفتن که باهم
نیستن و خیال من رو راحت

نکردن؟ اه عمیقی میکشم و سعی میکنم بهش فک��ر
نکنم تا توی این اوضاع بلبشو

دلم نگیره از این بابت. آدرس مغ��ازهی میث��اق رو ب��ه
راننده میدم و تا رسیدن به مغازهتوی فضای مج��ازی
میچرخم. چرا خبری از رویا نیس��ت؟! میترس��م بهش

زنگ بزنم.

درضمن اون اصال نباید بفهمه من ایرانم. نکنه اتف��اق
بدی گریبان� گیر بابا بشه؟ چرا
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اینق��در مش��کل پش��ت مش��کل ردی��ف ش��ده؟ از پس
کدومشون بر بیام؟ اینقدر به این چیز�

ه��ا فک��ر میکنم ت��ا ب��ه مغ��ازهی میث��اق میرس��م. وارد
مغازهاش میشم. آیه رو کنارش

میبینم متعجب در رو میبندم و حیرون میگم:

»خوبه آیه معذوریت داره شبانه روز ور دلته.«

آیه بلند میشه و از اون طرف میز دستم رو میگ��یره.
رو به روشون میشینم و میثاق

چشم از صفحهی لپ تاپ نمیگیره و پرو پرو میگه:

»بخیل! چشم نداری ببینی� شدیم الل��ه و الدن؟ از هم
جدا میشیم کف باال میاریم.«

بلند میخندم و کیفم رو روی میز میذارم. آیه خصمانه
به میثاق نگاه میکنه و

مشت محکمی روی بازوش میکوبه و خط��اب ب��ه من
میگه:

»ب��ه به��انهی کالس آین��ه ک��اری از ظه��ر ت��ا عص��ر
بیرونم.«
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میثاق لپت��اپ رو ب��ه س��مت من میچرخون��ه و ج��دی و
بدون شوخی میگه:

»قراره تا چند روز دیگه هم با آریوس آشنام کنه.«

سریع به آیه نگاه میکنم ک��ه ب��ا خج��الت لب میگ��زه و
سر پایین میندازه:

»چه پیشرفت چشم گیری،� همش سه هفته نبودما!«

رو میکنم به میثاق و شاکی میگم:

»رسیدنم بخیر آقا میثاق.«

میثاق صورت جمع میکنه و با حرص میگه:»کسی که
س����ر خ����ود و بیخ����بر این ور اون اون ور م����یره و

دوستاش رو پای خر حساب

نمیکنه بخیر نداره.«

آیه محکم روی صورتش میکوبه و با خجالت ص��داش
میزنه. میثاق بیخیالی خرج

میکنه و به من میگه:

»ببین این یه چ��یزی ک��ه فک��ر ک��ردم بتون��ه کمکم��ون
کنه.«
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به تاریخ های و ساعت ه�ای م�دارک ه�ک ش�ده نگ�اه
میکنم:

»به ما یا وکیل؟!«

میخنده:

»وکیل که خودتی.«

مردمک های چش�مم میچرخ�ه و ب�ه آی�ه نگ�اه میکنم.
گونه به بازوی میثاق

میچسبونه و با ناز میگه:

»طفل��ک داش��ت دق میک��رد. گفتم بهش بگم راحت
بشه.«

س��ری از روی تاس��ف تک��ون می��دم. احس��اس میکنم
خیلی تحت تأثیر میثاق قرار

گرفته که اینقدر چفت دهنش براش بازه. «

صفحه رو باال پایین میکنم:

»خب این ها ساعت و تاریخ دقیق زمانِی که فایل ه��ا
هک شده. این زیاد به دردم
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نمیخوره. میخوام ببینم کی و چه جوری پخش ش��ده.
سمیر که میگه از چیزی

خبر نداره. اگه راست بگه که میگه... پس حتم��ا یکی
از آیپیش سوءاستفاده کرده.

ببینم کسی جز خودش رمز سیستمش رو داشت؟!«

به فکر فرو میره و سر بلند میکنه و میگه:»از صفحه
خارج شو. توی میزکار لپتاپ یه فایل ورد هس��ت اون

رو بخون.«

هم��ون ک��اری ک��ه گفت رو میکنم. ی��ه متن درم��ورد
پخش شدن فایل های

محرمانهست و اخر صفحه یه تاریخ ثبت شده. دستم
رو جلوی دهنم میگیرم و

متعجب میگم:

»این تاریخ...«

میثاق میون حرفم میپره:

»این تاریخ برای دو روز قبل از اینکه که سمیر فای��ل
ها رو هک کنه.«

  1019                       



هکمن

لب به دندون میگیرم. انگار پازل این معم��ا زودت��ر از
اونچه که بهش فکر میکردم

کن��ار هم چی��ده ش��دن. پس یکی ب��ه سیس��تم س��میر
دسترسی داشته. ولی چه جوری؟

به صندلی تکیه میدم و به میثاق میگم:

»ببینم تو این متن رو قبال خونده بودی؟!«

دس��ت دور ش��ان آی��ه مین��دازه و آی��ه س��رش رو روی
بازوی میثاق جا به جا میکنه:

»آره، همون موقع که پخش شد و خبرش مث��ل بمب
توی مجازی ترکید فرشاد

نشونمون داد.«

یه فکری توی ذهنم جرقه میزنه! شاید درست نباشه
و اشتباه میکنم ولی به

ریسکش میارزه. بلند میشم:

»فلش داری؟! باید این هارو انتقال بدی ب��ه فلش ت��ا
ازشون کپی بگیرم و بذارمش

داخل پرونده. چیز� دیگه ای پیدا نکردی؟!«
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اطالع��ات رو داخ��ل فلش ک��پی میکن��ه و فلش رو ب��ه
دستم میده و نچ بلندی میکشه:»فقط این تاریخ ه��ای
متناقض خیلی به چشمم اوم��د. ب��از هم س��عی میکنم

چیز دیگه

ای پیدا کنم. حیف که سمیر لپت��اپش رو منه��دم ک��رد.
حتی لپتاپی که هوشمند

بهش داده بود.«

مشکوک چشم ریز میکنم و کف دس��تم رو روی م��یز
قرار میدم:

»هوشمند به سمیر لپتاپ داده بود؟!«

س��ر تک��ون می��ده و جفتش��ون� بلن��د میش��ن و مق��ابلم
میایستن.

»اره، داده بود تا کار های سمیر لنگ نمونه.«

اوه��ومی زی��ر لب میکش��م و در ح��الی ک��ه از مغ��ازه
خارج میشم تاکید میکنم:

»برای فردا بچه ها رو جمع کن یه ج��ا ت��ا از اون ه��ام
یه اطالعاتی بگیرم. خوش
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خوشان تموم شد کشیدن کنار؟!«�

میثاق تلخ خندی میزنه و باشه ای میگه. از جفتش��ون�
خداحافظی میکنم و به

سمت خونه میرم. ش��اید ک��اری ک��ه میخ��وام بکنم ی��ه
جورایی بی چشم و رویی باشه

ولی تنها فک��ری هس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر ب��ه ذهنم
میرسه! ولی به این هم شک ندارم

که یکی از ت��وی همین جم��ع ی��ه ک��اری ک��رده. وگرن��ه
سیستم امنیتی سمیر اونقدر باال

هست که کسی نتونه بهش دسترس��ی پی��دا کن��ه، چ��ه
برسه به اینکه ازش اطالعات

بکشه و از آیپی سمیر سوءاستفاده کن��ه. اگ��ه خ��بری
توی این جمع نیست پس چرا

خبری ازشون نیست؟! چرا یه خبری نگرفتن ی��ا مث��ل
میثاق به تالطم نیوفتادن؟!� یه

جای این قضیه از داخ��ل میلنگ��ه. مث��ل اینک��ه ک��رم از
درون درخت رو بخوره و درخت
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رو پوک کنه تا وقتی یه ت��بر کوچی��ک بهش خ��ورد اون
رو از ریشه بِکنه. فردا قال این

قض��یهای ک��ه خودش��ون رو کش��یدن کن��ار رو میکنم.
رفیق باید مثل میثاق باشه! توی

این روز ه�ای خفق�ان آور، وق�تی ک�ه دنی�ا آورد ش�ده
روی سرت مثل کوه پشت باسته و

تمام قد ازت حمایت کنه و خودش رو بهت ثابت کنه.
به خونه که میرسم از همونب��دو ورود ب��ا ص��دای بلن��د
مامان رو صدا میزنم. مامان با چشم های پ��ف ک��رده

و قرمز از

آشپز خونه خارج میشه و غم��زده نگ��اهم میکن��ه. دلم
هری میریزه و نفسم باال نمیاد.

نکنه بابا بهش زنگ زده؟ به طرفش میرم و کیفم رو
روی کانتر میذارم و نفس

بریده و ترسیده آرنجش رو میگیرم و با لکنت میگم:

»گ... گریه... چ... چی... چیشده؟!«

مامان هق میزنه و لرزون میگه:
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»جواب پزشکی قانونی اومده.«

قلبم میگیره و تیغهی دماغم تیر میکش��ه. دس��تش رو
میگیرم و روی مبل دو نفره

سالن میشینیم. چشم هام میلرزه و ترسون و لرزون
میگم:

»به این زودی؟! چ... چه خبر بوده؟!«

مام��ان گریه��اش رو ره��ا میکن��ه و می��ون ه��ای ه��ای
گریهاش میگه:

»مثل اینکه کوک مص��رف ک��رده ب��وده، ح��الت ع��ادی
نداشته. برای همین بوده که

نتونسته خودش رو کنترل کن�ه و گیجگ�اهش ب�ه لبهی
میز خورده و خون ریزی

داخلی کرده.«

دستم هام چنگ صورتم میشن و وای بلن��دی میکش��م
و وحشت زده میپرسم:

»بابا چی میشه؟!«
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مامان دست هام رو از صورتم جدا میکن��ه و ب��ا بغض
نگاهم میکنه:

»چ��ون م��رگش حادث��ه ب��وده و هیچ ه��ول دادنی ی��ا
درگیری تشخیص داده نشده کاری با

بابات ندارن. فقط طفلک مون��ده ب��ود چ��ه ج��وری ب��ه
عموت بگه. رویا با تو حرف نزده؟!«

سرد درد عجیبی میگیرم و میون ابروهام تیر میکشه.
با درد مینالم:»ن��ه، ح��اال چی میش��ه؟! وای زنعم��و رو

بگو!«

مامان بغلم میکنه و فین فینی میکنه:

»ق��راره ب��ا جن��ازه برگ��ردن ای��ران. البت��ه اگ��ه بش��ه.
اینترتنم رو جرات نکردم بعد از حرف

زدن ب��ا باب��ات روش��ن کنم. همهش میترس��م ملیح��ه
زنگ بزنه.«

ای خدا! این چه مصیبتی بود؟ پقی میزنم زیر گریه و
همپای مامان اشک میریزم.

عذاب وجدان داره من رو خفه میکنه. خدا میدونه که
فقط میخواستم خودم رو
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حفظ کنم و بس! اصال فکرش رو نمیک��ردم اینج��وری
بشه. اگه فرار نمیکردم و بالیی

سرم میومدم قطعا خ��ودم رو میکش��تم. بع��د از کلی
اشک و گریه و زار زدن مامان

آرومم میکنه و راهی حمومم میکنه. چند ساعتی زی��ر
دوش بیصدا اشک میریزم و

هی از مرتض�����ی حاللیت میطلبم چ�����ون دلم خیلی
سنگینه و خودم رو مقصر مرگش

میدونم. از حموم بیرون می��ام و خ��ودم رو روی تخت
پرت میکنم و اونقدر ذهنم

خس��ته هس��ت ک��ه ت��ا پل��ک روی هم می��ذارم خ��وابم
میبره. مامان که برای شام بیدارم

میکنه حوله ام رو با لب��اس ه��ام ع��وض میکنم و س��ر
شام ماجرای سمیر رو براش

تعریف میکنم. اینقدر ذهنش درگیر� م��اجرای مرتض��ی
هست که فقط اظهار نگرانی

میکن��ه و هی میگ��ه م��واظب خ��ودت و ک��ارت ب��اش و
صبح که از خونه بیرون میزنم
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برام اسپند دود میکن��ه و دع��ای خ��یر میخون��ه رو روی
صورتم فوت میکنه. سر راه از

مدارکی که دی��روز ب��ه فلش انتق��ال داده ب��ودیم ک��پی
میگیرم و داخل پرونده میذارم.

وقت مالق��ات میگ��یرم و دوب��اره ت��وی هم��ون ات��اق
منتظر سمیر میشینم. دوباره تپش

قلب میگیرم و ضربان قلبم توی دهنم میکوبه. دستی
پای چشم هام میکشم و

همین که در باز میشه. نفس��م یکی دو ت��ا ب��اال می��اد و
سر انگشت هام میلرزه. رو به

روم میشینه. نسبت به دی�روز س�ر ح��ال ت�ر ب�ه نظ�ر
میرسه و کدر بودن چشم هاش،

کمی، فقط کمی کم شده و ابروهاش کمرنگ تر توی
هم پیچیده شدن. با شوق

مدارکی که پی�دا ک�رده ب�ودیم رو نش�ون می�دم و هی
حرف میزنم.»ببین این ت��اریخ ه��ا رو میبی��نی؟! ک��امال

متناقض هستن، همین نشون میده یکی به
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سیستمت دسترسی داشته. ببینم تو رم��ز سیس��تمت
رو به کسی دادی؟! کسی

میدونه توی سیستم چی به چیه؟!«

صدایی ازش نمیاد. سر بلند میکنم ک��ه نگ��اه خ��یره و
عجیب و غریبش رو روی خودم

میبینم.� عمی�ق، ب�ا لبخن�د کم�رنگی نگ�اهم میکن�ه. ب�ه
صندلی تکیه میدم و چشم از

لبخن��د ج��ذابش نمیگ��یرم. هیج��انم ب��ه آخ��رین درج��ه
ممکن رسیده و صدای تپش قلبم

رو به وض��وح میش��نوم. زب��ون روی لب ه��ای خش��کم
میکشم. دست هاش رو روی میز

میذاره که صدای فلز دستبند� با فلز میز ص��دای ب��دی
ایجاد میکنه. از خلصهی

شیرینم خارج میشم و شونه ه��ام می��پرن. غمگین ب��ه
دست های زنجیر شدهاش نگاه

میکنم و آه س����ینه س����وزی میکش����م. خیلی آروم و
لطیف صدام میکنه:
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»ماهک؟!«

آب دهنم رو قورت میدم و پلک ب��اال میکش��م. ص��دای
خودش بود؟! ایوای قلبم! بند

دلم پ��اره میش��ه و دل ض��عفه می گ��یرم. لب از هم
فاصله میدم و سر به سمت چپ و

راست تکون میدم:

»بله؟!«

چشم هاش حس میگیرن و از حس گرم داخل چشم
هاش گر میگیرم و یه چیزی

گل��وم رو قلقل��ک می��ده. اللهی گ��وش ه��ام ب��ه گزگ��ز
میافتن و کف دست هام عرق

میکنن. باال تنهاش رو جل��و میکش��ه و س��ر ب��ه س��مت
شونه اش خم میکنه و با بیتابی

و حرارت و کمی کالفگی میگه:

»میگن گیرا ترین عض��و آدم ه��ا چش��م هاش��ونه. االن
من چیکار کنم دلم گیر کرده به
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چشم هات؟«نفسم میبُره و هوا به ریه هام نمیرسه.
خون توی رگ هام یخ میزنه و لب هام عین

ماهی باز و بسته میشه. چشم هام جا نداشت بیشتر
از این باز بشه. ناباور نگاهش

میکنم و به گوش هام اعتم��اد ن��دارم. لبخن��د ب��زرگ و
دندون نماش و جملهی

جادویی��ای ک��ه گفت عق��ل و ه��وش از س��رم می��بره و
نفس کشیدن رو فراموش میکنم.

با من بود؟! عمیق نفس میگیرم که هول زده س��رفه
میکنم و انگشت های یخ زدهام

رو روی گون��ه ه��ای ملتهب و گ��ر گرفته��ام میکش��م.
خیلی کم دست و پام میلرزه و

نمیتونم زبونم رو تکون بدم. انگار توی خ��وابم و دارم
یه خواب غیرممکن میبینم.�

مگه میشه؟! کسی ک��ه چش��م دی��دنت رو ن��داره یه��و
بیمقدمه با یه جمله دلت رو زیر و

رو کنه و نفست رو بند بیاره؟ ب��ا هم��ون دس��ت ه��ای
لرزون همه چیز� رو از روی میز
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جمع میکنم و صدا دار و پشت سر هم نفس میکشم.
سمیر که بم و آروم میخنده

دس��ت ه��ام روی زیپ کیفم متوق��ف میش��ن و من��گ
نگاهش میکنم. لب هاش رو تر

میکنه و چشمک ری��زی میزن��ه. میخ��واد من رو س�کته
بده من میدونم!

» چرا هول شدی؟! «

زبونم توی دهنم نمیچرخ��ه ت��ا ج��وابش رو ب��دم. بهش
بگم فکر میکردم فقط یه خوش

اومدن سادهست، فکرش رو هم نمیکردم ی��ه چ��یزی
بگی که روح از تنم جدا کنه و

من رو به ه��ول و وال بن��دازه. بلن��د میش��م و کیفم رو
برمیدارم. نگاه سمیر نگران

میشه و همون نگرانی داخل چشم هاش ب��ه ص��داش
هم سرایت میکنه. نیم خیز

میشه:

» داری فرار میکنی؟!� «
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صدایی از ته گلوم خارج میشه. یه چیزی مث��ل ن��ه. از
سمیر فرار نمیکنم. از فضای

بیهوای اینجا فرار میکنم. از این ش��وکی ک��ه بهم وارد
شده. انگار کلمهی نه رو

تشخیص داده که اینجوری ع��ریض لبخن��د میزن��ه. ق��د
راست میکنه و قبل از اینکه در

رو باز کنم میپرسه:» نگفتی! چیکار کنم؟! «

دستگیره در رو سفت میچس��بم و هیج��انم رو پنه��ون
میکنم و از روی شونه نگاهش

میکنم و با تموم احساسی ک��ه از ت��ه دل روی زب��ونم
جاری شده بود میگم:

» گِره گیرش رو سفت تر کن. «

سریع از اتاق خارج میشم و سرخوش و خوشحال از
زندان خارج میشم. اینقدر

انرژی دارم، اینقدر هیجان زده هس��تم ک��ه میت��ونم ت��ا
خونه پیاده بدوم و از سر
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خوش��حالی هی جی��غ ب��زنم ت��ا دلم از ش��دت خوش��ی
نترکه. یه مسیر طوالنی رو پیاده

م��یرم و ذوق زدگیم رو ت��وی گل��و خف��ه میکنم. ب��ه
ساختمونمون که میرسم سوار

آسانسور میشم، توی آسانسور مقنعهام رو درمی��ارم
و جیغ جیغ کنان وارد خونه

میش��م. در رو ب��از میکنم و مام��ان رو ص��دا م��یزنم.
کفش هام رو جلوی در ول میکنم.

مام��ان س��ر ت��ا پ��ا مش��کی پوش��یده از ات��اقش خ��ارج
میشه. همین که لباس مشکی تن

مام��ان می��بینم همهی ذوق و ش��وقم از بین م��یره و
تپش قلبم آروم میشه. وا رفته

جلوی مامان میایستم و که با بغض میگه:

» با ملیحه حرف زدم... «

چونه اش میلرزه:

» نفسش باال نمیاومد. عموت میگفت به زور س��روم
بِهوشه... رویا هم که ترکیهست

  1033                       



هکمن

اص����ال بهش نگفتن. ماه����ک هی میگفت بچه����ام رو
بیارین. «

میزنه زیر گریه و ه��ای ه��ای گری��ه میکن��ه. مغم��وم و
غمگین دست دورش میپیچم و

گونه به شونه اش میچسبونم. من که مقص��ر نب��ودم؛
بودم؟! پزشکی قانونی هم

تشخیص داده بود که بر اثر مصرف کوک گیج م��یزده
و حالش دست خودش نبوده

برای همین تع��ادلش رو از دس��ت داده. اگ��ه هوش��یار
بود و میتونست دنبالم بیاد که

االن من مرده بودم. مامان رو از خودم ج��دا میکنم و
صورتش رو پاک میکنم:» مامان، آروم باش لطفا. یه

حادثه بوده، مرتضی اصال حالتش عادی نبود. «

ب��ا چش��م ه��ای اش��ک ب��ارش نگ��اهم میکن��ه و ل��رزون
میگه:

» اصال خودم رو جای ملیحه می��ذارم دیوون��ه میش��م.
صدای ذوق زدهات رو شنیدم

اینجوری شدما، خیر باشه خبر خوش شنیدی؟!� «
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دوباره هیجان ب��ه ج��ونم برمیگ��رده و مام��ان رو کن��ار
میزنم و وارد اتاقم میشم. مامان

پشت سرم میاد و توی چهار چوب در میایسته. دکمه
های مانتوم رو باز میکنم و

لبخند به لب میگم:

» به یه چیزایی شک کردم انش��اءالله ف��ردا مش��خص
میشه. بهش قول دادم توی اولین

دادگاهش تبرئه بشه. «

قفس��هی س��ینهی مام��ان ب��اال پ��ایین میش��ه و موه��ای
فرش رو به یه طرف شونه اش

میفرسته:

» انشاءالله. «

لبهی تخت مینشینم� و به مامان اشاره میکنم تا کنارم
بشینه. همین که کنارم جا

میگیره به سمتش میچرخم و میگم:

» تا زمانی که بابا و آق��ای س��عیدی نیوم��دن اص��ال ب��ه
زنعمو نگی ما ایرانیم ها! من فردا
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خیلی کار دارم از صبح باید برم نمی��دونم ب��رای ناه��ار
برگردم یا نه. ببخشید این همه

تنهات میذارم. «

» اشکال نداره مامان جان، به کارت برس بابات اینا
هم خیلی زود میان. تازه

مص��یبتمون ش��روع میش��ه. «س��ری از روی تاس��ف و
اندوه تکون می��ده و از ات��اق خ��ارج میش��ه. ب�ه میث��اق

پیام میدم

و از فردا خبر میگیرم که میگه فردا قبل از ظهر بچه
ها رو جمع کرده خونهی

سمیر. قلبم توی دهنم میکوبه. باز هم اون ساختمون
و اون خونه رو میبینم. تا

شب با خیال سمیر س��ر میکنم و جمله��اش هی ت��وی
گوشم میپیچه. الهی عزیزدلم.

یهو از این رو ب��ه اون رو ش��ده. نمیگ��ه من اختی��ار از
کف میدم و خجالت رو کنار

می��ذارم و ش��رم و حی��ا ی��ادم م��یره؟ اص��ال خ��ودم هم
بیقرار شدم. باید هر جور که شده
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تمام توانم رو به ک��ار بگ��یرم و دو هفتهی بع��د از اون
خراب شده بیارمش بیرون.

لبخندش جلوی چشم هام جون میگ��یره و دل ض��عفه
میگیرم. نمیدونم کی و چه

جوری بهش دل دادم. فقط میدونم عاش��ق این حس
عجیب و بینظیر شدم. یه

چیزی توی دلم هی باال و پایین میشه و عقل از کلهام
میپرونه. مثل اینکه قبل از

عاشق شدنم روی هوا زندگی میکردم. س��میر از بن��د
آزاد شو! خیلی دلم میخواد

بشینم ساعت ها نگاهت کنم...�

ص��بح همهی م��دارک ک��پی ش��ده رو برمی��دارم و ب��ا
آژانس به سمت خونهی سمیر

میرم. میثاق در رو باز میکنه و وارد خونه اش میشم.
آرامش عجیبی توی وجودم

رخنه میکنه و عمیق بو میکشم. خل شدم چون فک��ر
میکنم این خونه بوی عطر
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س��میر رو می��ده. ه��ر ج��ای این خون��ه رو نگ��اه میکنم
تصویر اون روز ها که اینجا برو و

بیا میکردم جل��وی چش��مم زن��ده میش��ه و ت��ه دلم رو
قلقلک میده. دعوا و اخم و تخم

و داد و بی���داش رو هم دوس���ت دارم. کیفم رو روی
میز میذارم و روی مبل میشینم.

» آیه نیومده؟! «

چای رو داخل فنجون ها میریزه و سینی رو روی میز
میذاره و تن راست میکنه:

» امروز مونده خونهاشون پسرش تب ک��رده. ماه��ک
اینجوری خیلی اذیت میشیم. هر

روز از کجا تا کج��ا می��اد پیش من، عص��را هم ک��ه دل
نداریم از هم جدا بشیم. یه جور

ن��اجوری چفت هم ش��دیم. ح��اال آی��ه بیش��تر من اص��ال
نمیدونس���تم اینق���در زود دلبس���ته ووابس���ته میش���ه.
ساختمونشون یه جورِی که همون دختر عمه��اش ک��ه

خیلی جور

  1038                       



هکمن

هستن باهم، هم اونجا زندگی میکنه. دو تا واحد خالی
داره. بهش میگم بیام اونجا

خونه بگیرم تو اذیت نش�و رنگش زرد میش�ه تت�ه پت�ه
ریپ میزنه. بابا اینجوری شبیه

بچ��ه ه��ا دبیرس��تانی مث��ل چ��وب لباس��ی آوی��زون هم
هستیم. چیکار کنم به نظرت؟! «

دست ه��ام رو چفت هم میکنم و زی��ر چون��ه ام ق��رار
میدم و پلک باال میکشم تا خوب

ببینمش. کالفگی از سر و صورتش میب��اره. این چن��د
وقته معلومه چقدر تحت فشار

ب��وده ک��ه اینج��وری تلخ ش��ده. نیم بن��د ب��ودن آی��ه هم
آرامشش رو ازش گرفته. لب هام

رو کش میدم و صریح میگم:

» محرم بشین. «

یکه میخوره و چشم درشت میکنه. مقاب��ل م��یز روی
دو زانو میشینه و مات میگه:
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» چی میگی؟! مامان و بابام نمی��دونن اص��ال، آی��ه هم
نمیتونه ازدواج کنه. با همهی

اینا برم بگم زنم شو!؟ «

میخوام جوابش رو بدم که زنگ در به ص��دا درمی��اد و
میثاق با اخم کمرنگی بلند

میش��ه و در رو ب��از میکن��ه. اس��ترس میگ��یرم و بلن��د
میشم. کیفم رو از روی میز

برمیدارم و کنار ک��انتر میایس��تم. بچ��ه ه��ا وارد خون��ه
میشن و هرکسی یه گوشهای

میشینه. نگاه بینشون میچرخونم و مدارک رو از توی
کیفم خارج میکنم و خیلی

جدی میگم:

» سمیر بیشتر از سه هفته س��ت ک��ه بازداش��ته. اون
هم سر همون هک فایلی که

گردنش انداختید.� آیپی و به اسم سمیر بوده و... «

نفس میگ��یرم و ب��ه چه��ره ه��ای آشفتهش��ون نگ��اه
میکنم. قبل از اینکه دهن باز کنم
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شهیاد میگه:» من و هوشمند و با میثاق ح��رف زدیم.
انگار سمیر حرف نزده و میثاق هم مدارک

الزم رو نتونس��ته پی��دا کن��ه. فرش��اد گفت ک��اری از
دست ما برنمیاد. برای همون ما

اقدامی نکردیم. «

میثاق پوزخند صدا داری میزنه و من میگم:

» حتی نخواستید تالش کنید؟!� شماها که توی بدترین
شرایطش کنارش بودید. االن

چرا پشت خالی کردید؟! «

فرشاد دستش رو مشت میکنه و بدون اینک��ه ب��ه من
نگاه کنه آروم میگه:

» پای قتل درمیونه، آدم معمولی هم که نیست. «

تلخ خندی میزنم. رفیق ها توی این شرایط خودشون
رو خوب نشون میدن. نیم

نگاهی به میثاق میندازم که حتی پذیرایی هم نک��رده.
آرنجش رو به تختهی کانتر
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تکیه داده و دلخور به بچه ها نگاه میکنه. دلم میگیره.
یعنی فقط توی خوشی و

شادی کنار سمیر بودن؟! پس اون اوایل سر ماجرای
هورناز چی میگفتن؟ آه عمیقی

میکشم و کاغذ ه��ا رو از کیفم خ��ارج میکنم و نوش��ته
ها رو به سمتشون میچرخونم

و با نیشو کنایه شروع میکنم:

» این دوتا ورقه که میبینید تموم مدارکی هس��ت ک��ه
میثاق در نبود من به تنهایی! «

تاکید میکنم:

» به تنهایی، کن��ار هم گذاش��ته. ت��اریخ ه��ای متن��اقض
زمان پخش فایل ها و هک فایل

ها کامال نشون میده که کار، کار سمیر نیست. «

فرشاد هول میکن��ه و بلن��د میش��ه. ص��دا از کس��ی در
نمیاد و همشون متعجب نگاهم

میکنن. فرشاد به سمتم میاد و ورقه ه��ا رو از دس��تم
میگیره و با دقت به تاریخ های
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انتهای صفحه نگ��اه میکن��ه:» خب... ک��ه چی؟! ب��رای
چی ما رو احضار کردین؟ «

سعی میکنم یه دستی بزنم. دلم مث��ل س��یر و س��رکه
میجوشه و اضطراب تمام جونم

رو در بر گرفت��ه. زب��ون روی لبه��ام میکش��م و دس��ت
داخل سینه ام جمع میکنم:

» احضار کردم که خودت رو نشون بدی! «

همه هین بلندی میکشن و آبان عص��بی بلن��د میش��ه و
بلند میگه:

» معلوم هست چی میگی؟! فرشاد و سمیر نُه ساله
که دوست هستن. میدونی

داری به داداش سمیر تهمت میزنی؟! «

مردمک توی کاسه چشم میگردونم و س��ر خم میکنم
و رو به آبان میگم:

» این فایل ها قبل از س��میر ه��ک ش��ده، بع��د از اون
سمیر رو به خونه اش دعوت کرده
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و ازش خواس��ته ت��ا اینک��ار رو بکن��ه. خیلی هم تاکی��د
داشته تا فایل ها رو پخش نکنه. «

گ��ردن راس��ت میکنم و چش��م ت��یز میکنم و رو ب��ه
فرشادی که با استرس و اضطراب

نگاهم میکنه میگم:

» ب��رای چی لپ ت��اپ دادین ب��ه س��میر؟!� چ��را ازش
خواستین تا فایل های هک شده رو

با پورت خودش دوباره براتون هکش کنه؟! «

با اعتماد به نفس سر ب��اال میگ��یرم و خط��اب ب��ه ت��ک
تکشون میگم:

» به هر حال دیر یا زود ت��وی دادگ��اه من از همهت��ون
اسم میبرم و اونوقته که بیان

سراغتون و ازتون بازجویی کنن. اونها از ح�الت نگ�اه
و لحن حرف زدن هم میفهمن

کی گناهکاره کی نیست! اگه ام��روز جمعت��ون ک��ردم
اینجا چون شک ندارم یکی از
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شما ها این کرم رو ریخته و نمیدونم چ��را تقص��یر رو
گردن سمیر انداخته. «

کیفم رو برمیدارم و ب��ه فرش��اد میگم:» ب��ه وج��دانت
رجوع کن. «

جل��وی چش��م ه��ای ح��یرت زدهاش��ون کفش ه��ام رو
میپوشم و از خونه بیرون میزنم و

به ماهک ماه��ک گفتن ه��ای میث��اق هم توج��ه نمیکنم.
پیامی با این مضنون براش

میفرستم:

» نگ�ران نب�اش، ب�ه زودی، قب�ل از دادگ�اه هم�ه چی
مشخص میشه. از االن بشمار تا

اون روز. «

موب���ایلم رو داخ���ل جیبم ق���رار می���دم و ب���ه خون���ه
برمیگردم. به حس ششمام اعتماد

ک��ردم و بهش ش��ک نک��ردم. وق��تی ب��ا میث��اق ح��رف
میزدم و حرفایی که ناخوداگاه از
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زبون جاری میشد رو کنار هم میچیدم و یه فلش ب��ک
به گذشته میزدم تا پازل

این م��اجرا رو درس��ت و م��رتب کن��ار هم بچینم. مثال
هیچکس به اندازهی فرشاد اصرار

به هک نداشت. حتی ب��ه من هم پیش��نهاد داد. ام��روز
هم که شهیاد یه حرفایی زد.

درض���من کس���ی از این م���اجرا خ���بر نداش���ت ج���ز
خودشون. پس فقط و فقط کار

خودش��ونه. تقریب��ا ش��ش روز از اون روزی ک��ه ت��وی
خونهی سمیر جمع شده بودیم

میگذره و من و میثاق همچنان دنبال م��درک هس��تیم.
این چند روز به مالقاتش

نرفتم. دلم طاقت نمیاره غل و زنجیر شده ب��بینمش.�
اصال دلم میلرزید نمیتونستم

کاری بکنم و مجبور ب��ودم فق��ط نگ��اهش کنم. میث��اق
دوبار به مالقاتش رفته بود و

میگفت همهاش س�راغ من رو میگرفت�ه. ه�ر ب�ار ک��ه
این جمله رو با شیطنت و منظور
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میگفت از شدت عشق میمردم و زنده میش��دم. روز
شنبه، هفتهی اول پاییز رو باز

زن��گ میث��اق ش��روع میکنم. خ��واب آل��ود ج��وابش رو
میدم. بلند فریاد میزنه و صداش

میلرزه:

» نمیدونم چیشده، یعنی میدونما اص��ال انگ��ار خ��وابم.
چند تا چک هم زدم توی

گوشم ولی مثل اینکه خواب ب��ه خ��واب رفتم. س��میر
آزاد شده. چه جوریش رو نپرس

فقط تا یه جایی بیا ت��ا ب��اهم ب��ریم دنب��الش. «م��ات و
مبهوت روی تخت میش��ینم و ح��یرون ب��ه ح��رف ه��ای

میثاق گوش میدم. آزاد

شده؟! چه جوری! یعنی مقصر اص��لی رفت��ه خ��ودش
رو معرفی کرده؟ باورم نمیشه.

بوق ممتدی که توی گوشم میپیچ��ه من رو ب��ه خ��ودم
میاره و سریع بلند میشم و

سرس��ری ی�ه چ��یزی تنم میکنم و ب��دون اینک��ه چ�یزی
بخورم، یه چیزایی برای مامان
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سرهم میکنم و به سمت زندان م��یرم. نمیت��ونم ت��وی
یه مسیر منتظر میثاق بمونم.

ماشین میگ��یرم و مس��تقیم ب��ه س��مت زن��دان م��یرم.
بیچاره راننده رو ذله میکنم تا به

زندان برسم. جلوی زندان بی طاقت پی��اده میش��م و
همزمان با پیاده شدن من در

زندان باز میشه و سمیر از چهار چوب در فلزی عبور
میکنه. بند دلم پاره میشه و

نفسم سنگین باال می��اد. آزاد ش��د؟! دس��ت و پاه��اش
زنجیر نداره. قوت به پاهام

میبخشم و بدو ب��ه س��متش م��یرم. من رو ک��ه میبین��ه
سر جاش میایسته و با خنده

نگاهم میکنه. نفس زنان مقابلش میایستم و جزء ب��ه
جزء صورتش رو نگاه میکنم.

اینقدر عمیق میخنده که چین به گوشهی چشم ه��اش
افتاده. لب هام رو از هم

فاصله میدم و با لب هایش لرزون صداش میزنم:

  1048                       



هکمن

» سمیر! «

ساکش رو میون دست هاش جا به جا میکنه و سیبک
گلوش تکون میخوره.

دستش رو به سمتم دراز میکنه و لب میزنه:

» بیا...� «

دست لرزونم رو میون دست ب��زرگ و پهنش می��ذارم
و چند ثانیه بعد به حجم سینه

اش کوبیده میشم و دستش دور شانم پیچیده میش��ه
و من توی حصار گر گرفته و

پهنی به اسم س��میر گرفت��ار میش��م. دس��ت ه��ای من
هم بیاراده دورش پیچیده میشه

و ت��وی خلص��ه ش��یرینی ف��رو م��یرم. س��رم رو روی
سینهاش تکون میدم و گوشم درست

روی قلبش میش��ینه. ص��دای تپش تن��د قلبش رو ب��ه
خوبی میشنوم و این صدا

احساس��اتم رو قلقل��ک می��ده و از ش��دت ذوق اش��کم
درمیاد. پلک روی هم فشار میدمو دس��ت س��میر ب��اال
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میاد و روی سرم کشیده میشه. هق ک�وچیکی م�یزنم
که با صدای

بمش میگه:

» چ��را فک��ر میک��ردم این لحظ��ه رو فق��ط ت��وی روی��ا
میتونم ببینم؟! «

میون گریه میخندم و سر از سینهی پهنش جدا میکنم
و گردن به عقب خم

میکنم تا ببینمش.� زی�ر چش�م ه�اش گ��ود افت�اده ولی
نگاهش برق میزنه. من هم فکر

میکردم خواستنم یک طرفهست و باید این عش��ق رو
توی دلم دفنش کنم. پلک

پ��ایین میکش��ه و انگش��ت شس��تش رو زی��ر چش��مم
میکشه و نرم و آروم میگه:

» گریه چی میگه؟! «

لب ه��ای خش��کم رو ت��ر میکنم و همین ک��ه میخ��وام
جوابش رو بدم صدای ذوق زدهی

میثاق از پشت سرمون میاد:
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» دختره فکر میکنه خواب��ه، ب��ه ج��ون داداش من هم
فکر میکنم خوابم. «

سمیر توی گلو میخنده و ازش ج��دا میش��م ت��ا میث��اق
جای من رو بگیره. کنار

میایس��تم و س��میر و میث��اق هم��دیگر رو ب��ه آغ��وش
میکشن و یه جوری با عشق بازو

دور تن ه��ای همدیگ��ه می��پیچن ک��ه دلم ض��عف م��یره
برای عشق عمیق برادرانهشون.

با لحنی که بغض داره میگه:

» راه نفسم بازشد به موال، االن میت��ونم راحت نفس
بکشم. داداش اون تو بودی انگار

یکی پ��اش رو ب��ا کفش گذاش��ته ب��ود روی خرخ��رهی
من. «

سمیر دستش رو چند ب��ار پش��ت میث��اق میکوب��ه و ب��ا
شور و شعف میگه:

» من دَهکرتم داداش. «

از هم دیگه فاصله میگیرن و من میگم:
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» چیش��د ک��ه آزاد ش��دی؟! دادگ��اه ک��ه هن��وز تش��کیل
نشده! «سمیر شونه باال میندازه و میثاق دس��ت دور

شونه های سمیر میبره:

» نمیدونم. گفتن طرف رو پیدا کردن و همه چ��یز رو
اعتراف کرده. بعد از چند

ساعت کار هام رو ردیف کردن و گفتن آزادی. «

از ته دل و بلند میگم:

» خدا رو شکر. خسته ای نه؟! «

س��ر ب��اال مین��دازه و ب��ا لبخن��د دل��برش نگ��اهم میکن��ه.
نگاهش دلم رو زیر و رو میکنه و

قلبم رو به پرواز درمیاره. اخموی شیطون. اشاره به
موهای روغنیش میکنه:

» فقط به حموم احتیاج دارم. «

میث��اق کلی��د ماش��ین رو از جیب ش��لوارش ب��یرون
میکشه و به دست سمیر میده:

» خب تا تو بری خونهات، دوش بگیری، من و ماه��ک
هم بریم دنبال خانم و بچه
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های من، س��ر راه هم ناه��ار بخ��ریم بی��ایم ی��ه دلی از
عزا دربیارم. یه کم ببینمت بابا دلم

پاره شد. «

میخن��دیم و س��میر کلی��د رو میگ��یره و س��وار ماش��ین
میثاق میشه و میره. ما هم

اس��نپ میگ��یریم و ب��ه س��مت خ��ونهی آی��ه این��ا راه
میافتیم. از پشت روی شونهی میثاق

میکوبم:

» درمورد تو با پسرش حرف زده؟! «

تک خندهای میزنه:

» با مادرش هم حرف زده. کجای کاری؟ «

چش��م گ��رد میکنم و از ص��ندلی آوی��زون میش��م و ب��ا
نهایت فضولی میپرسم:

» واقعا؟! چیزی نگفته ب��ه آی��ه؟! سرزنش��ی دع��وایی
چ��یزی... «بلن��د میخن��ده. ی��ه ج��وری ک��ه ش��ونه ه��ای

راننده میپره. خنده اش رو به واسطهی چشم

غرهی راننده میخوره و خطاب به من میگه:
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» بهش گفت��ه من میدونس��تم ت��و کالس نم��یری ج��ای
دیگه میری. منتظر بودم

خودت بیای بگی. نه بدش اومده ن��ه دع��واش ک��رده.
گفته یه روز بیاد ببینمش. «

نیم تنه��اش رو ب��ه س��مت من میچرخون��ه و ب��ا تردی��د
میگه:

» راستی دیشب من ت��وی لفاف��ه ب��ه باب��ا ی��ه چ��یزایی
گفتم. میگم حاال که مامان اون

فهمی���ده، من هم مام���ان باب���ا رو راض���ی کنم. ی���ه
محرمیتای چیزی بینمون باشه بابا این

جوری خیلی چیپ هستیم ما! «

چونه ام رو به صندلی تکیه میدم:

» مامانت شرایط آیه رو بدون��ه راض��ی میش��ه؟! اون
وکالتی که درمورد ازدواج آیه دارن

رو میخوای چیکار کنی؟! «

متاس��ف نفس عمیقی میکش��ه و ب��ه جل��و میچرخ��ه و
آروم و سنگین میگه:
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» خ��دا بزرگ��ه. فعال میخ��وام کن��ار هم ب��ا دل راحت
زندگی کنیم. اون معذبه من

میفهمم. «

کمر به صندلی میکوبم و چیزی نمیگم. دلم گ��واه ب��د
میده. فکر کنم راه سختی در

پیش دارن. دلم دوب��اره پ��ر میکش��ه س��مت س��میرم.
برق چشم هاش رعشهی عجیبی به

دلم مینداخت که همهی ج��ونم میلرزی��د. بای��د باه��اش
مفصل حرف بزنم. حاال دست

هر دومون رو شده میخوام هر چی که این چند وقت
سر دلم مونده و دلم رو

سنگین ک��رده رو بگم و راحت بش��م. لحظ��ه ش��ماری
میکنم دوباره ببینمش و کنارش

بشینم. هنوز هیچی نشده قلبم داره از سینه ام کن��ده
میشه به خاطرش. تو با من

چیک��ار ک��ردی؟! خداروش��کر مه��رم ب��ه دلت افت��اده.
شقیقه ام رو به پنجره میچسبونم و
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برای لحظهای خنده از روی لبم پاک نمیشه. ب��ه س��ر
خیابون آیه این��ا ک��ه میرس��یم یهچن��د دقیقه��ای منتظ��ر
میمونم تا ب��ا پس��رش از راه میرس��ه. ی��ه پس��ر بچهی

سفید و مو

فرفری و شیرین. جثهی بچهی پنج س��اله رو داش��ت.
سریع میثاق جاش رو با من

عوض میکنه و پشت کنار آری��وس و آی��ه ج��ا میگ��یره.
آریوس خیلی مودب و آروم

سالم میکنه و ت��وی بغ��ل مام��انش بیص��دا و بیح��رکت
میشینه. چند بار خودم از رو از

روی صندلی جلو به عقب کش میدم. خیلی محو

میخن��ده. آی��ه دن��دون نم��ا میخن��ده و آری��وس رو ت��وی
بغلش جا به جا میکنه:

» چشم و دلت روشن. دادگ��اهی برگ��زار نش��ده ب��ود
که، چه جوری آزاد شد؟! میثاق بهم

گفت شوکه شدم! «

لب روی هم فشار میدم و بیخیال میگم:
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» فردا میرم پیگیری میکنم ببینم پرونده رو بس��تن ی��ا
نه. یه فکرایی دارم نمیخوام

سوءسابقهای برای سمیر بمونه. «

سر تکون میده:

» خیره انشاءالله. «

سر توی گوش آریوس میبره و پچ پچ میکنه. میثاق با
اضطراب انگشت به مشت

میکشه و رگ های دستش برجسته میشن. تندتند لب
باالییش رو به دندون

میکشه و ول میکنه. بهخاطر آیه خواس��ته ب��ا آری��وس
آشنا بشه یا بهخاطر خودش؟!

میتونه آریوس رو دوس�ت داش�ته باش�ه؟! ی�ا بع�د ه�ا
بهخاطر وجود این بچهی طفل

معصوم نیش به جون آیه میزنه؟ گوشهی لب هام ب��ه
سمت پایین کشیده میشن و

توی خودم جمع میشم. دل میثاق دریا ت��ر از این��ه ک��ه
آریوس رو نخواد. اگه
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نمیخواست که همون اولش ب��ه آی��ه میگفت ش��ما رو
خیر و ما رو به سالمت. اینقدر

به آیه و میثاقی که اون پشت نشس��تهاند فک��ر میکنم
که نمیفهمم آریوس چی

میگ��ه و چ��ه برخ��وردی ب��ا میث��اق داره. فق��ط دل دل
میزنم تا به سمیر برسم. به کلعقل و حواسم دنبالش
کشیده شده و اختیار و کنترلی روی خودم ندارم. ب��ه

خونهی

سمیر که میرسیم زودتر از همه پیاده میشم و دستم
رو روی زنگ در میذارم تا

زودی در رو باز کنه. میثاق مسخره میخنده و آریوس
رو بغل میکنه و با یه دستش

دس��ت آی��ه رو میگ��یره. دلم ه��ری م��یریزه براش��ون.
چقدر خانواده شدن بهشون میاد.

سمیر در رو باز میکنه و در حالی که پله ه��ا رو دو ت��ا
دوتا باال میرم میگم:

» وای اصال نمیتونم صبر کنم تا آسانسور برسه. «

میثاق بلند میگه:
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» نیوفتی توی دیگ؟! «

دلم توی سینه بیقراری میکنه و تپش بیامونش نفسم
رو تنگ میکنه. حاال که

خودش هم فهمیده پس آزادم احساساتم رو تم��وم و
کمال نشونش بدم تا بیشتر

دلش به من گرم بش��ه و زود ت��ر بن��د دل ه��امون بهم
گره بخوره. آخرین پله رو هم طی

میکنم و می��بینمش ک��ه لب��اس تروتم��یز پوش��یده و ب��ه
تیغهی در تکیه داده. جلوش

میایستم. قفسهی س��ینه ام از ش��دت نفس ه��ام ب��اال
پایین میشه. تکیهاش رو از در

برمیداره و مچ دس��تم رو میگ��یره و من رو ب��ه داخ��ل
خونه میکشه.

» بچه ها کجا موندن پس؟! «

کفش هام رو کنار در ول میکنم و پشت س��رش وارد
آشپزخونه میشم. فنجون ها رو

از دستش میگیرم:
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» با آسانسور میان باال. «

همهی وجودم از ذوق روی ویبرهست. باورم نمیش��ه.
من کنارش ایستادم و اون داره

با لبخند و شوق باهام حرف میزنه. کی باورش میشه
ورق زندگی من اینقدر زود

برگ��رده! ش��بیه ی��ه معجزهس��ت. پهل��وم رو ب��ه لبهی
کابینت میچسبونم و فنجون ها رو

پ��ر میکنم و زی��ر لب، در ح��الی ک��ه گون��ه ه��ام رن��گ
گرفته میگم:» چند روز پیش اومدم اینجا. خونه سرد

و خفه بود. رنگ و شوق نداشت. االن که تو

ت��وی این خون��ه نفس میکش��ی و حض��ور داری خون��ه
جون داره انگار. «

هیک��ل س��میر جل��وم کش��یده میش��ه و ب��ا انگش��ت
اشارهاش چونه ام رو باال میکشه. به

ص��ورت ته��ریش دارش نگ��اه میکنم ک��ه ت��وی گل��و
میخنده:

» ریش من نگاه کردن داره دختر؟!� «
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بند دلم کش میاد و دل ضعفه میگیرم و ج��ونم ب��رای
این صدای مردونه و دلنوازش

درمیاد. با خجالت پلک روی هم میکوبم که با حس به
صداش اضافه میکنه و گرم

لب میزنه:

» ممول! «

تنم گر میگیره و بیصدا میخن��دم. ه��رچی من رو ص��دا
کنی قشنگه. من عاشق

تشبیه ه��ای ت��و میش��م. دس��ت دیگ��ه اش ب��اال می��اد و
انگشت شست و اشاره اش رو دو

طرف گونه هام می�ذاره و جفتش رو همزم�ان فش�ار
میده. لب هام جمع میشه و کج

و کوله میش��ن و خن��دهی س��میر رو ب��اال می��برن.� اخم
میکنم و پلک باال میکشم و به

چش��م ه��ای باری��ک ش��ده از خن��دهش نگ��اه میکنم.
صورتم رو ول میکنه دست هاش
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پهلوم هام رو در بر میگیرن. گرمی و ح��رارت دس��ت
هاش آتیش به جونم میندازه و

ت��وی خ��ودم جم��ع میش��م. من رو ب��ه س��مت خ��ودش
میکشه و خیلی با احساس میگه:

» اصال نمی��دونم چیش��د، کی و کج��ا این اتف��اق افت��اد.
کی بیدار شدم و دیدم... «

تنش رو مم���اس تنم میکن���ه و ق���د خم میکن���ه و لب
هاش به گوشم میچسبه. تپش

دلم دیوونه ام میکنه و حض��ور س��میر اون هم اینق��در
نزدیک به من، من رو از خود

بیخود میکنه. مانتوم رو با انگش��ت ه��ام میگ��یرم و از
خودم فاصلهاش میدم و

تندتن��د تک��ونش می��دم. لب ه��ایش تک��ون میخ��وره و
همینج��وری دلم رو ش��رحه ش��رحهمیکنه. تم��وم تنم
عرق میکنه و دونه های عرق از پشت گوشم سرازیر

میشه و

نفسم توی سینه حبس میشه:
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» دیدم بست نشستی توی دلم و شش گوش��هی دلم
رو چهارنگولی چسبیدی و هوش

و حواسم نذاشتی بمونه ب��رام. زوده ب��رای گفتن این
حرف ها میدونم. ولی بدون اینا

حرف��ای من نیس��ت، ح��رف ه��ای دل بدمص��بمه ک��ه
بدجوری بیتابی میکنه. «

حرف هاش نفسم رو میبُره و قلبم رو از ج��ا میکن��ه.
این همون سمیر بداخالِق که

همهش قیافه کج میکرد؟! میخوام دست دور ش��انش
بپیچم که میثاق با شلوغ

ک��اری وارد خون��ه میش��ه. س��ریع از س��میر فاص��له
میگیرم و دست هاش از روی پهلوم

هام ُسر میخورن.

» امروز چه روز خوبیه خدا. بهب��ه، بفرمایی��د داخ��ل...
آقا مهمون داریم از نوع ویژهاش.

»
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فنجون ها رو پر میکنم و س��ینی رو ب��ه دس��ت س��میر
میدم. میثاق غذا ها رو روی

کانتر میذاره و آیه و آریوس هم وارد خون��ه میش��ن و
با سمیر سالم و علیک گرمی

میکنن. میثاق آری�وس رو بغ��ل میکن��ه و روی ص��ندلی
مقابل کانتر مینشونه و رو به

ما، با شیطنت میگه:

» دیدید چه بچه های خ��وبی هس��تیم! ایس��تادیم ت��وی
راه پله تا پیک غذا ها رو بیاره

بعد بیایم داخل. رفیق جدید من رو دیدی سمیر؟! «

سمیر از این طرف کانتر خم میشه و دس��تش رو ب��ه
سمت آریوس دراز میکنه و با

خنده میگه:

» سالم خوشتیپ!� «

دس��تی روی موه��ای ف��ر آری��وس میکش��ه و آری��وس
میخنده:» چه تو مثل ممول منی، فرفری! «
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آریوس سرش رو از زیر دست سمیر بیرون میکش��ه
و خندون میپرسه:

» ممولت کیه؟! «

سمیر دست دور شونه های من میپیچ��ه و من رو ب��ه
خودش فشار میده:

» ایشون، خب آقا آریوس چند سالته؟! «

آریوس بامزه پنجهاش رو باز میکن��ه و پنج رو نش��ون
میده. همه روی صندلی های

پشت کانتر جا میگیریم و مقابل هم میش��ینیم. میث��اق
آریوس رو روی پاش

میکشونه و باهم مش��غول میش��ن. س��میر رو ب��ه آی��ه
میگه:

» چند وقته باهم آشناشون کردی؟! من زن��دان ب��ودم
میثاق میگفت دست دست

میکنی آشناشون کنی. «

آیه ب��رش پی��تزاش رو ت��وی جعب��ه می��ذاره و لب جل��و
میده:
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» میثاق دست بردار نبود که، دو سه بار تلفنی حرف
زدن، امروز هم که اولین

دیدارشون بود. «

به سمت آیه خودم رو کش میدم و آروم میگم:

» حاال به کسی چیزی نگه؟! «

آیه به نشونه نه سر ب��اال مین��دازه و س��میر ب��ه س��ینی
کنار دستش نگاه میکنه:

» مرض داشتم چای دم کردم وقتی میخواستیم ناهار
بخوریم؟! «

نخودی میخن��دم. میث��اق لی��وان نوش��ابه رو ب��ه دس��ت
آریوس میده و خطاب به ما

میگه:

» بچه ها ما بعد ناهار نمیمونیما، ب��ا مام��ان آی��ه ق��رار
دارم. میخوایم حرف ب��زنیم. «من و س��میر بهم نگ��اه
میک��نیم. نمیخ��وام چ��یزی ازش بپرس��م جل��وی آی��ه و

پسرش.
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شاید یه حرفایی رو نخواد بگ��ه. از ت��ه دل آرزو میکنم
تا صحبت هاشون مثمرثمر

باشه. سمیر همینطور خیره به من میگه:

» ت���وی راه ب���ا مام���انم تم���اس گ���رفتم بهش گفتم
برگشتم. آخه به میثاق گفته بودم که

بهش��ون بگ��ه رفتم دبی، بع��د از ناه��ار میخ��وام ب��رم
پیششون شب رو هم بمونم. «

سری تکون میدم. مش��غول میش��یم. س��میر و میث��اق
کلی با آریوس حرف میزنن و

میخندوننش. اص��ال ب��ه چه��رهی اخم��و و س��رد س��میر
اینهمه مهربونی و لطیف بودن

نمی��اد. ت��ا وق��تی ب��ه روت نخن��ده و ب��ه چش��م ه��ای
خندونش نگاه نکنی نمیتونی بفهمی

این مرد چق��در میتون��ه مهرب��ون و بینظ��یر� باش��ه. من
عاشق روی تلخش شدم و با این

اخالقای جدیدش دارم جون میدم. هنوز هم توی بهت
هستم و اینهمه نزدیکی رو
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باور ندارم. ساعت از سهی ظهر که میگذره بچ��ه ه��ا
عزم رفتن میکنن. من هم بلند

میش��م و باهاش��ون هم��راه میش��م. س��میر دس��تم رو
میگیره و میگه:

» خودم میرسونمت. «

فشاری به دستش وارد میکنم:

» خودم میرم. تو پاشو برو پیش مامانت اینا از ص��بح
وعده دادی االن چشم به راه

هستن. «

حلقه��ای از موه��ای ف��رم رو میکش��ه و مث��ل ف��نر ول
میکنه.

» فردا میخوای بری دنبال کار های من؟! «

پلک روی هم میذارم که میثاق بلند میگه:

» بچه ه��ا ک��اری ب��ا م��ا نداری��د؟! ماه��ک ت��ا ی��ه ج��ایی
برسونیمت؟! «
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» نه، خودم میرم. «میثاق دیگه بیش��تر از این اص��رار
نمیکن����ه. از ص����ورت س����رخ ش����دهاش و ص����دای

مضطربش

قش��نگ معلوم��ه چق��در ت��وی تالطمِ و اس��ترس داره.
خودم نخواستم مزاحمشون بشم،

هر چه زودت��ر ب��ره ب��ه ق��رارش برس��ه و آروم بگ��یره
مهم تره. بعد از رفتن بچه ها من هم

کیفم رو از روی کابینت آشپزخونه برمیدارم و وق��تی
میچرخم سینه به سینهی

س��میر درمی��ام. نفس��م رو محکم ف��وت میکنم. ق��دم
درست تا وسطای سینهاشه و برای

اینکه بتونم ب�ه ص�ورتش نگ�اه کنم مجب�ورم س�ر ب�اال
بگیرم. دست های سمیر باال میاد و

شالم رو روی موه��ام م��رتب میکن��ه و ناخ��داگاه اخم
ابروهاش رو بهم نزدیک میکنه.

» میخوای فردا من هم باهات بیام؟! «

نچ بلندی میگم. لبخن��دی میزن��ه و ب��ا انگش��ت اش��اره
اش روی دماغم میکوبه و

  1069                       



هکمن

بدجنس میگه:

» یکی از خوبیه��ات این��ه ک��ه وس��ط دع��وا میت��ونم
بذارمت روی طاقچه نیارمت پایین

هی از اون باال جیغ جیغ کنی. «

پشت بند حرفش غشغش میخن��ده و از ش��دت خن��ده
اش سرش به عقب پرت

میشه. حرص زده کیفم رو به تخت سینه اش میکوبم
و از زیر دستش رد میشم.

به سمت در میرم که به تیغهی دیوار آشپزخونه تکی��ه
میده و با همون خنده میگه:

» رسیدی خونه به من خبر بدیا. باشه خاله ریزه؟! «

این خبر ب��دی رو میت��ونم هم��ون دوس��تت دارم تعب��یر
کنم؟! با همین جملهی جزئی، با

ش��اید از نظ��ر خیلی��ا� مس��خره باش��ه همین ی��ه کلم��ه،
کلمهی خیلی معمولی قلبم میتپه.

ولی همین کلمه های ساده و بیریا از هزارتا عاش��قتم
و میخوامت بیشتر آدم رو به
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وجد میاره و دلش رو گرم میکنه. همین دوست دارم
هایی پشت کلمه های معمولی

قائم میشن. کفش هام رو میپوشم و دستگیره در رو
میگیرم و با همهی احساسم

به ابهت مردونهاش نگاه میکنم.» چشم. برم؟! «

بیمیل تکیهاش رو از دیوار برمیداره و با منمن میگه:

» دلم نمیاد که، ولی باید بری. فردا ببینمت؟!� «

از خدا خواسته با هیجان حتم��انی میگم و دوب��اره دلم
رو توی این خونه گرو میذارم

و از خونهش بیرون م��یزنم. همین ک��ه از س��میر ج��دا
میشم یاد مرتضی میافتم و غم

عالم توی سینه ام جمع میشه. حضورش ج��ادو داره.
ذهنم رو خالی از همه چیز

میکن��ه و فق��ط مس��خ وج��ودش میش��م. تنه��ا ترس��م
رویارویی با رویاست که نمیدونم

چه واکنشی نشون خواهد داد. همهی اشتیاقم از بین
میره و با لب و لوچه ای
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آویزون به سمت خونه میرم. کاش میش��د این اتف��اق
نمیافتاد تا االن این اضطراب

ها جونم رو مثل خوره نخورن...

" دانای کل "

با استرس مقابل کوچهی آیه این��ا ترم��ز میکن��ه و آی��ه
آریوس رو که خوابه توی بغلش

جا به جا میکنه. میثاق پی��اده میش��ه و ماش��ین رو دور
میزنه و در رو برای آیه باز

میکنه آی��ه در ح��الی ک��ه آری��وس رو ب��ه س��ختی ت��وی
بغلش نگه داشته پیاده میشه و

میثاق در رو میبنده و هول زده با دلهره میگه:

» کاش شما هم بودین. «

آیه که به خ��وبی اض��طراب میث��اق رو درک میکن��ه ب��ا
لحن آروم و مهربونی میگه:

» عزی���زم!! مام���انم اینط���ور خواس���ت. ش���اید ی���ه
چیزهایی رو جلوی خود من نتونه بهت
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بگ��ه. «س��کوت میکن��ه و ب��ا خج��الت آری��وس رو ب��ه
خودش فشار میده. فکر اینکه مامانش چی

میخواد به میثاق بگ�ه و مام��انش چی میخ��واد بش�نوه
خجالت رو توی رگ هاش

تزریق میکنه. میثاق کالفه از این اس��ترس دس��تی ب��ه
موهاش میکشه و دست پشت

کمر آیه قرار میده و با حال گرفتگی میگه:

» خداکنه دلشورهام بیمورد باشه، آیه برای خودم��ون
دعا کن. برو خونه دیگه بچه

س��نگینه. س��ریع ب��رم ک��ه زودت��ر از مام��انت رس��یده
باشم. «

آیه که دیگه نمیتون��ه س��نگینی آری��وس رو تحم��ل کن��ه
سریع قبول میکنه و از عرض

خیابون رد میش��ه. ب��ه اونط��رف خی��ابون ک��ه میرس��ه
میایسته و بلند میثاق رو صدا

میزنه. میثاق سوالی نگاهش میکنه و آیه ب��رای اولین
بار، از ته دلی که حسابی
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میلرزه میگه:

» مامانم هرچی که گفت، بدون که مادره. مهم اینکه
که... که من دوستت دارم. «

تن میثاق داغ میشه و همهی اض��طراب و استرس��ش
دود هوا میشه. آیه از شدت

خج��الت گ��ر میگ��یره و س��ریع میچرخ��ه و وارد کوچ��ه
میشه. دستش رو پشت گردن

آریوس میذاره و با قدم های بلن��د وارد خون��ه میش��ه.
انگار یه وزنهی سنگین از روی

س���ینه اش برداش���ته ش���د. هم���ون روز ه���ای اول
میخواست بگه ولی روش نمیشد.

سرسری به باباش سالم میده و وارد اتاقش میشه و
آریوس رو روی تختش

میخوابون����ه و لبهی تخت میش����ینه و ص����ورت گ����ر
گرفتهاش رو توی دست هاش پنهون

میکنه و هر چی دعا و ذکر بلده زیر لب میگه تا هم��ه
چی ختم بخیر بشه. کمی
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اینطرف تر، میثاق ت��وی اتوب��ان ب��ا س��رعت رانن��دگی
میکنه و این حسی که بعد از

دوس��تت دارمی ک��ه از زب��ون زن م��ورد عالقه��اش
شنیده دیوونه اش میکنه و جونش رو

هی ب��اال و پ��ایین میکن��ه. شیش��ه رو پ��ایین میکش��ه و
تندتند نفس میگیره. بعد از

اینکه با مادر آیه صحبت کنه و صبحت هاشون به خیر
و خوبی تموم بشه میخواد با

پدرش حرف بزن��ه ت��ا م��ادرش رو راض��ی کن��ه. اینک��ه
همهی خوشی و امی��د و آرزویم��ادرش فق��ط خودش��ه
این، ک��ارش رو س��خت ت��ر میکن��ه. م��ادرش اص��ال زن

منطقی

نیست و با تفکرات دههی سی ب��زرگ ش��ده و اینچ��یز
ها رو به شدت قبح میدونه! حاال

پسرش پا روی خط قرمز ه��ا گذاش��ته و میخ��واد این
تابوی مسخره رو بشکنه. به این

هم واقفه که تصمیم مادر خودش هرچی باشه محال
ممکنه از آیه دست بکشه. توی
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همین چند باری که تلفنی ب��ا آری��وس ح��رف زده ب��ود
بدجوری مهر اون بچه به دلش

افتاده بود. امروز هم که دیدش مصمم تر ش��د ب��رای
عملی کردن فکرش. وقتی آیه رو

با جون دل میخواد باید بچهاش رو هم بخ��واد. نه��ایت
بیرحمی و قصیالقلبی هست

اگ��ه بخ��واد م��ادر رو از بچه��اش ج��دا کن��ه. ب��ه کاف��ه
دورهمی که میرسه ماشینش رو توی

پارکینگ پ��ارک میکن��ه و دس��تی ب��ه موه��ا و ص��ورتش
میکشه. کف دست هاش رو روی

هم میکشه و نفسش رو به سختی و پ��ر س��ر و ص��دا
بیرون میفرسته.� انگار یه سنگ

گنده روی سینه اش گذاشته باشن، جوری که ضربان
قلبش کند بتپه و نفس

کشیدن رو براش دشوار کنه. عرق پشت گردنش رو
با دستمال کاغذی میگیره و

بولیزش رو از تنش فاصله می��ده و تن گ��ر گرفته��اش
رو باد میزنه. قوت به پاهاش
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میبخشه و از ماش��ین پی��اده میش��ه. همینط��ور ک��ه در
های ماشین رو قفل میکنه به

آیه پیام میده:

» مامانت من رو میشناسه؟! «

به دقیقه نمیکشه که آیه جواب میده:

» آره، عکسی ک��ه ت��وی مغ��ازه گرف��تیم رو نش��ونش
دادم. «

محکم پلک روی هم میکوب��ه و کالف��ه از این اس��ترس
لگدی به بدنهی ماشینش

میکوبه که صدای دزدگیرش بلند میش��ه. دن��دون روی
هم میکشه و ریموت رو

میزنه. خفه زیر لب میغره:

» تو چته؟!� ت��و رو هم مث��ل من م��رگ گرفت��ه؟! اه...
«وسط پارکینگ میایسته و سر باال میگیره و میناله:

» ه��وام رو داش��ته ب��اش گ��یرپیچ نش��م ضایعس��ت...
دختر بهم نمیدنا، اونوفته که هر چی

گله و ناله کنم باید گوش کنی. «

  1077                       



هکمن

دستش رو به یه ط��رف ص��ورتش میکش��ه و زی��ر لب
میگه:

» به امید خودت. «

پله ه��ای پارکین��گ رو ب��اال م��یره و وارد کاف��ه میش��ه.
پشت اولین میز میشینه و با

پاهاش روی زمین ضرب میگیره و انگش��ت ه��اش رو
بهم گره میزنه. سر پایین

میندازه و دل لرزونش، نفس هاش رو هم میلرزون��ه.
پلک هاش رو برای مدت

طوالنی روی هم میذاره. قلبش توی گل��وش میتپ��ه و
وسط سینه اش با هر دم و

ب��ازدمش ت��یر میکش��ه. کس��ی ص��ندلی مق��ابلش رو
بیرون میکشه که پلک های میثاق

میپره و سیبک گلوش تکون میخوره. از روی ص��ندلی
بلند میشه و به زنی میانسال

که شباهت کمی به آیه داره رو میبینه. مادر آی��ه گ��ره
روسریش رو محکم تر میکنه
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و پشت میز ج��اگیر� میش��ه. ه��وا ب��ه ری��ه ه��ای میث��اق
هجوم میاره و هول زده سر جاش

میشینه و دستپاچه سرش رو پایین میندازه:

» س... سالم. «

م��ادر آی��ه نگ��اه دقیقی ب��ه میث��اق مین��دازه. ب��رعکس
کیارش چهارشونهست و قد

متوسطی داره. چه��رهی مردون��ه و گ��یرایی داره ک��ه
خواه ناخواه آدم رو جذب خودش

میکن��ه. دس��ت داخ��ل س��ینه جم��ع میکن��ه و بیمقدم��ه
میگه:

» پس آقا میثاقی که دخترم به همهی ما به خاطرش
دروغ میگه شمایی!! «

عرق سردی روی تن میث��اق میش��ینه و دون��ه دون��ه از
گردنش سر میخورن و پشت

یقهی بولیزش ناپدید میشن. دست میث��اق روی پ��اش
مشت میشه و خجالت زده
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پلک پایین میکشه. مادر آیه بدون توجه به حال میث��اق
ادامه میده:» شما یه آقا پسر مجردی و دختر من ی��ه

مادره مجرد. دو تا خط موازی، و چی باعث

ش��ده ک��ه ت��وی این م��دت کوت��اه دخ��تر من اینق��در
شیفتهی شما بشه؟! «

میثاق بزاق دهنش رو به سختی قورت میده و س��عی
میکنه حرف دلش رو رک و

راس��ت بزن��ه. لب ه��ای خش��ک ش��دهاش رو از هم
فاصله میده و گرفته میگه:

» احساسی که باعث شده ما بهم نزدیک بشیم. «

مادر آیه حسی ب��دی از این کلمهی نزدی��ک میگ��یره و
میترسه. از وقتی که فهمیده

بود دخترش درگیر� ارتباط ای شده این ترس به دلش
افتاده که نکنه آیه رو برای یه

چیز دیگه بخواد. نکنه آیهی ساده م��ورد سوءاس��تفاده
قرار گرفته باشه و خودش

نفهمه. ترسی که به دلش چنگ انداخته ب��ود رو ج��دی
میگیره و صریح میگه:
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» چقدر نزدیکتون کرده آقا؟! «

شرم همهی وجود میثاق رو در برمیگیره و انگ��ار ک��ه
توی اتاق سونا بوده باشه، عرق

میکنه و نفسش کش دار و س��نگین ب��اال می��اد. از این
سوال اینقدر معذب میشه که

جرات نمیکنه سر باال بیاره. آروم، طوری که مادر آیه
بشنوه میگه:

» من پسر دری��دهای نیس��تم خ��انم مان��دگار. ارزش و
حرمت حالیمه. «

مادر آیه نفس آسودهای میکشه و دلش قرص میشه
از این لحن محکم و قاطع

میثاق. مثل اینکه این پسر بدون اینکه خودش بخ��واد،
با حیا و مردونگی ذاتیش داره

مهر تایید رو از مادر آیه میگیره. دست زیر چونه اش
میبره و به چهرهای سرخ و

خیس از عرق میثاق نگاه میکنه:
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» تو یه پسر مجردی، آیهی من یه بچ��ه داره! ب��ه درد
پسر مجرد نمیخوره. «میثاق به خودش ج��رات می��ده

و سر باال میاره ولی به صورت خانم ماندگار نگاه

نمیکنه. انگشت هاش رو جوری مشت ک��رده ک��ه رگ
دست هاش در حال ترکیدنه.

لب میگزه و دلش اختیار زبونش رو به دست میگیره
و صادقانه اعتراف میکنه:

» مجرد یا مطلقه ب��ودن آی��ه خ��انم ب��رای من ذره��ای
اهمیت نداره. با دلم انتخابش

کردم، به انتخاب دلم مطمئنم. اصال اهمیتی نداره که
بچه داره. من تضمین میدم

هر جوری که بخواد پسرش رو روی تخم چش��م ه��ام
بزرگش کنم. دنبال دوستی و

این اداها نیستم خ��انم مان��دگار. آی��ه رو ب��رای زن��دگی
میخوام. «

جونش باال میاد تا جملهاش رو کامل کنه. مادر آیه به
فکر فرو میره و با چشم های
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ریز ش��ده ب��ه میث��اق نگ��اه میکن��ه. ب��ه راح��تی میتون��ه
حقیقت� رو از تک تک کلمات

میث�اق تش�خیص ب�ده و اینب�ار،� انگ�ار خ�دا ب�ه زن�دگی
دخترش نگاه کرده. با همین چند

جمله حرف اعتمادش نسبت به میثاق جلب میش��ه و
ته دل آشفتهاش کمی آروم

میگیره. بین این فضای س��نگین میث��اق قه��وه و کی��ک
سفارش میده و منتظر

میشینه. هرچی که ت��ا اینج��ا گفت��ه ب��ود حقیقت ب��ود و
همهاش از ته دلش روی زبونش

جاری شده بود. س��فارش ه��ا رو روی م��یز میچینن و
مادر آیه با غمی عجیب میگه:

» نمیدونم آیه توی تو چی دی��ده، ش��اید اون هم مث��ل
من زبون راستگو و مردونگی

که از وجناتت میباره رو دیده. یه جوری دلش قرص��ه
شما شده که خدا میدونه. الزم

دونس��تم ب��بینمت ت��ا بفهمم دخ��ترم دل ب��ه کی داده و
شیفتهاش شده که تا اینجا
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خداروشکر آقا به تمام دیدم. «

نفس میگ��یره و میث��اق دلش ش��اد میش��ه از تعری��ف
هایی که میشنوه. انگشت دور

فنجونش حلقه میکنه و به حرف ه��ای خ��انم مان��دگار
گوش میده:

» دخترم توی سن کم سختی زندگی که الیق نبود رو
دید و زود شکسته شد. بچه

ام خیلی روز ه��ای س��ختی رو پش��ت س��ر گذاش��ته و
حال خ��رابی ه��اش رو ت��رمیم ک��رده تاش��ده این آی��ه.
مطمئنی عشقت بهش اونقدرا عمیق هست ک��ه چن��د

سال یا چند ماه

بع��د از پس��رش و خ��ودش زده نمیش��ی؟! ازدواج و
بچهاش رو توی سرش نمیکوبی؟!

چه جوری بهت اعتماد کنم و دختر� شکست خورده��ام
رو به دستت بسپارم؟! «

دل میثاق خون میشه از تص��ور اینک��ه آیهی عزی��زش،
عزیز جونش چقدر سختی
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کشیده و چق��در چش��م ه��ای مث��ال آه��وش ت��ر ش��ده.
دستش رو روی گلوش میکشه و

خفه میگه:

» اینقدر مطمئن هستم که حرمتش رو حفظ کردم و
برای اینکه معذب نشه

میخوام از راهش پیگیری کنم. اینقدر ب��ه عش��قی ک��ه
قلبم رو زنده کرده مطمئن

هستم که بهخاطرش سینه سپر کنم و برای به دست
آوردنش تالش کنم. اینقدری

جونم هست که... که نتونم ازش بگذرم. «

س��لول ب��ه س��لول تن خ��انم مان��دگار زن��ده میش��ه و
همهی تنش و نگرانیش کامال از بین

میره. دلش خون میشه برای عشقی که قرار نیس��ت
به سرانجام برسه و دخترش تا

همیش��ه ت��وی حس��رت ی��ه زن��دگی خ��وب و خ��وش
میمونه. چقدر دوست داشت یه حرف
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غلط، یه ح�رکت زش�ت از میث��اق ببین�ه ت��ا ردش کن��ه
بدون اینکه بخواد اون وکالت نامه

رو بهانه کنه. غم توی گل��وش بغض میش��ه و کاس��هی
چشم هاش بهخاطر شوربختی

دخترش پر میشه. بلند میشه و کیفش� رو روی شونه
اش فیکس میکنه و با بغض

و افسوس میگه:

» پسر خوبی هستی، همونی که میشه دخ��ترم رو ب��ا
دل آسوده دستت بسپارم ولی

دختر من گیره، گیرِ یه نامهی ثبت شده! همهی ع��الم
و آدم هم موافق شما دو تا

باشن اون کاغذ لعنتی دی��وار میش��ه بین دوت��اتون. ب��ه
آیه میگم از نظر من مورد

تاییدی... ولی اون زنجیری که غل و زنج��یرش ک��رده
پسر پیغمبر رو هم تایید نمیکنه

و حسرت یه زندگی خوب با یه مرد خوب داغ میش��ه
و دل بچهام رو میسوزونه «اه جیگر سوزی میکشه و

زیر لب میگه:
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» حیف... «

عقب گرد میکنه و از کافی شاپ خ��ارج میش��ه. س��ر
میثاق تیر میکشه و چشم های

سرخش رو توی کاسه میتابونه و به آیه پیام میده:

» تو پشتم رو خ��الی نک��نی من حری��ف هفت میلی��ارد
آدم هم میشم... «

" ماهک "

روی تخت دراز میکشم و با هیجان و لذت میگم:

» صبح برم دنبال کارت و برمیگردم، بعدش بیام ه��ر
جا که تو بگی. «

» خب! «

دستم رو الی موهام فرو میبرم و غلت میزنم:

» نه ماشین ببریم ن��ه موت��ور، س��وار اتوب��وس بش��یم
بریم یه جای چرک فالفل بخوریم. «

قهقهه میزنه که اعتراض میکنم:

» اِاِاِ... برای چی میخندی؟! «

بیتوجه با همون ته خنده میگه:
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» همینجوری. خب داشتی میگفتی! «

چش��م ه��ام رو میم��الم و خواب��آلود میگم:» اوه��وم.

بعدش سوار مترو شیم بریم اون سر ش��هر، آممم...
قدم بزنیم شیرکاکائو

بخریم بخوریم. «

پر احساس و ملتهب و آروم میگه:

» جان،� دیگه چی؟! «

خمیازه ای میکشم و ادامه میدم:

» بعدش بریم سینما فیلم خوب ببینیم.� «

دم عمیقی میگیره:

» باشه خوشگلم، بخواب که صبح جون داشته باش��ی
دیوونگیات رو تکمیل کنی. «

گیج خ��واب، در ح��الی ک��ه پل��ک ه��ام روی هم افت��ادن
میگم:

» همپامی دیگه! «

محکم میگه:

» تا آخر دنیا. «
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خوش��ی ه��ای دلم ب��ه پ��رواز درمی��اد و دلم ب��راش پ��ر
میکشه. پتو رو روی خودم میکشم

و آروم و خوابآلود ازش خداحافظی میکنم. همین ک��ه
پلک هام سنگین میشه

تلفنم زنگ میخوره. به هوای اینکه سمیره بدون اینکه
پلک هام رو باز کنم با لبخند

جواب میدم:

» جانم؟! «

صدای هقهق رویا بند دلم رو پاره میکن��ه و خ��واب رو
از سرم میپرونه. بلند میشم

و روی تخت میشینم. چشم هام گشاد میشه و ت��رس
دلهره به جونم میندازه. لب

روی هم فشار میدم! از کج��ا فهمی��ده من ای��رانم ک��ه
بهم زنگ زده!!» رویا... «

با صدای بلند گریه میکنه و بریده بریده میگه:

» وای داداشم. ماهک... مرتضی... «

چونهام میلرزه و دلم میریزه. مغموم میگم:
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» برگشتی ایران؟! «

جوری هق میزنه که دلم کباب میش��ه و من هم بغض
میکنم. به تاج تخت تکیه

میدم و زانو به شکم میکشم.

» چی... چیشد؟! ماهک... داداشم چیشد؟! تو... بگو
عمو هیچی نمیگه! «

ترسیده به تته پته میافتم:

» مواد... مواد زده بود رویا. کجایی تو؟! خونهت��ون؟!
»

از فرط گری��ه نفس کم آورده. دلم ه��زار تک��ه میش��ه
برای این صدای گریهاش. شقیقه

ام نبض میگیره و رویا درمونده میگه:

» سرگردونم. نمیتونم خونه بمونم، خونه مثل زن��دان
شده نفس کم میارم. «

از ته دل فریاد میکشه:

» دارم آتیش میگیرم ماهک. «
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صدای فریادش نفسم رو بند میاره. ه��ول میکنم و از
روی تخت پایین میام و از اتاقم

خارج میشم.

» کجایی؟! خیابون؟! این وقت شب کج��ایی؟! پاش��و
بیا پیش من بیا اینجا. «

_میام، می��ام.تلفن رو قط��ع میکنم و موبای��ل رو ت��وی
مشتم فشار میدم. نبض دلم توی دهنم

میکوبه و درد بدی از پشت گ��ردنم ت��ا کم��رم کش��یده
میشه و حالم رو بد میکنه.

چند تقه به در اتاق مام��ان م��یزنم و چن��د لحظ��ه بع��د
مامان خوابآلود در رو باز

میکنه. چشم هاش گرد میشه و میگه:

» رنگ به رو نداری، چیشد مامان؟!� «

ناخونم رو به دندون میگیرم و دستپاچه با هول میگم:

» رویا داره میاد اینجا، از کج��ا فهمی��ده م��ا ای��رانیم؟!
هی عمو عمو میکنه. نکنه بابا

گفته؟!� «
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مامان گیج دستش روبه سرش میگیره و گنگ میگه:

» نمیدونم والله، سعید که چیزی ب��ه من نگفت. داره
میاد اینجا؟ «

میترسه و مچ دست هام رو میگیره:

» چی میخوای بهش بگی؟! «

ع��اجز نگ��اهش میکنم. آخ��ه چی میت��ونم بگم؟! بهش
بگم داداشت با من حرفش شد

اینجوری شد؟! چی بگم!!!

اشک به کاسهی چشمم نیش میزن��ه و ص��دای آیف��ون
شونه های جفتمون رو

میپرونه. دست های مامان از دور مچ هام ول میش��ه
و در رو باز میکنم. کنار در

ورودی میایستم و همین که در آسانس��ور رو ب��ه روی
واحد ما میایسته رویا خودش

رو پرت میکنه بیرون و توی بغلم جا میگیره. م��انتوی
چروکی تنشه و روسریش
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روی شونه هاش افتاده و موهاش رو از بس کش��یده
آشفته و افشون دورش ریخته

شده. توی بغلم مچاله میشه و بول��یزم رو ب��ه مش��ت
میکشه و هق هق های

مظلومانهاش دلم رو ریش میکنه. زیر لب ناله میکنه
و هرچقدر بیشتر� نوازششمیکنم، بیشتر گریهاش اوج

میگیره. چند دقیقه جلوی در میمونیم و به داخل

خونه میکشمش. تا چشمش به مامان میافت��ه من رو
کنار میزنه و توی آغوش

مام��ان ف��رو م��یره و ب��اهم ش��روع میکنن ب��ه گری��ه و
زاری. بیچاره وار و مغموم به

جفتش��ون نگ��اه میکنم ک��ه چهج��وری زار م��یزنن و از
مرتضی میگن. به سمتشون

میرم و رویا رو از مامان جدا میکنم و به داخ��ل ات��اق
خودم میبرمش. 

» بشین بیام. «

به سکس��که افت��اده و ح��الش اص��ال خ��وب نیس��ت. از
اتاق خارج میشم و به سمت
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آش��پزخونه م��یرم و لی��وان آبی ب��رای روی��ا پ��ر میکنم.
مامان با چشم های پف کرده آرنج

هاش رو به کانتر تکیه میده و سرش رو میون دس��ت
هاش میگیره و میناله:

» به ملیحه گفتم روی��ا اینجاس��ت. ماه��ک اگ��ه چ��یزی
پرسید چی میخوای بگی؟! «

دلم س��نگین میش��ه و قب��ل از اینک��ه وارد ات��اق بش��م
نفسم رو محکم فوت میکنم:

» حقیقت� رو! «

وارد اتاق میشم. رویا همونطور لبهی تخت نشسته و
یه لحظه هم اشک هاش بند

نمی��اد. ب��ه زور چن��د قلپ آب بهش می��دم و لی��وان رو
روی عسلی میذارم. سرش به

شونهام تکیه میده و با افسوس میگه:

» قهر بودیم باهم. نه من بهش زنگ م��یزدم ن��ه اون.
دو سه بار... بهش پیام دادم ولی
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جواب نداد فک��ر ک��ردم هن��وز دلخ��وره، گفتم برگ��ردم
ایران زنگ میزنم مفصل باهاش

حرف میزنم. «

بلن��د ه��ق میزن��ه:» بم��یرم من بم��یرم ک��ه دلخ��ورش
کردم، بمیرم که نتونستم باهاش دو کلمه خوش

حرف بزنم. قلبم میسوزه دارم آتیش میگیرم خ��دا...
»

بغض به گلوم چنگ میندازه و ناراحت میگم:

» بابا بهت چی گفت؟! «

فین فینی میکنه و با صدای تو دماغی ضعیف میگه:

» گفت مرتضی ک��وک زده، ح��ال و اح��والش خ��ودش
نبوده، سرش... سرش میخوره به

گوشهی میز خون ریزی داخلی... «

نمیتونه ادامه بده و میزن��ه زی��ر گری��ه. دس��ت دورش
میندازم. بهتر همه چیز رو بهش

بگم. اگ��ه نگم این ع��ذاب وج��دان و حس دین من رو
پیر میکنه و درونم رو متالشی
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میکنه. لب تر میکنم و بغضم رو قورت میدم:

» اگه دنیا جمع میشدن و خدا رو شاهد میکشیدن که
مرتضی هکری بوده که

میخواسته با آبروم بازی کنه باور نمیکردم. آخه مگ��ه
باور کردنی بود؟! ما سه تا

باهم بزرگ شدیم. شماها جون من بودین، چه جوری
میتونستم شک کنم! «

گریهی رویا بند می��اد و نفس زن��ان نگ��اهم میکن��ه. ب��ه
دیوار رو به رو خیره میشم و به

نگاه بهت زدهی رویا توجهی نمیکنم.

» من نفهمیدم که زخم دلتون بودم، نفهمی��دم چم��اق
بودم توی سر و ذوق و

استعدادتون. نفهمیدم دارم منفور میشم ت��وی چش��م
پاره های تنم. رویا! من نیما رو

نکش��یدم س��مت خ��ودم، خ��ودش ولم نک��رد. اگ��ه ت��و
حرف دلت رو میزدی ما به اینجا

نمیرسیدیم. «

  1096                       



هکمن

رویا حیرون� دست روی بازوم میذاره:

» چی میگی؟! «اه عمیقی میکشم:

» وقتی رفتم آمریک��ا از حرک��ات و ح��رف ه��ای کین��ه
توزانهاش شوکه شدم، هی به روی

خودم نیاوردم گفتم شاید چند سال دوری باعث شده
احساس غریبگی بکنه باهام

ولی... «

سر به س��متش میچرخ��ونم و ب��ه دهن نیم��ه ب��ازش و
چشم های وق زدهاش نگاه

میکنم:

» س��میر ی��ه نش��ونه ای بهم داده ب��ود ک��ه کاله کج
میذاره، بابا هم ال به الی حرف هاش

بهم گفته بود که مرتضی ی��ه م��دت ط��والنی در ح��ال
سفر کردن بوده. مراکش و

انگلیس و آلمان... وق��تی همهی اینه��ا رو چی��دم کن��ار
هم معمای هکری که چند وقت

خواب و خوراک رو ازم گرفته بود حل شد. «
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یه آن احساس ک��ردم نفس روی��ا بن��د اوم��د. مردم��ک
هاش دودو زد و پلک های بهم

چس���بیده و خیس���ش لرزی���د. دس���تم رو روی پ���اش
میذارم و ادامه میدم:

» میتونست بهم بگه، باهام حرف بزنه ن��ه اینک��ه ازم
کینه به دل بگیره و اون کینه

اینق��در ب��زرگ بش��ه ک��ه دلش رو س��یاه کن��ه. روی��ا؟
مرتضی میخواست منو اذیت کنه!

میفهمی؟! میخواست سیاهی دلش رو به نابود کردن
من سفید کنه. حالت عادی

نداشت، وقتی از دستش ف��رار ک��ردم دنب��الم اوم��د و
نتونست روی آخرین پله تعادلش

رو حفظ کنه و این اتفاق افتاد. «

رنگ صورتش مث��ل گچ دی��وار س��فید میش��ه و قط��ره
های اشک پشت سر هم روی گونه

هاش جاری میشن. سلول های مغزم خاموش میشن
و نمیتونم فکری بکنم. فقط
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منتظر عکس��العمل روی��ا هس��تم. دلم میل��رزه و ک��ف
دست هام عرق میکنه. انگار قتل

ک��ردم و منتظ��رم قاض��ی حکمم رو ص��ادر کن��ه. نگ��اه
نگرانم رو به رویا میدوزم تا باالخره

قف��ل زب��ونش ب��از میش��ه و م��ات و مبه��وت میگ��ه:»
ماهک... تو... چی... «

چشم هام پر میشه و با تأسف و بغض مینالم:

» روی���ا ب���اور کن من نمیخواس���تم اینج���وری بش���ه،
مرتضی داداشم بود، رفیق بچگیام

بود. به خدا حال خودش خوش نبود. ب��اورم میک��نی؟!
»

مردمک های لرزونش رو بین قرنیه هام ت��اب می��ده و
سیبک گلوش تکون میخوره.

نفس بلن��دی میکش��ه. ج��وری ک��ه پ��ره ه��ای دم��اغش
گشاد میشه. لب های خشک

شدهاش رو به زور تکون میده:

» خودش... همهی... اینارو بهت گفت؟! «
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قط��ره اش��کی از پلکم آوی��زون میش��ه و س��ینه ام
میسوزه.

» هیچی دس��ت من نب��ود، اص��ال نفهمی��دم چی ش��د!
کاش این زمان کوفتی رو

میتونستم به عقب برگ��ردونم و ن��ذارم کینهی من دل
شما ها رو سیاه کنه و از من

خواسته یا نخواسته زخم بخورید. «

رویا گری��ه رو از س��ر میگ��یره و دس��ت ه��اش رو دور
گردنم حلقه میکنه و پشیمون و

خجالت زده میگه:

» من هیچ زخمی از تو نخ��وردم. ت��و هیچ��وقت م��ا رو
آزرده نکردی ماهک! اگه چیزی

بوده تقصیر مامان و بابا بوده. اینقدر گفتن و گفتن تا
مرتضی رو نابود کردن. ازش یه

آدم ترسو و تو سری خور و ن��ون خ��ور س��اختن. نیم��ا
فقط تورو میدید من میفهمیدم.
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تالش کردم به چشمش بیام ولی وقتی دی��دم نمیش��ه
از قلبم کندمش و دور

ان��داختمش. اص��ال س��ر اینک��ه فهمی��دم این چن��د وقت
بهخاطر تو من رو کنترل میکرده

باهاش دعوا کردم. «

ازم ج���دا میش���ه و اش���ک ه���اش رو پس میزن���ه:»
نمیدونستم چه منظوری داشته از کن��ترل� ک��ردن من،

خبر نداشتم به خدا. االن

گف��تی فهمی��دم. داداش��م... داداش��م ُم��رده ماه��ک!
بهخاطر این چند وقتی که عذابت داده

ببخشش، حاللش کن عذاب نکشه... «

بولیزم رو با جفت دست هاش مشت میکنه و سرش
رو پایین میندازه. این حال

خ���راب و ب���دش قلبم رو ب���ه درد مین���دازه و دلم رو
میشکنه. دست هام رو روی مشت

هاش میذارم و آروم ص��داش م��یزنم. بغلش میکنم و
رویا میون گریهاش میگه:
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» این حرفا بین خودم و خودت بمونه باشه؟! مام��ان
بابا و عمو و زنعمو هیچی نفهمن،

نذار مردهی داداشم توی چشم طائفه بد بش��ه، ب��ذار
این چوب خدایی که بیسر و صدا

خوردیم همین جا چال بشه و کسی نفهمه... «

پلک روی هم میک��وبم و اش��ک ه��ام س��رازیر میش��ن.
اصال انتظار همچین واکنشی رو از

طرف رویا نداشتم. خودم رو برای یه چیز دیگه آماده
کرده بودم. نفسم راحت باال

میاد و دلم آروم میگیره که رویا به ناحق حرف نزد.

" سمیر "

دست هام رو توی جیب سویشرتم فرو میکنم و کنار
ایستگاه اتوبوس ونک

میایس��تم. وق��تی ماه��ک رو ت��وی ات��اق مالق��ات دی��دم
شوکه شدم و برای لحظهای قلبم

ایستاد. باورم نمیشد که برگشته و وک��الت من رو ب��ه
عهده گرفته. از اون روز به بعد
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یهجور دیگه شدم. ذهنم خ��الی از هم��ه ش��د و فک��ر و
ذکرم قفلی زد روی ماهک. ثانیه

ای از خیالم بیرون نمیرفت. اینقدر که توی اون چهار
دیواری خفقان آور بهش فکر

کردم که یه��و ب��ه خ��ودم اوم��دم دی��دم تم��وم قلبم پ��ر
شده از ماهک. یهو به خودم اومدم

دیدم شبا با فکرش میخوام و ص��بح ک��ه بی��دار میش��م
چهرهی جذاب و مهرب��ون ومعص��ومش جل��وی چش��م
هام جون میگ��یره. ب��رای ب��ار دوم ک��ه دی��دمش دیگ��ه

نتونستم

جلوی خودم رو بگیرم. یعنی قلب المصبم قفل زبونم
رو باز کرد. هیچوقت برای

هیچکس��ی از س��ر خواس��تن قلبم این م��دلی بیت��ابی
نکردم. برای هیچکسی ضربان قلبم،

ج��وری ک��ه ق��رار رو ازم بگ��یره ت��وی دهنم نکوبی��ده،
دست و پام رو گم نکردم و کنارش

دنی��ا رو فرام��وش نک��ردم. اینق��در س��اده و دوس��ت
داشتنیه که دلم برای همه حرفا و
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کاره��اش ض��عف م��یره. چهجوری��ه ک��ه یکی بیخ��بر و
ناخونده میاد بست میشینه توی

دلت و دیوونهات میکنه؟ سر پ��ایین مین��دازم و ه��وای
سوز دار پاییز رو نفس میکشم.

انگ��ار ک��ه ن��ه انگ��ار این هم��ون دخ��تره فض��ولیه ک��ه
باهاش سر جنگ داشتم و هیچ رقمه

ازش خوشم نمیاوم��د. اص��ال از هم��ون اولم وج��ودش
نعمت بود و من نمیدیدمش. اگه

ماهک نبود من حسم رو نسبت به هورناز نمیفهمی��دم
و همچنان توی حماقتم به سر

میبردم و خودم و اطرافیانم رو عذاب میدادم. یهو یه
جوری شد که من حس کردم

ماهک از اولش هم بوده، برام غریب��ه نیس��ت، ناآش��نا
نیست که نتونم باهاش خو بگیرم

و راحت نباشم. مثل اینکه سالهاست خ��ون ت��وی رگ
های منه و من توی قلبم

حبسش کردم و دارم باهاش زندگی میکنم. به ستون
ایستگاه تکیه میدم و منتظر
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ماه��ک میم��ونم. چن��د دقیق��ه بع��د ی��ه جفت کفش
اسپورت سفید رنگ جلوم قرار

میگ��یره. پل��ک ب��اال میکش��م و ق��امت ری��زه و کوچی��ک
ماهِک خندون رو میبینم. حسم

ب��راش زی��ر و رو میش��ه. دس��ت ک��وچیکش رو ت��وی
دستم میگیرم و به خندهی

ش��یرینش نگ��اه میکنم. درس��ت مث��ل اس��مش م��اه،
شفاف و زیبا و دلبر. بهم نزدیک

میش�ه و ب�ه روی س�کوی ایس�تگاه م�یریم. ک�ارت رو
روی سنسور دستگاه میگیرم و

ماهک سر خم میکنه و بامزه میگه:

» دیر که نکردم؟! «

_نه، چیشد؟ فهمیدی هکر اصلی کی بوده؟!

لبخندش خشک میشه و آروم پلک میزنه:» آره، میگم
بعدا. امروز رو برای خودمون باشیم. «

حس دار نگاهش میکنم و ط��ره م��وی ف��رش رو زی��ر
مقنعهاش میفرستم. با دلسوزی
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نگ��اهم میکن��ه. چ��را اینق��در مأیوسانهس��ت نگ��اهش؟
ناخداگاه اخم میکنم که اتوبوس

سر میرسه و ماهک ازم جدا میشه. هر دومون سوار
میشیم و خودمون رو به میله

ای که زنانه و مردانه رو جدا کرده میرسونیم. ماه��ک
سر باال میگیره و میگه:

» بریم ولیعصر،� هوس فالفل چرک کردم. «

توی گلو میخندم. ه��دفونش رو از ت��وی کیفش خ��ارج
میکنه و به گوشیش وصل

میکنه:

» بی��ا این ه��دفون رو ب��ذار ت��وی گوش��ت. این آهن��گ
مخصوص توئه! «

باال میندازم و ه��دفون رو روی گ��وش ه��ام می��ذارم و
آهنگی مد نظر ماهک پلی ابرو

میشه:

» میگن عش��ق، همین ح��ال خوبی��ه ک��ه بین ماس��ت
همیشه...
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میگن عش���ق بهنظ���ر همین دوس���تی س���اده س���ت
همیشه...

میگن عشق همینه، همین حرفای ساده...

که آدم نمیدونه کجا دل به کی داده...

همون قدر که تو میخوایش همونقدر بخواد...

باهات راه بی��اد ح��تی ب��ا پاه��ای پی��اده... « ص��دای پ��ر
حرصی از طرف زنانه بلند

میشه:

» واه واه، مکان عمومیه ها!! «

چشم ریز میکنم و صدام رو صاف میکنم:

» توی مکان عمومی نک... «

 لب میزنم:

» شیرین نشو... «

با ادا میگم:

» مکان عمومیه ها!! «
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غش��غش میخن��ده و ه��دفون رو ازم میگ��یره. چن��د
ایستگاه پایین از جایی که سوار

ش��دیم پی��اده میش��یم و وارد فالف��ل س��لف س��رویس
میشیم. ساندویچ هامون رو پر

میک���نیم و پش���ت م���یز میش���ینیم.� همچین ب���ا ل���ذت
ساندویچش رو گاز میزنه که

اشتهای آدم باز میشه. م��ات نگ��اهش میکنم. دوس��ت
دارم دست بندازم دورش و

بغلش کنم. اینق��در ک��ه از عش��قش پ��ر هس��تم دلم
نمیخواد پلک بزنم و حتی در حد یه

ثانیه هم نبینمش. لقمهاش رو قورت میده:

» سمیر؟!� «از اعماق قلبم جوابش رو میدم:

» جاِن سمیر؟ «

دور دهنش رو پاک میکنه:

» میگم میخوای چیکار کنی؟! منظور کار و ایناس��ت.
»

شونه باال میندازم:
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» درآمدم از سایت بد نیست. چهطور؟! «

نفس میگیره:

» آخه با اون درآمد زن��دگی میچرخ��ه؟! ت��و نمیخ��وای
حضور فیزیکیت یه جا باشه؟! از

هوش و استعدادت خوب استفاده کنی؟! «

پوزخند مسخره ای میزنم به صندلی تکیه میدم:

» من دیگ��ه ه��رچی ک��ه مرب��وط ب��ه ش��بکه و ه��ک و
برنامه نویسی هست رو خط خطی

کردم و دیگه سمتش نمیرم. «

لب و لوچهاش آویزون میشه و بادش میخوابه:

» یعنی چی خط میکش��م؟! ت��و میت��ونی ب��ا این دانش
ذاتیت چند نفر رو هم بکشی

باال! «

مایوس نگاهش میکنم:

» اوال ک��ه م��درک دانش��گاهی ن��دارم، دوم��ا س��رمایه
ندارم، سوما جا و مکان ندارم برای
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تاسیس جایی، چهارما به منی که فرد معمولی هستم
وام هنگفت تعلق نمیگیره که

بخوام باهاش کاری کنم. «چشمش ب��ه س��ینی خ��الی
من میافته و با تعجب چشم های درشتش رو درش��ت

تر

میکنه و میگه:

» وای سه تا ساندویچت رو هم خوردی؟! «

توی گلو میخندم و به ساندویچ نصفهاش نگاه میکنم.
دستش رو روی دستم

میذاره و سرمای دس��تش ب��ا گرم��ای دس��تم مخل��وط
میشه و حالم رو عوض میکنه.

» اگه جا داش��ته باش��ی و ه��رچی ک��ه الزم باش��ه هم
جور شه چی؟! حیف نیست از

استعدادت استفاده نکنی؟! «

پیشنهادش وسوس��ه کنندهس��ت! دیگ��ه عم��را ط��رف
هک و اینجور حرف ها برم! چقدر
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بای��د چ��وبش رو بخ��ورم و ع��برت نگ��یرم؟ ولی اینک��ه
بخوام جایی مثل شرکت داشته

باشم برای طراحی و ایج��اد ش��بکه و ف��روش س��رور
آرزوی منه. کدوم آدمِی که نخواد

کار کنه و پول خوب ب��ه دس��تش نی��اد! مخصوص��ا من
که میخوام با ماهک زندگی کنم.

باید در حد و ت��وان و ش��أن این دخ��تر باش��م ی��ا ن��ه؟!
هرچند که ماهک خیلی ساده و

شیرینه. دلبر قلب و جونمه.

» وسوسهام کردی. بهش فکر میکنم. ولی اینایی که
گفتی از کجا قراره جور بشه؟!

»

بلند میشه و دستش رو روی شکمش میکشه.

» حاال هروقت فکرهات رو کردی من هم میگم. «

بامزه پشت چشم نازک میکنه. بلن��د میش��م و دس��ت
دور شونه هاش حلقه میکنم و
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به خودم میچسبونمش. از ساندویچی خارج میشیم و
به سمت خیابون ولیعصر راه

می��افتیم. کن��ارش ق��دم برمی��دارم احس��اس ش��عف و
غرور میکنم. نمیدونم کِی

همچین حسی یهو توی س��ینهی من جوش��ید و عش��ق
شد! اصال اینا عشقه؟! همین که

کن��ارش راه م��یرم احس��اس آرامش و عش��ق میکنم،
همین ک��ه ح��رف میزن��ه دلم زی��ر ورو میش��ه ب��راش،
نگاهم میکنه توی آبی چشم هاش غرق میش��م. اس��م

اینارو میشه

گذاشت عشق؟! دس��ت ه��اش رو روی هم میمال��ه و
توی خوش جمع میشه. نیشم

شل میشه. بندانگشتی سرمائیه؟ ه��وا همچینم س��رد
نیست. یه دستش رو میگیرم و

هم��راه ب��ا دس��ت خ��ودم ت��وی جیب سویش��رتم ف��رو
میبرم. انگشت هام رو قفل انگشت

هاش میکنم و به زیپ باز سویشرتش اشاره میکنم:
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» ببند اون زیپ رو، االن وقت قر و ف��ر نیس��ت داری
یخ میزنی. «

بدون توجه به گوشزد من از ب��ازوم آوی��زون میش��ه و
به اون طرف خیابون اشاره

میکنه:

» ب��ریم ش��یرکاکائو بخ��وریم؟! وای ش��یرکاکائو� داغ!!
اینقدر دوست دارم. «

ج��ونم ب��راش میجوش��ه و نفس ه��ام رو داغ میکن��ه.
مقنعهاش رو تا روی دماغش

میکشم. بدون اینکه خودش متوجه شه دلبری میکن��ه
و دل من رو بیشتر وصل

خودش میکنه. مقنعهاش رو درست میکنه و چینی به
دماغش میندازه. میخندم و

از عرض خیابون که رد میشیم یه ماش��ین ب��وق زن��ان
چنان از بیخ گوشمون رد میشه

که بیاختیار دست دور ماه��ک می��پیچم و ت��وی آغوش��م
قفلش میکنم. با حرص

  1113                       



هکمن

دندون قرچه ای میکنم و داد میزنم:

» شیر آب!! مرتیکه... «

ماهک هول زده سر بلند میکنه:

» اِاِ... سمیر!! «

دست دور شانش مین��دازم و از ج��وب ردش میکنم و
میخندم:

» والله، خشتک پاره نمیبینه ما داریم رد میشیم!! «

با غرغر ازم فاصله میگیرم:» چ��را اینج��وری میک��نی،
مگه من بچهام بلندم میکنی رد شم؟! «

دلم ضعف میره و خون توی رگ هام جریان میگیره.

» آخ��ه ت��و اینق��در فنچی همه��اش فک��ر میکنم ک��اش
میتونستم مثل سنجاق سینه به

خودم وصلت کنم تا همیشه پیشم باشی. «

جلوی دکه میایستیم. با ت��رش رویی دس��ت ه��اش رو
زیر بغلش میزنه:

» حاال هی قد و قواره من رو سوژه کن. «
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شیرکاکائو های داغ رو میخرم و یکیش رو ب��ه دس��ت
ماهک میدم. وارد پارک

میشیم و دور میز چوبی، مقابل هم میش��ینیم. دس��تم
رو دور لیوان پالستیکی حلقه

میکنم و دوباره توی چشم های ماه��ک غ��رق میش��م.
چشم گرد میکنه و عاصی

میکنه:

» وا چی��ه؟! همه��اش میخی روی من! رنگم پری��ده؟!
آرایش ندارم زشت به نظر میام؟! «

» نه خوشگلم، داشتم فکر میکردم... «

لیوانش رو روی میز میذاره و طلبکار میگه:

» پیش منی به چی فکر میکنی؟! «

قهقه میزنم، جوری که س��رم ب��ه عقب پ��رت میش��ه.
دستم رو جلو میبرم و جفت

دست ه��ای کوچول��وش رو ت��وی دس��تم میگ��یرم و ب��ا
عشق احساسی که توی صدا و

نگاهم ریختم میگم:
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» به اینکه خدا چقدر دوستم داره که ت��و قس��مت من
شدی... کوچولوی چشم آبِی

حسود! «داغ میکنم و رگ گردنم نبض میگیره. ماهک
لب باالییش رو به دندان میکشه و با

ناز پلک میزنه. 

» سالم. «

متعجب بلند میشم و ماهک هول کنان خ��ودش رو ب��ه
من میرسونه و کنارم

میایسته. انگشت هاش دور مچ ام حلقه میشه و دلم
فرو میریزه براش. حسودی

ک���رد االن؟! هورن���از ریش���ه ه���ای ش���الش رو دور
انگشتش میپیچه و خیره به دست های

ما تک خنده ای میزنه و میگه:

» فکر نمیکردم شما دو تا رو باهم ببینم! «

ابرو باال میندازم. ذره ای احس��اس بهش ن�دارم، یکی
مثل پردیس و آبانه برام. فقط
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خیلی دلخورم ازش سر اینکه هزار بار ماهک رو دیده
ولی بهش نگفته که ما باهم

نیستیم! نفسم رو از دماغم بیرون میفرستم:

» چرا؟! «

نگاهش رو به ماهِک مض��طرب می��دوزه و ش��ونه ب��اال
میندازه و گوشهی لب هاش به

سمت پایین متمایل میشه:

» خب... ماهک که کاراش جور شده بود ب�ره آمریک�ا
دیگه گفتنش� فایده نداشت چون

فک��ر میک��ردم مون��دنی نیس��ت. ب��رای هم��ون انتظ��ار
نداشتم باهم ببینمتون.� «

رو میکنه به من و با نیش شل میگه:

» باالخره اعتراف کردی! «

اجازه نمیده ج��واب ب��دم و ف��وری ب��ه ماه��ک میگ��ه:»
نذاشت بری نه؟! «

انگش���ت اش���اره اش رو روی ه���وا تک���ون می���ده.
دستپاچهست،� انگار یه حرفی توی گلوشه
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ولی نمیتونه درموردش حرف بزنه. چینی به گوش��هی
چشم هام میندازم و دقیق

نگاهش میکنم. چرا اینقدر کلماتش آمخیته ب��ا ح��رص
بیان میشه! عجب... مگه

خودش به من نگفت ک�ه ماه�ک دوس��تم داره؟! مگ�ه
من بهش زنگ نزدم و اون در

نه��ایت آرامش ب��ه ح��رف ه��ام گ��وش داد؟! ح��اال این
اداها چیه!! اخم کمرنگی خطی بین

ابروهام میندازه. دستم رو تکون میدم و انگشت های
ماهک از دور مچ ام شل

میشه و انگشت هامون توی هم گره میخوره. ماه��ک
نگران به هورناز نگاه میکنه و

چش��م ه��ای خ��وش رنگش ت��وی کاس��ه ب��ه چ��رخش
درمیان و هولناک هورناز رو رصد

میکنه و نفسش نیم بند ب��اال می��اد. دس��تش رو فش��ار
میدم که هورناز مغرور و با

افتخار به ماهک میگه:
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» من شک کرده بودم که تو یه احساس��ی ب��ه س��میر
داری، خودش نفهمیده بود. من

بهش گفتم بیدار شد و عشق توی دلش جوشید. «

هرهر شروع میکنه به خندیدن. اخمم غلیظ تر میش��ه
و چشم ازش میگیرم. ماهک

س�رخ ش�ده و لب ه�اش نیم�ه ب�ازه. احس�اس خط�ر
کرده که اینجوری تنش یخ زده و

نمیتونه دهن ب��از کن��ه و ح��رف بزن��ه. فک��ر میکن��ه ی��ه
چیزی ته دل من نسبت به هورناز

مون��ده. قفس��ه س��ینه ام ب��اال پ��ایین میش��ه و آروم
صداش میزنم:

» ماه!! «

سریع نگ��اهم میکن��ه. المص��ب چش��م ه��اش یهج��وری
ترسیده که گشاد تر از حد

معمولی شده. دلم پاره میشه براش.

من باید قب��ل ه��ر اع��ترافی قض��یهی هورن��از رو ت��وی
ذهنش تموم میکردم که االن این
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جوری نترسه. با عصبانیت دس��تم رو مش��ت میکنم و
محکم و جدی به هورناز میگم:» ممنون ک��ه چش��م و
گوشم رو باز کردی تا اط��رافم رو به��تر ب��بینم.� ب��بینم

چی دور و

ب��رم میگ��ذره ت��ا از قافل��ه عقب نم��ونم و الکی دور
خودم نچرخم و ویلون و سرگردون

توی سردرگمی و خالء قلبم دست و پ��ا ن��زنم. ماه��ک
هم رفته بود ولی بنا به دالیلی

برگشت و دلم گیر کرد به دل و چشم هاش نتونست
این بندی که گره خورده بود رو

باز کنه و باز برگرده. «

منظ��ور دار میخن��ده و م��رد ق��د متوس��ط و فوک��ل
کراماتی و عینکی بدو بدو به سمتمون

میاد:

» خب خوبه که، من خوشحال شدم. «

لب ه���اش رو روی هم فش���ار می���ده و م���رد بهش
میرسه و پشت سر هورناز میایسته و
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دست هاش رو روی شونه ه��ای هورن��از ق��رار می��ده.
هورناز از روی شونه نگاهش

میکن��ه. عکس این آق��ا رو دی��دم، همونی��ه ک��ه ت��وی
مهمونی ماهک نشونم داد و گفت

بهخاطر پیشنهادش معطلش کرده تا تش��نه ت��ر بش�ه.
هورناز دست هاش رو روی هوا

تکون میده:

» معرفی میکنم. دکتر آرش رضایی هس��تند،� دوس��ت
و عشِق عزیزم. «

رو میکنه و به آرش و ما رو نشون میده:

» عزیزم؛ ماهک و سمیر هم از دوستای من هس��تن!
»

یه قدم به جلو برمیدارم و باهاش دست میدم. دست
ماهک رو میکشم و میگم:

» خوشحال شدم از آشناییتون، ببخشید ما جایی ک��ار
داریم باید بریم. خداحافظ. «
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گوش��هی لب هورن��از ب��ه س��مت ب��اال کش��یده میش��ه.
جواب خداحافظیمون رو میدن و از

پارک خارج میشیم. گام ه�امون رو بلن�د برمی�داریم و
حرص جونم رو در بر میگیره

و دن��دون روی هم میکش��م. حتم��ا بای��د ب��ا اون لحن
ح��رف م��یزد ک��ه االن ماهک��اینجوری احس��اس خط��ر
بکنه! عجب گرفتاری شدم. باید مجابش کنم که هیچ

احساسی نسبت ب��ه هورن��از ن��دارم و تنه��ا چ��یزی ک��ه
قلبم رو پر کرده عشق خودشه و

بس. هوا نمنم رو به تاریکی میره و بوی بارون میده.
وارد کوچهی باریک و خلوتی

میشیم و یهو وسط کوچ��ه میایس��تم و ماه��ک مجب��ور
میشه کنار من بایسته. جفت

بازوهاش رو توی دست هام میگیرم و جدی با یه نمه
اخم، محکم و پرجذبه میگم:

» ببینم تو ترسیدی؟! فکر ناجور کردی آره؟! «

خفه میگه:
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» نه... «

تکونش میدم:

» چرا احساس خطر ک��ردی فهمی��دم، ب��بینم ت��و فک��ر
کردی چیزی از هورناز توی دلم

مونده؟! «

مردمک هاش میلرزه و غم ب��ه دلم مین��دازه. خ��ودش
رو تکون میده و چشم از من

میدزده:

» نه... «

نفسم رو خسته فوت میکنم و انگش��ت ه��ام رو روی
بازوش تکون میدم و مهربون

صداش میکنم:

» م��اه؟! م��اه خ��انومی؟! چ��را نگ��اهت رو می��دزدی!
هوم؟ نگاهم کن حرف دارم باهات! «

لب روی هم فشار میده و پلک باال میکشه و مردم��ک
های شفافش رو قفل چشم

  1123                       



هکمن

های پرحرارت و پر حس��م میکن��ه. جل��و میکش��مش و
مالیم، طوری که حسم رو بگیره

و احساس��ش کن��ه میگم:» حس��م ب��ه هورن��از عش��ق
نبود، عمیق نب��ود. اص��ال عقالنی و دلی نب��ود. اص��ال از

بازگو

کردن گذشته خوشم نمیاد و به نظرم گذشته اسمش
روشه پس اینکه من بخوام یا

تو بخوای درموردش توضیح بدی چیز� بیخودی��ه. لوث��ه،
قشنگ نیست، فقط خودمون

رو اذیت میکنه. فقط این رو بدون که من با تو ح��الم
خوبه، کنارمی خوشحالم،

باهات قدم زدن گوشت میشه میچسبه ب��ه تنم. ح��ال
میکنم حرف میزنی، نگاهم

میکنی داغ میشم قلبم خودش به در و دیوار میکوب��ه.
دستت رو میگیرم جونم زیر

و رو میشه. چشم هات، سادگیت، مهربونیت همهاش
گره کور زدن به دلم. عشق

میکنم بند تو شدم میفهمی؟! «
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چشم هاش دودو میزنه، لب تر میکنم:

» اصال دست من نبود، یهو اتف��اق افت��اد. ناخواس��ته و
سریع؛ انگار که پلک روی هم

کوبیدم و باز کردم. به خودم اوم��دم دی��دم همهی من
پر شده از تو! «

گونه های گرد و کوچیکش رنگ میگیره و چشم هاش
پر میشه و با شور دست

روی سینهی پر حرارتم می��ذاره و ذوق زده ولی آروم
میپرسه:

» واقعا؟! دوس... دوستم داری؟! «

» دوستت ندارم، گرفتارتم بدمصب، عاشقتم. «

نفس راحتی میکش��ه و دس��ت ه��اش دور تنم پیچی��ده
میشن و صدا دار نفس میکشه.

نم بارون میزنه و ما توی خلسهی ش��یرین عش��قمون
فرو رفتیم و از دنیا کنده شدیمو رفت آمد های هر از
گ��اهی و نمیبی��نیم و ص��داها رو نمیش��نویم. ص��دای

هشدار بلندِ
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پیامک موبایلم به گوش میرسه و جفتم��ون رو از اون
حال و هوای دوست داشتنی

خارج میکنه. ماه��ک ازم ج��دا میش��ه و موب��ایلم رو از
جیب سویشرتم بیرون میکشم

و پیام میثاق رو بلند میخونم:

» باب��ام رفت��ه مخ مام��انم رو بزن��ه و ی��واش ی��واش
قضیهی آیه رو بهش بگه. دل و روده ام

توی دهنمه، یه ن��ذر و دع��ایی ب��رای داداش��ت بکن ب��ه
سر و سامون رسیدن ما رو ببینی.

« م

یخندم و موبای��ل رو س��رجای قبلیش می��ذارم. ماه��ک
چشم گرد میکنه و ناخون به

دندون میگیره:

» وای مامانش مخالفه؟! «

دستم رو پشت کمرش قرار میدم و راه میریم:

» فکر کنم آره، خب شرایط آیه یه کم خاصه طبیعیه
که مخالف باشه، همهی آرزو و
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رویاهای م��ادرش ت��وی میث��اق و خوش��بختیش� خالص��ه
میشه. «

نگران میشه و لب برمیچینه:

» اگه موافقت نکنه چی میشه؟! «

بلند میخندم و دهنم رو باز میکنم:

» هیچی، میثاق به بند ناف سگ میره! «

هین بلندی میکشه و میون انگش��ت شس��ت و اش��اره
اش رو به دندون میگیره. حرف

رو عوض میکنم:

» خب ماه خانم... بریم سینما؟! «_اوهوم، بریم.

دوباره انگشت هامون جفت هم میش��ن و از ک��وچهی
خلوت خارج میشیم و قدم

زنان، زی��ر نمنم ب��ارون ت��وی پی��اده روی ش��لوغ غ��رق
توی عشق و احساسی که بینمون

جوونه زده و شکل گرفته راه م��یریم و از هم آرامش
میگیریم...

" دانای کل "
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روی تختش دراز کشیده و پا روی پا انداخته و ب��ا آی��ه
چت میکنه. سرش سنگینه و

ح���ال و حوص���لهی هیچی رو ن���داره. اه مانن���د نفس
میکشه. چشم های خسته اش رو

میماله و تایپ میکنه:

» شماره بابا یا خونهاتون رو بده تا بابام ح��رف بزن��ه
با بابات ببینیم به کجا میرسیم. «

آیه مایوس و ناامید مینویسه:

» به خدا نمیشه میثاق،� نه مام��ان ت��و راض��یه، ن�ه من
راهم برای اینکار بازه. من از

طوفانی که پشت بند این قضیه بیاد میترس��م. میث��اق
جان!!� «

گُر میگیره از جانی که ته اس��مش میچس��به و عش��ق
میکنه وقتی آیه رو تصور

میکنه و با ناز و ادا اینجوری ص�داش میزن��ه. انگش��ت
رو روی میکروفن میذاره و

موبایل رو نزدیک لب هاش میبره و با لبخند میگه:

  1128                       



هکمن

» ای من قربون اون صدا زدنت برم، تو فقط پش��ت
من باش من فرهاد میشم کوه جا

به جا میکنم. اون وکالت نامه و نارضایتی مامانم ک��ه
چیزی نیستن. «

ب��ا لح��نی ک��ه دل آی��ه رو آب کن��ه ادام��ه می��ده:» فعال
شمارهای ک��ه گفتم رو بفرس��ت. بعدش��م همینج��وری

دلبری کن، جان جان کن،

من رو از هس��تی س��اقط کن ب��ا ن��از ریختن��ات ج��ون
بگیرم، انرژی بگیرم برای به دست

آوردنت. باشه؟! «

ویس رو میفرسته و همین که میخواد به پهلو بچرخ��ه
در اتاقش به شدت باز

میشه. قلب میثاق ب��ه ش��دت میتپ��ه و بن��د دلش پ��اره
میشه. چشم هاش وق میزنه و

زیر لب میگه:

» یا ابالفضل، خودم رو به تو میسپارم. «
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از روی تخت بلن��د میش��ه و ب��ه چه��رهی برافروخت��ه
مادرش نگاه میکنه و سر پایین

میندازه. جیغ مادرش دی��وار ص��وتی رو پ��اره میکن��ه و
گوش های میثاق سوت

میکشه.

» میثاق! «

پدرش پشت سرش مادرش میایسته و هول میگه:

» پروانه، پروانه جان...� «

پروانه با اخم و حرص به سمت میثاق میره و دلخ��ور
میگه:

» میخوای آرزو های من رو به باد بدی؟! آره؟! با زن
بیوهای که بچه هم داره!؟ «

میث���اق محکم پل���ک روی هم میکوب���ه و س���ر پ���ایین
میندازه. با سری پایین افتاده با

صدایی آروم میگه:

» اش��کالش چی��ه؟ مگ��ه من ب��ا زن بی��وه ازدواج کنم
آرزوهاتون برآورده نمیشه؟! «
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پروانه حرص زنان مشتی به سینهی میث�اق میکوب�ه و
جی��غ میکش��ه:» ن��ه ب��رآورده نمیش��ه. مت��وجهی پس��ر

مجردی!؟ تو رو چه به زنی که بچه داره. کبوتر و

باز جفت هم هستن؟! «

دل میث��اق از عص��بانیت داغ میش��ه و س��یبک گل��وش
تکون میخوره و جدی میگه:

» االن مجرد بودن من امتیاز مثبت تلقی میش��ه؟ این
چه حرفیه که میزنی مامان؟

گناه که نکرده یه ازدواج داشته؛ همین! «

پروانه چشم درشت میکنه و میزنه پشت دستش:

» همین! همین؟ میث������اق میگم اون قبال ع������روس
خانواده دیگه ای بود، از نسل اونا بچه

داره. بعد تو میگی همین؟! میخوای سکته کنم بیافتم
زمین گیر شم از دست تو!

»

میچرخه و رو به پدر میثاق میگه:
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» میبینی� محسن! زحمت بکش بچه صالح و س��المت
بزرگ کن آرزوهات رو براش

نگه دار، آخرش بیاد بگه زنی رو پسند کردم ک��ه بچ��ه
هم داره. به همین سادگی! «

نفس بلن��دی میکش��ه و انگش��ت اش��اره اش رو ب��ه
وسط سینهی میثاق میکوبه و با

حرصی ک��ه ت��وی جونش��ه و بغض��ی ک��ه ت��وی گلوش��ه
میگه:

» بابات اومد گفت چی به چیه یه لحظه قلبم نکوبید.
خدا شاهده میثاق که من

راض��ی نیس��تم زن یکی دیگ��ه رو ب��رداری ب��ا بچه��اش
ببری خونهات. تو پسری، الیق یه

دختری که برای اولین بار عروس خانواده م��ا میش��ه.
همین جا این قضیه رو تمومش

میک����نی دیگ����ه ب����ا ی����ادآوریش تن و ب����دن من رو
نمیلرزونی. «

بعد ب��ا غرغ��ر و نف��رین نم چش��م ه��اش رو میگ��یره و
میناله:
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» معلوم نیست چی توی گ��وش این بچ��ه خون��ده ک��ه
خام و رامش شده! بچهی

سادهس��ت اون هم از این روی خ��وش و دل ن��رمش
استفاده کرده البد! «تیز و تهدی��د وار میث��اق رو نگ��اه

میکنه و بدون توجه به صدا زدن های همسرش با

صدایی لرزون لب میگزه و اندازهی قامت میثاق سر
باال میکشه:

» خدا شاهده این زن نشسته باش��ه زی��ر پ��ات ذهنت
رو شستشو داده باشه، خواسته

باشه تو رو به جون خانواده ات بن��دازه ک��ه اینج��وری
من رو جری کنی و سکتهام بدی

من از حق مادریم نمیگ��ذرم. راض��ی نیس��تم ع��روس
بیوه بیاد خونهات و راضی هم

نمیشم بچهی یه آدم دیگه رو تو بزرگ کنی. همین جا
تمومش میکنی بره پی

کارش. «

میثاق خسته، نفس درمونده ای میکشه. چقدر حرف
های مادرش غیر منطقی بود.
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مگه زنی که ازدواج کرده و بچ��ه هم داره دیگ��ه ح��ق
زندگی نداره؟ باید پاش رو به پای

بچه��اش زنج��یر کن��ه و ج��وونیش رو بس��وزونه؟ اص��ال
مگه میشه بیهمدم و همصحبت

باش��ی، خف��ه نمیش��ی؟! مگ��ه بچ��ه میتون��ه هم��راه و
همصحبت مادر و پدرش بشه؟! آیه

بیست و سه ساله مگه چه گناهی کرده ک��ه بهخ��اطر
بیوه و مادر بودن باید بسوزه و

تنهایی آتیش��ش بزن�ه! چ��ه ف��رقی میکن��ه زن ب�ودن و
مادر بودنش وقتی اینقدر نجیب و

ساده و پاکه. طوری ک��ه میث��اق دل ب��ه دل س��ادگی و
پاکیش داده! مگه بزرگ کردن

بچه ای که از زنه مورد عالقهات��ه قبح��ه؟! چی میش��ه
اگه میثاق رفیق و پدر آریوس

باشه! آسمون به زمین دوخته میشد؟

دست لرزون مادرش رو توی دستش میگیره و سعی
میکنه جوری حرف بزنه و
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توی لفافه از آی��ه بگ��ه ک��ه م��ادرش کمی گ��اردش رو
پایین بگیره و دلش نرم بشه.

» مامانم، عزیزم، این حرف�ا یع�نی چی آخ�ه؟ م��ا ک�ه
کبوتر و کفتر نیستیم جفت هم

نباشیم، انسانیم. اون یه زنه و من یه مرد هستم، ب��ه
من اعتماد نداری؟! من دیدمش،

نجابتش رو، حیا و سادگیش رو، همه این ها رو دی��دم
و به بابا گفتم که با شما حرف

بزنه. مامان باور کن اینقدر خوب��ه ک��ه راض��ی نیس��ت
من توی معذوریت باشم، هیچوقت

خ��ودش رو بهم تحمی��ل نک��رده، اجب��ارم نک��رده ک��ه
کنارش باشم. اگه االن حرفی زدهشده به خواس��تهی
من بوده، می��دونی ک��ه از پنه��ون ک��اری و س��رگردون

بودن خوشم

نمیاد. «

لحنش رنگ التماس میگیره و با خواهش میگه:

» تو فقط ی��ه ب��ار ب��بینش اگ��ه ب��ه دلت ننشس��ت من
خودم قید همه چیز رو میزنم. اصال
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دلم و احساس اون دختر به جهنم. «

پروانه اخمش رو غلیظ تر میکنه و قطره ای اشک از
چشم چپش سرازیر میشه.

اصال دلش راضی نیست و حس خوبی به این زنی که
وارد زندگی جیگر گوشهاش

شده نداره. همهاش فک��ر میکن��ه این زن ه��ر کی ک��ه
هست قصدش خودش رو

چس��بوندن ب��ه میث��اِق. پش��ت ب��ه میث��اق میکن��ه و
شوهرش رو کنار میزنه و محکم و یه

کالم میگه:

» من حرفم رو زدم، به��تره ت��وام این م��اجرا رو ختم
بهخیرش کنی قبل از اینکه من

بالیی سرم بیاد و از دست ندونم کاری ه��ای ت��و قلبم
بایسته. «

میثاق ناامید به پدرش نگاه میکن��ه و دلش میگ��یره از
این طرز فکری که توی ذهن
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مادرش نهادینه شده، یه طرز فکر غلط! محس��ن ک��ه
خیلی خوب احساس قلبی

پس��رش رو درک میکن��ه لبخن��دن زن��ان جل��و م��یره و
دست روی شونهی میثاق میذاره:

» چش��م ه��ات چ��را ش��بیه این ب��دبخت بیچ��اره ه��ای
بدشانس شده! «

قیافه کج میکنه و به دیوار خیره و میشه و ادای نگ��اه
حسرت وار میثاق رو درمیاره.

میثاق خندهاش رو میخوره:

» بابا، چیکار کنم من!! مرغ مامان یه پا داره. رس��ما
گِل نشین شدم االن؟! «

رمز موبایلش رو میزنه و شماره ای که از طرف آیه
فرستاده شده رو به پدرش نشون

میده و گرفت��ه میگ��ه:» ب��بین؛ دلش رو ق��رص ک��ردم.
حتی گفتم شماره پدرت رو بفرست تا بدم بابام

باهاشون صبحت کنه. «

  1137                       



هکمن

محسن میث��اق کوچول��وی پنج، ش��ش س��اله رو رو ب��ه
روی خودش میبینه که الکی قد

کشیده. درست مثل اون موقع ها هن��وز هم وق��تی از
طرف مادرش کم میآورد به

پ��درش پن��اه می��برد. محس��ن بیخی��ال� میخن��ده و آروم
میگه:

» مادرت با من، تا من حرف بزنم و با بابای ع��روس
خانم به یه جایی برسیم مادرت

هم راض��ی میش��ه. من پش��تتما!! ن��بینم ناامی��دیت رو
پسر. «

میثاق جون دوباره ای میگیره و انگار آب یخ روی دل
داغ شده و مغمومش

میپاش��ن. از ت��ه دل نفس عمیقی میگ��یره و ب��ا ش��رم
میگه:

» پس االن من شماره آقای ماندگار رو ب��دم بهت��ون؟
»

محس��ن موب��ایلش رو از جیبش ب��یرون میکش��ه و ب��ه
دست میثاق میده:
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» بزن شمارهاش رو تا باهاش تماس بگیرم. «

دل میثاق از خوشی میلرزه و خوشحالی جای غم ی��ه
دقیقه قبلش رو میگیره و

چش��م ه��اش ب��رق میزن��ه. ش��ماره رو وارد گوش��ی
محسن میکنه و سر خم میکنه و

شونهی پدرش رو میبوسه و لبخند به لب میگه:

» نوکرتم حاج محسن. «

محسن تصنعی اخم میکنه و ب��ه تخت س��ینهی میث��اق
میکوبه:

» آره ه��روقت ک��ارت ب��ه بن��د نف��وذی م��ا گ��یر میکن��ه
میشم حاج محسن. بچه زرنگ! «

میث�اق آروم میخن�ده و محس�ن در ح�الی ک�ه از ات�اق
خارج میشه جدی میگه:» دیگه با مادرت بحث نکنی��ا،�

هرچی اون گفت تو حرف نزن من خودم حلش

میکنم. «

از ات��اق خ��ارج میش��ه و همین ک��ه در بس��ته میش��ه
انگشت های میثاق روی کیبورد
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لمسی گوشی کوبیده میشه و برای آیه مینویسه:

» خانم خانم��ا؟! عزی��زِ ج��ونم؟ م��ادرت رو در جری��ان
قرار بده یهو اگه چیزی شنید

دلخور نشه زبونش قفل نکنه نتونه چیزی بگ��ه. باب��ام
قراره با پدرت تماس بگیره. «

پیام رو ارسال میکنه و خودش رو روی تخت میندازه
وارد گالریش میشه و روی

عکس چشم های آیه زوم میکنه و هزار ب��ار ت��ه دلش
قربون صدقهی خوبی هاش

میره.

" سمیر "

سویش��رتم رو تنم میکنم و پالس��تیک آش��غال ه��ا رو
برمیدارم و از ساختمون بیرون

میام. توی این چند هفته ای که از زندان آزاد ش��دم و
ماهک وارد قلب و زندگیم شده

کال یه پاک سیگار رو هم تموم نکردم. ب��رخالف همین
یه ماه پیش که در روز یه
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پاکت رو دود هوا میک��ردم و ب��از هم آروم نمیگ��رفتم.
ماهک معجزهی زندگی من شد.

حالم رو خوب کرد و روحم تازه شد. وجودش ب��رکت
به زندگیم آورد و رو به روالم

کرد. بودنش باعث شده خودم رو توی وج��ودش پی��دا
کنم. بفهمم نیمهی کامل

کنن��دهی من خودش��ه و بس! همین ک��ه بهش فک��ر
میکنم خون توی رگ هام جریان

پیدا میکنه، کنارشم فارغ دنیا میشم و غرق ت��وی آبی
های خوشرنگش میشم.

اینکه ی��ادم نمیافت��ه س��یگار بکش��م. هی ت��وی گوش��م
میخونه از استعدادم توی راه

درست و حالل استفاده کنم و دست چند نفر رو توی
این کار بگیرم، من رو به

مادرش نشون داده، دوستام رو جمع میکن��ه یهج��ا ت��ا
دوباره ببینمشون،� ازش حسسرزندگی میگ��یرم و دلم
میخواد هر چه زودتر یه کاری کنم تا با دست پر ب��رم

جلو
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و این پیوند قل��بی رو روی کاغ��ذ ثبتش کنم. این حس
ماورائی که به ماهک دارم،

حسی که مجنونم میکنه همهی اینها اگ��ه عش��قه پس
اون حسی که به هورناز داشتم

چیه؟ نفسم روی هوای سرد و سوزناک بخ��ار میش��ه.
آشغال ها رو توی سطل

مین��دازم و دس��ت داخ��ل جیب ه��ای سویش��رتم ف��رو
میکنم و آروم و قدم زنان به سمت

خونه میرم. این چند وقتی که پدرش هن��وز برنگش��ته
بود هر روز رو باهم بودیم و

گاهی میثاق و آیه هم با ما همپ��ا میش��دن. چن��د ب��اری
هم بچه ها رو دیده بودم جز

آبان و فرشاد. هر وقت هم از بچ��ه ه��ا درموردش��ون
پرسیدم یهجوری من رو پیچوندن

که یادم میرفت توی جمع نیستن. بیشتر از صد دفع��ه
هم با فرشاد تماس گرفتم

ولی دری��غ از یهب��ار ج��واب دادن. نفس��م رو س��نگین
بیرون میفرستم.� این پنج روز
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ندیدن ماهک خار شده توی چشمم و مت��ه ش��ده روی
مغزم. دخترهی المصب!! من رو

معتاد و گرفتار خودش کرده. اینق��در گرفت��ار مراس��م
پسرعموشه که چند باری بدون

اینک���ه بهش بگم رفتم نامحس���وس دی���دمش. اخم
غلیظی چینی به پیشونیم میندازم!

وقتی ماجرای پسرعموش رو با کلی خجالت و گری��ه
و عذاب وجدان تعریف کرد

دوست داشتم زنده بود تا خودم میکشتمش! من ک��ه
بهش شک کرده بودم ماهک

سادهی من نمیخواست باور کن��ه. در رو ب��از میکنم و
همین که وارد پاگرد میشم با

ص��دای آب��ان س��ر ج��ام میخک��وب میش��م و ش��وکه و
مبهوت به عقب برمیگردم و حیرت�

زده ب��ه چه��رهی رن��گ و رو پری��دهاش و چش��م ه��ای
سرخ و کبودش نگاه میکنم. دستم

رو بند تیغهی در میکنم و تک خنده ای میزنم:
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» بابا چه عجب! پارسال دوست امسال ببخشید شما
چقدر برای من آشنا هستید!! «

چونهی آبان میلرزه و لب روی هم فشار میده. گردن
دراز میکنم و به ورودی

کوچه نگاه میکنم:

» فرشاد کجاست پس؟ «پلک پایین میکشه و موهای
بیرون زده از روسریش رو مرتب میکنه و چونه به

سینه اش میچسبونه. نچ بلندی میکشم و از جلوی در
کنار میرم و به داخل

ساختمون اشاره میکنم:

» شوکه شدم بعد از این همه مدت بیخبری دی��دمت!
بفرما داخل توی این هوای

سرد جلوی در نگهت داشتم. «

فین فینی میکنه و همینطور که سرش پایینه میگه:

» نه، من اومدم... اومدم که... «

یه قدم به جلو برمیدارم و دوباره جل��وی در میایس��تم
و گنگ به ظاهر دستپاچه اش
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نگاه میکنم. این چه وضعشه؟ برای چی تنها اوم��ده؟
ابرو باال میندازم و حرف های

تلنبار شده روی دلم رو به زبون می�ارم و ب�ه ش�وخی
میگم:

» دیگه خیلی بیمعرفتید شما زن و شوهر! چقدر زنگ
زدم به فرشاد بلکه جواب بده،

ب�ه ت�و پی��ام دادم انگ��ار ک�ه ن�ه انگ�ار. میخواس�تم ب�ه
مناسبت تبرئه شدنم دور هم جمع

بشیم، من خبر خ��وش ب��دم بهت��ون. االن هم ک��ه تنه��ا
اومدی. بیا داخل دیگه! «

یهو بغض آبان میش��کنه و بلن��د ه��ق میزن��ه. دس��تپاچه
میشم و متعجب میگم:

» آبان؟! خوبی؟! چت شد یهو؟! «

بند کاپشنش رو دور انگش��تش میپیچ��ه و از ت��ه دلش
گریه میکنه. خجالت زده و

ضعیف میگه:
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» بهخدا من هم خبر نداشتم. حتی...� ح��تی ت��وی روی
ماهک هم ایستادم و پرخاش

کردم که چرا تهمت میزنه! «

مکث میکنه و نفس میگیره. حتی به منی ک��ه م��ات و
مبهوت خشکم زده نگاه

نمیکنه:» باور کن خودش هم نمیدونست که همه چی
برمال میشه و توی چاه میافتیم. «

تپش قلب میگیرم و نفسم یکی دو تا باال می��اد. انگ��ار
یکی دست انداخته و دنده های

قفسهی س��ینه ام رو از هم ج��دا میکن��ه. درم��ورد کی
حرف میزنه؟آروم پلک میزنم و

زیر لب میگم:

» چی میگی؟ نمیفهمم! کی افتاده توی چاه؟! «

سر ب��اال می��اره و اش��ک ه��ای ک��ه ت��ای زی��ر چونه��اش
کشیده شده اند رو با پشت انگشت

هاش پاک میکنه و با صدایی گرفته و خش دار میگه:

» ماهک بهت نگفته؟! «
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_نه! چی رو باید میگفته؟!

سر تکون میده:

» فرشاد قبل از اینکه به تو پیشنهاد ب��ده ب��رای ه��ک،
خودش با یکی دیگه اینکار رو

انجام داده بود. «

نفسم م��یره و قلبم ت��وی س��ینه منقبض میش��ه و تنم
میلرزه. چشم هام وق میزنه و

اولین سوالی که به ذهنم میرسه رو به زبون میارم:

» پ... پس چرا من رو درگیر� این بازی که ت��ه ن��داره
کرد؟!� «

ضجه میزنه:

» میگه سمیر حالش بد بود، میدونس��تم از اینک��ار ه��ا
دوست داره، دوست داشتم

ذهنش رو از تنه���اییش و هورن���ازی ک���ه رفت���ه ب���ود
منحرف کنم، میخواستم حالش رو

خ��وب کنم. پی عالق��ه اش رو گ��رفتم، نمیدونس��تم
کارمون به اینجا میرسه چون
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حساب شده عم�ل ک�رده ب�ودم. وق�تی ت�و رو گرفت�ه
بودن ترسیده بوده برای همون

صداش درنیومده و ب��ا ح��رف ه��اش نذاش��ته بچ��ه ه��ا
قاطی ماجرا بش��ن. اون روزی کهماه��ک م��ا رو ت��وی
خونهات جمع کرد انگار یه تلنگر اساس��ی ب��ه فرش��اد

خورده که چند

روز بعدش رفت خودش رو مع��رفی ک��رد و ت��و... ت��و
تبرئه شدی. «

زانوه��ام ش��ل ش��دن و اگ��ه خ��ودم رو از در آوی��زون
نمیکردم روی زانو میافتادم. قلب

درد میگیرم و توی این هوای سرد مغزم داغ میکن��ه و
پشت گوش هام به گزگز

میافت�ه و ح�الم ب�رای خ�ودم غ�یر قاب�ل درک�ه! یع�نی
چی؟! فرشاد پشت تموم این

ماجراهای لعنتی بوده؟ رفیقم؟ کس��ی ک��ه خ��انوادهی
دوم من تلقی میشد؟! سرم

سنگین میشه و بیتوجه به آب��انی ک��ه همینط��ور ض��جه
میزنه در رو میکوبم و سالنه
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سالنه از پله ها ب��اال م��یرم. ب��اورم نمیش��ه فرش��اد در
حق من، منی که رفیقشم همچین

ک��اری ک��رده باش��ه! یع��نی من ب��راش ذره ای اهمیت
نداشتم که با دست خودش من رو

انداخته توی لونهی مار و خودش کن��ار ایس��تاده؟ چی
میتونم بگم؟ این جنایت رو چه

جوری هضم کنم؟ خودم رو به خونه میرسونم و روی
کاناپه پهن میشم. نفسم

سنگین باال میاد و ذهنم قفل ک��رده و ب��ه هیچ ج��ا ق��د
نمیده. حتی نمیتونم اسمی

روی این کار فرش��اد ب��ذارم. دس��تم رو روی پیش��ونی
داغم میکشم و از جیب شلوارم

موبایلم رو ب��یرون میکش��م. اگ�ه آرامش بگ��یرم، اگ��ه
بتونم حرف بزنم آروم میشم و درد

قلبم آروم میگیره.

" ماهک "
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موه��ام رو خش��ک میکنم و کمربن��د تن پوش��م رو ب��از
میکنم و لباس هام رو میپوشم.

حول��ه دور موه��ام می��پیچم ک��ه زن��گ تلفنم ب��ه ص��دا
درمیاد. بولیزم رو روی تخت پرت

میکنم و از روی کنسولم موبایلم رو برمیدارم. همین
چند ساعت قبل حرف زدیما!

بی طاقت.» جانم؟! «

نفس صدا داری میکشه. مثل آه. صدام رنگ نگ��رانی
میگیره و دستپاچه میشم و

دور خودم میچرخم:

» سمیر؟ خوبی؟! «

جدی و بیحال میگه:

» نه، چهار روزه ندیدمت انتظار داری خوب باش��م؟!
»

نفس راح���تی میکش���م و دلم بیت���ابیش رو از س���ر
میگیره. لبه ی تخت میشینم و از

سر ذوق لب میگزم. خیلی� جدی و دستوری میگه:
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» فردا صبح بیا پیشم... «

_سمیر!!

» تا شب نمیذارم برگردی خونه... «

_سمیر جان!!

» نسختم المصب! «

دلم پر میکشه برای این ص��دای پ��ر جذب��ه و ج��دیش.
نخودی میخندم. بهخاطر مراسم

مرتضی و وضعیت خونهی عمو این چند روز رو اص��ال
نتونستم قدم از قدم بردارم.

همهاش خونهی عمو، کن��ار روی��ا و زنعم��و ب��ودم. باب��ا
بهخاطر عمو میخواد هر چه زود تر

هرچن��د ک��ه ش��رکت رو از ن��و س��رپا کن��ه و عم��و رو
بکشونه کنار خودش تا سرگرم بشه.

کم��ر عم��و خم ش��ده ب��ود و ی��ه ش��به تم��وم م��و ه��ای
جوگندمیش یه دست سفید شده بود.

بینه��ایت دلبس��ته و وابس��ته هم ش��ده ب��ودیم. اص��ال
نمیدونم قبل از سمیر چه جوری
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زندگی میکردم و نمیخوام هم بدونم! تم��اس رو روی
آیفون میذارم و لباس هام رو

میپوشم و میگم:» فردا تا ظهر که با بابا میرم دنب��ال
کار های اداری پروانه و تأسیس شرکت. عزیزم!

بعد از ظهر میام باشه؟! «

بیطاقت میگه:

» بعد از ظهر ساعت چند؟! «

چشم گرد میکنم:

» اِ... میام دیگه! «

ناچار باشه ای میگ��ه و بع��د از کمی ح��رف زدن تلفن
رو قطع میکنه. حالش عادی

نبود. یه غم خاصی توی صداش بود که نگ��رانم ک��رد.
این حال گرفته و بیحال آنچنان

به من مرب��وط نمیش��د انگ��ار! ب��ا هم��ون ذهن آش��فته
کارهام رو سروسامون میدم و

میخوابم.
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صبح که میشه با بابا تا ساعت چهار بعد از ظه��ر ک��ار
های تاسیس رو نصفه جور

میکنیم و توی راه به مامان پیام میدم:

» دارم م��یرم پیش س��میر،� ب��ه باب��ا ی��ه چ��یزی بگ��و
خودت. «

ب��ه به��انهی روی��ا دم م��ترو پی��اده میش��م و ب��ه س��مت
خونهی سمیر میرم. به کوچه

نرس���یده بهش زن���گ م���یزنم ک���ه میگ���ه جل���وی در
منتظرش بمونم تا بیاد بریم جایی.

همزمان با رسیدن من ماشین س��میر هم از پارکین��گ
خارج میشه. توی همین حین

اب��ر ه��ای س��یاه آس��مون رو میپوش��ونن و ب��ارون ن��ه
چندان آروم میباره. کنارش میشینم

و دستم رو روی پاش میذاره و با انگشت های دستم
بازی میکنه. غرغر میگه:

» هوا تاریک شد دیگه! بارون هم که گرفت. «

لبخند دندون نمایی میزنم:
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» من که پیشتم، غرغرت برای چیه؟! «کالفه دس��تی
به موهاش میکشه و پریشون، ب��دون اینک��ه چش��م از

اتوبان بگیره میگه:

» بریم بام؟! «

_بریم.

لب تر میکنم و به سمتش

میچرخم:

» سمیرم، چرا اینقدر پریشونی؟! از دیشب نگرانتم!
»

دنده رو جا به جا میکنه و دوباره دس��تم رو میگ��یره و
پشت دستم رو نوازش میکنه.

چشم ریز میکنه و قفس��هی س��ینه اش س��خت ب��اال و
پایین میشه:

» نمیدونم ت��و و میث��اق پ��اداش ک��دوم ک��ار خ��وِب مِن
سرتا پا گناه هستین! «

ته دلم میجوش��ه و س��میر ماش��ین رو روی ب��اال ت��رین
نقطه پارک میکنه. بارون تند
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میب��اره و قط��ره ه��ای درش��تش ب��ه شیش��ه کوبی��ده
میشن. سر روی بازوی سفت و بزرگ

سمیر میذارم و انگش��ت ه��ام رو الی انگش��ت ه��اش
چفت میکنم و میگم:

» میثاق رو نمیدونم، ولی خدا به دل عاشق من نگاه
کرد تو رو بهم داد. سمیر من

ب��ه همهی آرزوه��ام رس��یدم اال یکی ک��ه اون هم مهم
نیست! «

» چه آرزویی؟! «

دم عمیقی میگ��یرم و پل��ک میبن��دم و لب ه��ام رو ب��ه
کف دستش میچسبونم:

» گفتم که، قی��دش رو زدم. اولیش ک��ه وک��الت ب��ود،
دومیش... دومیش هم خودت بودی

روح و روانم! «

» ماه... ماهم... معذرت میخوام! «

گیج و ویچ نگاهش میکنم و تا میام حرفش رو هالجی
کنم برق دویست و چند ولت
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بهم وصل میشه و یکه خ��ورده چش��م ه��ام ت��ا آخ��رین
درجه ممکن گشاد میده و نفسم

میره.

اینقدر نفسگیر و شگفتآور بود ک��ه تمام��ا خیس ع��رق
شدم و توی این هوای بارونی و

سرد انگار توی آب جوش پرتم کردن��د. س��میر از من
فاصله میگیره. نفس

زن��ان و ش��رم زده چش��م از نگ��اه پ��ر س��تاره س��میر
میدزدم و موبایلم رو از کیفم خارج

میکنم. متعجب ب��ه اس��م هورن��از نگ��اه میکنم و لب
میزنم:

» هورنازه. «

س��میر لب ه��ای خیس��ش رو ت��وی دهنش میکش��ه و
بیتفاوت میگه:

» خب ج��واب ب��ده. «خ��ودم رو روی ص��ندلی جم��ع و
جور میکنم و صدای هورناز توی گوشم میپیچه:
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» س��الم ماه��ک خ��وبی؟! ب��د موق��ع ک��ه م��زاحمت
نشدم؟! «

عرق روی پیشونیم رو ب��ا پش��ت دس��تم پ��اک میکنم و
آروم میگم:

» نه. «

نفس راحتی میکشه و منمن کنان سر صحبت رو ب��از
میکنه:

» ماه��ک! واقع��ا خوش��حالم ک��ه ش��ما دو ت��ا کن��ار هم
هستید! اونروز... اونروز من فقط

یهکم... اه، اص��ال نمی��دونم چم ش��د. ب��بین ی��ه لحظ��ه
برگشتم به اون موقع هایی که

سمیر برای دیدن من آسمون رو ب��ه زمین می��دوخت،
خب... خب تو دختری

میفهمی چی میگم! وگرنه قصد و نیت ب��دی نداش��تم
بهخدا. «

بزاق دهنش رو با صدا قورت میده و فوری میگه:
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» اص��ال من خ��ودم ب��ه س��میر گفتم ک��ه ت��و از اون
خوشت میاد و به تو فکر کنه. اگه نیتم

ب���د ب���ود ک���ه نمیگفتم. اگ���ه اون���روز ب���ا این افک���ار
مالیخولیایی باعث شدم حس بد بگیری

و فکر بد بک��نی مع��ذرت میخ��وام. از ت��ه دلم برات��ون
خوشحالم و آرزوی خوشبختیتون�

رو دارم. من و س��میر ق��راره رف��اقت ک��نیم نمیخ��وام
شما ها رو از دست بدم. «

دلم بعد از چند روز و چند هفته آروم میگیره و تم��وم
حس های بد از جونم خارج

میش��ه. هرچن��د س��میر مج��ابم ک��رده ب��ود حس��ی این
وسط نیست ولی این رفتار متناقض

برام تعجب آور بود. شوکه شدم و ترسیدم ک��ه نکن��ه
یهو ورق برگرده و من بمونم و

این راهی که همهاش به دنبال سراب دوئدم. صورت
میچرخونم و به چهرهی جدی

سمیر نگاه میکنم.
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از خوشی لب میگیزم و دستم رو روی دست س��میر،�
که بند دنده شده قرار میدم و

ب��ا دلی خ��وش و راحت میگم:» این چ��ه حرفی��ه! م��ا
همیشه ممنونت هستیم که باعث شدی وص��ل بش��یم

بهم و این

حس عشق واقعی رو تجربه کنیم. «

سمیر خندهاش رو قورت می��ده و دس��تش رو از زی��ر
دستم درمیاره و بازوم رو توی

انگش���ت ه���اش میگ���یره و من رو ی���ه ط���رف تنش
میچسبونه. صدای خوشحال هورناز

بلند میشه و دم عمیقی میگیره:

» وای خدا رو شکر که از من دلخور نیستی و دی��دت
نسبت به من عوض نشده. از شر

این عذاب و وجدان خالص شدم. «

با عجله میگه:

» سر شیفت هستم دیگه باید ب��رم. ب��ه س��میر س��الم
برسون باز هم باهات صحبت
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میکنم. فعال خداحافظ. «

تلفن رو قطع میکنم و سرم رو روی ع��رض ش��ونهی
سمیر جابهجا میکنم و به بارونی

که شدید میب��اره چش��م می��دوزم. دس��ت س��میر روی
پهلو و شکمم میشینه و دلم

برای باز هزارم میریزه. آرامشی که کن��ارش دارم رو
حتی توی خواب هم ندارم. مثل

قرص خواب عمل میکنه، بهط��وری ک��ه کمکم چش��م
هام بسته میشه. دستم رو توی

اونیکی دستش میگیره و میگه:

» ناراحتت که نمیکنم؟! «

سر باال میگیرم و سوالی میپرسم:

» چرا اذیت بشم؟! «

چشم از روبهرو نمیگیره:

» توی این چند وقتی که شناختمت،� چه قبل از اینک��ه
عاشقت بشم چه نشم؛
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فهمیدم یه چهارچوب هایی ب��رای خ��ودت داری، خ��ط
قرمز ه��ات رو درم��ورد خ��ودت،تنت، روحت، دوس��ت
دارم. وق��تی اینق��در س��فت و ق��وی می��بینم بیش��تر�

عاشقت میشم.

»

حس فوقالعادهای دور قلبم میپیچه و آدرنالین هیجانم
رو باال میبره و تپش قلب

میگیرم. پیشونی تبدارم رو زیر گل��وش میچس��بونم و
سمیر دستم رو باال میگیره و

انگشت هام رو به لب هاش میچسبونه. نفس داغش
که به پشت دستم میخوره تنم

رو مورمور میکنه و خیلی خیفیف ب��ه خ��ودم میل��رزم.
حلقه دستش رو تنگ تر

میکنه و صدای " جان " گفتن زیر لبیش رو میشنوم. 

بم میگه:

» نمیخ��وام بیاج��ازه وار ح��ریمت بش��م و ت��و ت��وی
رودربایسی گیر کنی و بهخاطر حس
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قلبی که به من داری نتونی چیزی بگی. «

احس��اس و ش��ور قل��بیم نفس ه��ام رو ب��ه ش��ماره
میندازه و با صدایی که از شدت خوشی

و شعف میلرزه میگم:

» سمیر،� تو... ت��و اص��ال ش��بیه اونی نیس��تی ک��ه بقی��ه
تعریف کردن. تو مردی... «

ذوق زده و با یه حس تملکی ک��ه ت��وی وج��ودم جون��ه
زده توی حلقهی دستش

میچرخم و من هم در بر میگیرمش و با کمی خجالت
میگم:

» َمردِ منی! «خشدار و ملتهب

میگه:

» نکن دختر نکن، مِن دیوونه رو از خود بیخود نکن...
»

زی��ر چون��ه رو مه��ر میزن��ه:» دلم رو زی��ر و رو نکن
وحشی میشم... «
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به صدای حریص و بیتابش میخوندم که چ��ال گونه��ام
پدیدار میشه.  در حد زمزمه میگه:

» دست و پام بستهست جون به لبم نکن المصب! «

لب روی هم فشار میدم تا صدای خندهام بلن��د نش��ه.
یه حرفایی میزنه دلم ضعف

میره براش! چهجوریه که آدمها عین پاسور زی��ر و رو
میشن؟! این سمیر مقیدی که

نگ��ران دلخ��ور ش��دن من��ه اص��ال ش��بیه اون س��میری
نیست که هورناز تعریفش کرد و

خودم دیدمش! انگار یه جلد مهرب��ون و در عین ح��ال
مغرور و باغیرت و به شدت

بااحساس ت��وی تنش نف��وذ ک��رده و س��میر رو ع��وض
کرده. سمیر گردن صاف میکنه و

کف دستش رو روی گونهی پر التهابم میذاره و با غم
و اندوه میگه:

» گاهی اوقات توی شرایط خاصی یه کارایی میکنیم
که با خود واقعیمون سنخیت
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نداره؛ یهو به خودم��ون می��ایم میبی��نیم ای دل غاف��ل!
توی چه لجن و کثافتی دست و

پا میزدیم و خبر نداشتیم. میخوای خ��ودت رو بکش��ی
بیرون ها ولی شرطی شدی.

میدونی شرطی یعنی چی که؟! «

لب برمیچینم و سر باال میندازم:

» نچ... «

توی گلو میخن�ده:» دی�دی س�گ وق�تی ص�دا میش�نوه
گوش هاش رو تکون میده! عادت کرده دیگه

دست خودش نیست. یا اینکه ماها به سه وع��ده غ��ذا
خوردن اعتیاد پیدا کردیم. این

میشه شرطی شدن. من هم معتاد اون لجنزار ش��ده
بودم نمیتونستم بکشم بیرون. «

اه مغمومی میکشه و گرفت��ه س��ر ب��ه ص��ندلی تک��ون
میده و پوزخند تلخی میزنه:

» خودم، خودم رو نمیشناختم!� اون آدم بیوجدانی که
گرگ شده بود و میدرید من
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نب��ودم. االن خ��ودم رو پی��دا ک��ردم، خ��ودِ واقعیم رو
دوباره پیدا کردم. تا عشقت افتاد

توی دلم هر روز بهتر از دیروز شدم. «

دوباره سر خم میکنه و شوریده توی چشم ه��ایی ک��ه
دودو میزنن نگاه میکنه و

انگش��ت شس��تش رو روی لب پ��ایینیم میکش��ه و ت��ک
خندهی جذابی میزنه و لب تر

میکنه. نفس های پرحرارتش ص��ورتم رو میس��وزونه.
پرشور با محبت و پر عشق لب

میزنه:

» تو شدی فرشتهی نجات من. تویی که مثل آتیش با
کارهات، چشمهات،

نفسهات، رفتارت، قوی ب��ودنت، همهی وی��ژگی ه��ای
منحصر به فردت من رو

میسوزونی و شرحه شرحه ام میکنی. «

خجالت زده پلک پایین میکشم و سرخ میشم. ضربان
قلبم جوری میکوبه که انگار
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میخ��واد س��ینهام بش��کافه و ب��پره ب��یرون. نفس ه��ام
کشدار باال میاد و لب که میگزم به

خنده میافته و میگه:

» بدمصبی دیگه. «

پیامک مامان که روی گوشی میافته سمیر شقیقه ب��ه
شقیقهام میچسبونه با خوندن

پیام جون از تنم میره و ترسیده سمیر رو کنار میزنم
و مظطرب شالم رو روی

موهام میکشم و بلند میگم:

» وای نه! «سمیر ابرو ت��وی هم میکش��ه و ه��ول زده
دستم هام رو تکون میدم:

» وای... سمیر... بابام داره میره خونهی عموم. «

گنگ میگه:

» خب بره. تو چرا هول کردی؟! «

مش���تم رو روی پ���ام میک���وبم و ش���مارهی روی���ا رو
میگیرم:

» به بابام گفتم میرم پیش رویا! «
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سمیر کالفه ماشین رو روش��ن میکن��ه و زی��ر لب غ��ر
میزنه. اینقدر هول کردم که

نمیتونم ازش بپرسم چرا غر م��یزنی. ب��االخره بع��د از
چند تا بوق طوالنی رویا جواب

میده:

» جانم؟! «

ناخونم رو ب��ه دن��دون میگ��یرم و پل��ک روی هم فش��ار
میدم و فوری میگم:

» رویا... رویا باب��ام داره می��اد خ��ونهی ش��ما، من هم
بهش گفتم پیش تو هستم! «

روی��ا لحظه��ای مکث میکن��ه و میخن��ده. چش��م گ��رد
میکنم و با حرص میگم:

» مسخره، من قلبم ت�وی دهنم�ه ت��و میخن�دی؟! اگ�ه
بیاد ببینه من اونجا نیستم خیلی

بد میشه. «

بیخیال میگه:
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» تو چند ماه اینج��ا ت��ک و تنه��ا زن��دگی ک��ردی، واقع��ا
فکر میکنی اگه بفههی پیش

یکی دیگهای چیزی میگه بهت؟! «

دندون روی هم فشار می�دم و پرح�رص خ�ودم رو ب�ه
صندلی میکوبم:

» واقعا که خنگی، میگم بهش گفتم پیش تو هستم!!
یعنی دروغ گفتم. «_خب ح��اال ح��رص نخ��ور. خ��دا رو

شاکر باش که من خونه نیستم...� «

بعد با کنجکاوی میپرسه:

» حاال پیش کی رفتی ک��ه بهخ��اطرش ب��ه عم��و دروغ
گفتی؟! «

خیالم که راحت میشه و نفس��م آس��وده و راحت ب��اال
میاد برو بابایی نثارش میکنم و

یه ضرب تلفن رو قطع میکنم. نفس بلندی میکشم و
ترس از دلم بیرون میره و

آروم میگیرم. اصال دلم نمیخواد بابا فکر کن��ه دارم از
اعتمادش سوءاستفاده میکنم،
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دوست دارم این اعتم��اد س��فت و س��خت رو ت��ا آخ��ر
عمر داشته باشم. دست سمیر که

روی پام میش��ینه از فک��ر ب��یرون می��ام و ب��ه چه��رهی
اخمالو و ناراحتش نگاه میکنم. پر

تشویش چشم ازم میگیره:

» ببخشید ماهک، نمیخواستم بهخاطر من به دردس��ر
بیافتی. بابات فهمید نه؟! «

_نه عزیزم، رویا خونهشون نیست...

دستم رو روی دستش میذارم و با خنده میپرسم:

» بهخاطر چی غرغر میکردی؟! «

سری از روی تاسف تکون میده:

» به اینکه چقدر بیفکر عمل میکنم و به محض اینک��ه
قلبم آژیر میکشه مغزم از

کار میافته و عین معتادا فقط تو رو طلب میکنم. «

دلم ضعفه میگیرم و حس شیرینی توی دلم میپیچه و
قند های عشق دونهدونه آب
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میشه. سیبک گل��وم تک��ون میخ��وره و لب ه��ام چفت
هم میشه!

شدت عشق درون من اینقدر زیاده ک��ه نمی��دونم چ��ه
جوری نشونش بدم. توی این

لحظ��ه فق��ط میت��ونم ش��وریده نگ��اهش کنم. دس��تم
همراه با دست خودش روی دنده

قراره میده و با تردید میگه:» اونروز یه پیشنهادی به
من دادی درمورد کار و اینا... «

دستش رو از روی فرمون برمیدارد و پشت گ��ردنش
میکشه و دوباره روی فرمون

میذاره و با سرانگشت های روش ضرب میگیره و به
روبهرو نگاه میکنه:

» پیش��نهادت ع��الی ب��ود، اگ��ه بگ��یره و بت��ونی همهی
استعداد و خالقیتت رو بهکار

بگ��یری س��ریع اس��م درمی��اری و میت��ونی ک��ارت رو
گسترش بدی و با کشور های دیگه

هم همکاری کنی. «
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هیجان زده دستم رو جلوی دهنم میبرم:

» وای اینکه عالیه. اگه میخوای اینکار رو شروع ک��نی
که بگو همگی دست

بجنبونیم دیگه! «

چپچپ نگاهم میکنه و بیعصاب میگه:

» دخ��تر ت��و چق��در س��اده میگ��یری هم��ه چ��یز رو! ج��ا
میخواد، چند تا چند تا سیستم

قدرتمند و س��رور میخ��واد. همهی این ه��ا کلی هزین��ه
برداره که... که من ندارم. «

گ��ردنش س��رخ ش��ده و گ��وش ه��اش دون��دون قرم��ز
شده! میدونم گفتن این حرف ها

چقدر براش س��خته ولی من ک��ه پشتش��م، میث��اق هم
همینطور. گردن روی شونه کج

میکنم و میگم:

» جا که آماده داریم، سیستم ها رو هم نصف میث��اق
میاره و نصف دیگهاش رو هم
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طی چک تهیه میکنیم. کار های اداری و دنگ و فنگش
رو هم دوتایی حلش

میکنیم. بهانهی دیگه؟! «

صورت جمع میکنه و غد و ناراضی سر باال میندازه:

» ج��ا از کج��ا بی��ارم؟! میث��اق سیس��تم ه��اش رو از
خونهی باباش نیاورده که مفت بده به

من، نچ... نمیتونم قبول کنم. «با حرص میگم:

» نچ نمیت��ونم یع��نی چی؟! ج��ا از من��ه. می��ای از من
اجارهاش میکنی. بابت اینکه

میخوام واحدم رو توی ساختمون تجاری اجاره بدم با
بابام حرف زدم اون هم قبول

کرده. میثاق هم که میخ��واد باه��ات ش��ریک بش��ه. ی��ه
سفرهست ازش نون حالل

برمیداریم دیگه، دست چند نفر رو هم میگ��یریم ت��وی
این اوضاع بیکارِی بلبشو.

چقد نه و نو میاری قربونت برم. «
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ت��وی گل��و میخن��ده و دس��تم رو فش��ار می��ده و ب��امزه
میگه:

» چه حرصی میخوره... «

نفِس درموندهاش رو فوت میکنه:

» نمیخوام زیر دین کسی باشم یا یکی رو وسیله کنم
برای باال اومدنم. اگه تو از من

اجاره و پولپیش بگیری، میثاق هم چ��ک قب��ول کن��ه...
من حاضرم از فردا بیافتم

دنبال کار های پروانه و مجوزش. «

ذوق زده میش����م وهیج����ان ت����وی دلم میجوش����ه و
خوشحال خودم رو کش میدم و

محکم گونهاش رو میبوسم که صدای خن��دهاش بلن��د
میشه. نمیدونه چقدر دوست

دارم توی اوج ببینمش. با این هم��ه اس��تعداد چ��را ی��ه
سایت ناشناخته رو مدیریت کنه

و پ��ول ان��دکی ب��ه جیب بزن��ه و از مغ��زش و عالیقش
استفاده نکنه و ایده هاش رو
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گسترش نده؟! باید درمورد اون برنامهی هکمنی ک��ه
توی سیستمش دیدم هم باهاش

حرف بزنم. کاش متوجه بشه همهی این ب��اال و پ��ایین
پریدنام و پافشاری هام صرفا

برای اینه که به چ��یزی ک��ه الیقش��ه برس��ه. چ��ون هم
ظرفیتش رو داره، هم جربزهاش

رو.

ازش ک��ه ج��دا میش��م چش��مکی حواله��ام میکن��ه و
سرخوش میگ��ه:» خب م��اه خ��انومم، ح��اال ک��ه وقت

داری پیش من بمونی، بریم یهچیزی بخوریم؟!

توی این هوا چی میچسبه؟! «

زبون روی لبهام میکشم:

» آش رشته! «

چشم کشیدهای میگه و مسیر رو عوض میکنه و وارد
زیر گذر میشه...

" دانای کل "
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روی زانو میشینه و آری��وس رو ب��ه آغ��وش میکش��ه و
میگه:

» چطوری شیر پسر! «

آریوس سر توی گوش میثاق میبره و پچ میزنه:

» من خ��وبم عم��و، ولی مام��انم دیش��ب خیلی گری��ه
کرد. «

دل میث��اق از غم و غص��ه میترک��ه ولی ب��ا این ح��ال
آریوس رو میبوسه و بلند میشه:

» فدای تو و مامانت بشم من. «

اکرم کاپشن آریوس به دست جلو میاد و میث��اق س��ر
پایین میندازه. اینقدر که آیه

شب و روز از میثاق تعریف میکرد، ناخواسته مهرش
به دل اکرم هم افتاده بود و اون

رو از ح��اال پذیرفت��ه ب��ود. چی به��تر از اینک��ه ی��ه م��رد
عاشق و واقعی کنار دخترش و

نوهاش باشه. دیشب که پدر میثاق و آیه باهم صحبت
کرده بودن و پدر آیه همه چیز
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رو فهمیده بود، آیه از شدت خجالت و شرمساری ت��ا
خود صبح اشک ریخته بود و از

ترسی که توی جونش بود برای اکرم گفته بود. اکرم
هم که اوضاع رو قمردرعقربدیده بود ب��ه میث��اق پی��ام
داده ب��ود ت��ا خ��ودش رو ص��بح زود ب��ه خونهاش��ون

برسونه. میثاق

از همهجا بیخبر اوم��ده ب��ود ت��ا علت این خوددرگ��یری
های آیه رو بفهمه. اینقدر

مضطرب بود که حتی فکر نکرد شاید پدر و برادر آیه
هم خونه باشن. اکرم کاپشن

آریوس رو تنش میکنه و میگه:

» دمدمهای صبح خوابش برده. آقا میث��اق میترس��ه...
از همه چی میترسه. دیشب

فکر ک��ردم ام��روز ک��ه باب��ا و داداش��ش رفتن ق��زوین
شما بیای باهاش حرف بزنی بلکه

آروم بگیره. «

میث��اق از این هم��ه اعتم��اد مغ��رور میش��ه و س��ر ب��اال
میگیره:
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» باهاش حرف میزنم. االن خوابه؟! «

اک��رم دس��ت آری��وس رو میگ��یره و در رو کام��ل ب��از
میکنه:

» بفرما تو دم در نگهت داشتیم. «

میثاق کفش ه��اش رو ی��ه گوش��ه جفت میکن��ه و وارد
خونه میشه. اکرم محزون به

میثاق چشم میدوزه:

» به زور خوابش ب��رده. من این بچ��ه رو می��برم مه��د
شما آیه رو بیدار کن باهاش حرف

بزن. «

دل میث���اق ممل���و از ش���ادی و ع���زت میش���ه و ب���ا
خوشحالی که سعی در پنهون کردنش

داره میگه:

» خانم ماندگار؟! ممن��ونم ک��ه ب��ه من اعتم��اد دارین.
من آیه رو روی پلک هام نگه

میدارم تا نه شما از من برنجین نه خودش. «
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اکرم و آریوس از خونه خارج میش��ن و قب��ل از اینک��ه
در رو ببنده با دلی قرص میگه:

» حتما قابل اعتمادی که دخترم بهت اعتم��اد ک��رده و
دل من رو ق��رص. «در رو میبن��ده و از خون��ه خ��ارج
میشن. میثاق دستش رو روی قلبش میذاره و سخت

نفس میکشه. به دس��ت چپ میپیچ��ه و در ات��اق اولی
رو باز میکنه و آیه رو میبینه

که جنین وار توی خودش جمع شده و پتو رو تا ب��االی
سرش کشیده. دست و دلش

از خوشی میلرزه. درست مثل روزی که توی یه نگاه
دل به آیهی زیبا و خجالتیش

باخته بود. کنار تخت تک نفرهی بدون تاجش میش��ینه
و گرمای عجیبی سر تا پاش

رو داغ میکنه و دهنش خش��ک میش��ه. پت��و رو از روی
سر آیه میکشه و موهای

مجعد آیه رو پخش رو رها روی بالشت س��فید رنگش
میبینه. ته دلش کش میاد و
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نفسش رو بند میاره. انگشت هاش رو روی موه��اش
میکشه و لب های گرمش رو

روی گونهی آیه میذاره و آروم میگه:

» دلبرکم؟!� نازدار؟! پاشو بریم خشخش کنیم! «

صدای میثاق رو که میشنوه یکه خ��ورده پل��ک ب��از آیه
میکنه و با چشم های

درش��ت ش��ده نگ��اهش میکن��ه. خ��واب ک��ه نمیدی��د؟!
میثاق؟!� توی خونهاشون؟! توی

اتاقش و کنار تختش؟! باور کردنی نبود. یهو ک��ه س��ر
بلند میکنه پیشونیش محکم به

دماغ میثاق میخوره و جفتشون� صورت جمع میکنن و
میثاق عقب میکشه و

دماغش رو میماله و با درد میخن��ده و ب��ه آی��ه ای ک��ه
دستش رو به پیشونیش گرفته

میگه:

» کله می کوبی؟! دعوا داری؟! «

با شوق میگه:
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» تعجب کردی آهو خانوم؟! «عاشقونه زمزمه

میکنه:

» دست خودش نیست که، همه جورهاش دلبره. «

 با خجالت و بیخبری میگه:

» تو اول صبحی اینجا چیکار میکنی؟! «

» بابام... داداشم... چهجوری اومدی اینجا!! «

میثاق با خیال راحت لب به پیشونی آیه میچس��بونه و
بَشاش و سرحال میگه:

» بابات و داداشت رفتن قزوین، مامانت هم آری��وس
رو برد مهد. «

آیه کالف��ه از ج��وابی ک��ه ربطی ب��ه س��والش نداش��ت
دست و پا میزنه و تقال میکنه و

معترض صداش رو باال میبره:

» اِاِاِ... من چی میگم ت���و چی میگی!! کی راهت داد
بیای خونه؟! «

دست های میث��اق پ��ایین می��ان و دور ش��انش پیچی��ده
میشن. آیه تصنعی زار میزنه:
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» میثاق!!� «

میثاق اداش رو در میاره:

» جانم؟! «آی��ه عاص��ی نگ��اهش میکن��ه. نگ��اه میث��اق
مهربون میشه و تکتک اعضای صورتش رو با

شور و عشق از نظ��ر میگذرون�ه و انگش��ت شس��تش
رو زیر لبش میکشه و تک خندهای

میزنه:

» کی غم ریخته ت��وی چش��م ه��ای دلرب��ات؟! بگ��و ت��ا
تیشه به ریشهاش بزنم. «

کش��ه. ش��ه و اه عمیقی از ت��ه دل میکن��ه و ب��غ ک��رده
توی خودش جمع میآیه بغض می

دیشب پ��درش بع��د از مکالم��ه ای ک��ه ب��ا پ��در میث��اق
داشت اون رو به اتاق خودش

کشوند و درمورد میثاق باهاش حرف زد و آیه ناچ��ارا
مجبور شد که هر اونچه که از

دونست و ت��ا ب��ه ح��ال از دی��ده ب��ود رو ب��رای پ��درش
بازگو کنه و سرزنش های میثاق می
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خاطر اش��تباهی ک��ه س��ر کی��ارش م��رتکب ش��ده ب��ود
جون بخره و دم نزنه. بهپدرش رو به

دیگ��ه اونق��درا قاب��ل اعتم��اد نب��ود ک��ه بخ��واد دوب��اره
خودش شریک زندگیش رو انتخاب

تونست با کسی خاطر آری��وس دس��ت و پ��اش بس��ته
بود و نمیکنه، مخصوصا االن که به

وارد ارتب��اط بش��ه و اون ارتب��اط رو ب��ه س��رانجام
برسونه. یه چیزی مثل زندانی با حکم ابد

شه و حالش و پریشون آیه خون میو یک روز. میث��اق
دل برای این حالت گرفته

اش روش بغ ک��رده ب��ود و چونهج��وری روبهش��ه. این
زنی که اینناجور داغون می

گشت و توی قلب و جونش��ه. هم��ون حس��ی ب��ود ک��ه
سالها دنبالش میلرزه همهمی

چس���بونه و ب��ازو دور ش���ونهی آی��ه رو ب��ه خ��ودش
میتنهکرد. نیموجود کسی پیداش نمی

زنه: ده و شوریده صداش میپیچه و آیه رو به خودش
تکیه میهای کوچیکش می
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ی من؟! «» آیه

لرزه. با اش توی آغوش امن و پرمهر میثاق میشکنه
و تن گر گرفتهبغض آیه می

گه:حزن و اشک می

» دیشب بابام کلی دعوام کرد سر اینکه سر خ��ود ب��ا
وجود این شرایطم دل بستم و

خ��ودم رو گرفت��ار ک��ردم سرزنش��م ک��رد. میث��اق من
اشتباه کردم ب��ه ت��و دل بس��تم ن��ه؟! «ش��ه و گ��یره و
دست میثاق رو صورت خیسش کشیده میاش ش��دت

میهق گریههق

کنه و جفت دست ه��اش رو جوش��ه و رگ پیش��ونیش
باد مییه چیزیی توی دلش می

کن��ه و ب��ا اخم و قلب درد پیچ��ه و محکم ت��وی حص��ار
بازوهاش حبسش میدور آیه می

گه:کوبه و زیر لب، طوری که آیه بشنوه میپل��ک روی
هم می

» عزیزدلم...� خانومِ قشنگم... آه��وی مظل��ومم... ت��و
من رو از سرگردونی نجات دادی،
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ک��ه ت��و ج��ا ب��زنی و من رو تنه��ا ام بخش��یدی. اش��تباه
اینتهحس به زندگی بی سرو

دونم عشقم ب��ه ب��ذاری. اینق��در آدم ه��ای مختل��ف� ب��ا
حس و حال مختلف دیدم که می

تو چقدر عمیق و خالصه. ببینم تو اصال به من اعتم��اد
داری؟ «

بار و لب های لرزونش کن��ه و ب��ا چش��م ه��ای اش��کی
میثاق جدا میآیه سر از سینه

کنه.  بم و خشدار میگه:

» هم��ه چی زودت��ر از اونچ��ه ک��ه فک��رش رو بک��نی
درست میشه عزیزم، تو فقط غصه

نخور، حرف های دیگرانم به دلت نگیر. خب؟! فق��ط
به آقاتون اعتماد کن و بشین و

تماشا کن. «

 پلک روی هم فشار میده و تموم

ص��ورتش س��رخ ش��ده و س��ینهاش ب��اال پ��ایین میش��ه.
خجالت زبونش رو بند آورده، حتی نمیتونه ب��ه میث��اق
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نگاه کنه. میثاق توی گلو میخنده و انگشت اشارهاش
رو روی

پلک های بلند آیه میکشه و با حس و حال عجیبی لب
میزنه:

» تو چقدر شیرینی� آهو... «

آیه سریع واکنش نشون میده و لب پایینیش رو کامال
به دهن میکشه. نفس میثاق

تن��گ میش��ه و ی��ه ض��رب از روی تخت بلن��د میش��ه و
نفسش رو با صدا فوت میکنه و

در حالی که از اتاق خارج میشه میگه:

» پاش��و دس��ت و ص��ورتت رو بش��ور ب��ریم ص��بحانه
بخورم. دیدی که از فرط گشنگی

داشتم تورو میخوردم. «

از اتاق خارج میشه و در رو میبنده. ت��وی ه��ال خون��ه
قدم میزنه و نفس میگیره.

 به خودش قول داده بود خودداری کنه تا
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آیه فک��ر ب�د نکن��ه و دلچ��رکین نش��ه ولی مگ�ه دس�ت
خودش بود؟!  آیه که حاضر و آماده جلوش میایس��تم

از خونه خارج

میش��ن و ب��ه س��مت نزدی��ک ت��رین رس��توران م��یرن.
میثاق در طول راه از هر دری حرف

میزن��ه و مس��خره ب��ازی درمی��اره ت��ا غم چش��م ه��ای
قشنگ یارش جاش رو به خنده بده

و دل میث��اق آروم بگ��یره. وارد رس��توران میش��ن و
پشت آخرین میزی که کنار پنجره

قرار داشت میشینن و صبحانه سفارش میدن. آیه ب��ا
اینکه نسبت به شب قبل آروم

شده بود ولی نمیتونست ح��رف ه��ای دیش��ب پ��درش
رو از یاد ببره. حرفهایی که

اشتباهات گذشتهاش رو تداعی کرد و از آیندهای ک��ه
کنار میثاق تصورش کرده بود

دلسردش کرده بود. دست هاش رو داخ��ل س��ینهاش
جمع میکنه و به خیابون نسبتا
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آروم و خلوت نگ��اه میکن��ه. میث��اق آرنج ه��اش رو ب��ه
لبهی میز تکیه داده و انگشتهاش رو جفت هم میکن��ه
و به نیمرخ بی��آرایش آی��ه چش��م می��دوزه! آی��ه ب��راش

مثل

آب شوره! هرروز بیش��تر از قب��ل تش��نهاش میش��ه و
 ممنوعه فقطٓفعال مثل شی

میتونست نگاهش کنه و بیطاقتیش رو سرکوب بکنه.
آیه که سنگینی نگاه میثاق

رو حس میکن��ه س��ر میچرخون��ه و س��رش رو تک��ون
میده و " هومی " میکشه. میثاق

یه دستش رو زیر چونهاش تکیه میده و مح��و آی��ه لب
میزنه:

» جون...� «

آیه چشم درشت میکنه ک��ه میث��اق ب��ه خن��ده میافت��ه.
گارسون میز رو میچینه و

میثاق لیوان شیرش رو سر میکشه و میگه:

» غصه خوردن و ناراحت بودنت بیمورده. من همینجا
بهت قول میدم ماه بعد
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همین موقع خونهی خودمون هستیم. «

آیه با تردید نگاهش میکنه و ناامید سر تک��ون می��ده و
چتری های روی پیشونیش

رو لمس میکنه:

» مامان تو که راضی نیس��ت، من هم ک��ه ی��ه وزنهی
سنگین به اسم وکالت به پام

بستند. چهجوری غصه نخورم وقتی روی پیشونی من
نوشتن سیاه بخت! «

میث��اق لقمه��اش رو ق��ورت می��ده و چپچپ نگ��اهش
میکنه:

» من سیاهم؟! «

_ وا چه ربطی به تو داره؟!

لقمهی کوچیکی به سمت آیه میگیره و تاکید میکنه:

» بختت منم. «

قلب آیه پر از عشق میشه و لقمه رو از دست میثاق
میگیره. لب تر میکنه و با
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شوخی و خنده میگه:» بخور که بریم خشخش کنیم!
منتظر تو بودم بیای باهم خشخش پاییز رو تجربه

کنم. «

آیه بلند میخنده:

» خشخش چیه؟! «

_ االن میریم روی برگها راه میریم. این عاشقانهترین
حالت خشخشه.

صدای تلفن میثاق بلند میشه و میثاق ب��ا دی��دن اس��م
پدرش صداش رو صاف میکنه

و فوری جواب میده و باباش خنده رو میگه:

» همهی دنی��ا هم ب��ا این وص��لت مخ��الف باش��ن خ��دا
موافقه انگار. «

میثاق چشم از آیه میگیره:

» چطور؟! «

_ بابای ع��روس آین��ده زن��گ زد گفت دو س��ه س��اعت
دیگه برم سبزه میدون یکی

  1189                       



هکمن

میخواد من رو ببینه و همه چی به اون بس��تگی داره،
اگه اوکی بده بابای خودش

حرفی نداره! توهم که بابات رو میشناسی... «

میخنده و سرخوش ادامه میده:

» بهفکر خونه باش. «

ب��دون خ��داحافظی تلفن رو قط��ع میکن��ه و میث��اق
مبهوت به چشم های کنجکاو آیه

نگاه میکنه. به باباش ایمان داشت، بیشتر از اون ب��ه
خدایی ایمان داشت که به دل

عاش��ق و پ��اک خ��ودش و آی��ه نگ��اه میکن��ه و ب��ه درد
جدایی گرفتارشون� نمیکنه...

" سمیر "کال ایمنی رو روی سر ماه��ک می��ذارم و ب��ه
ظاهر بامزهاش میخندم. مشتی به بازوم

میکوبه:

» تا بارون شدیدتر نشده بشین بریم دیگه، زنگ زدی
به میثاق؟!� «
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روی موتورمیشینیم� و دسته هارو میچرخ��ونم. دس��ت
های ماهک روی پهلوم

میشینه و راه میافتم:

» آره، با آیه بیرونه گفتم هروقت تونستی یا بهم زنگ
بزن یا بیا خونه. «

» کاله اضافه نداری؟! میترسم سرما بخوری. «

حرص میزنه و فریاد میکشه:

» اینقدر غدی نمی��دونم چی بگم بهت!!! باب��ات گفت
پول پیش میده بهت دیگه چرا

قبول نکردی رفتی ماشین رو گذاشتی توی نمایشگاه
برای فروش؟! «

بارون هر لحظ��ه ش��دید ت��ر میب��اره و ب��ر اث��ر اص��ابت
قطره هاش روی صورتم و چشم هام

نمیتونم درست و حسابی خیابون رو ببینم. به ح��رص
خوردن ماهک میخندم و بلند

میگم:
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» عزیزدلم من بیست و هفت سالمه، چند س��اله ک��ه
جدا از مامان بابام زندگی میکنم.

»

بعد چند سال برم بگم پسر نر خرتون ت��وی این هم��ه
سال فقط تونسته به زور وام به

خ��ونهی فنچ بخ��ره و درآم��د درس��ت و حس��ابی هم
نداشته تا سرمایه ای برای خودش

جمع کنه! بهوالله روم نمیشه. اسم خودم رو گذاشتم
مرد اونوقت این نیممرد هم

نیستم. «با لحن قانع کنندهای میگه:

» تو پسرشونی، تنها بچهاشونی. دوست دارن کمکت
کنن. «

اخم میکنم و جدی شونه باال میندازم:

» هرچی، من راضی نیستم. همینجوریش هم دارم از
آخور شما میخورم، نمیخوام

مدیون باشم. «

مشتش رو روی شونهام میکوبه:
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» تو جون منی، داداش میث��اقی، چ��را اینق��در س��خت
میگیری به خودت؟ «

شاید نمیتونه درک کن��ه ولی من ب��ا این س��ن خج��الت
میکشم که از خودم هیچی

ندارم و عزیزترین هام ساپورتم میکنن تا ب��ه یهج��ایی
برسم! دست هاش اینبار دور

کمرم پیچیده میشه و با همون تن صدا حرف میزنه:

» من شال سرمه، بی��ا این کاله رو ب��ذار روی س��رت
حداقل؛ لجوج. «

_ اِاِاِ... بذار بمونه روی سرت. ماهک؟! «

» جونم؟! «

وارد خیابون اص��لی میش��م و کن��ار لب��و فروش��ی نگ��ه
میدارم. ماهک لباسم رو به مشت

میکشه و متعجب میگه:

» همه دارن فرار میکنن تو نگه داش��تی لب��و بخ��ری!!
سینه پهلو میکنیم عشقم! «
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پیاده میشم. عین موش آب کشیده ش��دیم جفتم��ون.
مردم توی تکاپو یا توی کافه ها

ج��ا گ��یر ش��دن ی��ا زی��ر س��ایبون مغ��ازه ه��ا ایس��تادن.
معدود آدمهایی هستن مثل ما

س��رخوش و دیوون��ه. بیخی��ال ب��ارون روی موت��وریم و
اومدیم لبو بخوریم. ماهک هم

پی���اده میش���ه و کاله رو از س���رش درمی���اره و زی���ر
سایبونش میایستیم و لبوی گرم وداغ توی این ه��وای
س��ردِ ب��ارونی، کن��ار ماه��ک بیش��تر از همیش��ه بهم

میچسبه. تکه

کوچول���وی لب���و گوش���هی لبش چس���بیده و خ���انم
کوچولوی من شونه جمع کرده و

تندتن��د لب��و تک��ه تک��ه میکن��ه. نمی��دونم میفهم��ه! حس
میکنه! وقتی کنارمه دلم براش

تنگ میشه، وقتی پا به پ��ام راه می��اد دلم ب��راش تن��گ
میشه، وقتی دستم رو میگیره

دلم براش تنگ میشه، وقتی حرف میزن��ه دلم ب��راش
تنگ میشه، وقتی نگرانم
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میشه دلم براش تن�گ میش��ه، ت��وی چش�م ه�ام نگ��اه
میکنه و میخنده دلم براش

تن��گ میش��ه! س��ر ب��اال میگ��یره و لب و لوچه��اش رو
میجنبونه و سر تکون میده و با

دهن پر میگه:

» هوم؟! «

تبسم وار میخندم. کاش هیچوقت نفهم��ه هرلحظ��ه و
هر ثانیه دلم براش تنگ

میشه. اگه بفهمه دیگه سر تک��ون نمی��ده و ب��ا چش��م
های گرد و خوشگلش سوالی

نگاهم نمیکنه تا دلضعفه بگیرم و عشق کنم. انگشت
اشارهام رو روی بینیش

میکوبم و ماهک بیحواس و پرهیجان میگه:

» وای چقدر چسبید. دستت درد نکنه. «

تکه لبو رو میخورم. چنگ��الش رو عقب میکش��ه و ب��ه
آسمونی که شُرشر میباره نگاه

میکنه. ماهک با خنده میگه:
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» همه فرار کردن که. «

به موتورمون نگاه میکنم:

» میخ��وای م��ا هم بایس��تیم ی��ه گوش��ه ت��ا ب��ارون بن��د
بیاد؟! «

چنگال و ظرف لبو رو توی شطل آش��غال مین��دازه و
سر باال میندازه. موهای چسبیده

به پیشونیم رو کنار میزن��ه و دس��ت دور ب��ازوم حلق��ه
میکنه و به سمت موتور م��یریم.» این ب��ارون بن��د بی��ا

نیست. «

خودم سوار میشم. با دست اشاره میکنم:

» بپر باال شکوفه«

دو دل سوار میشه. دستی به موهای خیسم میکش��م
و دست هاش رو دورم حلقه

میکنه و کیفش رو روی سینهام می��ذاره. عجب ک��اری
کردم کاله نیاوردما. هر چی

سرعتمون باال میره؛ دون��ه ه��ای درش��ت ب��ارون مث��ل
شالق به سر و صورتمون کوبیده
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میش��ه. گ��از رو پ��ر میکنم و از بین ماش��ین ه��ا عب��ور
میکنم. سر توی گوشش میبره و

داد میزنه:

» میترسم سینه پهلو کنیم. «

بلن��د میخن��دم. زی��ر این ب��ارون پ��اییزی و روی موت��ور
عجیب تنم گرمه. دلم میخواد

دکمه ه��ای پ��یراهنم رو ب��از کنم و ت��ا از گ��ر گ��رفتگیم
کاسته بشه. بازوها و دست های

کوچیکش دورم پیچیده میشه و من غرق میشم ت��وی
خلصه شیرینی که بهم هدیه

میده. بیشتر بهم میچسبه. سر به عقب میچرخونم با
لحن مهربونی میگم:

» یخ زدی فسقلی خانومم؟! «

» نه عشقم، من نه بارون رو میفهمم نه سرما رو...
من فقط گرمای وجودت رو

میفهمم. «

با شور و هیجان داد میزنم:

  1197                       



هکمن

» بخورم اون زب��ونت رو ک��ه از ق��د و قواره��ات دراز
تره بند انگشتیم. «قطره های بارون با ه��ول و وال از

بین موهامون سر میخورن و روی صورتم و گردنم

کشیده میشن. با شرمندگی ادامه

میدم:

» ببخشید ممول خانومم، نمیدونستم ب��ارون میگ��یره
وگرنه با اسنپ اینطرف و

اونطرف میرفتیم. «

گردن باال میکشه و توی گوشش زمزمه میکنه:

» میدونی سمیر؛ هر روزی که میگذره بیشتر از قب��ل
میفهمم خدا چه مهبتی به

من عطا کرده... تو همهی آرزوهای منی... ت��و ارزش
این رو داشتی که بهخاطرت از

بقیهی خواسته هام بگذرم. همون منی هستی که من
رو کامل کرده. «

صداش از فرط بغض میلرزه و صداش عشق و شور
میریزه:
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» افتخار میکنم به انتخابم. «

احس��اس میکنم نبض قلبم خ��اموش میش��ه و ش��وکه
میشم. داغی تنم به جونم نفوذ

میکنه و انگار قطره ه��ای س��رد ب��ارون تب��دیل ب��ه آب
جوشی میشه که روی تنم فرود

می��اد. داغ میکنم و نفس��م رو بری��ده بری��ده ب��یرون
میفرستم و با صدایی زمخت میگم:

» این حرفها میزنی قلبم یهو میایس��ته ه��ا!! فک��ر دل
بیچارهی من رو بکن که

همینجوریشم به عشق و شوق تو ضربان داره بال. «

ری��ز میخن��ده و پیش��ونیش رو ب��ه کم��رم تیک��ه می��ده.
ماهک هی از یه آرزویی میگه که

ازش گذشته، مثل اینکه ب��راش خیلی مهم ب��وده ولی
من مهمتراز اون بودم که هی

تاکی��د میکن��ه! ص��داش میکنم ک��ه س��ر ب��اال میکش��ه و
چونهاش رو روی کتفم قرار

میده. از گوشهی چشم نگاهش میکنم:
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» من جای چی رو توی دلت گ��رفتم ک��ه بهخ��اطر من
از اون گذشتی؟!� «حال میخنده:بی

» تو جای مشخصی نداری، همهی من جای توئه. «

جدی میگم:

» این جواب سوال من نبود! «

آه عمیقی میکشه ک��ه نفس ه��ای داغش روی گ��ردنم
پخش میشه و حال به حالیم

میکنه!

» دوست داشتم یه پیانیس��ت موف��ق بش��م، کنس��رت
اجرا کنم، نت بسازم. حاال که نشده

و توی ای��ران همچین امک��انی ن��دارم قی��دش رو زدم.
میدونی تو مهم تر از این بودی

دلم میخواست که همهی آرزوهام برآورده بش��ه ولی
همین که توبرآورده شدی برام

یه دنیاست. «

بهفکر فرو میرم. یعنی من ارزش این رو داش��تم ک��ه
ماهک از دلخوشیش بگذره؟!
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خوره؟! آرزوش عقده نمیشه توی دلش؟! تو پ��اداش
کدوم کار بعدها افسوس نمی

خ��وب م��نی دخ��تر؟!� یع��نی میت��ونم الی��ق ت��و باش��م؟!
چهجوری جبران کنم محبت های

بیریا و دلیش رو!! ماهک رو به خونهاشون میرس��ونم
و کاله رو روی سرم میذاره و

میگم:

» نگ��ران جلس��ات رانن��دگی هم نب��اش، اگ��ه دوس��ت
نداری بری آموزشگاه عصرا ماشین

میثاق رو میگیرم یواشیواش با خودم تمرین کن. «

خ��یره ب��ه چش��م ه��ای ب��راقش لبخن��د دن��دون نم��ایی
میزنم:

» بریم ماشین میثاق رو به فاب بدیم. «

چشم درشت میکنه و مشت محکمی به بازوم میزن��ه
و کشدار بیادبی نثارم میکنه

و بدو بدو به سمت ساختمون میره. برمیگردم خون��ه
و س��ایت رو ب��رای ف��روش تبلغمیکنم واز لپت��اپی ک��ه
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ماهک امانت بهم داده بود اس��تفاده میکنم و درم��ورد
تاسیس

ش��رکت تحقی��ق میکنم. ت��ا عص��ر همهی م��دارک رو
جفتوجور� میکنم. میثاق میاد.

اون هم چه اومدنی، پریشون احوال و زار. پدرش ب��ا
پدرشوهر سابق آیه صحبت کرده

واون با هزار اخم و تشر و بدخلقی آب پاکی رو روی
دستش ریخته و گفته از آیه

سند داره و راضی نیست نوه��اش زی��ر دس��ت غریب��ه
بزرگ شه و اگر آیه قصد ازدواج

داشته باشه باید آریوس رو پدر و مادر کیارش تحویل
بده. لیوان شیر قهوه رو به

دم و ها میکنه روی شیشهی تب��دار و ب��ه چش��م ه��ای
سرخ و محزون به دستش می

بیرون نگاه میکنه. دستم رو روی کمرم قرار می��دم و
به قطره های کوچیک بارون

که روی شیشه نشسته چشم میدوزم:
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» آیه چیزی نمیگه؟! «

تلخ خندی میزنه:

» اون حرفی میزنه اون تیکه کاغذ لعنتی رو میک��وبن
توی صورتش. رسما زبونش فر

خورده توی دهنش. «

کالفه لیوان رو به لبهاش نزدیک میکنه:

» اینج��وری نمیش��ه، اص��ال انص��اف نیس��ت این دخ��تر
سنی نداره که بخواد تارک دنیا

بش��ه و آخ��ر ب��ه خ��ودش بی��اد ببین��ه هیچی از دنی��ا
نفهمیده. مادرش هم فهمیده آیه برای

من چی��ه ک��ه من رو راه داد ت��وی خونه��اش و گفت
دخترم پریشونه آرومش کن. پسر

آی��ه اینق��در من رو دوس��ت داره ک��ه ه��روقت ب��ا آی��ه
حرف میزنم اصرار میکنه اون هم

گوشی رو بگیره و حرف بزنه. «

پهلو و بازوش رو به پنجره تکیه می��ده و لی��وان رو ب��ا
دوتا دست
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هاش میگیره و میگه:» تو بگو چیکار کنم! از یهطرف
مامانم، از یهطرف این جریان خرکی آیه. واقعا

نمیدونم چیک��ار کنم. ی��ه راهی پیش روم ب��ذار ح��اجی
کمکم کن نذار کم بیارم. «

به سمت کانتر میرم و چک رو برمیدارم و دوب�اره ب�ه
سمت میثاق برمیگردم:

» برو شخصا خودت با پدرشوهر سابقش ح��رف زن.
شاید خودت رو ببینه نرم تر بشه.

این هم چک برای سرور ها و اثاثه ش��رکت، ت��اریخش
برای سال بعدهمین موقعست.

هروقت وقت کردی برو تهیهاشون کن، هرچ��ه س��ریع
تر هم برو این قضیه رو فیصله

بده و خودت و آیه رو راحت کن. «

میثاق اینقدر آش��فته هس��ت ک��ه زب��ونش ت��وی دهنش
نمیچرخه. باشهی سرسری

میگه و فقط چک رو میگ��یره از خون��ه میزن��ه ب��یرون.
کاش هرچه سریع تر گره
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کارش باز بشه و من داداشم رو ب��ا زن م��ورد عالق��ه
اش زیر یه سقف ببینم. تا نیمه

های شب با ماهک حرف م��یزنم و از ای��ده ه��ایی ک��ه
برای شرکت دارم میگم و اون

مثل همیشه خیلی استقبال میکنه.

صبح با س��ری س��نگین و دم��اغی کیپ و گل��وی چ��رک
کرده بیدار می شم. این هم اثر

خل بازی دیروزمون. طفلکی ماه��ک ک��ه مجب��ور ش��د
توی اون هوا با من سوار موتور

بش��ه. ولی ب��ه ح��ال خ��وش و حس ن��اب دیروزم��ون
میارزه به ماهک که زنگ میزنم

می��بینم وض��عیتش به��تر از من نیس��ت و جفتم��ون ب��ه
اجبار یه هفته خونه نشین

میشیم و از زیر پتو بیرون نمیایم. البته بنا ب��ه اص��رار
های مکرر ماهک راهی خونه بابا

میشم. بعد از یههفته باالخره از خونه خ��ارج میش��م و
ایندفعه با ماشین میثاق به
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دنبال ماهک میره. اول یه قرارداد بین خودمون ب��ابت
اجارهی واحد تجاری میبندیم

و من ب��از هم چ��ک م��دت دار میکش��م. واح��د ت��وی
ساختمون ده طبقهی تجاری طرف

شهرک غریب بود. توی راه ب��ه میث��اق زن��گ م��یزنم و
میگه همراه با باربری، اثاثهای

که خریده رو میارن. ماشین رو توی پارکینگ ش��رکت
پارک میکنم و سوار آسانسور

میش��یم. اس��ترس همهی وج��ودم رو درگ��یر خ��ودش
کرده. تموم این یه هفته رو اینقدرکه بهش فکر کردم
یه ساعت آس��وده نخوابی��دم. فق��ط امی��دوارم موف��ق

بشم تا پیش

ماهک ش��رمنده نش��م و خ��ودم رو بهش ث��ابت کنم ت��ا
بتونم قدم جلو بذارم و پیوندمون

رو رس���می بکنم. آسانس���ور ت���وی اخ���رین طبق���ه
ساختمون توقف میکنه. ماهک دستم رو

میگیره و با شوق در واحد رو باز میکنه:
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» بی��ا ب��بین خوش��ت می��اد! نقش��هی اینج��ا رو مام��انم
خودش کشیده ها. «

واحدِ تقریبا� دویست و خرده ای متری با شش تا اتاق
و یه آشپزخونه. ماهک دستم

رو ول میکنه و با جنبوجوش� در تکتک اتاق ه��ا رو ب��از
میکنه و من مسخ وسط

سالن بزرگ میایستم و هنوز برام قاب��ل ب��اور نیس��ت
که من ماشینم رو فروختم و این

واحد رو از عشق زندگیم اج��اره ک��ردم و میخ��وام ب��ا
همه بیتجربگیم یه شرکت

خدمات نرم اف��زاری و س��خت اف��زاری رو اداره کنم.
انگار همه جا مهآلوده و من تک و

تنها توی مسیری راه میرم که نمیدونم قدم بع��دی رو
که برمی دارم چه بالیی سرم

خواهد اومد. دست ه��ام رو ت��وی جیب ش��لوارم ف��رو
میکنم که لبه های کتم به عقب

برمیگ��رده. س��ر پ��ایین می ن��دازم و م��ژه روی هم
میکولم که صدای جیکی توی فضای
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خالی اک��و می��ده. ف��وری س��ر ب��اال می��ارم و ماه��ک رو
میبینم که گوشی به دست با فاصله

ی زیاد روبه روم ایستاده. گردن کج میکنم:

» چی کار میکنی؟! «

انگش��ت اش��اره و شس��تش رو بهم میچس��بونه و ب��ه
صفحهی موبایلش نگاه میکنه:

» عجب ژستی! «

با شیفتگی نگ��اهم میکن��ه و ب��ه س��متم می��اد. مق��ابلم
میایسته و برای اولین بار بدون

خجالت نگاهی ب��ه س��ر ت��ا پ��ام مین��دازه و ب��ا ی��ه لحن
قشنگ و عاشقونه میگه:

» هیکلت خیلی خوب��ه، ن��ه خیلی هرک��ولی ن��ه الغ��ر
مردنی. مثل این بادیبلدینگ هام

نیس��تی ک��ه عین آهن تیک��ه س��نگ باش��ه ب��دنت. «ب��ه
شونه های پهنم اشاره میکنه:

» چهارشونه و خوش استایلی. «
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» هم��ه ب��االخره از یهج��ایی ش��روع ک��ردن و اس��تادی
شدن برای خودشون. «

» مگه نگفتم اینجوری به نگاه نکن! «

» چهجوری؟! «

 بم میخندم و پچ میزنم:

» اینج��وری ک��ه من دل و دینم رو ب��ه ب��اد ب��دم و هی
دست و دلم بلرزه برات بیاختیار�

بشم و دلم برای لوندیات نبض بزنه. «

چشم هاش برق میزنه و با شیطنت انگشت هاش رو
دور مچ هام حلقه میکنه و ناز

میریزه:

» من لوندم؟! «

» تو شهد عسلی. «

یهو ضربه های شدید و مکرری به در کوبیده میش��ه و
ماهک از جا میپره و از هم

فاصله میگیریم. صورت جمع میکنم و از ضدحالی که
خوردم ابرو درهم میکشم و
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در رو باز میکنم و چن��د ت��ا ک��ارگر وارد واح��د میش��ن.
محکم و بلند تشر میزنم:

» آقا چه خبرتونه؟!� در رو از جا کندین. «

ماهک کنارم میایسته. کارگر نفس زنان میز رو وسط
سالن میذاره و در حالی که از

واحد خارج میشه میگه:

» اون آقایی که ما رو آورد ت��وی راه بهم��ون گفت در
رو محکم بکوبیم چون

گوشهاتون سنگینه ممکنه نشنوید. «

ح��یرون� س��ر میچرخ��ونم و ب��ه ماه��ک خن��دون نگ��اه
میکنم! میثاق گفته؟ پوستت

کندهست مرتیکهی دلقک. دم پر حرصی میکشم و به
سمت در میچرخم و در

آسانس��ور ب��از میش��ه و میث��اق ب��ا نیش ب��از از اتاق��ک
خارج میشه. صداش رو باال میبره:

» چطوری مهندس! «غضبناک نگاهش میکنم که تن��د
و سریع از چهارچوب در رد میشه و قهقهی ماهک
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ب���اال میگ���یره. انگش���ت اش���ارهام رو ب���اال می���ارم و
تهدیدوار تکون میدم:

» به بندناف سگ گرهت میزنم. «

میث��اق مردم��ک درش��ت میکن��ه و جعبهه��ای لپت��اپ رو
روی میز قرار میده و با لودگی

خطاب به ماهک میگه:

» چهجوری با خر ب��ازی ه��ای این کن��ار می��ای؟! تل��ف
میشی دختر! «

دندون قرچهای میکنم و به سمتش م��یرم ک��ه ماه��ک
دستم رو میگیره و به میثاق

میگه:

» تو خوبی؟! آیه که حرف میزنم باهاش گریه میکنه.
»

خنده از روی لب میثاق پر میکشه و غم چشم ه��اش
رو کدر میکنه. کف دستهاش

رو روی میز میذاره و خودش رو باال میکش��ه و روش
میشینه. کارگر ها اثاثه هارو
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باال میارن و وسط سالن قرار میدن. میثاق سر پایین
میندازه و با انگشت هاش بازی

میکنه:

» بابا رفته دیدن پدرشوهر سابقش اون هم آب پاکی
رو ریخته روی دست بابا و

گفته زن بیوهای ک��ه بچهی کوچی��ک داره و ت��وی س��ن
حساسی هست و چه به ازدواج

مجدد! «

ماهک یک��ه خ��ورده دس��ت ه��اش رو داخ��ل س��ینهاش
جمع میکنه و با حرص و خشم

میگه:

» چه ربطی به بیوه بودن داره!! مگه آدمی که زن یا
شوهرش میمیره باید از خودش

بِبُره و راهب��ه بش��ه؟ «یهج��وری ح��رص میخ��وره، لب
هاش میلرزه و صورتش عین لبو سرخ شده دم و

بازدمش خیلی عمیقه.
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» میخ��وام ب��رم باه��اش ح��رف ب��زنم ب��بینم ح��رف
حسابش چیه چرا لج کرده! فقط

بهخاطر آریوس؟ یا کال دوست ندارن آیه رنگ خوشی
رو ببینه. «

سوئیچ رو از جیب کتم خارج میکنم:

» ماشینت! «

دستش رو روی هوا تکون میده:

» موتورت دستمه، میرم پول این کارگر هارو حساب
کنم از اون طرفم برم سبزه

می���دون. ک���اری نداری���د ب���ا من؟! بم���ونم اینج���ا و
سروسامون بدیم یا بمونه فردا؟! «

_نه خودمون هستیم.

ماهک فوری میگه:

» ما رو بیخبر نذاریا! اگه مخالفت ک��رد بهش بگ��و از
راه قانونی اقدام میکنی. «

میثاق سر تکون میده و از واحد خارج میشه. هم��راه
با ماهک میون خنده و
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عاش��قانههامون وس��ایل رو میچی��نیم و بع��د از ظه��ر
بهخاطر تمرین رانندگی ماهک به

جاده میزنیم. بارون نمنم میباره و ماهک ت�وی اتوب�ان
نسبتا خلوت رانندگی میکنه.

نس��بت ب��ه روزه��ای اولی ک��ه ت��وی کالس رانن��دگی
شرکت میکرد و با ترس و لرز

ماشین رو روشن میکرد خیلی� اعتماد ب��ه نفس رفت��ه
باال و جراتش بیشتر شده. من

بیشتر از خودش کیف میکنم که بع��د از اینهم��ه س��ال
ب��االخره ت��رس و وحش��تش روشکس��ت داد. ماه��ک
همهجوره توی ذهن من ی��ه زِن قوی��ه! راحت میت��ونم

بهش اعتماد

کنم، اینک��ه از پس ی��ه زن��دگی بربی��اد و ب��ه خ��وبی
مدیریتش کنه. قبل ماهک معنی

خوشبختی رو نمیدونستم االن خیلی مملوس لمسش
میکنم.

» سمیرجان؟! «

نگاه از پنجره میگیرم:
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» جاِن سمیر؟!� «

مردمک توی کاس��هی چش��م میچرخون��ه و م��ردد و ب��ا
تردید میگه:

» نمیخوای به بچه ها زن��گ ب��زنی؟! نمیخ��وای باه��ات
همکاری کنن؟! «

اخم میکنم! اصال بچه هارو فراموش ک��رده ب��ودم! از
وقتی آبان اومد و گندکاری فرشاد

رو اعتراف کرد نس��بت ب�ه همهاش�ون س�رد و بیحس
شدم! پس اون نگاه شرم زدهشون

و هی معذرت خواهی هاشون بهخاطر فرش��اد ب��وده!
نفسم رو پر حرص و کالفه بیرون

میفرستم و شالی که روی شونه ه��ای ماه��ک افت��اده
رو روی سرش میکشم:

» نمی��دونم، هن��وز ت��وی بهت ک��ار فرش��ادم، نمی��دونم
چیکار کنم! بهشون اعتماد کنم؟!

بهنظرت از یه لونه دوبار گزیده شم؟! «
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نگاه گذرایی به من مین��ذاره و ب��ا لحن ق��انع کنن��دهای
میگه:

» اونا که اصال در جریان نبودن سمیر جان! چرا همه
رو با یه چوب میزنی! االن

توی این کار بیشتر از همه به اونا احتیاج داری. «

دستش رو از روی فرمون برمیدارم 

» تا ببینیم چی میشه! «" دانای کل "

موتور رو جلوی پاساژ قفل میکنه و پنجه الی موه��ای
بهم ریختهاش میکشه و پله

ها رو باال میره و هرچ��ه ب��ه ت��ه پاس��اژ نزدی��ک میش��ه
اضطراب توی وجودش قل میزنه

و معده دردش بدتر میش��ه. دونهه��ای ع��رق از پش��ت
گردنش راه میگیرن و تا تیغهی

کم��رش کش��یده میش��ن. ی��ه ق��دم مون��ده ب��ه مغ��ازه
میایسته و نفسش رو چند بار حبس

میکن�����ه و کمی ک�����ه از تنش درونیش کم میش�����ه
دستگیرهی در شیشهای رو به پایین
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خم میکنه وارد مغازه میشه. پیرمردی با ق��د و هیک��ل
متوسط پشت میز نشسته و

طالهای زیر میز رو جابهج��ا میکن��ه. از ب��االی عینکش
نگاهی به میثاق میندازه:

» سالم. بفرمایید! «

میثاق دستپاچه چند ق��دم ب��ه جل��و برمی��داره و جل��وی
میز میایسته. سر پایین میندازه

و اخم کمرنگی بین ابروهاش پدیدار میشه:

» سالم. من... خواستگار ع��روس س��ابقتون هس��تم!
پدرم رو قبال مالقات کردید. «

پیرمرد عص��بی، خ��ودش رو مش��غول نش��ون می��ده و
تشر زنان و ترشرو میگه:

» من حرف هام رو به بابات و بابای اون دختره زدم.
»

با همون حرص زیر لب غر میزنه:

» بچهی من رو کُشته حاال با وج��ود ن��وهی من فیلش
یاد هندوستان کرده. «
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ح��ال میث��اق ب��د میش��ه دلش میگ��یره. آی��ه ک��ه ک��ف
دستش رو بو نکرده بود، از کجا

میدونست با یه هول دادن کوچیک این فاجع��ه ب��ه ب��ار
میاد! مگه خودش کم عذاب

وجدان داره! مگه کم با خودش میجنگه و خودخ��وری
میکنه؟! یکی باید باشه تا

تسکین دردهاش باش��ه ی��ا ن��ه! پل��ک پ��ایین میکش��ه و
دستش کنار پاش مشت میشه:» ولی ش��ما خودت��ون

کاری کردید خانم ماندگار بیگناه شناخته بشه. «

پیرمرد دستش رو تکون میده و با لحنی بدی میگه:

» نخواستم نوهام وِیلون و سرگردون بزرگ بشه. «

میث��اق نفس��ش رو درمون��ده رو ب��یرون میفرس��ته و
گردن صاف میکنه و بدون اینکه به

پیرمرد نگاه کنه میپرسه:

» فق��ط بهخ��اطر نوه��اتون از خ��انم مان��دگار تعه��د
گرفتین که نتونن ازدواج کنن؟! «

زخم دلش باز میکنه و محزون رو به میثاق میگه:
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» زخم زد ب��ه دل من و زنم. پس��ر من ن��اخلف ب��ود
درست، ولی حقش نبود بزرگ شدن

بچهاش رو نبینه. «

میثاق کاله ایم��نی رو بین دس��تهاش جابهج��ا میکن��ه و
متاسف و باحزن میگه:

» ولی اونطور که من شنیدم پسرتون میخواس��ته ب��ه
نوهاتون آسیب بزنه و خانم

ماندگار فقط از پسرش محافظت کرده. «

ی��ه ض��رب بلن��د میش��ه و دس��ت ه��اش رو روی م��یز
میکوبه و از سر عصبانیت و

بیجوابی و ضعف فریاد میکشه:

» از مغازهی من گمشو ب��یرون بچ��ه! داغ زن��دگی رو
به دلش میذارم، همونطور که

دل ما رو سوزوند. چپش رو راست کنه رنگ آری��وس
رو هم نمیبینه! یاال برو بیرون.

« م
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یثاق که خوب فهمیده ب��ود پ��یرمرد از س��ر کم آوردن
اینطور داد و بیداد راه انداخته،

بدون اینکه کوچکترین بیاحترامی بکنه عقبعقب م��یره
و میگه:

» خب پس ما از راه قانونیش اقدام میک��نیم. «ج��ون
از تن پیرمرد میره و رنگ به رنگ میشه قبل از اینکه

زبون سنگینش رو

تکون بده و چیزی بگه میثاق از مغازه خارج میش��ه و
با پدرش تماس میگیره. به هر

دری ک��ه الزم باش��ه میزن��ه ت��ا ارتب��اط خ��ودش و آی��ه
رسمیت بگیره! آیه جونشه، میثاق از

جونش نمیگذره. خشم و حرصش رو کنترل� میکن��ه و
سینهاش از شدت نفس زدن

های عصبیش میسوزه. روی موتور میشینه و تا سالم
باباش رو میشنوه شروع

میکنه:

» بابا مجبوریم از راه قانونی برای ازدواجمون اقدام
کنیم. «
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محسن نچی میکشه و آشفته میشه.

» چیشد باباجان؟!� رفتی باهاش حرف زدی؟! «

_اصال نذاشت من حرف ب��زنم، از مغازه��اش ب��یرونم
کرد.

محسن ناراحت میشه برای صدای وامونده و عص��بی
پسرش. انگار غم عالم رو توی

دلش ریختن:

» باشه پسرم، هرط��ور ک��ه ص��الحه. هرک��اری الزم��ه
بکن من پشتت هستم. «

میث��اق ب��ا انگش��ت اش��اره و شس��تش چش��م ه��ای
تبدارش رو فشار میده و میناله:

» مامان رو چیکار کنیم؟!� «

محسن امیدوار میخنده و س��عی میکن��ه دل میث��اق رو
قرص کنه:

» مام��انت هم راض��ی میش��ه، هیچ آدمی نمیتون��ه ب��ا
قدرت عشق مقابله بکنه. «
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موت��ور رو روش��ن میکن��ه و ب��ا دلی آش��فته و اح��والی
پریشون از پدرش خداحافظی

میکنه. هیچوقت فکرش رو نمیکرد یه��روزی برس��ه و
اون هم این مشکالت و لمس

کنه. یاد روزایی میافته که س�میر کالف�ه و عص�بی ب�ه
همه میپرید و وقتی میگفت

اینها از سر درد قلب و روحم و مانع هایی که سد راه
دلم هستن نشات میگیره ته��دلش ب��راش مس��خره و
بیمع��نی ب��ود! اص��ال نمیدونس��ت درد عش��ق و ع��ذاب

دوست

داشتن چی هست! االن که آیه همپاش ب��ود و دل ب��ه
دلش داده بود این وضعیت رو

داشت! بیچاره سمیرِ تنها و دلشکسته! مغزش سوت
میکشه و رگ پیشونیش باد

میکنه و خون به کاسهی چشم ه��ا دوی��ده و قلبش در
مرز ترکیدنه. بیحال پلک روی

هم میکوب��ه و موب��ایلش رو از جیب کاپش��نش ب��یرون
میاره و ناخواسته برای سمیر
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مینویسه:

» حاللم کن داداش. «

" ماهک "

س��ینی رو جل��وی عم��و میگ��یرم. فنج��ون چ��ای رو
برمیداره و میگه:

» مبارک باشه واحدت رو اجاره دادی عمو جون. «

تشکر میکنم و به سمت زنعم��و میچ��رخم. وض��عیتش
بد نیست، ولی دیگه نمیخنده

خیلی افسرده و ناله.

» خودت نمیخوای کار کنی؟! «

سینی به دست کنار رویا میشینم و از گوشهی چش��م
به بابا نگاه میکنم و کمرنگ

لب هام رو کش میدم و میگم:

» اگه بابا واحد نُه رو به من بده، چرا که نه! «

مامان سیب توی پیشدستی ق��اچ میکن��ه و ب��ه دس��ت
بابا میده:» من نمیدونم تو اگه میخواس��تی ک��ار ک��نی

چه اصراری بود واحد خودت رو اجاره
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بدی! «

مامان دست روی پای بابا میذاره:

» غریبه که نیستن، دوستاش هستن. «

پشتبند حرف مامان سریع میگم:

» آ... آره رویا هم میشناستشون. مگه نه رویا؟! «

رویا سر تو گوش��ی ب��رده و ف��ارغ از م��ا تندتن��د ت��ایپ
میکنه. سقلمهای به پهلوش

میکوبم ک��ه از ج��ا می��پره و گیج نگ��اهی ب��ه جمعم��ون
میندازه:

» چی؟! «

بابا میخنده و عمو میگه:

» هیچی تو به کارت برس. «

رو میکنم به باب��ا و تندتن��د پل��ک میک��وبم، باب��ا تص��نعی
اخم میکنه و عمو پادرمیونی

میکنه:

» خب خواس��ته دس��ت دوس��تاش رو هم بگ��یره. اگ��ه
توی ساختمون خودت کار کنه که
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اینطوری پیش خودمونه و چه بهتر. «

عمو گازی به موزش میزنه و مثل من چشم ب��ه دهن
بابا میدوزه. همین که بابا با

اجاره دادن واح�دم مخ�الفت نک�رد خیلی�ه.� ولی خیلی
دلم میخواد که نزدیک سمیر

باش��م و ب��ا عش��ق و عالق��ه ب��ه ک��ار وک��الت مش��غول
بشم. البته اگه بابا قبول کنه! بابا نگاه

چپکی بهم میندازه و لبخن��د ب��ه لب میگ��ه:» چیک��ارت
کنم دیگه! یدونه دخترمی. نه میتونم جلوی دل ص��اف

و مهربونت رو

بگیرم، نه میتونم با خواستهی معقولت بجنگم. «

 با شوق و هیجان میگم:

» عاشقتم بابا... مرسی پشتمی! «

گونهاش رو صدا دار میبوسم که مامان کن��ارم میزن��ه
و صورت کج میکنه و واه واه

کنان من رو از باب��ا دور میکن��ه. ب��ا تأس��یس دوب��ارهی
شرکت، عمو گاراژش رو اجاره داد
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و پیش بابا مش��غول بهک��ار ش��د. روی��ا ب��رای ف��رار از
تنهایی خودش رو با تورلیدری

مشغول کرده و مامان هم زنعمو رو میکش��ونه اینج��ا
تا تنها نمونه و کمتر غصهی

مرتضی رو بخ��وره. انگ��ار خ��اِک مرتض��ی ب��رای هم��ه
سرد بوده جز زنعمو. رویا امشب رو

کن���ارم میمون���ه و ه���ر دو ت���وی تخت کن���ار هم دراز
کشیدیم. رویا موبایلش رو زیر بالشت

میذاره و به پهلو میچرخه و میگه:

» درمانت چطور پیش میره؟! «

چشم از س��قف نمیگ��یرم. مگ��ه میش��ه س��میر کن��ارم
باشه و من خوب نشم و درمان

روی من جواب نده! دندوننما میخندم:

» فکر کنم کامال خوب شدم، چ��ون دک��تر گفت دیگ��ه
الزم نیست بیای! «

اهی میکشه و خدا رو شکری زیر لب زمزمه میکنه:

» واحدت رو اجاره دادی به سمیر؟! «
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_اوهوم.

صداش کمکم تحلیل میره:

» دوس��تش داری؟! «حس خ��وب و ش��یرینی دلم رو
میلرزونه و با شوق و احساس پلک میبندم و لب به

دندون میکشم:

» دوستش دارم؟؟ رویاییترین واقعیت زندگیمه... «

نفس های منظم رویا به گ��وش میرس��ه. پت��و رو روی
تنم میکشم پشت به رویا

میکنم که صفحهی موبایلم روشن میشه. دست جل��و
میبرم و موبایلم رو برمیدارم

و پیامک سمیر رو باز میکنم:

» صبح ساعت نُه دم درتونم. «

جمله��اش دس��توریه. م��رد مغ��رور من. اینق��در ع��زت
نفس داره که قبول نکرد مفت توی

واحد من تج��ارت کن��ه، مفت از دس��تگاه ه��ای میث��اق
استفاده کنه. در این مورد غرورش
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رو ستایش میکنم. قفل ص��فحه رو م��یزنم. همین ک��ه
چشم هام گرم میشه یاد آیه

می��افتم. پدرش��وهرش تهدی��دش ک��رده ق��دم از ق��دم
برداره آریوس رو ازش میگیره. و

من هرچقدر خواستم ق��انعش کنم ک��ه از راه ق��انونی
میتونم حلش کنم قبول نکرد.

طبیعیه، جون دومش بچهاش��ه. ف��ردا مفص��ل باه��اش
حرف میزنم.

ص��بح قب��ل از هم��ه بی��دار میش��م و م��یز ص��بحونه رو
میچینم و همراه با بابا صبحونه

میخوریم. بابا قبل از اینکه من آماده بشم به ش��رکت
رفت. بارونی و شال پشمی

همرنگم رو میپوشم و راس ساعت ن��ه در ح��الی ک��ه
مامان و رویا خواب هستن از

خونه خارج میشم. ماش��ین میث��اق درس��ت مقاب��ل در
ورودی پارک شده بود. حضورش

رو که دور و برم حس میکنم انرژی میگیرم. کن��ارش
میشینم و راه میافته. با سر
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به صندلی پشت اشاره میکنه:

» اون جعب��ه ب��رای توئ��ه، ب��رش دار. «قلبم از ش��وق
هری م��یریزه و خ��ودم رو کش می��دم و جعبهی مرب��ع

شکِل مشکی رنگ

رو برمی��دارم. در جعب��ه رو ک��ه ب��از میکنم ش��وکه و
متحیر به گلی های رز قرمز و آبی

نگ��اه میکنم. مردمکه��ام میل��رزه و ل��رزون ص��داش
میزنم. میخنده:

» گل برای گل! خوشت اومد؟! رز دوست داری؟! «

نفس حبس ش��دهام رو ب��یرون میفرس��تم و گله��ا رو
لمس میکنم. با صدایی که از سر

شعف و عشق میلرزه میگم:

» من عاش��ق گالم! مرس��ی عش��قم... س��ر ص��بحی
عشق رو توی وجودم ترکوندی. «

دستش رو از دور فرمون جدا میکنه و از تنش فاصله
میده:

» بیا اینجا ببینم. «
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اصال برام مهم نیست توی خیابونیم و س��میر در ح��ال
رانندگیه. 

» معجزهی زندگیمی، زندگیم. «

نفسم به شماره میافته و رعشهای ب��ه ج��ونم میافت��ه
بینظیر� و شیرین. سر به

سینهاش فشار میدم. اینقدر پر از حس ناب و خ��وب
هستم که نمیتونم زبون باز

کنم و چ��یزی بگم. س��میر ک��ه میبین��ه چ��یزی نمیگم
خودش ادامه میده:

» سایت رو به قیمت خوب فروختم، با بچههام حرف
زدم قراره بیان تقسیم کار

کنیم. سیستم ه��ا رو ک��ه وص��ل ک��نیم ن��یرو میگ��یریم.
منتظر جواب درخواست

قراردادهام. «

از ته دل، با شادی میگم:

» خدا رو شکر، من دلم روشنه. «میخنده:

» فدای دل نورافکنت. داشبورد رو باز کن. «
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ازش فاصله میگیرم چشم گرد میکنم:

» باز هم سورپرایز! «

شونه باال میندازه و گوشهی لبهاش ب��ه س��مت پ��ایین
کشیده میشه:

» جبران حمایته��ات، س��ورپرایز، نمی��دونم چ��یز� قاب��ل
داری هست یا نه! «

سرانگش��ت ه��ام میل��رزه و داش��بورد رو ب��از میکنم و
پاکت کوچیک سفید رنگ رو

برمیدارم. ورقهی ثبت نام رو که میبینم از ته دل جیغ
میکشم. اشک خوشحالی و

ناباوری کاسهی چشمم رو پر میکنه و اجزای ص��ورتم
به گزگز میافته.

» باورم نمیشه! کالس موس��یقی دورهی پیش��رفته!!
وای اصال باورم نمیکنم. «

لپم رو بین دو انگش�����تاش میگ�����یره و میکش�����ه و
سرخوش میگه:
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» مدرک معتبر� هم میدن. اگه کارت خ��وب باش��ه هم
به یه گروه خوب معرفیت

میکنن. خوشحال شدی؟! «

وارد پارکین���گ ش���رکت میش���یم و ماش���ین رو ت���وی
خاطکشی واحد خودش پارک

میکنه. آروم میگم:

» این آرزو رو چال کرده بودم، زندهاش ک��ردی. «پچ
میزنه:

» بای��د زن��دهاش میک��ردم. چ��ون... ت��و من رو زن��ده
کردی دوست داشتنی ترین حس

دنیا! «

از این همه آرامش پلک میبندم و چن��د دقیقه��ای ت��وی
آغوش هم غرق آرامش

میشیم. قبل از اینکه بالیی سر مرتضی بی�اد قص�دش
رو داشتم بهخاطر سمیر بیخیال

موسیقی بشم و از رویاش رو از س��رم ب��یرون کنم و
بچسبم به خواستهی قلبم. سمیر با
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اینکارش جون تازه ای بهم بخشید و نفسهام رو ت��ازه
کرد. بیشتر� از قبل عاشقش

شدم و از انتخابی که کردم شأن کردم و پر از غ��رور
شدم. سمیر نشون داد بد نیست،

غرور کاذب نداره، محکمه، آخور خ��ور نیس��ت و ق��در
میدونه و سعی میکنه خوبیها

رو جبران کنه. باالخره از آغوشش دل میکنم و ب��اهم
سوار آسانسور میشیم. زیر لب زمزمه میکنه:

» قربونت برم ممول خانومم. «

گر میگیرم و سرخ میش��م. لب ب��االییم رو ب��ه دن��دون
میکشم و با شیطنت میگم:

» من هم سورپرایز دارما! «

یه تای ابروش رو باال میندازه:

» چی هست؟! «

پش���ت چش���م ن���ازک میکنم و ت���وی همین لحظ���ه
آسانسور میایستم:
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» دیگه دیگ��ه. «از آسانس��ور خ��ارج میش��یم و ص��دای
جیغ و گربهی آیه پاهای جفتمون رو هم میخ

زمین میکن���ه و متعجب هم���دیگر رو نگ���اه میک���نیم.
صداش همراه با داد و هقهق باال

میگیره:

» درک نمیک��نی! نمیش��ه... نمیت��ونم به��تره تم��ومش
کنیم...� شروعش از اول هم

اشتباه بود؛ حداقل برای من. «

یهو در شرکت باز میشه و آیه گریهکنان از وس��ط م��ا
عبور میکنه و سوار آسانسور

میش��ه. ت��ا میث��اق برس��ه آسانس��ور ح��رکت میکن��ه و
میثاق بدون اینکه ما رو ببینه پله

ها رو با سرعت به سمت پایین طی میکنه. ب��ا ده��نی
باز به سمیر نگاه میکنم و

میخوام برم دنبالشون که سمیر بازوم رو چنگ میزنه
و با حرص میگه:

» اِاِاِ... تو کجا؟! «
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بازوم رو تکون میدم تا ولم کنه:

» ندیدی وضعیتشون رو! بریم... «

نمیذاره حرفم رو ادامه بدم و کش��ون کش��ون من رو
به داخل شرکت میکشونه و

نچی میکشه:

» الزم نک��رده! ب��ذار مشکلش��ون رو خودش��ون ح��ل
کنن. «

لب برمیچینم و باکس گل رو روی میز منشی میذارم
و با تأسف به جعبهی گل

نگاه میکنم:

» یع��نی دع��وا ک��ردن؟! نچ... عجب داس��تانی ش��ده
جریان اینا. «

پش��ت س��میر وارد ات��اقش میش��م. جعبهی اب��زار رو
روی زمین میذاره. روی دو زانو

میشینه و رابط ها رو ب��ه س��وکت ه��ا وص��ل میکن��ه:»
آره دیگه، پیچیدن بهم! هرچیزی یه قیمتی داره. مالی

نه ها ولی هرچیزی رو که
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میخوای به دست بیاری باید ی��ه س��ختی ه��ایی ب��راش
بکشی که بعداً قدرش رو بدونی

و مراقبش باشی. «

سمیر سیستم ها رو وصل میکن��ه و من روی ص��ندلی
پشت میز میشینم و پا روی

پا میندازم و با خنده میگم:

» تو چی؟! قیمت عشقمون رو پرداخت کردی؟! «

کم�ر راس�ت میکن�ه و س�ر ب�اال میکش�ه. چش�م ه�ای
مشکیش رو ریز میکنه و متفکر

نگاهم میکنه:

» قیمتش رو که... سهسال توی جهنم زندگی ک��ردم.
نمیشه رو تو هدیهی مبرا

شدنم تلقی کنم؟! «

صدا دار میخندم و نیمته ام را به جل��و متمای��ل میکنم
و آرنجهام رو روی میز قرار

می��دم. اگ��ه اینج��وری باش��ه ک��ه من هم ت��وی تبش
سوختم و اذیت شدم. تقریبا کار
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سمیر تم��وم ش��ده ب��ود ک��ه آی��ه هراس��ون بهش زن��گ
میزنه و میگه میثاق با چند نفر

درگیر شده. سمیر بهش میگ��ه ب��رن خونه��اش ت��ا م��ا
خودمون رو برسونیم. بدون اینکه

وسیله ه��ا رو از روی زمین جم��ع کن��ه. کتش رو تنش
میکنه و با عجله باکس من رو

از روی میز برمیداره:

» ب��دو ب��ریم خون��ه، ب��بینم این کل��ه خ��ر چ��ه گِلی ب��ه
سرش گرفته. «

ش��الم رو روی موه��ام میکش��م و س��وار آسانس��ور
میشیم. انگشت هام رو چفت هم

میکنم و نگران مردمک توی کاسه میتابونم:

» چرا درگیر شده؟! «شونه باال مین��دازه و ب��ا ح��رص
به سمت ماشین میریم. از پارکینگ خارج میشیم و با

غیض گاز میده و غر میزن��ه. اینق��در خش��ن و عص��بی
رانندگی میکنه ترسیده به
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صندلی میچسبم. دستم رو روی بازوش می��ذارم و ب��ا
چشم های گشاد شده بلند

جیغ میزنم:

» توروخدا آروم برو. «

از گوش��هی چش��م نگ��اهم میکن��ه و لبه��اش رو تک��ون
میده:

» نگرانشم. الکی با کسی درگیر نمیشه! «

لب ب��ه دن��دون میکش��م و مطمئنم درگ��یریش ب��ه آی��ه
ربط داره. با فاصلهی چند دقیقه

ب��ه خ��ونهی س��میر میرس��یم و ب��دون اینک��ه منتظ��ر
آسانسور بمونیم پله ها رو دو تا یکی

باال میریم. میثاق با لب و دهن خونی و گردنی قرم��ز
شده روی پله نشسته و آیه در

حالی که بیصدا اشک میریزه به در تکی��ه داده. س��میر
از پایین پله ها دست میثاق

رو میگیره و بلندش میکنه:

» چیشده؟!� رگ خر بازیت باد کرده؟! «
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میثاق دس��تش رو ب��ه فکش میکش��ه و ص��ورت جم��ع
میکنه و حرف رو عوض میکنه:

» کلید پایین رو داشتما، کلید واح��د رو نمی��دونم کج��ا
گذاشتم. «

سمیر در رو باز میکنه و کنار میایسته. با س��ر اش��اره
میکنه که برم داخل. آیهی

ل��رزون رو ت��وی بغلم میگ��یرم و وارد خون��ه میش��م.
خونه که چه عرض کنم!! میدون

جنگ. لباس ه��ای پخش��وپال رو از روی مب��ل ه��ا جم��ع
میکنم و آیه رو مینشونم.

میثاق روی کاناپهی بزرگ پهن میشه و س��ر ب��ه عقب
متمایل میکنه و پلک میبنده

و خس��ته نفس ه��ای بلن��دی میکش��ه. س��میر جعبهی
کمک اولیه رو میاره و صورت

میثاق رو تمیز میکنه. اشک های آی��ه رو پ��اک میکنم و
پچ میزنم:» چیشده؟! «

اشکبار پلک باال میکشه و هق بلندی میزنه. میث��اق ب��ا
حرص صورتش رو کنار
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میکشه:

» الله اکبر!!� «

سمیر اخم درهم میکشه و با تشر میگه:

» ص����ورتت رو چپ و راس����ت نکن����ا! چت����ه ب����رج
زهرماری؟! «

نگاه خشمگینی به آیه میندازه ک��ه آی��ه رن��گ ب��ه رن��گ
میشه و توی خودش جمع

میشه. میثاق دندون روی هم میکشه و داد میزنه:

» هی میگم وایستا ح��رف ب��زنیم، ب��ه من اعتم��اد کن
شونه خالی نکن. برای من

س��رخود تص��میم میگ��یره. بای��د ت��وی خی��ابون بی��افتم
دنبالت چهارتا عوضی فکر کنن

مزاحمتم بریزن روی من؟! هان؟! «

هانش رو اینق��در بلن��د میگ��ه ک��ه دل من هم میترک��ه.
دستم رو روی قلبم میذارم

حرص زده لب روی فشار میدم و دستم رو پشت آیه
میکشم:
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» نمیتونی آروم حرف بزنی نه؟! «

چهار زانو روی مبل میشینه و انگشت هاش رو جم��ع
میکنه و نوک هاش رو بهم

میچسبونه و روی هوا تکون میده:

» نمیفهمه ماه��ک! بهش میگم ص��بر کن، بهش ق��ول
دادم تا سر این ماه خونه

خودمون هستیم، بهش میگم حلش میکنم. آیهی یاس
میخونه و هی میگه نه،

نمیشه، نمیخوام. «

ک��ف دس��تش رو روی س��ینه اش میکوب��ه:» چی رو
نمیخوای؟! هوم؟! من رو؟! «

چشم به آیه میدوزه و تش��دید وار کلم��ه ه��اش رو ادا
میکنه:

» میگم به من اعتماد داری! «

متحیر چشم گشاد میکنه:

» میگه تمومش کنیم! «
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بلند میشه و دستهاش کنار پاه�اش مش�ت میش�ه. ب�ا
لحنی وحشتناک با فکی که

تکون میخوره میغره:

» آیه... یادت بمونه که به من گفتی نمیخوای! «

آیه ترسیده به من پناه میاره و سمیر دست میثاق رو
میگیره و آروم میگه:

» بشین حرف بزن. «

میثاق محکم میشینه و دس��ت س��میر رو پس میزن��ه.
تنش رو جلو میکشه و چشم

ریز میکنه.

خفه میگه:

» که من رو نمیخوای آره؟! «

آی��ه ک��ف دس��تهاش رو روی ص��ورتش میکش��ه و از
آغوش من فاصله میگیره و

سکسکه کنان با صدایی گرفته میگه:

» میگم نمی...ش��ه بچهم رو ازم می...گ��یرن. زن��گ
زده به خو...دم گفته. «
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میثاق از حرص کبود میشه و جوری فریاد میکشه که
صداش خش برمیداره:

» اشتباه کرده! مگه دست اونه؟! «آیه میناله:

» آره... «

میثاق بلند میشه و به سمتمون میاد که سمیر س��ریع
بلند میشه و کنارش

میایسته. میثاق اونقدر عصبانی هست که خون جلوی
چشمهاش رو گرفته و هیچی

ح��الیش نیس��ت. نیم تنه��اش رو خم میکن��ه و ص��ورت
مقابل صورت وحشت ردهی آیه

نگ��ه می��داره و چش��م ه��ای س��رخش رو ب��ه تیلهی
ترسیدهی آیه میرسونه:

» باید من رو بخوای! عاشقم کردی دیوونه��ام ک��ردی
باید پام وایستی. میفهمی؟! الزم

باشه زمین رو به آسمون میدوزم و ت��ا آخ��ر این م��اه
تورو عقد میکنم. حاال تو هی بگو

نمیخوام. «

  1243                       



هکمن

س��یبک گل��وی آی��ه تک��ون میخ��وره و عین کس��ایی ک��ه
تاکسیدرمی شدن خشکش زده.

میث��اق نگ��اه تهدی��د آم��یزش رو از روی ص��ورت آی��ه
میکنه و کمر راست میکنه و در

حالی که از خونه خارج میشه انگش��ت اش��ارهاش رو
روی هوا تکون میده و محکم و

مطمئن میگه:

» این ح��رفم رو پیش دوت��ا آدم ب��الغ زدم ک��ه ب��دونی
کامال جدیام. «

در رو ب��از میکن��ه و ب��ه ص��دا زدن ه��ای س��میر توج��ه
نمیکنه و وقتی در رو میکوبه

بغض آیه با ص��دای ب��دی میش��کنه. س��میر پ��ر اخم ب��ه
سمتمون میاد و کنار من، روی

دستهی مب�ل میش��ینه و ی�ه دس�تش رو روی ش��ونهام
قرار میده:

» چیشده دقیقا؟!� والله من هیچی از حرف های شما
سردرنیاوردم. «
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خم میشم و جعبهی دس��تمال کاغ��ذی رو برمی��دارم و
یه برگهش رو به دست آیه

میدم:» دیروز رفته دی��دِن پ��دربزرگ آی��ورس اون هم
به من زنگ زد و تهدیدم کرده که اگه

کاری کنم نمیذاره رنگ آریوس رو ببینم. «

گریهاش شدت میگیره و به سمیر نگاه میکنه:

» وقتی راهی ندارم برای چی جفتمون رو هم عذاب
بدم! میگه حلش میکنه ولی

من میدونم که نمیشه. «

با خجالت پلک پایین میکشه:

» عاشقشم ولی بهش گفتم که نمیخوامش بلک��ه ب��ه
غرورش بربخوره و ولم کنه. «

سمیر توی گلو میخنده:

» اینی که من دیدم بیش��تر ت��رغیب ش��د ت��ورو رس��ما
بهدست بیاره. برای چی دعوا

کرده؟! «
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_ من واینمیستادم میثاق هم بلندبلند با ح��رص پش��ت
سرم حرف میزد چند تا پسر

فکر کردن مزاحمه باهم درگیر شدن.

سمیر بلند میشه و دستش رو روی کتفم میکوبه:

» پاشید بریم آیه رو برسونیم خونهاشون بعدش ب��رم
دنبال میثاق بیکله ببینم چشه!

« یآ

هی بیحال رو به خونهاشون میرسونیم. خیلی داستان
عجیبیه!� چرا جلوش رو

میگیرن! مگه آی��ه آدم نیس��ت و دل ن��داره! اون��ا اگ��ه
واقعا خوب آریوس رو میخوان باید

بدونن که آریوس هر چقدر که بزرگ��تر� میش��ه بیش��تر
به یه بزرگتر از همجنس

خودش احتیاج داره که اون رو توی این جامعهی بیدر
و پیکر راهنمایی کنه و صالح

و خوب بارش بیاره. اینکارها از آیهی کمرو و خجالتی
برنمیاد. حتی عمو و دایی و
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پ��دربزرگها هم نمیت��ونن این مس��ئولیت رو برعه��ده
بگیرن. حتی با یه تحقیق درستحسابی درمورد میث��اق
هم میتونستن به این نتیجه برسن. اینکارشون نهایت

خودخواهی و انتقام جوییه. بع��د از آی��ه س��میر من رو
به خونه میرسونه. تا دو سه

خبری از آیه و میثاق نمیشه و سمیر میگه به��تر اونه��ا
رو چند روزی به حال

خودشون رها کنیم و با دخالت ه��ای بیج��امون بیش��تر
از این کالفهشون نکنیم.

ش��رکت ب��االخره ب��ا کم��ک هوش��مند و ش��هیاد افتت��اح
میشه و شروع به نیرو گیری

میکنن. من هم زیر زی��رکی کاره��ای دف��تر رو ش��روع
میکنم. میخوام حسابی سمیر

رو سورپرایز کنم.

" دانای کل "

کف دست های عرق کرده��اش رو روی هم میمال��ه و
با استرس نگاهی به دامن گلبهی
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رنگ و کت یقه انگلیسی هم رنگش میندازه. ش��الش
رو روی موهاش جا به جا

میکنه. گردن جلو میکشه و گوشهی چشمش رو پاک
میکنه و انگشتش رو روی

لبش میکش��ه ت��ا رژش کم رن��گ ت��ر بش��ه. دو، س��ه
هفتهی پیش که پدرشوهر سابقش با

ت��وپ پ��ر بهش زن��گ زد و گفت اگ��ه ب��ا خواس��تگارش
ازدواج کنه آریوس رو ازش میگیره

دنیا روی سرش آوار ش��د و ب��رای چن��د لحظ��ه قلبش
نکوبید! فکر کرد که عمر عشِق

کوتاهش س��ر اوم��ده و نگ��ون بخ��تی روی پیش��ونیش
نوشته شده و محکومه به تنها

موندن. حتی زم��انی ک��ه ب��ه میث��اق گفت نمیخ��وادش
جون کند تا این کلمه رو ادا کرد.

وقتی به خونه برگشت ب��ا گری��ه و ان��دوه ب��ه م��ادرش
گفت که دیگه ادامهی این ارتباط

فایده نداره و وقتی راهی نیس��ت نمیخ��واد جفتش��ون
به زوال کشیده بشن. مادرش که
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حس���ابی از م���ردونگی و شخص���یت محکم میث���اق
خوشش اومده بود پنهونی با مادرشوهر

آیه تماس میگ��یره و ب��رای اولین ب��ار ازش��ون س��وال
میکنه:» آریوس بهانهی خوب و محکمی نیست. دلیل

اصلی رو بگید که چرا این همه سال

آی��ه رو ب��ه اس��م آری��وس ت��وی حص��ار خودت��ون نگ��ه
داشتید! «

مادر کیارش اه دلسوخته ای میکشه. اون هم راض��ی
نبود این بال سر آیه بیاد. آیه

توی زندگی با پسر جوون م��رگش تب��اه نش��ده ب��ود و
این رو هم خودش میدونست هم

همسری که نمیخواست قبول کنه پسرش معتاد بوده
و اگه بالیی سهوا سرش اومده

خودش هم کمی مقصر ب��وده. ب��رای اینک��ه آتیش دل
سوختهاشون رو خاموش کنن و

آیه یادش نره که مرتکب چه ک��اری ش��ده ازش تعه��د
گرفتن و به این روش نذاشتن
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خ��ورهی ع��ذاب وج��دان از ج��ونش خ��ارج بش��ه. ولی
بیرحمی هم حدی داشت. آیه توی

اوج جوونی بود و نیاز به همراه و همدم داشت. حتی
به خوبی میفهمید که نوهاش،

یادگار پسرش هم نیاز به یه پ��در داره. قب��ل از اینک��ه
خانم ماندگار بهش زنگ بزنه،

وق��تی همس��رش جری��ان خواس��تگار آی��ه رو ب��راش
تعریف کرد با شوهرش اتمام حجت

کرد که حق نداره مانع آیه بشه و باید آتش انتق��ام رو
توی دلش خاموش کنه نه

اینک��ه بیش��تر ش��علهورش کن��ه. ب��دون اینک��ه دلی��ل
بیاساس و بیمنطق روشون رو به

خانم ماندگار توضیح بده توی یه جمله میگه:

» ما تصمیم گرفتیم دیگه کاری به آیه نداشته باشیم.
کوتاه اومدیم و اون تعهدنامه

رو باطلش کردیم. میتونه ازدواج بکن��ه ولی نبای��د م��ا
رو از دیدن آریوس محروم کنه.
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نباید کاری بکنه که آریوس یادش بره پ��درش، ش��وهر
مادرشه و ما رو نخواد. به

هرحال اون تنها یادگار از تنها بچهامه. «

راه نفس خ���انم مان���دگار ب���از میش���ه و از ش���دت
خوشحالی نمیتونه مکالمه رو طول بده

و سریع تلفن رو قطع میکنه و این خبر خ��وش رو ب��ه
آیهای میده که خودش رو توی

اتاق حبس کرده و یک ریز غصه میخوره و بیحاله. آیه
تا جواب مادرشوهرش رو

میشنوه بدون تلف کردن وقت بعد از چن��دین روز ب��ه
میثاق زنگ میزنه و بهش خبر

میده. ولی میثاق خیلی خشک و جدی میگه:» ت��و ک��ه
گفتی من رو نمیخوای؟! حاال چون اجازه صادر ش��ده

خواهان من شدی؟! نچ

آیه خ��انم، اون روزی ک��ه من رو میشکس��تی بای��د ب��ه
اینجاش هم فکر میکردی. «

تلفن رو قطع میکنه و آیه ب��ا ده��نی ب��از ب��ه ص��فحهی
موبایل خیره میمونه و هزار بار

  1251                       



هکمن

خودش رو لعنت میکنه که چرا یهو مثل بمب ترکید و
کم آورد و حسابی چرت و

پرت تحوی��ل میث��اق داد. دلش خ��ون میش��ه و گ��ولهی
بزرگی توی گلوش جا خشک

میکنه. بعد از اون هرچقدر به میثاق زنگ میزن��ه پی��ام
میفرسته جوابی نمیگیره و

شب رو با بیتابی میگذرونه تا فردا صبحش ب��ه دی��دن
میثاق بره و باهاش حرف بزنه.

صبح آماده شد و همین که میخواست از خون��ه خ��ارج
بشه مادرش مانعش میشه و

میگه:

» دیشب پدر میث��اق ب��ا باب��ات تم��اس گ��رفت و گفت
هرجور که شده امشب رو باید

ردیف کنیم تا بیان. «

با ذوق و شوق دست های آیه رو میگیره و میخنده:

» چ��را خش��کت زده؟! بهش گف��تی آره! ب��ه خ��دا ک��ه
خیلی مردِ. نذاشته بیست و چهار
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ساعت هم بگذره. «

آیه یکهخورده آب دهنش رو قورت میده و گیجومن��گ
مردمک توی کاسهی چشم

چپ و راست میکنه:

» برای چی امشب رو ردیف کنیم؟! «

اکرم چشم تیز میکنه و آیه رو آروم تکون میده:

» خوابی؟! برای خواستگاری دیگه! «

زبون روی لبهاش میکش��ه و ناب��اور س��رش رو تک��ون
میده:

» آخ��ه... میث��اق دیش��ب ی��ه چی... «کلی��د ت��وی قف��ل
میچرخه و در خونه باز میشه. آیت درحالی که دس��ت

آریوس رو

گرفته کیس��ه ه��ای خری��د رو روی زمین می��ذاره. آی��ه
روی پاشنهی پا به سمتش

میچرخ��ه و س��الم کوت��اهی می��ده. آری��وس ب��دو ب��ه
سمتش میاد و از پای آیه آویزون

میشه و سر باال میگیره و با بلبل زبونی میگه:
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» مام��ان ب��ا دایی رف��تیم یهعالم��ه خری��د ک��ردیم آخ��ه
امشب مهمون داریم. «

آیه ک��ه هن��وز ت��وی بهت ب��ه س��ر می��بره و انگ��ار ت��وی
خواِب عمیقه دستی به موهای فر

آریوس میکشه. آیت کیسه ها رو برمی��داره و از کن��ار
آیه عبور میکنه:

» احوال آیهی ما! «

آری��وس آی��ه رو ول میکن��ه و بدوب��دو ب��ه س��مت ات��اق
خودشون میره. آیه همچنان

جلوی در ایستاده و نمیتونه ح��رف ه��ای میث��اق رو ب��ا
قرار خواستگاریش هضم کنه. یه

دستش رو به کمرش میگیره و موب��ایلش رو از جیب
بافتش بیرون میاره و برای

میثاق مینویسه:

» ت���و دیش���ب من رو چزون���دی ک���ه امش���ب بی���ای
خواستگاریم؟! «
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آیت خریدها رو به اکرم تحویل میده و به س��مت آی��ه
میاد. آیه با حرص به صفحهی

چت نگ��اه میکن��ه. میث��اق پی��ام رو دی��ده ولی ج��واب
نداده. آیت بشکنی جلوی صورت

آیه میزنه که شونههاش میپره و با چشم ه��ای گش��اد
شده به برادرش نگاه میکنه.

آیت ریز سر تکون میده و چشمکی حوالهاش میکنه:

» میری با میای؟! «

_میخواستم برم بیرون.�

آیت یه تای ابروش رو باال میندازه و به ح��الِت عجیب
آیه نگاه میکنه:

» آهان، پشیمون شدی! «ادامه میده:

» چرا این شکلی هستی؟! مثل اینکه ت��ازه از خ��واب
بیدار شدی و همه چی به نظرت

گنگه! مامان درمورد امشب چیزی بهت گفته؟! «

آیه اخم کمرنگی میکنه و نگاه ب��ه چه��رهی گن��دمگون
آیت چشم میدوزه و بیحواس
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شالش رو از دور گردنش باز میکنه:

» شوکهام آیت خیلی یهویی نشد؟! «

آیت شونه باال میندازه:

» نه یهویی چرا؟! اون روزی ک��ه این��ا تم��اس گ��رفتن
برای خواستگاری بابا فوری با

پدرشوهرت حرف زد و گفت هرچی اون بگه! «

آیه کنار آیت روی کاناپهی دو نفره میشینه و گردن به
سمتش میچرخونه. پس

آیت از دوستی آیه و میثاق خبر نداشت.

» بهنظرت خیلی مش��کوک نیس��ت؟ چط��ور بع��د اون
همه مخالفت یهویی شمشیرشون

رو غالف کردن؟!� «

_چون دیدن با محدود کردن تو کیارش زنده نمیشه.

با استرس لب میگزه:

» چطور بابا بیتحقیق اجازه داده امشب خواستگار پا
به این خونه بذاره؟! «

آیت شبکههای تلویزیون رو باال پایین میکنه:
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» تو فکر کردی بیتحقیقه؟! از اون لحظهای ک��ه زن�گ
زدن داره تحقیق میکنه.

بعدشم زمان کیارش مگه کم تحقیق کرد؟!� مثمرثمر
بود؟! تحقیق بیست درصد

قضیهس��ت. بقیه��اش ت��وی رفت و آم��د و جلس��ات
مشاوره معلوم میشه. «از گوشهی چش��م ب��ه آیه��ای
که عمیقاً ت��وی فک��ر ف��رو رفت��ه نگ��اه میکن��ه و غرغ��ر

میکنه:

» دخترهی گنده رو ببینا!� پاشو خ��ودت رو تک��ون ب��ده
به مامان کمک کن. «

آی��ه از ج��ا بلن��د میش��ه و ب��ا هم��ون گیجی ب��ه کم��ک
مادرش میره. انگار یه قفل بزرگ به

لب و دهنش زدن که نمیتونه سوال هاش رو بپرس��ه.
چطور شد که پدرومادر کیارش

رضایت دادن! یا حرفهای دیش��ب میث��اق کج��ا و ق��رار
امشبشون کجا. تا شب توی

سکوت کارهاش رو انجام میده و ه��رچی ب��ه س��اعت
هشت شب نزدیک میشد آیه به
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خ��ودش میاوم��د و از بهت خ��ارج میش��د. زم��انی ک��ه
حاضر و آماده جلوی آینه میایسته

ت��ازه دوه��زاریش میافت��ه ک��ه امش��ب ش��بیه ک��ه ت��وی
خواب هم تصورش نمیکرد و

بهخ���اطر غ���یر ممکن ب���ودنش ح���تی میث���اق رو هم
رنجونده بود و باعث شده بود کتک

بخوره. ک��ف دس��تهاش رو روی دامنش میکش��ه و در
اتاق باز میشه و آریوس وارد

اتاق میشه. آی��ه روی تخت میش��ینه و آری��وس دس��ت
روی زانوهای مادرش میذاره:

» عمو میثاق از این بهبعد میشه بابام؟! «

آیه سر آریوس رو میبوسه:

» نه مامانی، کی گفته؟! «

سر به سمت شونه کج میکنه و روی نوک انگش��تاش
میایسته و خودش رو باال

میکشه:

» مامان اکرم گفت! «
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آیه نمیخ��واد اس��م پ��دری روی گ��ردن میث��اق بیافت��ه و
هرکاری که برای آریوس انجام

میده، آریوس فکر کنه وظیفشه. بیشتر دوس��ت داره
میثاق مثل یه رفیق کنار آریوس

باشه و ت��وی زن��دگی راهنم��اییش کن��ه. دلش میخ��واد
زمانی که آریوس بزرگ شده و

شخص��یتش کن��ار میث��اق ش��کل گ��رفت بفهم��ه ک��ه
همهاش از سر عشق و محبت بیریای

میثاق نسبت به آریوس بوده. وگرن��ه میتونس��ت مث��ل
خیلی از مردها تنها و تنها آیه روبخواد. بدون آری��وس.
میخواد آری��وس رو ق��انع کن��ه و بهش بگ��ه ک��ه میث��اق

عموش باقی

میمونه و مثل یه رفیق خوب همیشه کنارشه که زنگ
در به صدا درمیاد و استرس

به طرز عجیبی بندبند وجودش رو ب��ه ل��رزه مین��دازه.
آریوس ذوق زده به سمت در

میره که آیه با صدایی لرزون میگه:
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» آریوس چ�یزی نگی�ا مام�ان! ج�وری رفت�ار نکن ک�ه
بابایی و دایی بفهمن تو عمو رو

میشناسی. «

آریوس باشهای میگه و از اتاق به س��رعت ب��اد خ��ارج
میشه. آیه پد آرایشیش رو روی

ص��ورت ع��رق کرده��اش میکش��ه و دس��تش رو روی
قلبش میذاره و چند بار دم و بازدم

میگ���یره ت���ا ض���ربان قلبش آروم بگ���یره. مژهه���ای
سنگینش رو روی هم فشار میده و

طول اتاق رو قدم میزنه. خیلی دوست داره در ات��اق
رو باز کنه و ببینه مادر میثاق

اومده یا نه! یعنی راض��ی ش��ده ب��دون م��ادرش بی��ان
خواستگاری. معدهاش به غلیان

میافته و انگش��ت شس��تش رو روی مع��دهاش فش��ار
میده. اینقدر استرس داره که

نمیفهمه چند دقیقه ت��وی ات��اق دور خ��ودش چرخی��ده.�
باالخره بعد از چند لحظهی
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نفسگیر و خفقان� آور تقههای کوت��اهی ب��ه در کوبی��ده
میشه و آیه با دو سه تا سرفهی

تصنعی صدای لرزونش رو صاف میکنه و انگش�تهاش
رو به مشت میکشه:

» بفرمایید! «

در به آرومی باز میش�ه و هیبت متوس�ط ولی تنومن��د
میثاق توی چهارچوب در پدیدار

میشه. نفس آیه بند میاد و پلک های تبدار و ل��رزونش
روی هم میافته. توی اون

کت و شلوار توسی رنگش عجب جنتلمنی شده! بعد
از دو هفته و چند روز، بعد از یه

دلخ��وری ب��زرگ میث��اق ت��وی ی��ک ق��دمیش ایس��تاده.
بهعنوان خواستگار. قابل باور نیست!

اصال نمیتونه بپذیره. حضورش رو که ت�وی یهق�دمیش
احساس میکنه با دلی سنگین

و گلویی پ��ربغض مژهه��اش رو از هم فاص��له می��ده و
چهرهی جدی و اخمآلود میثاق

  1261                       



هکمن

نگاه میکن��ه. مردمکه��اش میل��رزه و کاس��هی درش��ت
چشمهاش تر میشه.» میثاق...� «

میثاق با دلخوری سر پایین میندازه و تلخ میگه:

» االن هم بگ�����و من رو نمیخ�����وای ت�����ا مجلس رو
نصفهونیمه کنسل کنم. «

دل آیه شرحه شرحه میشه و تنش میلرزه. تا به حال
چهرهی میثاق مهربونش رو

اینق�در ج��دی ندی�ده. نفس�ش ب�ه س�ختی ب��اال می�اد و
گوش تا بناگوشش سرخ میشه و با

عجز دوباره صداش میزنه:

» میثاق...� «

میثاق خشمگین میغره:

» بگو دیگ��ه! ح��رف ه��ای دوهفت��ه پیش��ت رو دوب��اره
تکرار کن. «

کتش دو چنگ میزنه و میناله:

» بهج��ون آری��وس ب��اورم نمیش��ه. همین االنش هم
انگار توی ابرها هستم همهچیز برام
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غیرقابل باور و عجیبه. چیش��د ک��ه پدرش��وهرم قب��ول
کرد؟!� رفتار دیشب تو کجا و

امشب اینجا به عنوان خواستگار بودنت کج��ا! نمی...
نمیتونم هالجیشون بکنم. «

یهگوشهی لبهای میثاق ب��اال م��یره. این چن��د وقت ه��ر
روز رو پی پدرشوهرسابق آیه

رفته و حرف زده. حتی این اواخر ت��ا خ��ونهی اون��اهم
راه پیدا کرده بود و باالخره موفق

شده بود مادربزرگ آری��وس رو راض��ی و ق��انع بکن��ه.
اونا ها خوب میدونستن اگه

کارش��ون ب��ه دادگ��اه بکش��ه آری��وس رو فق��ط ت��وی
روزهای مشخص میتونن ببینن نه

هروقت که دلشون خواس��ت. بهش��ون اطمین��ان داده
بود که آریوس رو روی چشمهاش

بزرگ میکن��ه! عین ج��ون و دلش ک��ه آیهس��ت. همهی
اینهارو میدونست و بهخاطر

همین بود که اینقدر به آی��ه اص��رار میک��رد ت��ا ط��اقت
بیاره و کم نیاره. زمانی که آیه
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بهش گفت نمیخوادش انگار یه س��نگ چن��د ت��نی روی
تن و بدنش افتاد و همهیوجود رو له ک��رد. گوش��هاش
سوت کشید و سرش سنگین ش��د. ولی میث��اق بی��دی

نبود

که با این بادها بلرزه، عاشق نشده بود ک��ه عش��قش
به سرانجام نرسه و ناکام بمونه.

تاجایی که میتونست تالش کرد و به این شب رس��ید!
شبی که آرزوش بود. دیشب

اگه حرفی به آیه زد فقط میخواست بفهمه پس زدن
آدمی که عاشقه چقدر سخت

و نفس��گیره. دس��ت آی��ه یقهی کت میث��اق رو چن��گ
میزنه و با صدایی لرزون و خفه

میگه:

» فک��ر میک��ردم نمیش��ه، فک��ر میک��ردم ب��ه ت��ه خ��ط
رسیدیم، گفتم وقتی ثمری نیست

جدا شدنمون به نف��ع هردومون��ه! میث��اق؟! عزی��زم؟!
ببخشید! «
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اشک چشمهاش سرازیر میش��ه و مح��زون تن ب��ه تن
میثاق میچسبونه:

» ببخش��ید کم آوردم. ت��و می��دونی من مارگزی��دهام،
رنجورم، بیطاقتم، ضعف دارم.

ببخش���ید ک���ه ب���د ح���رف زدم، مع���ذرت میخ���وام
رنجوندمت. «

تن میثاق از این همه نزدیکی گ��ر میگ��یره و قلبش از
شدت دلتنگی خودش رو به

قفسهی سینهاش میکوبه. بیش��تر� از این ت��اب ص��دای
ناالن آیه رو نمیاره و دستهاش

رو از هم فاصله میده و به آغوش میکشدش! 

» دیگه هیچوقت نگو! «

» چی رو؟! «ناخداگاه صداش خش��مگین میش��ه و از
سر حرص آیه رو به خودش فشار میده:

» همونی ک��ه ن��ه دوس��ت دارم تکرارش��م کنم ن��ه ت��و
تکرارش کنی! «

نفس آیه تنگ میشه و صورت درهم میکنه:
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» چشم. «

» قراره خوشبخت بشیم. «

دل آی��ه میل��رزه و کل��ه قن��د ه��ا ت��وی دلش نمنم آب
میشن. ذوق زده سرش رو از روی

سینهی میثاق برمیداره:

» با تو... خیلی� خوشبخت میشم. «

میثاق آیه رو از خودش جدا میکنه و از جیب کتش یه
سکه بیرون میکشه و به

دست آیه میده. آیه متعجب به سکه نگاه میکنه:

» ما رسم داریم وقتی میریم توی اتاق عروس خ��انم
بعد از حرفامون یه سکه بهش

میدیم. اگه قبول کرد و گرفت که

که یعنی بله، اگرم نه که... «

آیه سکه رو از دست میثاق میقاپه و دو دس��تی س��که
رو میچسبه! میثاق عرق

گ��ردنش رو ب��ا دس��تمال ت��وی دس��تش پ��اک میکن��ه و
نفسش رو محکم فوت میکنه:
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» خب خانمخانما، بریم بیرون؟!� حرفی حدیثی چیزی
نداری؟! «

سرخوش نچی میکشه و بعد ب��ه نش��ونهی تایی��د م��ژه
روی هم میکوبه و به تربیت اول

آیه از اتاق خارج میشه و پش��ت س��رش میث��اق! پ��در
میثاق تا سکه رو توی دست آیه

میبینه دست میزنه و بقی��ه هم هم��راهیش میکنن. دل
آیه از نیومدن مادر میثاقمیگیره ولی به روی خ��ودش
نمیاره. بههمین منوال مقدار مهریه و تاریخ عقدشون

مش��خص میش��ه. ب��ه اص��رار آی��ه از عروس��ی گ��رفتن
منصرف میشن و ترجیح میدن یه

جش��ن کوچول��وی خودم��ونی بین دوس�تای ص�میمی و
خانواده ها برگزار بشه و پول

عروس��ی رو ص��رف ماهعسلش��ون بکنن. محس��ن ب��ه
زور و به لطف چربزبونیش نیومدن و

راضی نبودن همس��رش رو توجی��ه میکن��ه و اطمین��ان
میده که اگه خوشبخت بودن
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میثاق رو کنار آیه و آریوس ببینه باالخره راضی میشه
و آیهی نازنین رو قبول

میکنه. برای میثاق خیلی� عجیب بود که برادر آیه توی
سکوت نگاهش میکرد و

چیزی نمیگفت. ف�ردای ش�ب خواس��تگاری از محض��ر
نامه میگیرن و آزمایش میدن.

در ط��ول مش��اوره رفتن ه��ای میث��اق و آی��ه ش��رکت
نوپای سمیر به لطف هوشمند و

شهیاد رونق میگ��یره. ماه��ک دف��ترش رو راه ان��دازی
میکنه و وقتی سمیر میفهمه

ماهکش درست بیخ گوشش کار خواهد ک��رد حس��ابی
سورپرایز میشه. چند باری هم

همراه با ماهک به دیدن مادر سمیر میرن و خانم آریا
حسابی از انتخاب پسرش

کیف���ور میش���ه. اواس���ط دی م���اه جلس���ات متع���دد
مشاورهی آیه و میثاق به پایان میرسه.

نقصهاشون رو تاحدودی ترمیم میکنن و خودشون رو
به حد همدیگه میرسونن و
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پیوند قلبیشون رو عمیق تر میشه. جه��از آی��ه از ت��وی
انباری خارج میشه و توی

خونهای که میثاق خریده بود چیده میشه. توی یه روز
زمستونی مراسم عقد میثاق

و آیه برگزار میشه. مادر و پدر تمامی بچه ه��ا، بهج��ر
مادر میثاق و جفت های گروه

توی محضر آماده و ح��اظر منتظ��ر اوم��دن ع��روس و
آماده هستند. میثاق خودش رو به

آرایش��گاه میرس��ونه و دس��تهگل رو از روی ص��ندلی
برمیداره. آیه آراسته، با کت و

ش��لوار س��فیدرنِگ مخص��وِص محض��ر از آرایش��گاه
بیرون میاد.

میثاق پیاده میشه و در رو براش باز میکن��ه و دوب��اره
سوار میشه. دستهگل رز سفید

و قرمز رو به دست آیه میده. آی��ه از ش��دت خج��الت
سر توی یقهاش فرو میبره. میثاق

خودش رو جلو میکشه و انگشت اش��اره اش رو زی��ر
چونهاش میذاره و با خنده
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میگه:» ببینمت! «

آیه لب به دندون میکشه و ص��ورت آرایش کرده��اش
سرخ میشه. میثاق لب به

گونهاش میچسبونه و با شیطنت لب میزنه:

» آرایشگر چیکارش کرده، آهو رو پلنگش کرده. «

آیه دستهگل رو روی سینهی میثاق میکوبه و با صدای
ضعیفی میگه:

» اصال هم قافیه نداشت. «

میث��اق قهق��ه میزن��ه و ماش��ین رو روش��ن میکن��ه. ب��ا
شعف و شور دنده عوض میکنه و

صدای سیستم رو باال میبره:

» اصال همهجوره خوشگلی آهوی مینیاتوری من. «

آیه نفسش رو آسوده بیرون میفرسته و با دلی سبک
سر انگشتهاش رو روی گل ها

میکشه خوشحال و شاد میگه:

» یهجوری خوشحالم که نمیتونم بروزش بدم! «
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میث��اق زب��ون روی لبه��اش میکش��ه و ب��ا جمله��ای ک��ه
حوالهی آیه میکنه وجود آیه رو

به آتیش میکشه:

» من هم نمیتونم. نگهش داشتم برای آخرش ش��ب.
کیش، هتل، اتاقمون! «

آیه دستش رو جلوی صورتش میگیره و عرق س��ردی
روی تنش میشینه! هیچوقِت

هیچ���وقت همچین روزی رو تص���ور نمیک���رد. حس و
حالی که امروز داشت و هیچ

روزی نداش��ته. پتانس��یل این رو داره ک��ه ب��ه پ��رواز
دربیاد. جلوی محضر ماشین رو پارک

میکنن و ب���اهم وارد محض���ر میش���ن. س���فر عق���ده
باشکوه و طالیی رنگی براشون چیده

شده بود. به محض ورودشون صدای جی��غ و س��وت و
دست باال میگیره و نقل روی

سرش��ون ریخت��ه میش��ه. پس��رها ب��رای میث��اق ک��ری
میخ��ونن و دختره��ا ب��رای آی��ه:_ داداش هن��وز وقت

هست برای فرار.
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_آیه بهت تسلیت میگم.

_نچنچ س��لطان پادش��اهی میکردی��ا! االن رف��تی ت��وی
دستهی سیاه لشکر ها!

اکرم جعبههای حلقه رو روی میز مقابلشون میذاره و
با ورود عاقد صدای همهمه

میخوابه. عاق��د عق��د رو ج��اری میکن��ه و میث��اق و آی��ه
کلمات قرآن رو با چشمهاشون

میبلعن و تنه��ا آرزویی ک��ه جفتش��ون� دارن اینک��ه ک��ه
کنارهم خوشبخت و خوش باشن

و ت��وی س��ختی و مش��کالت پش��ت هم��دیگر رو خ��الی
نکنن. عاقد که بله رو از جفتشون

میگیره دل ه��ای حض��ار ش��اد میش��ه و میث��اق حلقهی
رینگ ساده رو توی انگشت

حلقهی آی��ه مین��دازه و آی��ه س��ت انگش��تر خ��ودش رو
تقدیم میثاق میکنه. کادو ها اهدا

میشه و بچه های شیطون ی��ه لحظ��ه هم ن��وعروس و
داماد رو تنها نمیذارن. میثاق
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عاصی براشون خط و نش��ون میکش��ه و نارض��ایتیش
رو اعالم میکنه. از محضر خارج

میش��ن و ب��ه س��مت ب��اغچهی کوچی��ک پ��در آی��ه راه
میافتن. صندلی و میز ها چیده

شده و شام رسیده. با ورود مهم�ون ه�ا س�ریع ش�ام
سرو میشه و آیه توی اتاق کت و

شلوارش رو ب��ا دامن لنگی ش��کلش ع��وض میکن��ه و
دستی به موهای موج دارش

میکشه. میثاق بدون در زدن وارد اتاق میش��ه. آی��ه از
توی آینه به تیپ جذاب و

مش��کی میث��اق نگ��اه میکن��ه و دلش ه��ری م��یریزه.
میچرخه و کمرش رو به کنسول

تکیه میده. میثاق بازوهای آیه رو میگیره و با تحس��ین
به زیبایی آیه نگاه میکنه و

چشمهاش پر از ستاره میشه. کیفور و سرخوش لب
به لب آیه میچسبونه و باعشق

دماغش رو زیر گردن آیه میکشه:
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» ثانیه شماری میکنما! «

آیه با خجالت و شور صداش میزنه. میثاق پل��ک ه��ای
گیج و سنگینش رو از هم

فاصله میده:» بیا بریم یهکم بزن و برقص بکنن، ی��ک
شب پرواز داریم. «

انگشتهاشون چفت هم میشه و از اتاق خارج میشن.
ماهک و سمیر دور از هم

کنار خانوادههاشون نشستن و دلشون برای کن��ار هم
بودن پر میکشه و با حسرت

بهم نگ��اه میکنن. آی��دا س��قلمهای ب��ه پهل��وی ماه��ک
میکوبه و با حرص میگه:

» بابات داره نگاهت میکنه. «

ماه��ک ف��ورا خ��ودش رو جم��ع و ج��ور میکن��ه و ری��ز
میخنده. سمیر شوریده حال بهش

پیام میده:

» خودمون، چند ماه دیگه! «
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ماهک با خوندن پیامک دلش قیلیویلی میره و از فرط
عشق و ذوق تنش میلرزه.

سربلند میکنه و نگاهش به نگاه پر ش��ور س��میر گ��ره
میخوره. چشمک سمیر پروانه

ه��ای دلش رو ب��ه پ��رواز درمی��اره و ب��رای ب��ه آغ��وش
کشیدنش لحظه شماری میکنه.

رقص آخ��ر ش��ب رو هم ب��ه خ��وبی و زیب��ایی اج��را
میکنن. آیه دستهاش رو روی

سینهی میثاق میذاره و میثاق دست دور شانش حلقه
میکنه. موسیقی پلی میشه

و همه محو و مات ستاره های امشب میمونن:

» همهچی تمومه، شدی ماِل قلبم، دیگه کسی جز تو
نمیخوره به دردم...

ب��ا ت��و دیگ��ه میش��ه ره ص��د س��اله رو رفت، همهی
خوبیهارو میخوام از تهدلم واسهت...

« م
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یثاق کمر آیه رو بین پنجههاش میفشاره و شوریده به
چشم های براق آیه نگاه

میکنه و لب میزنه:

» همهی دنیام شدی جونم... «

بندبن��د دل آی��ه ب��ه ل��رزه درمی��اد و ج��ونش از ش��دت
هیجان تکون میخوره:» با تو یه جوریه که ه��رچی ک��ه

بخوام رو دارم، بیقرارِ بیقرارم با تو خوبه حالم...

دیگه دل ندارم، دیگه ب��ا ت��و رو روالم، نمی��دونم ح��ال
اآلنم رو اسمش رو چی بذارم... «

میچ��رخن و ف��ارق از جمعیت دورش��ون ت��وی ش��ور و
عشق غرق میشن. آیه دست باال

میپره و پشت گردن میث��اق چفت میکن��ه و ب��ا یهح��ال
نابی میگه:

» حال االنم رو اسمش رو چیبذارم؟! «

آیه رو به خودش میچسبونه. دلش بعد از م��دتها آروم
گرفته و خوبیهای وجودش
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پیله دریدهن و به پ��رواز دراوم��دن. س��ر خم میکن��ه و
نفسهای داغی که بوی عطر

میدن رو روی صورت آیه پخش میکنه:

» حال بینظیر، یهچیزی توی مایه های خوشی بع��د از
نوشیدن ابمیوه هفتاد سالهی

شیرازی! «

آتش دل بیقرار آیه شعلهور میشه و ضربان قلبش به
سرعت باال میره.  جشن ب��ه خ��وبی و خوش��ی تم��وم

میشه و تنها چیزی که خار توی وجود میثاق

میشه نبوده مادرشه! سعی میکنه این خالء رو نادیده
بگیره و کنار عروسش خوش

باشه.

مهم��ون ه��ا یک��ییکی از باغچ��ه خ��ارج میش��ن و تنه��ا
خانوادهی آیه و پدر میثاق

میمونن. پدر آیه دست آیه و میثاق رو توی دس��تهاش
میگیره و از ته دل براشون

آرزو میکنه:
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» الهی همیشه مث��ل همین ام��روز ش��اد و خوش��بخت
کنار هم زندگی کنید،� توی

سختی ها کوه هم باشید و توی خوشی ها همدم هم.
«دس��ت هاش��ون روی هم می��ذاره و بغض پ��درانهاش

صداش رو سنگین میکنه:

» هیچوقت دست همدیگر رو ول نکنید و یادتون ن��ره
آریوس دستتون امانته و باید

صالح و مرد بارش بیارید. «

آیهی دلنازک به گریه میافت��ه و ت��وی آغ��وش م��ادرش
فرو میره. میثاق دست پدرزنش

رو میبوسه و محسن رو بغل میکنه. آیت میثاق رو به
آغوش میکشه و خیلی� جدی

توی گوشش میگه:

» من اشک خواهرم رو نبینم آقا میثاق! «

پش���ت میث���اق میل���رزه و جملهی آیت رو آوی���زهی
گوشش میکنه. این جمله یعنی
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حواست رو جمع کن، آیه بهج��ز ت��و ی��ه ک��وه دیگ��ه ب��ه
اسم برادر هم داره. بعد از یه

خ��داحافظی مفص��ل هم��راه ب��ا آری��وس ب��ه س��مت
فرودگاه برمیگردن. چمدون ها رو

تحویل میدن و آیه با اون لباس سنگین سوار هواپیم��ا
میشه. سرش رو روی بازوی

میثاق قرار میده و با آرامش چشم میبنده:

» مرس��ی میث��اقم. امش��ب همهچی ع��الی ب��ود. از
هزارتا عروسی مجلل شیکتر و

دلنشین تر بود. «

میثاق روی موهای آیه رو میبوس�ه و چ�یزی نمیگ�ه. و
سلول به سلول بدنش

خواس��تن آی��ه رو فری��اد میکش��ه. ب��ا تاکس��ی ه��ای
ً فرودگاه به سمت هتلی میرن که قبال

ات��اق دو خواب��ه رزرو ک��رده ب��ودن. ب��دون آری��وس
نخواستن که بیان ماه عسل. میثاق
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میگفت خانواده نباید از هم جدا بشه. به هتل میرسن
و کلید� اتاقشون رو تحویل

میگ��یرن. آی��ه، آری��وس خواب��آلود ب��ه یکی از ات��اق ه��ا
میبره و میثاق به سمت حموم

میره. بع��د از خوابی��دن آری��وس آی��ه ب��ا کلی اس��ترِس
شیرین وارد اتاق خودشون میشه

و لباس سنگینش رو از تنش درمیاره و حری��ر ن��ازکی
که مادرش تاکید کرده بود

بپوشه رو تنش میکن�ه و ب�ه زی�ر ملحف�ه میخ�زه و ت�ا
گ��ردن زی��ر ملحف��ه مخفی میش��ه.قلبش ب��ه ش��دت
میکوب��ه و دون��ه ه��ای ع��رق از کن��ارش ش��قیقهاش

سرازیر میشن.

تصوری از یهساعت بعد نداره و نمیخواد شب پر درد
و تنشش رو با کیارش بهخاطر

بیاره. در حموم که باز میشه نفس آیه توی س��ینهاش
حبس میشه و تیغهی کمرش

تیر میکشه. میثاق حوله دور ش��انش میپیچ��ه و لبخن��د
عریضی روی لبهاش
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میشینه. قطرهه��ای آب از س��ر و ص��ورتش میچک��ه و
موهاش روی پیشونیش پخش

شده. کنارش میشینه وصداش میزنه:

» آیهی خوشگلم؟! نازنازی میثاق! «

پلک های آیه میلرزه و تنش به گزگز میافته! 

» باالخره به آرزوم رسیدم، به تو رسیدم، دنیا رو ب��ه
پات میریزم آهو خانم... «

" س���میر "درخواس���ت همک���اری رو ب���رای کمپ���انی
معروف کشور حاشیهی خلیج فارس ایمیل

میکنم و ب��ه ش��بکهی ک��امپیوتر ه��ای ش��رکت وص��ل
میشم تا فعالیتهای آنالین رو

چک کنم. توی این چند م��اهی ک��ه ش��رکت رو افتت��اح
کرده بودیم همهی بچهها کنارم

ایس��تادن و من و این ش��رکت نوپ��ا رو ب��اال کش��یدن.
بهخاطر کار خوب و ایدههای خاص

و طراحیهای تکمون شرکت خیلی� زود اسم درآورد و
باعث شد از کشورهای
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حوزهی خلیج فارس و چند تا کمپ��انی آلم��انی بهم��ون
ایمیل بدن و از طرحامون

اس��تقبال کنن. دیگ��ه خ��بری از ب��دبیاری و بیک��اری و
ولمعطل کشتن هیچکدوممون

نیس��ت. دیگ��ه هیچک��دوم از بچهه��ا از جیب باباش��ون
خرج نمیکنن و توی مدت زمان

کوتاه خوب تونستن خودشون رو مثل من جم��ع کنن.
حال خوب این روزهام رو،

س��یگار نکش��یدنهام رو، رئیس ی��ه ش��رکت ب��ودن رو،
فقط و فقط مدیون دختری هستم

که با اومدنش رنگ خوشی به زندگیم پاشید و عش��ق
واقعی رو بهم نشون داد.

نسخهی برسی هکمن رو به اصرار ماهک برای پلیس
سایبری فرستادم. چون دیگه به

دردم نمیخورد و ماهک دوست داشت از این برنامهی
بهقول خودش بینظیر� درست

استفاده بشه. هشدار دریافت ایمیل روی نوار زیرین
میزکار سیستم ظاهر میشه.
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همین که میخوام بازش کنم صدای جیغ بلن��دی ش��ونه
هام رو از جا میپرونه و سریع

صندلی رو عقب میزنم و ب��ا ق��دم ه��ای بلن��د از ات��اق
خارج میشم. طراح وبام دراز به

دراز روی زمین افتاده و چونهاش به بر اثر برخورد با
دستگیرهی در زخم شده. ماهک

دست به س��ینه کن��ارش ایس��تاده و اخم غلیظی اب��رو
های خوشرنگش رو بهم گره زده.

منشی با صدای ریزی میخنده و متعجب قدم به جل��و
برمیدارم:

» خانم عباسی! خوبید؟! «

ماه��ک ت��ا متوج��ه من میش��ه دس��تپاچه ب��ازوی خ��انم
عباسی رو میگیره و هول زده

بلندش میکنه:

ر خ��ورد. «ب��ه » افت��اد...� پاش��نه بلن��د پوش��یده... س��ُ
پ��ارکت ه��ای قهوه��ای رن��گ نگ��اه میکنم و اب��رو ب��اال

میندازم! روی پارکت هم سر

  1283                       



هکمن

میخورن؟! چرا اینق��در دس��تپاچه و ه��ول ش��ده ح��اال!
دست هام رو توی جیب شلوار

پارچهای سِت کتم فرو میبرم و عمیق و مش�کوک ب�ه
ماهکی نگاه میکنم که با

حرص دست خانم عباس��ی رو پس میزن��ه و لب روی
هم فشار میده و از کنارم رد

میشه و پا کوبان به سمت اتاقم میره. نگاهم دنبالش
کشیده میشه. مردمک توی

کاسه تاب میدم و سر به سمت منشی میچرخونم:

» خ��انم لطف��ا ب��ه خ��انم عباس��ی رس��یدگی کنی��د اگ��ه
زخمشون عمیق بود بگید که حتما

از بچههای شرکت تا بیمارستان برسوندشون. خ��بری
شد از بیمه ها؟! «

از پشت میزش خارج میشه به س��مت خ��انم عباس��ی
میره:

» بل��ه جن��اب آری��ا، بیمهی همهی کارمن��دها رو ثبت
کردن. «
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سر تکون میدم:

» لطفا توی رویداد ه��ا هم��راه ب��ا ت��اریخ ثبت کنی��د ت��ا
نگاهشون بکنم. «

الص��اعهاش رو میش��نوم و وارد ات��اق خ��ودم میش��م.
ماهک پشت میز نشسته و ذوق زده

به صفحهی مانیتور نگاه میکنه. م��یز رو دور م��یزنم و
پشت سرش میایستم.

دستهام رو روی شونههاش قرار می��دم و خم میش��م.
شقیقهاش به گونهام میچسبه

و با لذت میگه:

» این هم از جواب سایبری. «

متن ایمیل رو کلمه به کلمه، واو به واو میخ��ونم. رگ
پیشونیم نبض میگیره و

مردمکهای مرتعشم ب��رق م��یزنن. از برن��امهی هکمن
خیلی استقبال کردن و گفتن

ت��وی اولین فرص��ت ب��ه مرکزش��ون ب��رم و درم��ورد
برنامه باهاشون حرف بزنم. عجیب دلم
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به ل��رزه درمی��اد و یهچ��یزی ت��وی وج��ودم میجوش��ه و
خوشحالی رو به رگهام تزریق

میکن��ه. ماه��ک س��ر میچرخون��ه و آروم پچ میزن��ه:»
موفقیتت مبارک آقای آریاِی من! «

از بهت خارج میشم. احساس خفگی میکنم. انگار

ه��وا ب��رای خوش��حالی من کم��ه! تن راس��ت میکنم و
اُورکتم رو از روی آویز برمیدارم.

شالگردنم رو دور گردنم می��پیچم و ب��ه ماه��ک اش��اره
میکنم:

» پاشو بریم هوا بخوریم. اینقدر خوشحال و متح��یرم
که نفسم باال نمیاد. پاشو

خانومی. «

ماه���ک ی���ه ض���رب از روی ص���ندلی بلن���د میش���ه و
دستکشهای چرمش رو دستش

میکنه و از ش��رکت خ��ارج میش��یم. اص��ال ح��الم قاب��ل
توصیف نیست. برنامهای که من
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نوشتم و طراحی کردم و به نرمافزار تب��دیلش ک��ردم
و با اون توی سیستم همه نفوذ

میک���ردم و دس���ت ش���وهرا رو ب���رای زنهاش���ون رو
میکردم، عین بختک افتاده بودم روی

زن���دگی هورن���از و نمیذاش���تم زن���دگی کن���ه، ط���رز
استفادهی درستش رو بلد نبودم، االن

افتاده دست اص�لش. دس�ت کس�ایی ک�ه بل�دن ازش
استفاده بکنن و جلوی خیلی از

دزدیه��ا رو بگ��یرن. ح��تی میت��ونن باه��اش خ��روجی و
ورودی پولهای بانک مرکزی رو

چک کنن و ب��ه تم��امی سیس��تمهای ادارهج��ات وص��ل
بشن و همهاشون رو کنترل بکنن.

کار خدا رو ببین! توی چند ماه از کجا به کجا رسیدم.
مِن آسوپاِس بیکارِ از دنیا

بری��ده ب��ه ب��االترین نقطه��ای ک��ه میتونس��تم در ح��ال
حاضر برسم رسیدم. از ساختمون

خارج میشیم و پیاده توی پیادهرو، روی برفه��ای ت��ازه
قدم میزنیم. دست ماهک
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ِ دور ب��ازوم پیچی��ده میش��ه و خ��یره ب��ه ب��ارش ن��رم
گولههای برف میگه:

» اونروزی که توی خونهات پشت سیستمت نشستم
و چشمم به این برنامه افتاد

فضولیم گل کرد و هی ب��ا خ��ودم گفتم این برنام��ه ب��ا
این اسم عجیبوغریب چیه که

سمیر باهاش در عرض چند ثانیه تونس��ت بفهم��ه من
از کجا هک شدم و هکری که

من رو ه��ک ک��رده کج��ای این دنی��ا داره راستراس��ت
میچرخه! توام که بیعصاب، من

رو از خونه��ات ب��یرون ک��ردی و درم��وردش چ��یزی
نگفتی. «نرم میخنده و بهم میچسبه. چق��در بهخ��اطر

اون روزها شرمزدهام! چقدر بیمنطق و

بیفکر عمل میک��ردم و وج��ود همچین دخ��تر بیهمت��ایی
رو دور و برم نمیدیدم! کنار

خیابون میایستیم و دستم رو برای تاکسی بلند میکنم
و کمی به سمت ماهک

متمایل میشم:
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» حاال میشه س��میر اون روزه��ا رو فرام��وش ک��نی؟!
بسپارش به صندوقچهی خاک

خوردهی مغزت. «

تاکسی زردرن��گ جل��وی پ��امون ترم��ز میکن��ه و س��وار
میشیم. ماهک بیشتر� بهم

میچسبیه و به نیمرخم نگاه میکنه و لب جلو میده:

» نهخ����یر! من همهج����ورهی ت����ورو دوس����ت دارم.
بداخالقیات خاصه، محبت کردنات

خاص��ه، غ��یرتی ش��دنت خاص��ه! کال ب��رای من خیلی
خاصی! جوری که از بین اینهمه

آدم دوست دارم فقط تو باشی، فقط تو رو ببینم!� «

جلوی کافه تریا

پی���اده میش���یم و وارد کاف���ه میش���یم. کن���ار دی���وار
شیشهایش میشینیم و چای و کیک

سفارش می��دیم. ماه��ک ت��وی خ��ودش جم��ع میش��ه و
صورت توی یقهی پالتوش فرو
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میبره. میخندم و شالگردنم رو دور گ��ردنش مین��دازم
و اعتراض میکنم:

» به جای این لباسهای خوشگلنما یه چیز گرم بپ��وش
تو که اینقدر سرمایی هستی!

»

ادا میده و قیافه کج میکنه:

» چش��م باب��ا ب��زرگ. «سفارش��هامون رو روی م��یز
میچینن. فنجونم رو برمیدارم و ب��ه شیش��هی تب��داری

که

ر میخ��ورن نگ��اه میکنم و قطرههای بخار از روش س��ُ
میگم:

» اگه هکمن رو به قیمت خ��وب بخ��رن، بهق��دری ک��ه
بتونم خونه رو عوض کنم و یه

ماشین در ح��د ماش��ین قبلیم بخ��رم دیگ��ه دستدس��ت
نمیکنم. اینجوری خیلی

سختمه ماهماه! «

برش کیکش رو جلوی دهنم میگیره:
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» چهجوری؟! «

بادهن پر شونه باال میندازم:

» همین وضعمون دیگه! بابا به من و تو نمیاد اینج��ور
اداهای دوستی و اینا. «

لب تر میکنه و باشیطنت چشمک میزنه و س��ر تک��ون
میده:

» میثاق رو دیدی دلت خواست؟! «

هوفی میکشم. پریشب حسادت توی دلم پیچ میخورد
و خون رو به مغزم

نمیرسوند. با اون همه مشکلی که آیه داشت خودش
رو به آب و آتیش زد تا رسما

ب��رای همدیگ��ه ش��دن! اون��وقت من هن��وز در ح��د و
اندازهی ماهک نشدم و جرأت

نمیکنم پاپیش بذارم. کالفه رو به ماهک میگم:

» ده هیچ از من جلوتره مرتیکه! «

با صبوری میخنده و دستش رو روی پام میذاره:

» من فکر کردم میخوای این ارتباط و دوستی...� «
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چی���نی ب���ه دم���اغم مین���دازم و س���ر کج میکنم و ب���ا
چشمهای ریز شده میگم:

» دوستی؟ دوس��تی چی��ه! من ت��و رو ب��رای بیس��ت و
هفت س��اِل از این بهبع��دم میخ��وام. «ص��ورتش رن��گ
میگیره و با دستش خودش رو باد میزن��ه و ب��ه دور و

برمون نگاه

میکنه:

» ببین یهحرفایی میزنی توی این هوا داغ میکنم! «

آرنجم رو به م��یز تکی��ه می��دم و خ��یره ب��ه چش��مهاش
حرف رو عوض میکنم تا خودم

هوایی نشدم:

» چه آتیشی سوزوندی خانم عباسی کلهپا شد؟! «

چشم گرد میکنه و نمنم ابروهاش درهم میشه و پلک
پایین میکشه:

» بهمنچه! خودش دستوپاچلفتیه. «

_ماهک!!!

با حرص سر بلند میکنه و خودش رو جلو میکشه:
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» این به تو چشم داره، تو نفهمیدی؟! «

یکهخ��ورده ب��ه لحن عص��بی و چه��رهی ح��رص دارش
نگاه میکنم! ماهک اینقدر حساس

بوده و بروز نمیداده؟ بعد از چن��د م��اه ت��ازه دارم این
روش رو میبینم.� تک خندهای

میزنم و ناباور میگم:

» بیخیال!� اون فقط طراح وِب شرکته. «

رو ترش میکنه و خودش رو به صندلی میکوب��ه و غ��ر
میزنه:

» پشتش به من بود به منشیت میگفت... «

لب و دهنش رو به طرز بامزه ای کج میکنه:

» از اون کیک شکالتی که به مناس��بت تول��دم پختم و
آوردم یه تیکهی بزرگش رو

ب��رای آق��ای آری��ا ب��بر! «ق��اطع، ب��دون رودربایس��ی
مردم��ک چش��مهای عص��بانیش رو ب��ه مردم��ک ه��ای

خندونم

میدوزه:
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» میخواست بره سرویس بهداشتی طبقهی ب��اال زی��ر
پایی گرفتم عین این ژله ها شل

و وا رفته تلپی خورد زمین! «

شلیک خندهام به ه��وا پرت��اب میش��ه و س��ر ب��ه عقب
خم میکنم و از ته دل به این

حسادتش میخندم. چه حسودی ب��وده و رو نمیک��رده!
عاصی نگاهش رو به صورت

خندونم میدوزه.

» م��اه خ��انومم، ش��اید میخواس��ته ب��رای رئیس��ش
پاچهخواری بکنه! بدبین نباش! «

دندون روی هم میکشه و غضبناک میگه:

» سمیر! من همجنس خودم رو نمیشناسم؟! «

خندهام رو قورت میدم:

» چرا، چرا! مهم منم که از بین هش��تاد میلی��ون نف��ر
آدم فقط ماه زندگِی خودم رو

میبینم.� «
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به عمق چشم هام نگاه میکنه! شاید خ��ودش متوج��ه
نشه ولی تمام آرزوی من از

همهی دنیا خودشه. سمیر ب��دون ماه��ک معن��ا ن��داره.
نصفونیمهی وجودم رو تکمیل

میکنه و جفت شِش تاس های زندگِی منه.

» آخر هفته بچهها برمیگردن. «

_آره.

با منمن و لحنی هول زده میگ��ه:» نمیخ��وای درم��ورد
آبان و فرشاد فکری بکنی؟! آبان دیروز عصر اوم��ده

بود دفترم! «

اس��م فرش��اد ن��امرد رو میش��نوم فکم قف��ل میکن��ه و
پِسگردنم تیر میکشه. دستمهام

رو مشت میکنم و از روی صندلی بلند میشم! همهی
ذوقم کور میشه و تلخ

میش��م. چهج��وری انتظ��ار دارن آدمی رو ببخش��م ک��ه
میخواسته من رو به فاِب ندونم
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کاریهای خودش و انتق��ام ش��رکت از دس��ت رفته��اش
بده! دستم رو تکون میدم:

» پاشو بریم باید برگردم شرکت! «

عقبگرد میکنم و پ��ول م��یز رو حس��اب میکنم. جل��وی
کافه ایستاده و غمگین سر به

پ��ایین انداخت��ه. هیچک��دوم نمیفهمن ض��ربه خ��ورد از
کسی که فکر میکنی خانوادهی

دومت���ه چق���در نابخش���ودنی و س���خته. ط���وری دلت
میشکنه که شکستههات روحت رو

پ��اره پ��اره میکن��ه و نفس��ت رو بن��د می��اره. بخش��یدن
فرشاد کار من نیست! حاال هرچقدر

که میخوان با زبون بیزبونی اصرار کنن. سرسنگین و
دلخور برای ماهک ماشین

میگ��یرم و خ��ودم رو ب��ا ماش��ین دیگ��ه ب��ه ش��رکت
میرسونم...

" ماهک "
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خونهی هشتاد متری و دوخوابهی ش��یِک آی��ه و میث��اق
رو تزئین میکنیم. با کمک آیه

ش��ام می��پزم و کی��ک رو ب��ا نوش��تهی مخص��وص ت��وی
یخچال قرار میدم. میثاق دوباره

بچههای خودم��ون رو یهج��ا جم��ع میکن��ه و ب��ه به��انهی
تولد سمیر دوباره این جمع

صمیمی کنار هم جمع میشن. وقتی اس��م فرش��اد رو
میآوردیم انگار به جن آیهی

قرآن نشون میدادیم. تا چند روز توی الک بداخالقیش
فرو میرفت و گره ابروهاش

از هم باز نمیشد. بع��د از اینک��ه بچهه��ا از م��اه عس��ل
برگشتن تص��میم گ��رفتم ب��ه مناس��بتتولد� س��میر ت��وی
خونهی نوعروس و داماد جشنی بگیرم که ب��ا ی��ه ت��یر

دو نشون زده

باشم. هماینکه بچهها خونهی میثاق رو ببین، هماینک��ه
تولد سمیر گرفته بشه. موهام

رو ب��االی س��رم جم��ع میکنم و پ��یراهن بلن��دِ س��فید و
سادهای میپوشم و مثل همیشه
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س��اده آرایش میکنم. آی��ه آری��وس رو آم��اده میکن��ه و
کت و دامنش رو با کت و شلوار

کاربنی میثاق ست میکنه. ماشین حمل بار پی��انوم رو
به خونهی میثاق میاره. دوست

دارم توی شب میالد مرد زندگیم برای اولین بار ت��وی
جمع بنوازم و به همه بگم که

به لطف سمیر کالسهام رو ادام��ه دادم و در این ح��دِ
حرفهای پیشرفت کردم. ساعت

هفت بهبعد کمکم بچه ها سر میرسن و خون��ه ش��لوغ
میشه. شهیاد از میز سلف

سرویس عکس میگیره و میگه:

» بعد از مدت ها همچین حالم داره ج��ا می��اد. داداش
خونهات آباد یه حال اساسی به

کمک ماهک به همهمون دادی. «

هوشمند کن��ار میث�اق میایس��ته و دس�ت روی کم�رش
میکوبه:

» همیشه صلهی رحم رو حفظ میکنه! «
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همه میخندیم که صدای زنگ آیفون به گوش میرسه.
بچه ها سریع روی صندلی

ها میشینن و آریوس چراغ ها رو خاموش میکن��ه. من
پشت پیانو میشینم و با باز

ش��دن در ورودی انگش��تهام رو روی کلی��د ه��ا تک��ون
میدم:

» صداش کنی، فقط بگه جانم...

نگاهش کنی، بگه دوست دارم...

تویی نفس، همین و بس...

صداش کنی، به اسم کوچیکش...

نگ��اهش ک��نی، نگ��اهت کن��ه ب��ا عش��ق...ت��ویی نفس،
همین و بس... «

پلکه��ام روی هم می��افتن و ب��ا تم��وم حس و ج��ونم
میخونم و مینوازنم:

» قبل هیچوقت، بعد از تو هیچکس ج��انم نش��د ی��ارم
نشد، هی دل ای دل دل...
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ب���ارون و عط���رت، من زی���ر چ���ترت آروم بش���م
آرامشم... «

دستهای سنگینی روی شونههام میشینه. پلکهام رو از
هم فاصله میدم و تبسم

شیرینی لبهام رو کش میده:

» عاشق اسمم شدم تا صدا کردی منرو...

گیجم از این دیوونگی... «

چونهاش روی شونهام میشینه و دس��تهاش کم��رم رو
در بر میگیره. صورتم رو به

ش��قیقهاش میچس��بونم. دلم میل��رزه و ص��دام رو هم
مرتعش میکنه:

» اصال قب��ول، ه��رچی بگی. دل از احس��اس ت��و حض
کرد. من که دورم از همه، یه تو

باشی بسمه... این احس��اس لعن��تی وق��تی ب��ا من هم
صحبتی حالم رو عوض کرد...� «

کمرم رو سفت میون پنجههاش میفش��اره و ت��ا پای��ان
آهنگ چونهاش رو از روی
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شونهام برنمیداره. نفسهای سوزانش که روی گ��ردن
و گوشم پخش میشه تنم رو

مورمور میکنه و وجودم گرم میشه. س��ه روز مون��ده
به تولدش این تدارکات رو دیدم

که غافلگیر بشه، وگرنه روز تولدش اگه میث��اق بهش
زنگ میزد و میگفت بعد

ش��رکت بی��ا خ��ونهی من و منهم ب��ه به��انهی خون��ه
میپیچوندمش که میفهمید یه

برنامه ای ردیف کردیم. با تموم شدن آهن��گ چراغه��ا
روشن میشه و دست و سوت

بچهها باال میگیره. از پش��ت پی��انو بلن��د میش��م و ت��وی
حلقهی دستهاش میچرخم.

سمیر تنگ به آغوش میکش��ه من رو ب��ا ح��ال عجی��بی
توی گوشم میگه:

» بیهمتای من. «همه یه صدا میخونن:

» تولد تولد تولدت مبارک... «
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دستهای سمیر از دورم باز میشه و همین که میچرخه
کیک توی صورتش کوبیده

میشه. از خن�ده ریس�ه م�یریم و ص�ورت س�میر ت�وی
خامه و کیک گم میشه. آیه

دستمال کاغذی به دستش می��ده و میث��اق دس��ت دور
گردنش میندازه:

» خرس گنده، گندهتر شدنت مبارک زاخار! «

به شهیاد اشاره میکنه و خودش رو تکون میده:

» ولوم بده! «

سمیر سعی میکنه پسش بزنه. با تشر و خنده میگه:

» اِا،ِ بابا بذار برم صورتم رو بشورم. «

دست سمیر رو میگیره و باهم میچرخن:

» کیک پنجاه توم��نی کوبی��دم ت��وی ص��ورتت ک��ه ب��ری
بشوری؟! بیخود چهار روز

اینجوری شیرین سر میکنی. «

سمیر میخنده و کتش رو درمیاره. بچ��ه ه��ا دوره��اش
میکنن و با نهایت شوروشوق
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میرقص��ن. نفسآس��ودهای میکش��م و وارد آش��پزخونه
میشم. پردیس شربتها رو

داخل لیوانهای پایه بلند خالی میکن��ه. آی��ه دیس ب��رنج
رو از توی کابینت برمیداره:

» کوپ کرد بنده خدا! «

دلناز کنارم میایسته:

» پارس��ال کج��ا امس��ال کج��ا!! وای خ��دایا ش��کرت
همهمون مسیر زندگیمون رو پیدا

ک��ردیم. «خ��دا رو ش��کری زی��ر لب زمزم��ه میکنم و
خطاب به آیه با لحن پر از شیطنت میگم:

» ماه عسل خوشگذشت؟! «

آیه برمیگرده و کمر به لبهی کابینت تکیه میده:

» خیلی� خوب بود، جای همهتون خالی. «

دلناز اویی میکشه:

» چاخان� نکن، توی ماهعس��ل هیچ ب��نی بش��ری ج��ای
هیچکسی خالی نیست. «

آیه متعجب نگاهش میکنه و میگم:
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» راست میگه دیگه! «

تن�دموجی پل�ک میزن�ه. عش�ق میث�اق بهش س�اخته و
حالش خوِب خوبه. شام رو روی

میز میچینیم و می��ون خن��ده و خوش��ی ش��ام رو س��رو
میکنیم. سمیر لیوانم رو پر

میکنه و بامحبت میگه:

» من ط��اقت این هم��ه خوش��بختی� رو ن��دارما م��اه
خانم! آخه ببین با دل من چیکار

میکنی. «

_چیکار میکنم؟!

پرجذبه نگ��اهم میکن��ه و مردمکه��ای س��تاره دارش رو
روی صورتم میچرخونه و با

حرکت لب میگه:

» از جا میکَنیش دیگه! «

دل ض��عفه میگ��یرم و بن��د دلم کش می��اد. می��ارزه،
هرکاری برای همچین آدم قدردان
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و فهمیدهای بکنم میارزه. میز رو بدون اینک��ه جم��ع و
ج��ور ک��نیم ول میک��نیم وهمگی روی زمین ی��ه دای��ره
ب��زرگ تش��کیل می��دیم. مزهه��ا رو وس��ط می��ذاریم و

هرکی

که دلش خواست شاتش رو پر میکنه. قب��ل از اینک��ه
سالمتی بدن سمیر بلند میگه:

» بچهها! یه لحظه! «

هم��ه س��اکت و منتظ��ر نگ��اهش میک��نیم. دس��ت دور
شانم میندازه و رو به جمع، با

حس خوب و لحنی مهربون و جذاب میگه:

» توی این چند ماه اخیر خیلی چیز ه��ا ع��وض ش��ده،
دوست رو از دشمن شناختم، با

کمک عزیزترینم برای خودم تا حدودی تونستم کس��ی
بشم، سعی کردم اخالقای بدم

رو اصالح کنم و از اون سمیری که سه س��ال باه��اش
خو گرفته بودم کامال فاصله

بگ��یرم و ب��ه اص��ل خ��ودم برگ��ردم. امش��ب اینق��در
خوشحالم که نمیتونم بروزش بدم.
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درست مثل موقعی که فهمیدم دلم به دل ماهک گره
خورده و هکمن رو سایبری

خریداره. «

نفس میگیره و من رو به خودش نزدیکتر میکنه:

» وجود تکتکت��ون ب��رای من نعمت��ه. ب��ا کم��ک ش��ماها
شدیم طراحان گستر!� «

شاتش رو باال میگیره و نگاه ب�ه نگ��اهم س��وق می��ده.
دلم به تاالپ و تلوپ میافته.

سیبک گلوش تکون میخوره و رسا میگه:

» اولین شات رو بزنیم ب��ه س��المتی الزمهی زن��دگیم،
که اگه نباشه نیستم. «

اشک توی کاسهی چشمم حلقه میبن��ده. همگی ب��اهم
نوش میگن و به این ترتیب

چند شات دیگه هم ب��ه س��المتی خودش��ون میخ��ورن.
بند و بساط رو جمع میکنن و

تا زمانی که کیک برسه هرکسی ی��ه ط��رف مش��غول
میشه. سیب پوست میکنم و
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برای آریوس قاچ میکنم. پیشدس��تیش رو برمی��داره و
میره میشینه روی پاهای

میثاق. سمیر کنارم جا میگیره:» سنگ تموم گذاشتی
م��اه قش��نگم. چهج��وری ج��بران کنم این هم��ه خ��وب

بودنت رو؟!

_ »

همیشه همینطوری بمون، فقط همین!

پلک روی هم میکوب��ه و پنج��ه ب��ه پنجه��ام میچس��بونه.
گرمای دستهاش جونم رو

زیرورو میکنه:

» به ذهنمم نمیرسید� همچین کاری بکنی. فکر ک��ردم
رفتی خونه. میثاق هم امروز

با چ��اکرم و ن��وکرم ش��رکت نیوم��د گفت هفت بهبع��د
بیام خونهشون کارم داره. از در که

اومدم داخل و صدای مخملیت رو شنیدم نفسم ت��وی
سینهام حبس شد! «

ذوق میکنم:
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» خوش��ت اوم��د؟! کلی این آهن��گ رو تم��رین ک��رده
بودم. «

» میگم نفسم حبس سینهام شد عزیزدلم. «

صدای میثاق همزمان با صدای آهنگ تولد بلند میشه:

» خب خب خب... وقت کیک بریدنه. «

هوشمند فیلم میگیره. شهیاد با خنده به چاقوی ت��وی
دست آیه نگاه میکنه:

» تا شاباش نگرفتی چاقو رو ندیا! «

میثاق کیک رو روی میز میذاره:

» پس چی! شاباش میگیریم تپل. «

سمیر پنج تا ده هزاری از جیب شلوارش خارج میکنه
و به سمت آیه میگیره.

میث��اق ب��ا ه��وچیگری ی��ه پنج��اهی دیگ��ه هم از س��میر
میگیره. آیه با تشکر چ��اقو رو بهدس��ت س��میر می��ده.
سمیر دس��تم رو میگ��یره و ب��اهم چ��اقو رو روی کی��ک

نگه میداریم.
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بچهه��ا از بیس��ت و هفت ش��روع میکنن ب��ه معک��وس
شمردن و نگاه ما دوتا روی

نوشتهی کی��ک ث��ابت مون��ده. " تول��دت مب��ارک هَکَْمِن
من! " همزمان چاقو رو روی

کیک میکشیم و سمیر شمع بیستوهفت س��الگیش رو
فوت میکنه. میون صدای

جیغ و سوت بچهها آروم میگم:

» آرزو کردی؟! «

سر میچرخونه و به عمق چشمهام نگاه میکنه. زب��ون
روی لب زیرینش میکشه:

» آرزوم کنارم نشسته! دیگه چی از خدا بخوام؟! «

گر میگیرم و کف دستهام عرق میکنه. قب��ل از اینک��ه
بلند بشه مرموز میگه:

» قول میدم تا آخر این هفته همه چیز مشخص بشه!
»

تعجب میکنم و از لبهام از هم فاص��له میگ��یرن. کی��ک
رو برمیداره و به دست آیه
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میده. سرجام خشکم میزن��ه و گیج ب��ه ج��ای خ��الیش
نگاه میکنم. چی قراره مشخص

بشه! کیک بین همه تقسیم میشه و کادوها باز میشه.
عکسهای دو نفره و

دس��تهجمعی هم گرفت��ه میش��ه. بع��د از رفتن بچهه��ا
لباسهام رو میپوشم و از اتاق

مش��ترک آی��ه و میث��اق ب��یرون می��ام. س��میر کتش رو
روی شونههاش انداخته و جلوی در

با میثاق حرف میزنه. آیه از آشپزخونه خارج میشه و
دستهای خیسش رو با

دستمال پاک میکنه. به سمتش میرم و بغلش میکنم.
شرمنده میگم:

» تو رو خدا ببخشید خونهت رو بهم ریختیم. اصال ب��ه
هیچی دست نزن صبح دو نفر

از طرف شرکت خدماتی میان. «

خسته کف دستش رو به پیش��ونیش میکش��ه. تع��ارف
میکنه:
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» ای باب���ا این چ���ه کاری���ه، خ���ودم آروم آروم تم���یز
میکردم دیگه. «

» نه قربونت برم خیلی زحمتت دادیم. من دیگه ب��رم
به بابام گفتم تولد دوستمه تا

دوازده برمیگردم. «

به سمت سمیر م��یرم و کن��ارش میایس��تم و درح��الی
که بوتهام رو میپوشم میگم:

» ساعت نُه میان دنبال پیانو. خونهای دیگه؟! «

میثاق کشوقوسی به تنش میده:

» آره، رئیس بهخ���اطر ام���روز یکی دو س���اعت بهم
مرخصی داده، یازده میرم شرکت. «

سمیر برای بار چندم از میث��اق و آی��ه تش��کر میکن��ه و
جفتمون آریوس خوابآلود رو

میبوسیم و از خونهاشون خارج میشیم. سمیر اس��نپ
میگیره و اول من رو

میرسونه. با تموم خستگیم سر روی ب�ازوش می��ذارم
و میگم:
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» اون پ��یراهن آج��ری ک��ه هوش��مند ب��رات خری��ده رو
میخوام. «

میخنده و ب��ا محبت دس��ت دیگه��اش روی ص��ورت یخ
کردهام میکشه:

» توی اون لب��اس تص��ورت میکنم عقلم رو از دس��ت
میدم. «

لب به دندون میکشم و با حرارت و شور میگه:

» نگه میدارم خودت بپوشی، توی خ��ونهی خودم��ون.
»

" دانای کل "آریوِس غرق خواب رو از روی مبل بلن��د
میکنه و به سمت اتاقش میره. با پا در اتاق

رو هُل می��ده و آروم آری��وس رو روی تخت می��ذاره و
پتوش رو روش میکشه و

آریوس توی خواب و بیداری میگه:

» عمو؟ فردا شما من رو میبری مهد؟! «

از لفظ عمو صورت جمع میکنه و خلقش تنگ میشه!
اینقدر آریوس رو دوست

  1312                       



هکمن

داشت که دلش میخواست آریوس اون رو به عن��وان
پدر قبول کنه و دل میثاق رو

شاد کنه! هر بار که عمو صداش میکرد دل میثاق ی��ه
گوشهی سینهاش کز میکرد و

میگرفت. خم میشه و روی موهاش رو میبوس��ه و ب��ا
عشق خالص لب میزنه:

» آره بابایی، فردا خودم میبرمت. «

قب��ل از اینک��ه جملهی میث��اق رو بش��نوه ب��ه خ��واب
عمیقی فرو میره. میثاق از اتاقش

خارج میشه و در رو ط��اق ب��از ب��ه دی��وار میچس��بونه.
وارد اتاق خودشون میشه و

دکمههای پیراهنش رو دونهدونه باز میکنه. آی��ه لب��اس
مجلسیش رو با تاپ و

شلوارک بادمجونی رن��گ ع��وض ک��رده و مقاب��ل آین��ه
موهاش رو شونه میزنه. پیراهنش

توی سبد لباسهای چ��رک مین��دازه و ش��لوارش رو ب��ا
شلوارک عوض میکنه. روی
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تخت دراز میکش��ه و تلگ��رامش رو چ��ک میکن��ه. آی��ه
شیرپاک کن روی آرایشش

میکشه و از توی آینه به میثاق اخمو نگاه میکنه:

» خسته نباشی عزیزم! «

_ درمونده نباشی.

پد رو ت��وی س��بد کوچی��ک روی کنس��ول پ��رت میکن��ه.
چراغ رو خاموش میکنه و کنار

میثاق ج��ا میگ��یره. انگش��ت اش��ارهاش رو ب��ه وس��ط
ابروهاش میکوبه و با لبی خندون

میگ��ه:» این هم��ه خوش��گذروندی ک��ه آخ��رش اخم
کنی؟!� «

موبایل رو روی عسلی کنار تخت ول میکنه و سر آیه
رو روی بازوش میکشه و

نفس��ش رو محکم ب��یرون میفرس��ته. آی��ه دس��ت دور
شانش میندازه و خیره به نور

مهتابی که از بین پرده داخل اتاق نور انداخته میگه:

» بابا مغازه رو اجاره داد؟! «
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_ آره.

» خدا رو شکر، از مامانت چهخبر؟!� «

میث��اق تلخ خن��دی میزن��ه. م��ادرش شمش��یر رو از رو
بسته بود و هیچرقمه نمیخواست

نه میثاق رو ببینه، نه صداش رو بش��نوه. میث��اق بین��وا
کارش شده بود هر روز زنگ

زدن و التم��اس ب��رای یهب��ار دی��دن م��ادرش و توض��یح
دادن همهچیز. به پهلو میچرخه و

با انتهای موهای آیه بازی میکنه و زیر لب میگه:

» خبری ندارم. آیه؟! «

اینطور جدی صدا زدنش دل آیه رو به ترس میندازه.
هر موقع که جدی و بم

صداش میزنه حتما یه بحث اساسی پیش میاد.

_ جانم؟

» چرا آریوس به من میگه عمو؟! «

قلب آی����ه از تپش میافت����ه و محکم پل����ک روی هم
میکوبه. از روزی که عقد کردن و
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آریوس همچنان به میثاق گفت عمو منتظر این لحظه
بود و همهاش دلهره داشت که

چی جواب بده تا دالیلش منطقی بهنظر برس��ه. ه��وا
کم به ریههاش میرسه و آنی

خیس ع��رق میش��ه. دس��تش رو روی س��ینهی میث��اق
میذاره و سعی میکنه ازش

فاص��له بگ��یره. میث��اق ک��ه حس میکن��ه آی��ه ترس��یده،
شستش خبر دار میشه که عموگفتن های آریوس زیر
س��ر خ��ودِ آیهس��ت. ب��ا ح��رص بیش��تر� تن آی��ه رو ب��ه

خودش

میچس��بونه و خف��ه ب��ا عص��بانیتی ک��ه پش��ت کالمش
خوابیده میگه:

» تو بهش چیزی گفتی؟! هوم؟! «

» من... خب، خب نمیخوام وقتی بزرگ شد فکر کنه
هرکاری که براش کردی

وظیفهات بوده! «

حرکت دست میثاق روی موهای آیه متوقف میشه:

  1316                       



هکمن

» آهان، چرا اونوقت؟! «

بزاق دهنش رو با صدا قورت میده:

» چون...� چون میتونستی مثل خیلیه��ای� دیگ��ه من رو
بدون بچهم بخوای. «

میثاق غضب میکنه و مغزش میسوزه. نمیدونست در
نظر آیه اینقدر نامرده که اون

همچین فک���ری میکن���ه و این فک���رش ب���اعث ش���ده
ارتباطی آریوس رو با میثاق در حد یه

ش���وهرِ م���ادر و بچهی ن���اتنی نگ���ه داره. آی���ه ک���ه
نمیدونست همهی عشق میثاق اینه که

آریوس بهش بگه بابا و میثاق جونش رو کف دس��تش
بگیره. دست ریز چونهی آیه

میبره. با خشونِت ریزی سرش رو باال میکشه و نگاه
عاصی و غضبناکش� رو به

َ��ر آی��ه می��دوزه. فکش صورت ترسیده و چشم ه��ای ت
تکون میخوره:
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» من اینقدر نامردم؟! اینقدر پست و تنگدلم که توی
مخ اون بچه فرو کردی باید به

من بگه عمو! اصال به چه حقی بهج��ای من و آری��وس
تصمیم گرفتی؟!� «لبهای آیه میل��رزه و یهچ��یزی ت��وی

گلوش میجوشه. با بغض و مردمکهای لرزونش

پلک پایین میکش��ه و ج��رأت نگ��اه ک��ردن ب��ه چه��رهی
خشن میثاق رو نداره. با انگشت

اشارهاش خطهای فرضی روی سینهی میثاق میکشه
و ضعیف لب باز میکنه:

» آخه فقط این نیس��ت ک��ه، م��ادربزرگش گفت��ه اگ��ه
آریوس یادش بره پدرش کی بوده

و تو رو پدر خودش بدونه اون رو ازم میگیره. «

دوباره هم��ون وحش��ت و ت��رس ی��ه ج��ونش میافت��ه و
ضربان قلبش لحظهای باال میره و

چشمهاش تا آخرین درجه ممکن گشاد میشه:

» اگه با این بهانه آریوس رو از من بگیرن چی!! «
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میثاق نفسش رو محکم ف��وت میکن��ه و روی موه��ای
آیه رو میبوسه و دستش رو دور

تنش میپیچ��ه و محکم ت��وی حص��ار خ��ودش فش��ارش
میده. دلخور چونهاش رو روی

سر آیه قرار میده:

» اوال خیلی کار اشتباهی کردی سر خ��ود بهج��ای من
و آریوس تصمیم گرفتی،� باید

این حق رو به من می��دادی ک��ه خ��ودم باه��اش ح��رف
بزنم. دوما ترست از حرف

مادربزرگش بیجاس��ت! میتونس��تی همهی این حرفه��ا
رو، افکار مالیخولیاییت رو با

من درمیون بذاری تا من فکر چاره باشم. «

» ببخشید...� ترسیده بودم. «

_فردا خودم با آریوس حرف میزنم. تو نگ��ران هیچی
نباش. خب؟! «

» آفرین دلبرکم...� «

" سمیر "
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قولنامه رو امضا میکنم و کلی��د ماش��ین جدی��دم رو از
صاحب نمایشگاه میگیرم.

فردای شب تولدم به ادارهی مرکزی س��ایبری رفتم.
از قبل نرمافزار رو به اسم من

ثبت ک��رده ب��ودن و نس��خهی اص��لی هکمن ب��ا قیمت
چشمگیری ازم خریدن. بعد از

چهار روز پرسجو باالخره ماشینی مث��ل ماش��ین قبلی
خودم بود رو خریدم. خونه

بزرگتر� توی همون محله پسندیدم و آخ��ر هفتهی بع��د
قراردادش رو میبندم. واقعا

دوری از ماه��ک ب��رام س��خت ش��ده و بیش��تر از این
طاقتش نصفه نیمه داشتنش رو

ندارم. فقط ب��ه این فک��ر میکنم ک��ه خ��ودم رو ت��ا ی��ه
حدی باال بکشم و جرأت این رو

داشته باشم پاپیش بذارم و جل��وی پ��درومادرش س��ر
باال بگیرم. باید جوری باشه که در

حد اندازه و لیاقت ماه�ک دس��ت و ب��الم پ�ر باش�ه ت��ا
خدایی نکرده باباش به این بهانه
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اذیتم��ون نکن��ه و م��انع رس��یدن م��ا بهم دیگ��ه نش��ه!
نمیخوام غرور خودم رو با نداری

زیر پ�ا ب�ذارم بع�دها ت�وی بحث و دع�وایی س�رکوفت
بشنوم. بههرحال آدمیزاد شیر خام

خوردهست و از حاتم طاییش هم هیچی بعید نیس��ت.
بیاختیار فرمون رو به سمت

زن��دان کج میکنم. اینق��در ک��ه ماه��ک و میث��اق ت��وی
گوشام خوندن و از گریه زاری و

خواهش ه��ای آب��ان گفتن ک��ه ن��رم ش��دم. پچپچ ه��ای
بچهها هم توی شب تولدم به این

اص��رار ه��ا دامن زد و ب��االخره راض��ی ش��دم ت��ا ب��ه
مالقات نارفیقترین رفیقم برم. ماشین

رو ب��االتر از در اص��لی زن��دان پ��ارک میکنم و کتم رو
برمیدارم و پی��اده میش��م. دهدقیق��ه مون��ده ب��ه زم��ان
مالقات وسایلم رو تحویل می��دم و وارد س��الن ب��زرگ

میشم و

پش��ت م��یز میش��ینم. اص��ال حس کنجک��اوی درم��ورد
حرفهاش ندارم و دلم نمیخواد
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حتی صداش رو بش��نوم. ولی بهخ��اطر بچهه��ا مجب��ور
شدم که قبول کنم تا بعداً حرف و

حدیثی پیش نیاد. بیخ��ودی اس��ترس میگ��یرم و تندتن��د
پنجه الی موهام میکشم.

دکم��ه ب��االیی پ��یراهنم رو ب��از میکنم و کالف��ه نفس
میگیرم. چند دقیقهی نفسگیر

که میگذره فرش��اد ب��ا رن��گ و رویی زرد و هیکلی آب
رفته مقابلم میشینه. تموم تن و

ج��ونم یخ میزن��ه و عمال گ��ردش خ��ون ت��وی رگه��ام
متوقف میشه. دستهام روی

پاهام چفت هم میشن و حتی نیم نگاهی به ص��ورتش
نمیندازم.

» سالم. «

:ج��وابش رو نمی��دم و بیش��تر اب��رو درهم میکش��م.
صداش خش برداشته و میلرزه

» حق داری، تف بندازی توی ص��ورتم. فحش��کش هم
بکنی حق داری حاجی. سه
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چهار ماهه این عذاب وجدان خفتم کرده داره نفس��م
رو بند میاره. حالم خوب نیست

سمیر. «

انگش��تهای شس��تم رو دور هم می��پیچم و س��ر ب��اال
میکشم و خشک و تهی نگاهش

میکنم. لب روی هم فشار میدم و پره های دماغم باز
و بسته میشه:

« چرا؟؟� »

به گریه میافته و شرمگین سر پایین میندازه:

» نمیدونم چه خاکی توی س��رم ش��د، یه��و ب��ه خ��ودم
اومدم دیدم گند و کثافت زدم به

دوس��تی خودم��ون. یادت��ه ت��ازه از هورن��از ج��دا ش��ده
بودی! اومدم برت گردونم به گروه و

توی ش��رکتم مش��غولت کنم؟ نمیاوم��دی ولی ب��ه زور
آوردمت که احساس تنهایی نکنی

و نب��ودن هورن��از بهت فش��ار نی��اره. دوس��ت داش��تم
صعودی بکشیم باال و زود اسم در
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ک���نیم. بهخ���اطر هم���ون هی وسوس���هات میک���ردم،
گوشت رو پر میکردم که اگه باهامهمکاری کنی پنجاه
پنجاه تو رو شریک خودم میکنم و همهچیز نصفنص��ف�

بینمون

تقسیم میش��ه. ت��وام ب��دون اینک��ه متوج��ه بش��ی دارم
بهت امید واهی میدم وب های

بقیهی شرکتهای هم صنف رو هک میکردی و ط��رحی
که میخواستن توی مناقصه

ازش رو نمایی کنن رو میدیدی و خودت یهطرح به��تر
و چشمگیر تر پیشنهاد

میدادی، اصال بهخاطر اینکارهای تو توی م��دت زم��ان
کم اونهمه طرفدار پیدا کرده

بودیم. «

منگ و گنگ نگ��اهش میکنم. یهکلم��ه از حرفه��اش رو
متوجه نمیشم! اینها چه

ربطی این موض���وع داره. نگ���اه گیجم رو ک���ه روی
خودش میبینه اشکهاش رو پاک

میکنه و ادامه میده:
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» نمیدونم تو چه فکری ب��ا خ��ودت میک��ردی ک��ه چن��د
باری البهالی شوخیهات بهم

گفتی اگه من نباشم باید در اینج��ا رو تخت��ه ک��نی. من
رو پله کردی تا خودت رو باال

بکشی و استعداد من بازیچهی دست تو شده. «

کالفه دستی به صورتش میکشه و چشمهای سرخش
رو توی کاسه میچرخونه:

» مثل اینکه فهمیده بودی تموم اون وعده ه��ایی ک��ه
درمورد شراکت داده بودم پوچ و

توخ��الی ب��وده! زم��انی ازت کین��ه ب��ه دل گ��رفتم و
حسادت عین مار دور دلم پیچید که

بهم گفتی بیاستعداد، مدرکت رو بده جاش آج��ر پ��اره
بگیر! این حرفت مصادف شد با

پیشنهاد یه شرکت عربی ک��ه ب��دجوری خواه��ان ای��ده
پرداز شرکتم شده بودن و پیگیر

ت��و ب��ودن. ت��وی ی��ه تص��میم آنی نقش��ه ریختم و دلم
میخواست هرجور شده باد غرورت
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رو خ��الی کنم و در آخ��ر بگم دی��دی از اس��تعدادی ک��ه
بهش مینازیدی توی چه راهی

استفاده کردی و توی چه منجالبی فرو رفتی! «

متح��یر و بهت زده دس��تهام پاه��ام رو چن��گ میزن��ه و
ناباور به های های گریه کردن

فرش��اد چش��م می��دوزم. اون روزه��ا ن��ه وض��ع م��الی
درست و حسابی داشتم، نه هوش وحواس آنچن��انی.
درست میگه خیلی زود متوجه شدم که فرشاد فق��ط

داره از من

استفاده میکنه و ش�راکتی در ک�ار نیس�ت و فق�ط ده
درصد پولی که دریافت میکنه رو

به من میده. در حالی که تموم زحمتها پ��ای من ب��ود.
مشتهام رو روی میز

میذارم:

» باور نمیکنم. باورم نمیشه تو اینقدر نم��ک ب��ه ح��رم
باشی! تو چیکار کردی فرشاد!

- »
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نمیدونم چه مرگی من رو گرفته بود. وق��تی گ��رفتنت
انگار یکی زد توی گوشم و از

خواب بی��دارم ک��رد. ولی ترس��یده ب��ودم. ب��رای همین
بچهها رو عقب کشیدم و خودم هم

گموگور ش��دم! ولی وق��تی ماه��ک اوم��د و م��درک رو
کرد، وقتی که رک و راست گفت

ک��ه ب��ه من ش��ک داره دیگ��ه ع��ذاب وج��دان راحتم
نذاشت. شبا خواب نداشتم و توی

آتش دست و پا میزدم و میسوختم. انگ��ار طن��اب دار
دور گردنم انداخته بودن و

هرچی این ماجرا رو کش می��دادم حلقهی این طن��اب
تنگتر میشد. دلم رو به دریا

زدم و توی یه پیام همهچیز رو برای آبان توضیح دادم
و خودم رو معرفی کردم.

مغ��زم داغ میکن��ه و مخیله��ام میس��وزه. مردمکه��ای
متحیرم توی کاسه چشمم وُل

میخورن. جوری انگشتهام توی مشتم حبس شدن که
خون بهشون نمیرسه و
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رگهای پشت دس��تم در ح��ال ترکیدن��ه. اینهم��ه اتف��اق
بیخگوشام افتاده و من توی

خواب خرگوشی� سر کردم! س��ر چن��د ت��ا جمل��ه و ی��ه
حرص و حسد کارمون به اینجا

کش��ید! مگ��ه ب��رادر نب��ودیم؟ اینق��در کینهی من ت��وی
دلش پررنگ بوده که میخواسته

باهام همچین کاری بکن��ه. س��رم رو ب��ه ش��دت تک��ون
میدم و کتفم تیر میکشه و

غیرارادی مشتم شل میش��ه. از ف��رط عص��بانیت داغ
کردم و گوشهام سوت میکشه.

سیبک گلوم تکون میخوره و یه ضرب از روی صندلی
بلند میشم و جلوی

چش��مهای ملتمس فرش��اد از س��الن مالق��ات خ��ارج
میشم و صدا زدن هاش رو نشنیده

میگ��یرم. ریهه��ام منقبض ش��دن و نفس��م س��خت ب��اال
می��اد. ل��وازمم رو تحوی��ل میگ��یرم واز زن��دان خ��ارج
میش��م. دس��تم رو پش��ت گ��ردنم میکش��م و پش��ت

فرمون میشینم. چند
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دقیقه بیحرکت به یه نقطهی نامعلوم چشم می��دوزم.
انگشت شستم رو گوشهی لبم

میکش��م و موب��ایلم رو برمی��دارم و ب��ا ماه��ک تم��اس
میگیرم. اینقدر همه چی گنگ و

بیمعنیه که نمیدونم دارم چیکار میکنم.

» سالم عزیزم. «

استارت میزنم و موبای��ل رو بین کت��ف و گوش��م نگ��ه
میدارم و دور میزنم.

» سالم کجایی؟! «

از جدیت کالمم جا میخوره:

» دفترم. مراجعه کننده داشتم االن رفت. چی شده.
»

گاز رو پر میکنم و با سرعت باال وارد اتوبان میشم.

» دارم میام اون طرفا، کی تعطیل میکنی؟! «

-نیم ساعت دیگه. نمیگی چیشده

نچ کالفه ای میکشم.

» بمون تا بیام. «
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قبل از اینکه ماهک چ��یزی بگ��ه تلفن رو قط��ع میکنم.
درونم پر از تشویشه و حال

غریبی دارم. انگار یه زلزلهی ده ریشتری کل زندگیم
رو آور کرده و من ایستادم و به

نابود شدن زندگیم نگ��اه میکنم. ی��ه ح��رف، ی��ه جمل��ه
چقدر میتونه روی روح و روان

یه آدم ت��اثیر ب��ذاره ک��ه پتانس��یل این رو داش��ته ت��ا پ��ا
بذاره روی هرچی ارزش و حرمت و

احترامه! اینهمه میگن مواظب باشید چی از دهنت��ون
بیرون میاد بهخاطر همین

چیزهاست؟ یعنی آدمها ب��ا ی��ه کلم��ه متنف��ر� و عاش��ق
میشن. چقدر عجیب و غریبیم.

اینقدر به گذش��تهی دوس��تانهی خ��ودم و فرش��اد فک��ر
میکنم که اص��ال نمیفهمم کی بهس��ر کوچ��ه میرس��م و
چشمم به ماشین شاسیبلند� میافته. هم قدم با ماهک

میاد و

سرش رو مثل زارف��ه از این ور ب��ه اون س��مت کش
داده و نمیدونم داره چه زری
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میزنه که ماهک با هول و وال قدم برمیداره و بیتوج��ه
به اون مردک سر پایین

انداخته. خون جلوی چشمهام رو میگ��یره و همزم��ان
با فشردن پدال گاز دستی رو

میخوابونم که صدای جیغ الستیکها بلند میشه. ماه��ک
از صدای الستیکها

میخکوب میشه و سرجاش میایسته. عرض کوچ��ه رو
توی صدم ثانیه طی میکنم و

م��ورب، ب��ا فاص��لهی میلیم��تری جل��وی ماش��یِن ترم��ز
میکنم. مزاحم ترسیده سریع ترمز

میکنه و سر از پنجره ب��یرون می��اره و ب��ا لح��نی ب��دی
میتوپه:

» اسکلی؟! چه غلطی داری میکنی! «

نفسزنان،� با عصابی خرد و سری سنگین پیاده میشم
و بدون اینکه کتم رو دربیارم

ماش��ین رو دور م��یزنم و کن��ارش میایس��تم. پنجهه��ام
یقهی پولیورش رو چنگ میزنه
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و با تموم ق��وا از پنج��ره ب��یرون میکش��مش ک��ه داد و
هوارش باال میگیره:

» اِ اِ شغال عوضی لباسم رو ول کن... نفهم ا«

به چشمهای ترسیدهی و رنگ پریدهاش نگاه میکنم و
خطاب به ماهک خشن و

بلند داد میزنم:

» بشین توی ماشین. «

مرد هی سعی میکنه مشتهام رو از دور یقهاش ش��ل
کنه و الکی داد و بیدا میکنه.

ت��ا نص��فه از ماش��ین میکش��مش ب��یرون و روی ه��وا
تکونش میدم و میغرم:

» کوچهی خلوت دخ��تره تنه��ا دی��دی کفت��ار؟� آس��تینت
چوب میخواد آره؟ «

صورت مچاله میکنه و دست پا میزنه:

» به ت�و چ�ه س�وپرمن، ه�ری باب�ا! «دن�دون روی هم
میکشم و توی این هوای برفی و س��وزدار قطرهه��ای

عرق آزادانه از
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روی شقیقههام سر میخورن و تا زیر گ��ردنم کش��یده
میشن. از کاسهی چشمهام

آتش میب��اره و قلبم بهش��دت ب��ه قفس��هی س��ینهام
میکوبه. کامل از پنجره بیرون

میکش��مش. نمیتون��ه خ��ودش رو کن��ترل� کن��ه و روی
زمین میافته که پس گردنش رو

میگیرم و یه دستی هیکل جوجهایش رو باال میکشم و
به بدنهی ماشین

میک��وبمش. ب��ا دس��ت دیگه��ام فکش رو میگ��یرم و
کاسهی سرش رو به باالی پنجره

میکوبم که نالهی دردناکی سر می��ده. کوچ��ه خلوت��ه و
پرنده پر نمیزنه. فکش رو

بیشتر فشار میدم و انگشتهام رو دو طرف ص��ورتش
قرار میدم و گوشت صورتش

رو به دندون هاش میچسبونم و میغرم:

» بیجا میکنی دختر تنها میبینی ناموس��ت ش��ل میکن��ه
بیبته! غلط میکنی وقتی
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اینقدر مریضی پا میذاری توی خیابون و محل آسایش
میشی احمق! «

مرد به خسخس میافته و من عصبی تر از قب��ل تنش
رو از بدنهی ماشین جدا

میکنم و چندین بار محکم به در میکوبمش:

« بزنم رب بشی گوجه!! بزنم؟ »

وحش��ت زده دس��تهاش رو روی ه��وا تک��ون می��ده و
ضعیف میناله:

» گه خوردم... ولم کن. «

سرش رو با ضرب ول میکنم و ازش فاصله میگیرم.
با چندش دستهام رو روی هم

میکش��م و در ح��الی ک��ه عین جت س��وار ماش��ینش
میشه با تمسخر میگم:

» دور دهنتم پاک کن. گنده ت��ر از دهنت خ��وردی زده
بیرون. «
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ف��ورا دن��ده عقب میگ��یره عین ب��رق و ب��اد از کوچ��ه
خارج میشه.به مسیر رفتنش نگاه میکنم و نفس��م رو

با صدا بیرون میفرستم.� فحش رکیکی

نثارش میکنم س�وار ماش�ین میش�م و نیم نگ��اهی ب�ه
ماهک اخمو میندازم و استارت

میزنم:

» اونطرف کیپ بود که، چهجوری سوار شدی؟! «

سرسنگین جواب میده:

» اومدم از سمت تو جابهجا شدم. «

ع��رق پیش��ونیم رو ب��ا دس��تمال کاغ��ذی میگ��یرم و
نگاهش میکنم. اخم غلیظی روی

پیش��ونیش نشس��ته و مس��تقیم ب��ه جل��و خ��یره ش��ده.
زبون روی لبم میکشم و ابرو کج

میکنم:

» خوبی؟! «

-نه.

» ترسیدی ممول؟! «

  1335                       



هکمن

به سمتم میچرخه. عاصی و شاکی میگه:

» این رفت��ارت رو نمیت��ونم درک کنم! چ��را ه��رچی
میشه پهن میشی روی طرف. «

گوشهی لبم کج میشه و عبوس میشم:

» چون اینجور آدم��ا زب��ون آدم��یزاد حالیش��ون نیس��ت
باید فیزیکی تفهیمشون کرد. «

دستهی کیفش رو توی مشتش مچاله میکنه:

» میتونی خشمت رو کنترل� کنی. «

ج�وش می�ارم و ص�دام رو ب�اال می�برم:» من نمیت�ونم
عوض��ی ب��بینم خ��ودم رو کن��ترل� کنم، نمیت��ونم ب��بینم

کسی

چشمش روی جوِن من بچرخه و هیچی نگم، نمیتونم
ساکت بشینم وقتی آژیرهای

خطر توی سرم به صدا درمیان. ببینم توی این م��دت
از من غیرت غیرمنطقی

دیدی؟! «
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به وضوح می��بینم ک��ه وا م��یره! همیش��ه س��عی ک��ردم
جوری رفتار کنم که خودش رو از

خود واقعیش نگیرم. روی رفتاره��اش دقی��ق ش��دم و
دیدم اونقدرها عاقل هست که

بدوِن کجا چهجوری حرف بزنه، کجا چه م��دلی لب��اس
بپوشه! هیچوقت کاری نکرده

که صدام دربیاد و من هم سعی کردم توی محدودهی
خودم بذارم آزادانه بچرخه و

کنار من احساس امنیت بکنه. خط قرمزم ناموسمه!
نمیتونم یه طرف بایستم و عین

ماس��ت تماش��اگر باش��م. اخم غلیظی میکنم و محکم
دنده رو جا میندازم.

» یادت��ه چ��ه بالیی س��ر خ��انم عباس��ی آوردی؟ هن��وز
هیچی نشده کم مونده بود

جیگرش رو از دهنش بکشی ب��یرون.� حس��اس ش��دی
دیگه. نشدی؟ «

س���کوت میکن���ه. دس���تم رو روی دس���تش می���ذارم.
مردمک توی کاسه میچرخونه:
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» شدم. «

منفجر میشم و داد میزنم:

» پس چطور حساس ب��ودنم، غ��یرتی ش��دنم رو درک
نمیکنی؟ هوم؟ خودت از عالم و

عادتم بدتری اونوقت من رو نمیفهمی؟ «

با برافروختگی و غضب بیشتری فریاد میکشم!دست
و پاش رو جمع میکنه:

» یکی وایمیسته تماش��ا میکن��ه، یکی زن��گ میزن��ه ب��ه
پلیس یکی میزنه! من میزنم

ماه��ک. مدلم��ه اینج��وری بل��دم. کس��ی دور گ��ل من
بچرخه نفسش رو میبرم. هی نگو

کنترل کن کن��ترل� کن... نمیت��ونم رگ غ��یرتی ک��ه ب��اد
کرده رو کنترل� کنم. «چونه به س��ینه اش میچس��بونه

و با زیپ کیفش ور میره و هیچی نمیگه! همین که

ت��ا ح��دودی از من مث��ل بقیهی بچهه��ا حس��اب می��بره
راضی هستم!
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» اگه وسط زد و خورد خدایی نکرده خط��ایی ک��ردی
من چیکار کنم؟! «

تیز نگاهش میکنم:

» اگ��ه اون روز خ��انم عباس��ی چ��یزیش میش��د من
چیکار میکردم؟ «

بغ میکنه.

» میبی��نی! هرکس��ی یهج��وری حساس��یت خ��ودش رو
بروز میده. هیچ آدمی هم

نمیتونه توی شرایط حس��اس خ��ودش رو کن��ترل� کن��ه
مطمئن باش. «

سکوت سهمگین ماش��ین خ��ط میکش��ه روی عص��اِب
خردم و داغونم. دم عمیقی

میگیرم و ب��رای اینک��ه از این ح��ال و ه��وای دلخ��وری
دورش کنم و خودم هم آروم

بگیرم دستش رو میگیرم و روی پام میذارم:

» ماشینم مبارکمون باشه! «

لبخند ریزی میزنه و نگاهش روی ماشین میچرخه:
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» اص��ال هن��گ ک��ردم ی��ادم رفت این ماش��ین ش��بیه
ماشین میثاق نیست. مبارکه عین

ماشین قبلی خودته. «

ماجرای فرشاد و مزاحم و دع��وا رو بهک��ل فرام��وش
میکنم. کنار ماهک همه چیز رو

فرام���وش میکنم! وق���تی کنارش���م ف���ارق دنی���ام.
سرخوش و راضی میگم:

» اینقدر خوش قدم و دل پاکی از وقتی پ��ا گذاش��تی
توی قلب و زندگیم همینطور

برکته که به زندگیم میباره. خون��ه پس��ندیدم، ماش��ین
رو هم خریدم. یه چند تا

دستگاه و س��رور س��فارش دادم ب��رای ش��رکت. بهت
که گفتم همهچیز رو درست

میکنم. «-الهی ش���کر، بهخ���اطر تالش���های خودت���ه.
راستی وقتی زنگ زدی یه مدلی بودی؛

همچین حرف زدی ترسیدم. چیزی شده بود؟!
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حس خ��وبم دود ه��وا میش��ه و دوب��اره ح��ال دلم ب��د
میشه. خنده روی لبم خشک

میشه و فرق سرم تیر میکشه.

» رفتم مالقات فرشاد. «

نفسم رو سنگین بیرون میفرستم ب��ا تحکم و ص��البت
کالم میگم:

» فقط میخوام بگم، من کاری به این م��اجرا ن��دارم.
نه فرشاد میشناسم نه باهاش

رفاقتی داش��تم. ب��ه ت��و گفتم ب��ه بچهه��ا هم میگم ک��ه
دیگه پاپیچم نشین. حله؟! «

ُمصر خودش رو جلو میکشه:

» آخه چ��.... «

دوباره با شدت بیشتری تاکید میکنم:

« حله؟ «

چند ثانیهای به صورت جدی و اخمآلودم نگاه میکنه و
خودش رو روی صندلی

جابهجا میکنه و زیر لب میگه:
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«هر جور که صالحه! »

خوبهای میگم و ماهک رو به خونهاش��ون میرس��ونم و
خودم به سمت خونهی بابا راه

میافتم. سر راه شیرینی میخرم، میرم ک��ه مام��ان رو
جلو بندازم تا با بابا صحبت

کنه! استرسی که االن دارم و هی به شدتش افزوده
میشه رو زمانی که مسئله هورناز

رو مطرح کردم نداشتم. ماشین رو پارک میکنم و در
خونه رو باز میکنم و با سالم

بلند باالیی وارد خونه میشم. مام��ان از روی کان��اپهی
مقابل تلویزیون بلند میشه و

همزمان بابا از اتاق خارج میش��ه. ب��ا جعبهی ش��یرینی
وارد آشپزخونه میشم و همراهباب��ا روی ص��ندلی م��یز
صبحانه خ��وری میش��ینیم. ش��یرینیها� ت��وی دیس چی��ده

میشه و

روی میز قرار میگ��یره. باب��ا ب��ا چش��م و اب��رو اش��اره
میکنه:

» مناسبتش چیه؟! «
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انگش���تهام رو چفت هم میکنم و ب���ه چهره���ای ک���ه
بینهایت شبیه خودمه نگاه میکنم:

» امروز رفتم ماش��ین خری��دم و ی��ه خون��ه هم پس��ند
کردم، میخوام خونه با خواب

اضافه بگیرم. «

با تحسین نگاهم میکنه:

» مبارکه باب��ا ج��ان! س��میر این چن��د س��ال چهج��وری
یللیتللی� میکردی و به فکر

تأسیس شرکت نیوفتاده بودی؟! «

به دیس نگاه میکنم و با افسوس سر تکون میدم:

» خواب بودم، خودم رو زده ب��ودم ک��ه ک��وچهی علی
چپ. «

مامان صندلی عقب میکشه و وسط ما جا میگیره:

» االن که خدا رو شکر زندگیش افتاده روی غلطک و
کار و بارش گرفته. «

سر میچرخونه چشمک نامحسوسی میزنه:
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» س���ر و س���امون هم بگ���یره دیگ���ه از خ���دا هیچی
نمیخوام. «

بابا گازی به شیرینیش میزنه و جدی میگه:

» خواب دیدی براش؟! «

-دیگه بیستوهشت سالشه، خدا رو شکر دستش��م ب��ه
دهنش میرسه

یه تای ابروش باال میپره و با لح��نی ک��ه میخ��واد مچم
رو بگیره چشمهاش رو ریز

میکنه:« همون دختره چشم رنگی که ش��ب عروس��ی
میثاق با چشمهات قورتش دادی؟ »

کمر از صندلی ج��دا میکن��ه و آرنجه��اش رو روی م��یز
قرار میده و من و مامان رو

بیشتر حیرت زده میکنه:

» پایین شرکت توام دفتر داره، وکیله. «

با دهنی باز به جدی بودنش نگاه میکنم! اینق��در ت��ابلو
بودیم که بابا هم فهمیده؟ سر

پایین میندازم و مامان با خنده میگه:
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» رفتی شجره نامهی دختره رو درآوردی بع��د س��میر
نمیدونست چهجوری بهت بگه

ک���ه خواس���تگاری چندس���ال� ب���رات ت���داعی نش���ه و
مخالفت نکنی. «

صدای بابا رنگ غرور میگیره:

» نه دیگه، پسرم االن م��رد ش��ده کس��ی ش��ده ب��رای
خودش. چند باری که تو باهاش

تلفنی حرف زده بودی ش��نیده ب��ودم. ش��ب عروس��ی
میثاق هم متوجه شدم اون دختری

که یکسره قرب��ون ص��دقهاش م��یری همونی��ه ک��ه این
پسر با چشم و چالش دختره رو

ام���ون نمی���داد. هفتهی پیش هم ک���ه رفت���ه ب���ودم
شرکتشون� متوجه شدم ماهک

سهرابیان همونیه که پسر ما رو سر به راه کرده. «

یه حس خوشآیند و خوبی جای اض��طراب و ه��ولم رو
میگیره و نفسم آسوده باال
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میاد. همهاش نگران بودم خاطرهی تلخ و ب��د هورن��از
توی ذهن بابا مونده باشه و بر

اس��اس اون س��نگ جل��وی پ��ای من بن��دازه. تص��میم
گرفتیم بعد از اینکه تحقیقاتش� رو

تکمیل ک��رد ب��ا باب��ای ماه��ک تم��اس بگ��یره و باه��اش
حرف بزنه. و من از این همه آرامش

و روی روال بودن کارهام میترسم.

" ماه��ک "پی��ام ش��ببخیر رو ب��رای س��میر ارس��ال و
اینترنتم رو خاموش میکنم. صدای باز و بسته

شدن در تراس من رو از ج��ا میپرون��ه و مش��کوک از
روی تخت بلند میشم و

سویش����رتم رو از روی ص����ندلِی مقاب����ل کنس����ول
برمیدارم و از اتاق خارج میشم.

سویش���رتم رو تنم میکنم و کالهش رو روی موه���ام
میکشم و وارد تراس میشم. بابا

ک��ف دس��تهاش رو ب��ه نردهه��ا تکی��ه داده و س��ر ب��اال
گرفته و پلک بسته! کنارش
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میایستم و بازوهام رو بغل میکنم و به شهر چراغونی
چشم میدوزم.

» ساعت دوئه شبه بابا! «

مژههاش رو از هم فاصله میده و مردم��ک چش��مهای
مشکیش توی سیاهی شب برق

میزن��ه. من خ��یرهی نیم رخ باب��ا میم��ونم و باب��ا ب��ه
روشنایی بیانتهای شهر نگاه میکنه

و بیمقدمه میگه:

» وقتی ازدواج کردیم شرط کردم که بچه دار نشیم.
بچه دوست نداشتم دیگه! هفت

سال بدون بچه دو نفره زندگی ک��ردیم. زن��دگی آروم
و بیسروصدایی داشتیم تا اینکه

ناپرهیزی کردیم و تو ناخواسته توی وجود آی��دا ش��کل
گرفتی. «

تکخندهای میزنه و صاف میایس��ته. ناخواس��ته ب��ودم؟
چرا تابهحال بهم نگفته بودن؟
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دس��تهام رو داخ��ل جیب سویش��رتم ف��رو می��برم و
مشتاق گوش نیز میکنم:

» وق��تی فهمی��دم ت��وی راهی داریم ن��اراحت ش��دم،
پرخاش کردم، ترشرویی کردم. آیدا

هم که رفتاره��ای تن��د من رو دی��د راض��ی ش��د ت��و رو
سقط کنه. «

بیدلیل قلبم فرو میریزه. سرما به بندبند وجودم نفوذ
میکنه و شونه جمع میکنم.

» هرک��اری ک��ردیم راض��ی ب��ه رفتن نش��دی ماه��ک.
مادرت بارداری خوبی نداشت و

نارضایتی من هم حالش رو بدتر میکرد. ن��ه م��اه اخم
از روی صورتم پاک نشد و روی

خوش به آیدا نشون ندادم. شبه شانزدهم مرداد م��اه
خرماپزون بود که به دنیا اومدی.

اینقدر حالم گرفته و بد بود که توی حیاط بیمارس��تان
موندم بیهدف قدم زدم والکی حرص خوردم. ب��ه زور
عمو و زنعموت و گریههای آیدا باال اومدم. ت��وی بغ��ل

آیدا

  1348                       



هکمن

خیلی آروم خوابیده بودی. دست من نبود ک��ه بی��اراده
به سمتت کشیده شدم و تا

رسیدم کنار تخت چشمهای درش��تت رو ب��از ک��ردی و
نمیدونی اون لحظه چه بالیی

سرم اومد. انگار سینهام رو دری��دی و اوم��دی بس��ت
نشستی توی قلبم و جونم رو به

جونت بند کردی. «

دست دور تنم حلقه میکن��ه و گرم��ای مطب��وعی ت��وی
سلول به سلول بدنم میپیچه و

تپشهای بیامون قلبم آروم میگ��یره. ص��دای باب��ا رفت��ه
رفته خفهتر� میشه و بغض

مردونهای بیخ گلوش میچسبه. مِن از همه ج��ا بیخ��بر
مات سر باال میگیرم و با

مردمکهای گرد شده به بابا نگاه میکنم:

» دی��دی بچهه��ا وق��تی ب��ه دنی��ا می��ان چق��در قرم��ز و
چروک هستن؟! «

غمگین و آروم میخنده:
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» تو عین ماه سفید بود. همونجا بدون فکر یهو گفتم
اسمش رو بذاریم ماهک! بشه

ماه کوچولوی خونهم��ون... مام��انت اینق��در خوش��ش
اومده بود که درجا قبول کرد. دنیا

یهطرف تو یهطرف، انگار که نه انگار من از بچه بدم
میاومد. «

موهای پخش شده روی صورتم رو کنار میزنم:

» چیشده امشب یاد اونروزها افتادین؟! «

میچرخ��ه و پهل��و ب��ه ن��رده میچس��بونه و من رو هم
برمیگردونه. جفت بازوهام رو

میون دستهاش میگیره و اندوه چشمهاش دلم رو ب��ه
آتش میکشه. زیر لب میگه:

» کِی اینقدر بزرگ و خانوم شدی که من نفهمیدم! «

-چیش��ده باب��ا؟!ب��ا ص��دای بغض��آلودش میخن��ده و ازم
فاصله میگیره:

» امشب یاد گذشته افتادم خ��واب و عق��ل جفتش از
سرم پریده. تو برو بخواب عزیزم.
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»

بازوش رو میگیرم و مستأصل ازش آویزون میشم.

» جون ماهک... «

به سمت در هولم میده و به زور میخنده:

» برو بخواب ببینم! آدم بیش تو دردودل بکنه بچه. «

دیگه بیشتر� از این پ��اپیچش نمیش��م. ولی دل نگ��رانم
رو پیشش جا میذارم و با کلی

سوال توی ذهنم به اتاق برمیگردم و بهزور میخوابم.

صبح طبق معمول همیشه زود از خواب بیدار میش��م
و سوئیچ ماشین مامان رو از

آویز کنار در برمیدارم و تا کفشهام رو پا بزنم مام��ان
با چشمهای نیمه باز از اتاق

خارج میشه و دهن��درهای میکن��ه و پش��ت دس��تش رو
جلوی دهنش میگیره:

» کارت توی دادسرا تموم شد بیا خونه نرو دفتر. «

-چرا؟!

میچرخه و وارد اتاق میشه:
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» چون کار داریم. «

در رو میبن��ده. عاق��ل اندرس��فیه ب��ه در بس��ته نگ��اه
میکنم! اون از وضعیت دیشب بابا،

این هم از مامان. خدا بخیر بگذرونه. تا پایان س��اعت
اداری چند تا دادگاه تشکیل

میشه و اینقدر درگیر میش��م ک��ه گ��ذر زم��ان رو حس
نمیکنم. تا به خودم میامکارهام رو تموم شده. طب��ق
گفتهی مام��ان یکراس��ت ب��ه خون��ه برمیگ��ردم. وارد

خونه که

میشم میز چیده شده من رو ش��وکه میکن��ه و جل��وی
در خشکم میزنه.

» مامان چهخبره؟!� مهمون داریم. «

صداش از توی آشپزخونه به گوش میرسه:

» بدو برو دوش بگیر لباس آماده کردم برات. «

دلم آش��وب میش��ه و لب ب��ه دن��دون میکش��م و کن��ار
کانتر میایستم:

» مهمونامون کیا هستن. «
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چشم غرهی مامان حالم رو بدتر میکنه.

» برو کارتهات رو بکن بیا کمکم. «

رب��ات وار در ات��اقم رو ب��از میکنم و همینط��ور ک��ه
لباسهام رو از تنم درمیارم شمارهی

سمیر رو میگیرم.

سرحال� و سرخوش جوابم رو میده:

« جاِن دلم؟ »

ص��دا رو روی پخش می��ذارم و کش موه��ام رو ب��از
میکنم:

» سالم. سمیر من یهجوریم. «

با لحن خاصی میگه:

» چهجوری؟! «

کالف���ه دور خ���ودم میچ���رخم و روبه���روی کنس���ول
میشینم. طرهای از فرهام رو دور

انگشتم می�پیچم:» نمی�دونم، مخل�وطی از دلش�وره و
ترس و نگرانی. «

اه عمیقی میکشه و پر احساس و با ابهام میگه:
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« میدونی که ماه منی؟ »

-اوهوم

» آیندهی روشن منی! «

حس کلم��اتش رو میت��ونم از پش��ت گوش��ی بگ��یرم و
هورمونهای عشقیم باال و پایین

بشه. ناخواسته لبخن��د ک��وچیکی روی لب ه��ام ش��کل
میگیره و تا ازش میپرسم

چیش��ده این هم من رو میپیچون��ه. حرص��ی میش��م و
وسط حرف زدنش تلفن رو قطع

میکنم. دوش طوالنی میگیرم و از حموم خارج میشم
و با دهنی باز به کت و

شلوار شیری رنگ و کفشهای ل��ژدار هم��رنگش نگ��اه
میکنم. حرفهای دیشب بابا و

حرکته��ای عجیب مام��ان و س��میر همه��اش جل��وی
چشمم جون میگیرن و تازده

دوهزاریم میافته ک��ه قض��یه از چ��ه ق��راره. دلم ه��ری
میریزه و بلند میزنم زیر خنده.

  1354                       



هکمن

مردم��ک چش��مهام میل��رزه و خ��ون ب��ه س��رعت ت��وی
رگهام جاری میشه و رنگ به

گونهه���ام میبخش���ه. موب���ایلم رو از روی کنس���ول
برمیدارم و برای سمیر مینویسم:

» یکی طلبت. «

موبایل رو سایلنت میکنم و آماده میشم. ص��دای باب��ا
که میاد از اتاق خارج میشم.

کتش رو روی دستش انداخت��ه و ب��ه حرفه��ای مام��ان
گوش میکنه. سر میچرخونه و

چشمش ب��ه من میافت��ه. دلم ب��رای غم چش��مهاش و
لبخن��د غمگینش ریش میش��ه.مام��ان ب��ه زور از هم

جدامون میکنه و تا بابا

آماده بشه، سمیر همراه با خانوادهاش سر میرس��ن.
مشوش و پریشون اح��وال ک��ف دس��تهام رو روی هم
میکش��م و از ف��رط نگ��رانی هی دلم ض��عف م��یره و

فشارم

میافته. مادرش بغلم میکنه و پدرش خیلی گرم باهام
احوال پرسی میکنه.
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پلک باال میکشم و م��رد ش��یکپوِش مق��ابلم دلم رو ب��ه
یغما میبره. کت و شلوار

خوشدوخت توسی رنگ ب�ا زمینهی پ�یراهن مش�کیش
عجیب هیکل تنومندش رو

مردونهتر و دلرباتر نشون می��ده. دس��تهگل ب��زرگ رو
از دستش میگیرم و همگی توی

سالن مهمون دور هم میش��ینیم.� از بس ک��ه دس��ت و
پام میلرزید رسم چای آوردن رو

مامان به عهده گرفت و من مسخ شده کنار باب��ا ج��ا
گرفتم. گوشهام کیپ شده بود و

ص��داها رو گن��گ میش��نیدم. همهی روزه��ای ک��ه من
عاشق بودم و سمیر خبر نداشت

رو م��رور میکنم. چ��ه روزه��ای س��خت و ماجراه��ای
عجیبی رو که پشت سر نذاشته

بودم! از ه��ک ک��ردن س��میر و آش��تی دوبارهش��ون ب��ا
هورناز و به چالش کشیده شدن

احساست خودم و مهاجرت موقتم و مرگ مرتضی و
به زندان افتادن سمیر و در آخر
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ب��اهم بودنم��ون رو دون��ه ب��ه دون�ه دوره میکنم. ع��رق
سردی روی صورت و گردنم

پدیدار میشه و سر انگشتهام یخ زده. کی فک��رش رو
میکرد ما به اینجا برسیم؟

اصال سمیر کنار من! محال بود. فقط میدونم خدا ب��ه
دلم نگاه کرد و معجزه رخ داد.

همین که مهر من به دل سمیر افتاد و سمیر هم مثل
خودم گرفتار عشق شد برای

من معجزه تلقی شد. با حرکت بابا روی بازوم شونه
هام میپره و پشت سر هم پلک

میزنم. بابا میخنده:

» کج��ایی ش��ما باب��ا ج��ان؟!� م��ا حرفه��امون رو زدیم
عروس خانم. طبق آشنایی که شما

و آقا سمیر داشتین اتاق رفتن الزمه؟! «

صدای خندههای مامان و باب��ای س��میر ب��اال میگ��یره و
من از شدت خجالت قد به قد
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آب میشم و توی خودم ف��رو م��یرم. آق��ای آری��ا خیلی
متین و مودبانه میگه:

» قبل از اتاق رفتن، هر شرطی که م��ا بای��د بش��نویم
رو بگو دخترم؛ اصال خجالت

نکش. «سیبک گلوم تکون میخ��وره و ریش��هی ش��الم
رو دور انگشتم میپیچم و با صدایی آروم

و لرزون میگم:

» شرط که... من مهریه نمیخوام. «

سکوت یهویی کل سالن رو فرا میگ��یره. م��ادرش ب��ا
محبت لب باز میکنه:

» بدون مهریه که نمیشه عروس قشنگم! «

زبونم رو گاز میگیرم و جون میکَنم تا بگم:

« .مهری��ه ک��ه س��که و پ��ول باش��ه ارزش ن��داره. از
مهریه فقط... مهرش الزمه »

سمیر نوک پاش رو روی زمین میکوب��ه و م��ادرش ب��ا
خوشی و شادِی بیش از حد یهو
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کِل میکشه. سریع انگشتر ت�ک نگین س��اده رو دس��تم
میکنن و قرار و مدار ها

گذاشته میشه. اینقدر همه چی توی هم پیچیده میشه
که یادمون میره بریم اتاق

و مثال حرف بزنیم. بابا به احترام م��رگ مرتض��ی اول
از عمو اجازه میگیره و اون

میگه:

» خیر� و شر باهم دوستن. س��د راه خوش��بختی دو ت��ا
جوون نشیم. انشاءالله که

خوشبخت بشن. «

قرار عقد برای هفتهی دوم عی��د تنظیم میش��ه. یع��نی
بعد از اتمام جلسات

مشاورهمون. حاال رابطمون علنی ش��ده و راحت ت��ر
از قبل باهم بیرون میریم و یکی

یکی جلس��ه ه��امون رو م��وفقیت آم��یز پش��ت س��ر
میگذاریم. توی این مدت سه ماهه بابا
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و سمیر حسابی باهم رفیق ش��دن و مام��انش اینق��در
عشق و عالقه به پام ریخته که

اساسی شرمندهی روی ماه و مهربونشونم.

طول این سه ماه عالوه بر جلسات مشاوره جهاز رو
توی خونهای که قراره برای من و

سمیر باشه میچی��نیم و ت��دارکات عروس��ی رو تکمی��ل
میکنیم و به اصرار خ��ود عم��وقرار ب��ر این میش��ه ک��ه
جش��ن رو ت��وی ویالی خ��ودش، ش��هر س��احلی ان��زلی

برگزار کنیم.

س��ال تحوی��ل امس��ال رو همگی دور هم، هم��راه ب��ا
خانوادهی عمو و سمیر جشن

میگیریم و دو روز قبل از عروسی ب��ه س��مت ش��مال
راه میافتیم. بچهها بهخاطر

کارهای شرکت مجبور میشن یه شب قب��ل عروس��ی
خودشون رو برسونن. کلیپهای

فرمالیتهی قشنگمون گرفت��ه ش��ده و من ت��وی تم��وم
این مدت از فرط استرس یه شب
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خواب راحت نداشتم. شب قبل رو نخوابی��دم و ص��بح
آفتاب نزده حموم کردم. نم

موهام رو با کاله تن پوش��م میگ��یرم ک��ه در ات��اق ب��از
میشه و سمیر خندون و شیطون

وارد اتاق میشه.

" سمیر "

صبح که بیدار میشم یه راست به سمت ات��اق ماه��ک
میرم. بدون در زدن، در رو باز

میکنم. حم��وم ک��رده و موه��ای خیس��ش رو دورش
ریخته. چشم از آینه میگیره و با

لبخند نگاهم میکنه.موهای خیسش رو پشت گوش��ش
میزنه:

» زوده برای بیدار شدن. «

» من باید برسونمت. «

سر باال میکشم و تن راست میکنم. 

» عطر و ادکلن به تنت نزن. «
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چشم گرد میکنه و تک خنده ای میزنه:» وای... چرا؟
»

دس��تم رو پش��ت گ��ردنش ق��رار می��دم و پ��ر ح��رارت
پیشونیش رو میبوسم. لب هام رو

کنار گوشش سر میدم و پچ میزنم:

» تنت... بوی بهشت میده. «

.تنش توی آغوشم میلرزه و من با ش��ور بیش��تری ب��ه
خودم میفشارمش

گردن به عقب خم میکنه و با لبخنده محوش میگه:

» اگه میخوای من رو برسونی بدو برو آماده شو. «

لپش رو می��ون انگش��ت اش��اره و وس��طم میگ��یرم و
کشش میدم:

» آخه مم��ول خوش��گل... ت��و خ��ودت ت��ابلوی نقاش��ی
دیگه آرایش میخوای چیکار! «

اخم میکن���ه و دس���تم رو از روی لپش پس میزن���ه و
طلبکار میگه:

» عروسما. «

  1362                       



هکمن

-تو عروسکی، عروسک

پر التهاب و پر شور و با لذت لب به دندون میگیرم و
هیجان زده اذیتش میکنم:

» آخ آخ من از این عروسی منتظرِ شبشم فقط. چ��ه
ضیافتی بر پا کنم من. «

س��رخ میش��ه و از ش��دت خج��الت لبه��اش رو گ��از
میگیره. ته دلم مالش میره و

میخوام با دل ضعفه به آغوش بکش�مش ک�ه دس�تش
رو به تخت سینهم میکوبه و

سعی میکنه به سمت در هولم بده.

» برو بیرون ببینم... برو حاضر شو خ��ودت هم ه��زار
تا کار داری. «

میخن��دم و در ح��الی ک��ه از ات��اق میش��م ب��ا ش��یطنت
میگم:» االن ب��یرونم ک��ردی؛ ب��ذار ب��بینم ش��ب هم

میتونی بیرونم کنی یا نه. «

چشمِک تند و تیزی چاشنی جملهم میکنم در ات��اق رو
میبندم. جیغ آرومش صدای
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خن��ده رو ب��اال می��بره. ب��ا چفت ک��ردن لبه��ام روی هم
صدام رو خفه میکنم تا بقیه رو

بیدار نکنم. وارد اتاق خ��ودم میش��م و لب��اس ه��ام رو
عوض میکنم. ماهک رو به

آرایشگاه میرسونم و ماشین رو به گلفروشی تحویل
میدم و به ویال برمیگردم. قلبم

بیقرار و بیتاب با ضربان باال میکوبه و از االن حرارت
شدیدی سر تا پام رو درگیر

خودش کرده و برای دیدنش توی لباس عروس لهل��ه
میزنم. محوطهی سرپوشیدهی

ویال رو میچینیم و با گل و تور مسیر س��نگ ف��رش رو
تزیین میکنیم. بعد از تموم

شدن کارها، دخترا و مادرا به دنبال کارشون م��یرن و
بچهها هم من رو به آرایشگاه

میرس��ونن. بع��د از چن��د س��اعت ماش��ین رو تحوی��ل
میگیرم و همراه با فیلمبردار به

دنبال ماهک میریم. کاله شنلش رو ت��ا ن��وک دم��اغش
جلو کشیده و با نامردی تموم
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نمیذاره ببینمش. دس��تهگلش رو ب��ه دس��تش می��دم و
خم میشم و پچ میزنم:

» خودت کارت خودت رو سخت میکنی خانم خانم��ا!
»

ریز میخنده و صدای آهن��گ رو زی��اد میکن��ه و دس��تش
رو همراه با دستهگلش از

پنج���ره ب���یرون می���بره و گلش رو تک���ون می���ده.
عکسهامون توی آتلیه گرفته میشه و

خیلی سریع به ویال برمیگردیم. طب��ق گفتهی خ��ودش
مهریهاش یه جعبه گل و دو

جل��د کت��اب ق��رآن و حافظ��ه و بن��ا ب��ه ش��رط باب��اش
تمامی حق و حقوق قانونیش، ماهک

به عقد دائم من درمیاد. وقتی دفتر رو امض��ا م��یزنیم
و حلقههامون رو دستمون

میک��نیم انگ��ار ی��ه ک��وه از روی س��ینه و ش��ونههام
برداشته میشه و چشمهام واضح همه

جا رو میبین�ه. ش�نلش رو از تنش درمی�اره و ب�االخره
نازدار خانومم رخ نشون میده.
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موه��ای خ��وش رن��گ ابریش��میش رو س��اده دورش
ریخته و آرایش ملیحش زیباتر از ماه

شب چهارده کردتش و لباس سادهی پوشیدهاش هم
قند ته دلم آب میکنه و مِن

مغرور، مغرورتر میشم بهخاطر داشتن همچین زن با
درک و ش��عوری. تویجایگ��اهمون کن��ار هم میش��ینیم و

دیجی با آهنگهاش مهمون ها رو به وجد میاره.

توی پیست رقص جای سوزن انداختن نیست. نگ��اهم
به سمت حلقهی پر نگین

ماهک کش��یده میش��ه. لبخن��د ب��رای لحظه��ای از روی
لبهام پلک نمیشه و هر ثانیه

یهبار قلبم فرو میریزه. دستش رو میگیرم و انگش��ت
شستم رو روی حلقهاش

میکشم و شوریده و کمی بلند میگم:

» جونم ب��رات در م��یره خوش��گلترینم.� چق��د م��اه ت��ر
شدی ماه من. «

سر کج میکن��ه. ب��رق چش��مهای آبی رنگش چش��م رو
میزنه:
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» چقدر داغی! «

تنم بیشتر گر میگیره و نفسهام س��وزان از ت��ه گل��وم
خارج میشن. چشمهای پرشورم

رو به نگاه مخملیش میدوزم و موذی لب میزنم:

» دارم انرژی ذخیره میکنم برای آخر شب. «

محکم پل��ک میزن��ه و گوش��هی لبش رو ب��ه دن��دون
میگیره قبل از اینکه حرکتی بکنم

ب��ا اش��اره میث��اق بلن��د میش��م و ب��ه س��مت ع��روس
خوشگلم میرم. همزمان با دراز کردن

دس��تم ب��ه س��متش آهن��گ م��ورد نظ��رم اج��را میش��ه.
پیست خالی میشه و چراغ های

محوطه خاموش میشه و رقص نورها روشن میشه:

» یه جوری جورم با دلت دیگه من و تو نداره

همش هواتو میکنه این دلی که بیقراره... «

با ذوق میخنده و دست ظریف و کوچیکش رو می��ون
دستم میذاره. از پله های سن
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ک��ه پ��ایین می��ایم ص��دای دس��ت و جی��غ و س��وت ب��اال
میگیره. یه دستم رو پشت کمرش

میذارم و با دست دیگهم دستش رو میگیرم. دس��تش
ک��ه روی قلبم میش��ینه نفس��محبس س��ینهم میش��ه و
ض��ربانش ب��اال م��یره. گ��ردن ب��ه عقب خم میکن��ه ت��ا

صورتم رو

بهتر ببینه. همزمان باهم شروع میکنیم به رقصیدن.

» بخند عزیزم تو فقط، آخه زندگی یه باره

خودم کنارت میمونم بیخیال کل دنیا

نه دیگه فکرشم نکن بیا تا بریم از اینجا،

بریم یه جایی که فقط من و تو باشیم و دریا... «

باد میزن��ه موه��ای قش��نگش روی ص��ورتش م��یریزه.
دستم رو نوازش وار از روی

کمرش باال میکشم و موهاش رو کنار میزنم و همراه
با اهنگ، در حالی که غرق

چشم های ستاره دارشم لب میزنم:
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» دوست دارم دوست دارم... با چه زبونی بهت بگم،
بگم که عاشقت شدم نکنی

جوابم

دوست دارم دوست دارم... تموم دنیا هم بیان ت��ویی
انتخابم... «

پر شور لبش رو به دن��دون میگ��یره و خفی��ف� س��رش
رو تکون میده تا گونهش به کف

دستم کشیده بشه:

» خودت رو نگیری واس�مو، ی�ه ک�اری نک�نی برم�و...
چشم هات میگیره آدمو... تا حاال

اینجوری نبودم... «

لبخند دندون نمایی میزنه که جفت گون��ه ه��اش چ��ال
میافته. دلم ضعف میره و اگه

خجالت از آدم های دور و برمون نبود حتما لب ه��اش
رو شکار میکردم. انگشت

شستم رو روی چالش میکشم و واضح تر، ب��ا نه��ایت
احساس و شعف میخونم:
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» ت��و ک��ه چ��ال داری روی گ��ونهت، ش��دم عاش��قت و
دیوونهتقلبم دیگه شده خونهت

شدی همه وجودم... «

ایندفعه خودش خواننده رو همراهی میکنه و همزمان
ریز دستم میچرخه:

» دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان تویی
انتخابم... «

دستش رو روی سینهم میکشه و با ناز و عش��وه بن��د
بعدی رو میخونه:

» آره تویی انتخابم... «

بیطاقت و حریص کمرش رو به خودم فش��ار می��دم و
برای لحظه پلک میبندم تا این

حس شیرین توی بن��د بن��د وج��ودم بش��ینه. آهن��گ ک��ه
تموم میشه و سوت و جیغ

بلندی ما رو متوقف میکنه. عمر دلم با خنده میگه:

» دوست دارم. «

» نه به اندازه من همه وجودم. «
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نور محوطه روش��ن میش��ه و ص��دای دس��ت و جی��غ و
سوت کر کنندهست. قبل از اینکه

برگردیم س��رجامون بچهه��ا دورم��ون میکنن و مجب��ور
میشیم تا آخر مهمونی پا به

پاش��ون برقص��یم. اینق��در مجلس پ��ر ش��ور و هیج��ان
هست که نه دیجی دلش میخواد

مراسم تموم بشه، نه فیلمبردار خسته شده. باالخره
ساعت سهی صبح مراسم تموم

میشه و مهمون ها بع��د از تبریک��ات چن��د ب��اره از ویال
خارج میشن. حتی بچهها از

فرط خستگی نمیمونن ک��رم بری��زن و ک��ری بخ��ونن.
تنها خانوادهی خودم و ماهک

موندن. بابای ماهک ب��ه س��متمون می��اد و ماه��ک یه��و
میزنه زیر گریه و پدرش رو هم

به گریه میندازه. دستم رو توی دست ماه��ک می��ذاره
ب��ا بغض س��نگینش میگ��ه:» جفتت��ون دس��ت همدیگ��ه
امانتید، ق�رار باش�ه گری�ه کنی�د ب�اهم گری�ه میکنی�د و

بخندید
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باهم میخندید. هر اتفاقی که افتاد پش��ت هم��دیگر رو
خالی نمیکنید و حرفهاتون

از چهار دیواری خونه بیرون نمیاد. «

ماه�ک گریه�اش ش�دت میگ�یره و ت�ک ب�ه ت�ک پ�در و
مادرهامون رو به آغوش میکشیم.

امشب ویال رو بهخاطر م��ا ت��رک میکنن ت��ا ع��روس و
دوماد راحت باشن. بزرگ ترین

اتاق ویال رو از قبل برامون آماده کردن. ماهک زودتر
از من وارد اتاق میشه و من

لیوان آبی میخورم و چند دقیقه بعد از این پا و اون پا
وارد اتاق میشم. دو طرف

تخت با ریسه های گِل آویزون از سقف تزیین ک��ردن
و روی تخت پر از گل پرپر شده

و شکالته. تنم مث��ل ک��ورهی گداخت��ه گرم��ه و هی ب��ه
شدت گر گرفتگیم افزوده میشه.

ته گلوم خشکه و صدام خش برداشته. گ��ره ک��رواتم
رو ول میکنم و همراه با کتم
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روی زمین میندازمش. کنار ماهک میشینم. نقطه ب��ه
نقطهی وجودم نبض

میزنه و

خشدار میگم:

» نمیخوای لباست رو دربیاری. «

هول زده دستش رو به پشتش میرسونه.

» ال... االن. «

» بذار من کمکت کنم. «

» بخواب که فردا میخ��وایم ب��ریم م��اهمون رو عس��ل
کنیم. «

بیرمق میخنده و ب�ه دقیق��ه نمیکش�ه ک�ه ت��وی نه��ایت
آرامش به خواب شیرینی فرو

میریم.

نمیدونم صبح بود یا ظهر که ب��ا ص��دای زن��گ موب��ایلم
پلک هام رو به سختی از هم

فاصله میدم. نیم خ��یز میش��م و خ��ودم رو ب��ه س��مت
عسلی کنار تخت کش میدم و
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موب��ایلم رو برمی��دارم و ب��ا چش��مهای بس��ته ج��واب
میدم:

» بله؟! «

:صدای ناواضح و گنگ و شرور پشت خطی خواب رو
از سرم میپرونه

» آخ��رین ب��رگ برن��دهی روز ه��ای خوش��ت دیش��ب
سوخت. منتظر حرکت معکوس باش

جناب آریا. «

ت��وی بهت عمیقی ف��رو م��یرم و مع��دهام میپیچ��ه و
نفسم میبُره.

(فصل سوم)

" ده ماه بعد "

مش��تهام رو پ��ر آب میکنم و چن��د ب��ار روی موه��ا و
صورتم میپاشم تا کمی از التهاب

درونیم کم بشه. بعد از ده ماه دوب��اره ی��ه زن��گ روان
من رو بهم ریخت و حواسم رو از
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هم��ه چی پ��رت ک��رد. نمی��دونم کی��ه! ش��وخیه، جدی��ه،
هرچیه من شکایت کردم و چون

تماس از طریق تلفن عمومی ب��وده ک��ار رو س��خت و
شاید غیرممکن کرده. تنها کاری

که تونستیم بک��نیم این ب��وده ک��ه تلفن من رو کن��ترل�
کنن تا اگر برای بار سوم تماسی

دریافت کردم بشه محدوده رو ردی��ابی ک��رد. تقهه��ای
متعددی به در سرویس بهداشتیمیخوره، ش��یر آب رو
میبن�دم و ب�ا هم�ون موه�ا و ص�ورت خیس در رو ب�از

میکنم.

ماهک نگران حوله به دستم میده:

» میدونی چند دقیقهست دارم در میزنم؟ فکر ک��ردم
خوابت برده. موهات رو چرا

خیس کردی. «

حوله رو از دس��تش میگ��یرم و ب��ه زور لبه��ام رو کش
میدم. از صبح عروسی و اون

تماس نحس به بعد زن��دگی زهرم��ارم ش��ده. غری��زی
ماهک رو میپام و همهاش گزارش
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میگیرم ازش! میدونم خوشش نمیاد و احساس ب��دی
بهش دست میده ولی دست

خودم نیست! یه حس غری��بی بهم میگ�ه ی�ه گوش��هی
ماجرا آخرش وصل میشه به

ماهک و من و زندگیم رو از هم میپاشونه. پشت م��یزِ
داخل آشپزخونه میشینم و

ماه�ک م�یز رو میچین�ه. کفگ�یر رو ب�ه دس�تم می�ده و
مشتش رو زیر چونهاش قرار

میده:

» امروز پروندهی نفقهی یکی از موکله��ام هم بس��ته
شد. پشت دستم رو داغ کردم

دیگه پروندهی خانواده قبول نکنم. «

یهو به سرم میزنه و کامال جدی میگم:

» میخوای یه مدت کار نکنی. «

ُ��رش روی ه��وا میمون��ه و متعجب دهنش رو قاش��ق پ
میبنده:

» کار نکنم؟! برای چی؟ «
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شونه باال میزنم و نگرانی و تشویشم رو پشت نق��اب
خونسردیم پنهون میکنم:

» خب چند ماهه سر این پروندهی خانواده خودت رو
خسته کردی عزیزم! بهخاطر

خودت میگم. «

اخم ری��زی میکن��ه و مش��کوک نگ��اهم میکن��ه:» ن��ه،
خسته نیستم. تو خوبی؟ «

لی��وان آبم رو س��ر میکش��م و بش��قاب خ��الیم رو ب��ا
انگشت به عقب هول میدم:

» شاید بیست، بیستوپنج روزی مجبورا برم دبی. «

بلند میشم و به سمت ات��اق م��یرم. ماه��ک هم پش��ت
سر من وارد اتاق میشه:

« دبی؟ دبی برای چی؟ »

لباسهام رو عوض میکنم:

» کار گرفتم دیگه، میثاق هم باهام میاد. «

ذهنم یهلحظه هم از تلفن عصر منحرف نمیش��ه. ه��ر
دوباری که زنگ زده فقط یه
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جمل���ه رو تک���رار ک���رده و من رو از هم پاش���ونده.
احساس میکنم کلهام باد کرده و مغزم

آب کش��یده. درد عص��بی اس��تخون کتفم رو ب��ه درد
انداخته. میخوام از اتاق خارج شم

ک��ه ماه��ک س��د راهم میش��ه و ک��ف دس��تش رو روی
سینه ام میذاره و مردمک

چشمهای نگرانش توی کاسه میجنبه:

» ص��بح ب��ا لب خن��دون راهیت ک��ردم االن یهج��وری
رفتی توی خودت که به من هم

درمورد حالت دروغ میگی! «

» یکم کاره��ای ش��رکت پیچی��دهی ت��وی هم، خ��وبم
خانمی! «

عاص��ی دس��تش روی س��ینهام مش��ت میش��ه و داد
میزنه:

« از کی تا حاال یاد گرفتی به من دروغ بگی؟ »

ظرفیتم پر میشه و یهو منفجر میشم. برای اولین بار
سرش داد میزنم:
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» اِاِ... میگم خ��وبم یع��نی خ��وبم، گ��یر ن��ده ب��ه من.
«چش��مهاش گ��رد میش��ه و وا م��یره. ب��ا اخم و تخم

غلیظم کنارش میزنم و جلوی

تلویزی��ون میش��ینم و بیه��دف ش��بکهها رو ب��اال پ��ایین
میکنم. صبح بهترین روز زندگیم

با یه تماس زهرم��ارم ش��د. ج��وری ک��ه هیچی از م��اه
عسل و روزهایی که براش هزارتا

نقشه ریخته بودم نفهمیدم. یکی دو ماهی که گذشت
و خبری از تهدید و زنگ

مج��دد نش��د بیخی��الش ش��دم و ب��ه دس��ت فراموش��ی
سپردمش تا اینکه امروز دوباره از

تلفن عم��ومی بهم زن��گ زدن و عین هم��ون جمل��ه رو
تکرار کردن. دوباره از نو فرو

ریختم و سیمهای مغزم اتصالی کرد و نمیدونم با چ��ه
حالی از شرکت بیرون زدم.

چند ساعتی بیهدف توی خیابونه��ا ت��اب خ��وردم و دور
خودم چرخیدم و فکر کردم.
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ذهن و عقلم ب��ه هیچج��ا ق��د ن��داد و نتونس��تم فک��ر
مغشوشم رو یهجا جمع کنم و فکری

برای این مزاحمِ شوم بکنم. هرچی روزگ��ار ت��وی این
چند ماه بر وقف مرادم بوده، توی

صدمِ ثانیه دوده هوا ش��د. پش��یمون از دادی ک��ه س��ر
عزیز تر از جونم زدم تلویزیون رو

خ��اموش میکنم و کن��ترل� رو روی م��یز پ��رت میکنم.
دستم رو پشت گردِن داغم

میکشم و ب��ه س��تون آش��پزخونه تکی��ه می��دم. ماه��ک،
گرفته و اخمو کارهاش رو میکنه

و پشتش به من��ه. نفس��م رو درمون��ده ف��وت میکنم و
هزار بار خودم رو لعنت میکنم

که چه جوری دلم اومد دِل بن��دِ دلم رو بش��کنم. جل��و
میرم و از پشت بغلش میکنم و

چونه��ام رو روی ش��ونهاش تکی��ه می��دم و ش��قیقهی
دردناکم رو زیر گوشش میچسبونم.

دستهاش روی هوا از حرکت میایستن و نفسش توی
سینه حبس میشه. پلکهای
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خستهام رو روی هم میکوبم و بم میگم:

» معذرت میخوام، یهکم همه چی بهم ریخت��ه م��اهم!
یه لحظه مغزم ارور داد. «

حلقهی دس��تم رو تن��گ ت��ر میکنم و نفس ماه��ک آزاد
میشه. تن راست میکنم و

توی حلقهی دستم میچرخه. لبهاش آوی��زون میش��ه و
لحن غمگین و ابروهای

درهمش دلم رو میلرزونه:

» اینقدر آشوبی ک��ه چش��م ه��ات رن��گ خ��ون گرفت��ه.

نمیگی چیشده ن��ه؟! «میخن��دم و اب��رو ب��اال مین��دازم.
حرص زده با کمی تقال چفت دستهام رو باز میکنه و

به از آشپزخونه خارج میشه و بلند بلند میگه:

» قرار ما بر این بود ک��ه ب��اهم بخن��دیم و ب��اهم گری��ه
کنیم! زدی زیر قول و قرارمون.

یادت بمونه. «

در ات��اق رو محکم میکوب��ه. قلبم ت��یر میکش��ه و فکم
قفل میشه. صندلی عقب
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میکشم و پشت میز ق��رار میگ��یرم و س��رم رو می��ون
دستهام میگیرم. نمیخوام

نگ��رانش بکنم، نمیخ��وام ب��ا ت��رس و ل��رز راه ب��ره و
نفس بکشه. همین تشویش درونی و

ظاهری من برای جو خونه و ارتباطی بینمون بسه. تا
نیمههای شب سرگردون توی

خونه میچ��رخم و هزارج��ور فک��ر ن��اجور ب��ه مخیله��ام
خطور میکنه و روح و روانم رو

درگیر میکنه. خسته از فکره��ای بیس��روته و بینتیج��ه،
دمدمای صبح کنار ماهک

دراز میکشم تا چن�د س��اعتی بخ�وابم. پت�و رو ت�ا روی
گردن ماهک و سینهی خودم باال

میکشم و درحالی که موهای ماهک رو نوازش میکنم
پلکهام سنگین میشه و به

خواب فرو میرم.

ص��بح ماه��ک قب��ل از من بی��دار ش��د و سرس��نگین ب��ا
یهمن اخم میز صبحونه رو چید و با
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خداحافظی زیر لبی از خونه خارج شد. ظه��ر ب��ه ه��ر
نحوی که شده از دلش درمیارم.

یه لحظه طاقت قهر و اخمش رو ن�دارم و هرب�ار ک�ه
چهرهی زیباش غمزه میشه دلم

میشکنه و هزار تک��ه میش��ه. م��وج منفی ماه��ک روی
من هم اثر میذاره و سرصبحی

عین برج زهرمار وارد شرکت میشم. بیحوصله و کند
کار میکنم. سردرد وافرم رو

بهونه میکنم و جلسه رو کنسل میکنم. قلب سهبعدی
با جعبهی گل با طرح اول

اسم ماهک سفارش میدم و میگم تا یک ساعت دیگه
دم در خونه تحویلش بدن.

مشغول طراحی لوگو میشم که میثاق ب��دون در زدن
وارد اتاق میشه. دست چپش

رو باال میگیره و پنج تا تک��ه کاغ��ذ رو روی ه��وا تک��ون
میده:

» بلیت گ��رفتم پنج ت��ایی ب��ریم ب��ه درک. «س��ر ب��اال
میکشم و به صندلی تکیه میدم.
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» چه یهویی! «

-بعد ماه عسلمون جایی نرفتیم. بریم یه آب و هوایی
عوض کنیم

خنثی و سرد نگاهش میکنم. گوشهی م��یز میش��ینه و
قیافهاش رو مچاله میکنه:

» اه اه آدم این قی��افهی عب��وس ت��و رو میبین��ه ی��اد
غصههای نداشتهاش میافته. «

دستم رو روی هوا تکون میدم و بیحوصله میگم:

» به پرم گیر نکن پرپرت میکنما! «

لب جلو میده و مسخره میخنده:

« بیا من رو بخور! چته توی لکی حاجی؟� »

دستی به صورتم میکشم و با عجز میگم:

» نمیدونم کدوم فاق کوتاهی دست انداخته ت��وی دل
من و جگرم رو توی مشتش

بع��د از ده م��اه ب��از هم بهم زن��گ زدن. رفتم ش��کایت
کردم. «
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دندون قرچهای میکنم و مشتم رو روی پام میکوبم و
خشمگین میغرم:

ُ��رم. » بفهمم کدوم بی وجوده... نفسش رو درجا میب
»

اخمهای میثاق خط عمیقی وسط ابروهاش میندازه:

» دوباره!! چی میخواد آخه؟! «

-نمی��دونم ک��ه؛ هی میگ��ه زن��دگیت رو ب��ه قهقه��را
میکشم، منتظر حرکت معکوس

باش و این شل شعرا!

نچی میکشه و بلند میشه:» پاش��و خ��ودت رو جم��ع و
ج��ور کن. مگ��ه نمیگی ش��کایت ک��ردی؟!� پس ن��ترس

پلیس

حلش میکن��ه. قی��افهی کج و کوله��ات رو ص��اف کن
پاشو برو خونه، به ماهک بگو فردا

برای ظهر بلیت گرفتیم پنج تایی ب��ریم چابه��ار. پاش��و
من خودم کارها رو راست و

ریست میکنم. «
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بهزور من رو راهی خونه میکنه و کاره��ای من رو هم
به عهده میگیره. بهقدری

آشفته اح��والم ک��ه نمی��دونم ب��ا ماه��ک چیک��ار کنم. از
طرفی نمیخوام ناراحتش کنم و

از ط��رفی هم نمیخ��وام چ��یزی رو ازش پنه��ون کنم.
خستگی و عصاب خردِی جونم

روی تنم هم اث���ر گذاش���ته و عین لش���کر شکس���ت
خورده زار و وا رفته وارد خونه میشم.

قلب و جعبهی گ��ل رو روی م��یز می��بینم و ماه��ک رو
صدا میزنم. صدایی ازش نمیاد.

نگ��ران پ��ا ب��ه س��مت ات��اق تن��د میکنم و وق��تی غ��رق
خواب میبینمش.� نفس آسودهای از

ته دل میکشم و زیر لب زمزمه میکنم:

» ت��ا س��ر و ت��ه این قض��یه معل��وم بش��ه نص��ف عم��ر
میشم. «

« ماه خانمم؟ »
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پلکهاش میلرزه و ابروهاش رو بهم گره میزنه. م��دل
قهر کردنشم نابه! خنده ام

میگیره و با ی��ه ح��رکت خ��ودم رو روش مین��دازم ک��ه
جیغ بلندی میکشه. بازوهام رو

:دو طرف تنش میذارم و اذیتش میکنم. نفس بری��ده
میگه

» وای! نفسم رفت. «

» سمیر! «

» ج��وِن س��میر؟ از من رو نگ��یر، ب��ا من سرس��نگین
نشو... «

سوزان لب میزنم:

» میشکنه، له میشه. «

دلخور گوشهی لبهاش رو به سمت پایین کش میده:

« من رو محرم دلت نمیدونی، من هم میشکنم و ل��ه
میشم! قرار ما این بود؟ »

پیش���ونیم رو ب���ه پیش���ونیش میچس���بونم و عط���ر
خوشبوی وجودش رو به ریه میکشم و
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آرامش توی رگهام جاری میش��ه و تپش قلبم ن��اخواه
باال میره. پنهون کاری فایده

نداره. لب تر میکنم:

» یادت�ه ص�بح روز بع�د از عروس�ی چق�در ت�وی فک�ر
بودم؟ همهاش توی خودم میرفتم و

تو از دستم شاکی میشدی؟ «

سوالی به قرنیههام زل میزنه:

» بعد از اون روز خبری ازش نشد و من هم پیش رو
نگرفتم. ولی دیروز صبح باز

هم بهم زنگ زد و عین هم��ون جمل��ه رو تک��رار ک��رد.
نمیدونم تفالهی کدوم چای

میخواد روانم رو بهم بزنه. تهدید ک��رد ک��ه زن��دگیمون
رو خراب میکنه. «

چش��مهاش رن��گ ت��رس میگ��یره و بیاختی��ار� سکس��که
میکنه:« ک... کیه؟ »

-نمیدونم. سپردمش دست پلیس.
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وحشت زده جفت دس��تهاش رو روی ش��ونههام ق��رار
میده و لبهاش میلرزه:

» حاال چی میشه؟! نکنه... نکنه آسیبی ب��ه ت��و بزن��ه!
نکنه پاپوشی برامون درست کنه

و به ته چاه بندازدمون. «

هول میکنه و تنش میلرزه.

» سمیر...� سمیر... «

 با خنده میگم:

» چمدون میبندی برامون؟! میثاق بلیت گرفت��ه ب��ریم
به درک. «

با صدای مخملیش غرق احساسم میکنه:

» یهویی؟! هوس مسافرت کردن؟! «

:ازش ج��دا میش��م و ب��ه پهل��و میچرخ��ه. دس��ت دور
شانش میندازم و شونه باال میزنم

» چه بدونم میگه از ماهعسلشون بهبعد جایی نرفتن.
»

با رضایت میگه:
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» خوبه، راضیم. بریم از ته��ران دور بش��م. من واقع�ا
میترسم. این قضیه بو داره! کیه که

روز بعد از عروسی زنگ زده تهدید کرده؟ بعدش ول
کرده تا ده ماه بعدش باز هم

یادش افتاده زنگ بزن��ه دل آش��وبت بکن��ه! «-خ��ودمم
مبه��وتم. یج��ورایی انگ��ار روی ه��وام. نمیت��ونم هالجی

کنم و بفهمم قضیه از

چه قراره.

» خ���انمم دلش ب���ه من ق���رص باش���ه، چش���مهای
دریاییشم نلرزه که من هوس میکنم یه

لقمهی چپش کنم. «

ریز میخنده.زمزمه میکنم:

» خودت وحشیم میکنی... «

" ماهک "

ص��ورتش یهج��وری س��یاهه ک��ه اص��ال قاب��ل تش��خیص
نیست. از ماشین پیاده میشه و در
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ها رو قفل میکنه. ترسیده به جای خل��وت و سرس��بز
نگاه میکنم. ماشین رو درست

وس��ط ج��اده نگ��ه داش��ته و من رو داخلش زن��دونی
کرده. سمیر کجایی! بدنم از فرط

وحش��ت میل��رزه و ج��ون ت��وی تنم منجم��د میش��ه.
مشتهای لرزونم رو به شیشه

میکوبم و با عجز و ترس داد م��یزنم. اونط��رف ج��اده
ایستاده و نگاهم میکنه.

نمی��دونم کی��ه، اص��ال نمیشناس��مش. فق��ط ب��ه خ��ودم
اومدم دیدم توی این ماشین کنار

م��ردی ناش��ناس نشس��تم و ت��وی ج��ادهی ن��امعلومی
حرکت میکنیم. صدای بوقهای

مک��رر ک��امیونی تپش قلبم رو ب��اال می��بره و از ت��ه دل
فریاد میکشم و به گریه میافتم.

مردی که نمیشناختمش� کنار جاده ایستاده و ب��ازو ب��ه
آغوش کشیده و به نزدیک

شدن کامیون نگاه میکنه. دونه های عرق پش��ت س��ر
هم از زیر گردنم تا توی لباسم
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کشیده میشن و کامیون هر لحظه نزدیک و نزدیک تر
میشه. صدای بوقش گوشرو ک��ر میکن��ه. دس��تهام رو
جل��وی ص��ورتم میگ��یرم و ماش��ین تک��ون ش��دیدی

میخوره

و...

» ماهک جان؟! «

نفسزنان پلکهام رو تا ته ب��از میکنم و خ��ودم رو روی
تخت میبینم. نیم خیز

میشم که سمیر عقب میکشه:

» خوبی؟! «

خدایا شکرت. همهاش خواب بود. دستی ب��ه ص��ورت
عرق کردهام میکشم.

» یه خواب وحشتناک دیدم. «

من رو از خودش جدا میکنه و بلند میشه:

» خیره،� االن صدقه کنار میذارم. پاشو یه دوش بگیر
بریم صبحونه بخوریم بچهها

منتظرن.� «
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زبونم به سقف دهنم چسبیده و گلوم خشِک خش��که.
به سرتکون دادن بسنده

میکنم و به سمت حموم روانه میش��م. دی��روز بع��د از
ظهر به چابهار رسیدم و تا

نیمههای شب ت��وی س��احل ش��ب ت��اب ب��ودیم. میث��اق
خیلی سعی میکرد سمیر رو از

ح��ال و ه��وای اون تلفن مش��کوک خ��ارج کن��ه ک��ه
خداروشکر تاحدودی هم موفق شد.

بعد از دوش کوتاهی که میگیرم لباس خنکی میپوشم
و از اتاق خارج میشیم.

برعکس ته�راِن ب�رفی و س�رد، اینج�ا گرم�ه و تقریب�ا
هوای خوبی داره.

همراه با خانوادهی دوست داشتنی میثاق صبحونه رو
توی رستوراِن هتل میخوریم و

تا عص��ر ب��ازارگردی میک��نیم. آری��وس اینق��در دوس��ت
داش��تنی و عزی��زه ک��ه یهلحظ��ه هم��از خ��ودم ج��داش
نمیکنم و اون هم خوب ب��ا من ج��ور ش��ده. س��میر ب��ا

اینکه در ظاهر
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میخن��ده ولی می��دونم و میفهمم ک��ه از درون چق��در
آشوبه. خواب صبح رو به قعر

مغ��زم فرس��تادم ت��ا اون ص��حنههای وحش��تناک� ب��رام
تداعی نشه. ماهی کبابی میخریم و

نزدی���ک ب���ه غ���روب آفت���اب خودم���ون رو ب���ه دََرک
میرسونیم. میثاق پاچههای شلوارش رو

تا میزنه و میگه:

» شنیدی میگن برو به دََرک؟! اینج��ا رو میگن دقیق��ا.
»

نگاهی به دور تا دور میندازم. دری��ا و ک��ویر چس��بیدن�
بهم و منظره بینظیری� رو

بهوج��ود آوردن. آری��وس ب��ا جی��غ و ذوق روی ش��نهای
گرم و نرم به سمت دریا میدوه.

دستهاش رو به عرض شونههاش باز میکنه:

» اینجا چقدر خوشگله بابا. «

کمی دور ت��ر از دری���ا زی��ری رو روی ش��ن ه��ا پهن
میکنیم و میشینیم و میثاق میگه:
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» آره بابا جون، کیف کن. «

کش و قوسی به تن و دس��ت ه��ام می��دم. آی��ه م��اهی
های کبابی رو از محافظ خارج

میکنه.

» پاهام گزگز میکنه از بس راه رفتیم. «

سمیر دوربین موبایلش رو باز میکنه و دست دور من
میپیچه و چند تا عکس

میگیره. میثاق با دهن پر میگه:

» سوسول! دو قدم راه که این اداها رو نداره. «

آیه مشتش رو روی زانوی حرصی میگه:

» ما سوسول! تو برای چی غر میزدی! «میخنده:

» خواستم یه روز حس من رو درک کنی. «

آی��ه س��رخ میش��ه و چش��م اب��روش ت��وی هم میپیچ��ه.
سمیر ریز میخنده و من لب روی

هم فشار می��دم ت��ا مب��ادا ص��دای خن��دهام بلن��د بش��ه.
میثاق تصنعی میترسه و یهو

میگه:

  1395                       



هکمن

» نه! تو دختره خجالتی منی. «

ریتم به صداش میبخشه و میخونه:

» دنبالت میام قدم قدم توی کوچهه�ای ش�هر، ت�و ی�ه
دیوونهی عاشق میخوای من

خودشم

قشنگه سادگیات جاذبه داره خنده هات

عصبی میکنه چشمهات بسکه به صورتت میاد

انگشتهای سمیر الی انگشتهام گره میخوره:

هنوز دستات رو میگیرم انگار بار اوله

میبندی چشمهام رو میگی کی��ه میگم عش��قمه، خ��زر
چشمهای تو، جادهی چالوس

موی تو... بیخیال شمال ب��زن ب��ریم لب ک��ارون من و
تو... «

ب��ه اینج��ای آهن��گ ک��ه میرس��یم س��میر هم ب��ا میث��اق
همخوانی میکنه:

» دختر خجالتی جذاب لعنتی عمرا اگ��ه دنی��ا مث��ل ت��و
رو بیاره
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ب���از هم مث���ل ق���دیم عاش���ق و معش���وق همین تب
عشقمون رو تابستون نداره... «

دست میزنیم و از ته دل میخندیم. خوشی این لحظه
رو با هیچی عوض نمیکنم.

اص��ال گرم��ا و عش��ق زن��دگی مش��ترکم رو ب��ا هیچی
عوض نمیکنم. هیچ زمانی اینقدراحس��اس خوش��بختی
و کام��ل ب��ودن نک��ردم. کن��ار س��میر هم��ه چی حس و

عشق داره.

آریوس خسته از بازی روی پاهای میثاق جا میگ��یره و
میثاق خطاب به من میگه:

» برنامهی اسکی که ریختین...� «

وسط حرفش میپرم:

» اوهوم، آخر این هفته میریم. «

:چینی به گوشهی چشمهاش میندازه

» آیه نمیتونه بیاد. «

متعجب چشم گرد میکنم:

» وا! برنامه ریختیما. «
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تک خندهای میزنه و نگاه گذرایی به من میندازه. تکه
ماهی توی دهن آریوس

میذاره:

» من که ک��اری ن��دارم. اونی ک��ه خ��ودی نش��ون داده
کاسه کوزههاتون رو بهم ریخت. «

متوجه منظورش نمیشم. ب��ه س��میر نگ��اه میکنم. ی��ه
تای ابروش رو باال میندازه و

جفتمون سوالی به میثاق نگاه میکنیم. آی��ه س��ر ت��وی
یقهاش فرو میبره و رنگ

صورتش کبود میشه. میثاق شوریده حال ب��ه ص��ورت
آیه نگاه میکنه و با قریحه و

شور میگه:

» بارشیشهاش اعالم حضور کرده! «

بارشیشه؟ بچه؟ بارداره؟ دیگ��ه نمیفهمم دارم چیک��ار
میکنم. خوشحالیم قابل

توصیف نیست و نمیت��ونم هیج��انم رو کن��ترل کنم. ب��ه
سمتش خیز برمیدارم و محکم
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بغلش میکنم. جیغ زنان بهش تبریک میگم. س��میر ب��ا
خنده و شوخی به میثاقتبریک میگ��ه و اینب��ار ت��ا ص��بح

بهخاطر این خبر و اتفاق خوش لب دریا خوش

میگذرونیم. اینقدر ذوق دارم که همون لحظه اینترنتم
رو روشن میکنم و توی گروه

تلگ��رامی خودم��ونی ب��ارداری آی��ه رو اعالم میکنم و
دخترها تکبهتک کلی خوشحال

میشن و به آیه تبریک میگن. میثاق ب��ا مس��خره ب��ازی
هی میگه:

» آبرومون رو بردی بیبیسی. «

بعد از کلی گشت و گذار باالخره بع��د از دو س��ه روز
به تهران برمیگردیم. هنوز که

هنوزه مادر میثاق کینهی شتریش رو س��فت چس��بیده
و نمیخواد آیه رو قبول کنه. به

اصرار رویا با دخترها هماهنگ ش��دیم ت��ا پنجش��نبه رو
بریم اسکی. صبح آفتاب نزده

بیدار میشم و لوازمم رو جمع میکنم. میز صبحانه رو
میچینم و لبهی تخت
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میشینم و آروم صداش میزنم:

» عشقم. «

» پاشو بیا صبحونه. «

» کاش امروز نمیرفتین.� اص��ال میخواس��تم ام��روز رو
نرم شرکت باهم باشیم. پس فردا

میرم دبی. دوست داشتیم بیش��تر ب��بینمت و حس��ابی
خودم رو پر کنم تا یکمی از

دلتنگی که وجودم رو اونج��ا سس��ت میکن��ه کم بش��ه.
«غمگین میش���م و جفت دس���تهام رو دور ب���ازوش

میپیچم:

» خب میخوای کنسلش کنیم؟! «

به نشونهی نه سر تکون میده و توی سه راهی ج��اده
ترمز میکنه.

» نه ممول کوچولو، برو خوشبگذره. «

بی دلیل دلم هری م��یریزه و قلبم ت��یر میکش��ه. حس
غریبی دارم. 

« ماهکم؟ »
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-جونم؟

کف دستش رو روی صورتم میکشه و نفس��ش رو ب��ا
صدا بیرون میفرسته:

» نمیدونم چرا اینق��در دآلش��وبم. دلش��وره ام��ونم رو
بریده. «

سر بلند میکنم:

» چرا؟! بهخاطر اون تماسهای مشکوک؟! «

 لبخند تلخی میزنه. ماشین رویا جلوی

ماشین ما پارک میکنه و من چشم از سمیر نمیگیرم.
با حرکت لبهاش میگه:

» یکی یدونه! «

دل ضعفه میگیرم و ض��ربان قلبم ب��راش تن��د میزن��ه.
رویا پیاده میشه و وسایلم

رو از دست سمیر میگیره. سعی میکنه

نگرانی چشمهاش رو پنه��ون کن��ه:» م��واظب خ��ودت
باشیا! ماهک من دستت امانته. «
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میخن��دم و ازش ج��دا میش��م. س��وار ماش��ین روی��ا
میشیم. و به سمت پیست اسکی راه

میافتیم...�

" سمیر "

مشتری رو دست میثاق میس��پارم و ب��ه س��مت ات��اق
طراحی میرم. باید همهی کارهام

رو راست و ریست میک��ردم ت��ا وق��تی م��یرم دبی ی��ه
دلم نمونه توی شرکت. صدای

زنگ موبایلم که بلن��د میش�ه دس�ت ت��وی جیب داخلی
کتم میبرم. شماره رو که

می��بینم س��رجام میایس��تم. ب��از هم از تلفن عم��ومی
تماس گرفته. سریع جواب میدم و

با حرص و عصبانیت وافری میغرم:

» حاصل سر درد مادرت من تو رو پیدا میکنم! «

قهقهی سرخوشی میزنه:

» فعال زنت رو دریاب که با مرگ داره دس��ت و پنج��ه
نرم میکنه! «
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قلبم از تپش میافت��ه و نفس��م ت��وی س��ینهام اس��تپ
میگیره. گیجگاهم تیر میکشه و

بوق ممتدی توی گوش��م میپیچ��ه مث��ل ن��اقوس م��رگ
عمل میکنه. زنم! ماهکم! کلهام

آتش میگیره و قفسهی سینهام به شدت ب��اال و پ��ایین
میشه. ماهم چشه! سریع

شمارهاش رو میگیرم. بعد از کلی بوق صدای هقهق
رویا جونم رو تکون میده و

برای اولین بار توی زندگیم وحشت میکنم و ترس��یده
دستم رو به دیوار میگیرم و

زمزمه میکنم:

» رویا! «

رویا زار میزنه و از ته دل جیغ میکشه:

» بیا، بیا بیمارستان بینالمللی...� «مغزم از کار میافته
و جون از انگشتهام میره. موبایل با صدای ب��دی روی

زمین
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میافته و ه�زار تک�ه میش�ه. ی�ه آن خ�ودم رو در ح�ال
پرواز به سمت پارکینگ میبینم.

نمیدونم با چه حالی س��وار ماش��ین میش��م. نمی��دونم
قلبم میکوبید یا نه! فقط

می���دونم گ���وش ه���ام ک���ر ش���ده ب���ود و هیچی رو
نمیشنیدم. چشمهام هی سیاهی میره

و بهزور ماشین رو کنترل� میکنم. رویا برای چی گریه
میکرد؟ اصال اون بیپدر چی

میگفت! ماهک من االن باید توی پیست باشه. وس��ط
خیابون میزنم روی ترمز و

بدون فوت وقت پیاده میشم و هرچی ج��ون دارم ب��ه
پاهام میدم و حیاط بزرگ

بیمارستان رو به سمت س��اختمون می��دوم. مغ��زم در
حال انفجاره و دونه های درشت

عرق از سر و صورتم پایین میریزن. اط��رافم رو ت��ار
میبینم و گوش هام یهو سوت

میکش��ن. فق��ط میخ��وام ه��ر چ��ه زودت��ر برس��م ات��اق
عمل. پله های گرد بیمارستان رو به
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سمت زیر زمین دو تا دو تا طی میکنم و ه��ر چ��ه ب��ه
سالن انتظار نزدیک میشم

تپش قلبم رو توی گلوم حس میکنم. رگ های دس��تم
تیر میکشن که دست هام رو

مشت میکنم و به آخرین پاگرد سالن میرسم. انتهای
سالن پردیس و رویا و دلناز با

حالی زار روی صندلی های کنار اتاق عمل نشستن و
بابا بیقرار سالن رو طی

میکنه. انگار س��یخ داغ ت��وی س��رم ف��رو ک��رده باش��ن
شقیقه هام تر میکشه و از شدت

دردش برای لحظه چشم هام سیاهی میره. دستم رو
بند دیوار میکنم. پلک های

دردناکم رو باز میکنم. متوجه من که میش��ن پ��ردیس
ترسیده توی صندلی فرو

م��یره و باب��ا ب��دو ب��ه س��متم می��اد و دس��تش رو روی
شونهم میذاره و با چشم های لباب

پر از اشک میگه:
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» کی به تو خبر داد؟! «

دندونهام رو روی هم فش��ار می��دم و کن��ارش م��یزنم.
اسید معدهم گلوم رو میسوزونه

و مع��دهم پیچ میخ��وره. ب��ه س��مت دختره��ا م��یرم.
وحشت زده بهم میچسبن. قفل لب

های دلناز باز میشه و از ته دلش هق میزن��ه و جیگ��ر
سوز گریه میکنه. باالیسرشون میایستم و کف دس��تم

رو روی دیوار میکوبم. صدایی که توی سرم میپیچه

تمرکز رو ازم میگیره و دیوونهم میکن��ه. دن��دون ه��ای
کلید شدهم رو از هم فاصله

میدم و خفه میغرم:

» چیشده! «

ایندفعه هر سه میزنن زیر گریه. ص��دای گریهش��ون و
صدایی که مخم رو داشت

متالش��ی میک��رد ب��اعث میش��ن ح��الت ته��وع بگ��یرم.
دست دیگهم رو روی معدهم فشار

میدم و با حالی خراب و زار داد میزنم:
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» میگم چیش��د!! گری��ه نکنی��د،� گری��ه ه��اتون ت��رکش
میشن و میرن روی مغزم... تو

بگو... رویا با توام. «

رویا میون هق هق هاش زبون باز میکنه:

» نمیدونم. به خدا نمیدونم... یهو... یهو... «

گریه ام��ونش نمی��ده. بیمالحض��ه ب��ه سمتش��ون ق��دم
برمیدارم که بابا بازوم رو میکشه

و مغموم میگه:

» آروم باش پسرم. «

دستش رو پس میزنم. توی صورتش داد میزنم:

» آروم باشم؟! بابا زِن من... «

صدام باالتر میره:

» قلب من... «

فریاد میکشم:

» نفس من... تک تک نفس��های من... «نع��ره میتپم و
محکم روی سینه ام میکوبم و ات��اق عم��ل رو نش��ون

میدم:
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» همهی دار و ندار من توی اون اتاقه. با ح��ال خ��وب
و دل خوش راهیش کردم حاال

اوم���دم ت���وی بیمارس���تان پش���ت در ات���اق کوف���تی
انتظارش رو میکشم. «

دوب��اره ب��ه س��مت دخ��ترا میچ��رخم و قب��ل از اینک��ه
فریادم رو از سر بگیرم در اتاق عمل

باز میشه و آقایی ب��ا لب��اس مخص��وص ب��یرون می��اد و
بداخالق میگه:

» چه خبرته آقا! متوجهی پشت درِ اتاق عملی! «

نفس زنان و خشن میگم:

» زن من اون توئه... «

بیتوجه به حرفم در حالی که به داخل اتاق برمیگرده؛
خشک و جدی میگه:

» یه بار دیگه صدات رو بشنوم مجبورم بگم حراست
بیاد. «

فکم تک��ون میخ��وره و کلهم ب��اد میکن��ه. میخواس��تم
مشت محکمی به در بکوبم که
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کس��ی دس��ت رو ب��ه زور خم میکن��ه و من رو ت��وی
حصار بازوهاش قفل میکنه. میثاق

نفس زنان میگه:

» آروم، آروم! «

سر به سمت دخ��ترا میچرخ��ونم و نگ��اه غض��بناکم رو
حواله صورت های وحشت

زدهش��ون میکنم. باب��ا خط��اب ب��ه میث��اق ب��ا ص��دایی
گرفته میگه:

» کی بهش خبر داد؟ «

میثاق در حالی که من رو عقب میکشه و مهار میکنه
جوابش رو می��ده:» نمی��دونم. من ب��ا مش��تری ح��رف

میزدم یهو از شرکت زد بیرون. هرچی صداش

کردم جواب ن��داد. پش��ت بن��دش اوم��دم. بع��دش ک��ه
شما زنگ زدین و گفتین چی شده

دیدم ماشین رو با در باز وسط خیابون ول کرده. «

در همین حین در اتاق عمل باز میشه و تختی ب��یرون
میاد. نفسم میره و سلول به
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سلول بدنم سست میش��ه. عش��ق من ب��ا س��ری بان��د
پیچی شده و صورتی پر از زخم

روی تخت چش���م ه���ای دری���اییش رو بس���ته و آروم
خوابیده. به سمت تخت یورش

میبرم که بابا و میث��اق راهم رو س��د میکنن و پرس��تار
ها با عجله تخت رو وارد

آسانس��ور میکنن. پسش��ون م��یزنم و س��عی میکنم
دست هام رو آزاد کنم. نعرهم گلوم

رو خش میندازه:

» ولم کنید� زنم... ولم کننن...� بابا... ولم کن. «

:نع��رهی بع��دیم دخ��تر ه��ا رو ب��ه ه��ق ه��ق مین��دازه و
حراست رو به پایین میکشونه

» زن من رو بردن. لعنتاااا... زنم... ولم کنید. «

مامور حراست با میث��اق همک��اری میکن��ه و من رو از
ساختمون بیمارستان خارج

میکنن. تقال میکنم، خواهش میکنم. تا زمانی که آروم
نشدم اجازهی ورود بهم
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نمیدن. با پادرمیونی بابا با هزارت��ا ق��ول س��د راهم رو
باز میکنن و من نفس بریده به

سمت آیسیو میدوم. هیچی حالیم نیست. یه کلم��ه از
حرفاشون رو نفهمیدم. فقط

میخ���وام ماه���ک رو ب���بینم. کاس���هی چش���مهام عین
کورهی آتیش داغه و خونی که روی

مردم��ک چش��مهام پاش��یده ش��ده ب��اعث ت��اری دی��دم
شده. سرم رو محکم به چپ و راست

تک��ون می��دم. ی��ه حس عجیب و دل ریش ک��نی داره
جونم رو ذره ذره از تنم بیرون

میکشه. مغزم تهِی تهیه. مث��ل اینک��ه دارم خ��واب ب��د
میبینم و لحظه شماری میکنم

ت��ا از خ��واب بی��دار بش��م. همهچ��یز اینق��در ب��ه نظ��رم
مهآلود و گنگه نمیدونم دارم به

کدوم سمت قدم برمیدارم. راهروی بزرگه آیسییو رو
طی میکنم و بدو ب��دو بهس��مت اتاقه��ای بخش. خ��انم

سفیدپوشی از یه اتاق خارج میشه و با دیدن من
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دس���تهاش رو روی ه��وا تک��ون می��ده و اب��رو درهم
میکشه و خفه میگه:

» آقا االن که زمان مالقات نیس��ت. کی ش��ما رو راه
داده توی بخش! بفرمایید بیرون

ببینم. «

دلم توی سینه میترکه. برای اولین بار ی�ه غریب��ه لحن
ملتمس و درموندهی من رو

میشنوه. نفس میزنم و با خواهش و تمنا میگم:

» خانم... همسر من رو آوردن اینجا؛ خ��واهش میکنم
اجازه بدید یه دقیقه از پشت

همین شیشه ببینمش.� تو رو خدا! «

دو دل و با تردی��د نگ��اهم میکن��ه. گ��ولهی س��مج ت��وی
گلوم رو قورت میدم. سر

میچرخونه و نگاهی به پشت سرش میندازه:

» همین خانمی که االن از اتاق عم��ل منتقلش ک��ردن
همسر شماست؟! «
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بیتاب سرم رو تکون میدم. دس��تش رو دراز میکن��ه و
به انتهای سالن باریک اشاره

میکنه.

» آخرین اتاق... «

دیگه صبر نمیکنم تا ادامهی حرفش رو بش��نوم تم��وم
جون و توانم رو به پاهام

میبخشم و با هول و دلشوره به ته سالن میدوم. کنار
شیشهی مسطتیلی� شکل

میایس��تم و دس��تم رو روی شیش��ه ق��رار می��دم و ب��ه
جثهی نحیف عشق زندگیم چشم

می��دوزم. نفس��های خش��دارم س��ینهام رو میس��وزونه.
ماسک اکسیژن روی صورت

قشنگش گذاشته ش��ده و س��ینهاش ب��ه آرومی ب��اال و
پایین میشه. باندی که دور

پیش��ونی و ش��قیقهاش پیچی��ده ش��ده چن��گ ب��ه دلم
میندازه و جاری شدن خون رو از
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رگهای قلبم به خوبی حس میکنم. عزی��زم! چ��ه بالیی
سرت آوردن دختر معصوم و

پاک من! چرا کسی چیزی به من نمیگه! دس��تم روی
شیش���ه مش���ت میش���ه و ریهه���امنفس ب���ه ج���ونم
نمیرسونن. کلهام داغ میکنه و بغضم ب��ا ص��دای ب��دی

میشکنه و های

های میزنم زیر گریه و زی��ر لب ن��الهی دل س��وختگیم
رو سر میدم. این چه صاعقهای

بود ک��ه زد ب�ه زن��دگیم! چهج��وری ب�اور کنم ای�نی ک�ه
روی تخت ایسییو خوابیده زن

منه! پیشونیم رو به شیشه تکیه میدم و با عجز ضجه
میزنم. چرا تا میام خوشبختی

رو لمس کنم دس��تم ب��ه تی��غ ه��ای ک��اکتوس� برخ��ورد
میکنه و مِن زخمی رو زخمیتر

میکنه! دستی رو ش��ونهام میش��ینه ک��ه ب��اعث میش��ه
پیشونی از پنجره جدا کنم.

صدای مصمم و آرومش بلند میشه:
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» شیفتم تموم شده بود بعد از سه تا عم��ل ط��والنی
و خسته کننده داشتم میرفتم

خون��ه ک��ه آمب��والنس م��ریض ب��د ح��ال ب��ا وض��عیت
اضطراری رو به بیمارستان آورد. فکر

کردم دکتر ش��یف االناس��ت ک��ه برس��ه و بی��اهمیت از
کنارش رد شدم. صدای راننده و

دکتر آمبوالنس رو شنیدم که میگفتن از دامنهی ک��وه
موقع اسکی سواری پرت

ش��ده. قلبم یخ بس��ت و ب��دو ب��ه س��مت ات��اق عم��ل
دویدم! آخه دختر من هم امروز همراه

با تور به اسکی رفته بود. «

آه عمیقی میکشه. کامل به سمتش میچرخم. دکتری
قد کوتاه و مسن که خیره به

تن بیجون ماهک خطاب به من حرف میزنه:

» یه لحظ��ه فک��ر ک��ردم دخ��تر خودم��ه، هرک��اری ک��ه
میتونستم رو کردم... «
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چشم از ماهک میگیره و مردمکهاش به چشمهای ت��ر
و خیسم گره میخوره:

» خیلی� دوستش داری نه؟! «

بدون تعلل و ذرهای شک، محکم میگم:

» معنی زندگیمه! بدون اون دنیام رو گم میکنم. «

به عم��ق چش��مهام زل میزن��ه:» ح��تی اگ��ه نتون��ه راه
بره؟! «

بند دلم پاره میشه و پشتم تیر میکشه! ناباور و نفس
بریده به دکتر نگاه میکنم!

نتونه راه ب��ره؟ زانوه��ام میل��رزه و گ��ردنم ب�ه س�مت
پنجره میچرخه. پوزخند غمگینی

میزنم و با حسرت سر تکون می��دم و قطرهه��ای داغ
اشک گونههام رو میسوزونه:

» حتی اگه فقط مردمکهاش توی کاسهی چشمهاش
تکون بخوره و نفسهاش باال

بیاد! «
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انگش���ت اش���اره و وس���طم رو روی قلب دردن���اکم
میکوبم:

» بودنم به نفسهاش بنده. «

دستم رو روی قلب مچاله ش��دهام می��ذارم و خف��ه و
گرفته میگم:

» دیگه نمیتونه راه بره؟! «

_ نخاعش... خب، شاید بشه ب��ا ف��یزیوتراپی و م��داوا
دوباره سرپاش کرد. «

ترسیده با دلهره و ناامیدی زمزمه میکنم:

» شاید؟؟ «

با تاسف سر تکون میده:

» صبر کن به هوش بیاد! «

زبونم ت��وی دهنم نمیچرخ��ه ت��ا ازش بپرس��م بهه��وش
بیاد چه اتفاقی میافته؟ معجزه

رخ میده یهو روی پاهاش بلند میشه؟ یا اینک��ه از این
خواب وحشتناک� بیدار میشم
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و می��بینم همهی اینه��ا ک��ابوس ب��وده! دک��تر م��یره و
پرستار من رو بهزور از آیسییو

خارج میکنه و چند دقیقه بع��د ب��ا س��ر رس��یدن پ��در و
مادر ماهک بیمارستان تبدیل به

صحرای ک��ربال میش��ه! م��ادرش ب��ه محض دی��دنش از
حال میره و به اورژانس منتقلشمیکنن� و پدرش پا به
پای من زار میزنه. شب ک�ه می ش�ه دختره��ا هم��راه

میثاق به

خونههاشون برمیگردن و فق��ط من و مام��ان باب��ام و
مادر و پدر ماهک توی بیمارستان

شب رو به صبح میرسونیم. با قل��بی منجم��د و ح��الی
غیرقابل توصیف روی صندلی

های س��الن انتظ��ار نشس��تم و ب��ه نقطهی ن��امعلومی
خیره شدم. مامان کنارم میشینه،

دستمهام رو توی جیب پالتوم فرو میبرم.

» بههوش نیومده نه؟! «

با اندوه پلکهای تبدارم رو روی هم میکوبم. ساعتها و
لحظه های وحشتناک بدی
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رو گذرون��ده ب��ودم. هرثانیه��اش ب��رام ی��ک س��اعت
گذشته! انگار یکی دست انداخته و قلبم

رو از س��ینهام ب��یرون کش��یده. بی رب��ط ب��ه س��والش
میگم:

» همیشه یه چیزی توی اخالق و ذاتم بوده ک��ه خ��واه
ناخواه همه ازم حساب بردن.

نمی��دونم چ��را از این حس همیش��ه حس غ��رور بهم
دست داده و یهجورایی خوشحال

شدم. چند وقت پیش، اواخر دوستیمون سر ماهک با
یه انگل درگیر شدم! یه کلمه

حرف زدم دی�دم... فهمی�دم دیگ�ه ازم حس�اب ب�رد و
کوتاه اومد. اون لحظه خیلی خوش

به حالم شد! گفتم بیا جذبهام این رو هم گرفت. «

بغض ب��ه ص��دام چن��گ مین��دازه و ص��دای ن��الم رو
گرفتهتر� میکنه:

» توی طول زندگی باهاش متوج��ه ش��دم ماه��ک اگ��ه
کوتاه میاد بهخاطر این نیست که
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ازم حساب میبره،� فقط ب��ه س��اختار اخالقی و رفت��ار
من احترام میذاره. من رو

همونج��وری ک��ه هس��تم میخ��واد و س��عی نمیکن��ه ب��ا
لجبازی و قهر و دعوا عوضم کنه.

»

هقه��ق ه��ای ری��ز مام��ان دلم رو خون��تر میکن��ه. غم
عجیبی به دلم هجوم میاره و

وسط پیشونیم تیر میکشه. سر ب��ه زی��ر مین��دازم ک��ه
مامان ناله میکنه:» کدوم چشم شوری زن��دگیتون رو

چشم زد! خدایا این چه آتیشیه انداختی توی

دامن عروس من! «

لب به دندون میکشم و مردمک ت�وی کاس��هی پ�ر آب
چشمم میچرخونم. ماهک

همون فرشتهی بیب��ال من��ه! هم��ونی ک��ه ب��ا اوم��دنش
چشمهای من رو باز کرد و باعث

شد یهو به خودم بی��ام و از اون زن��دگی بیه��وا ب��یرون
بکشم و دوباره جون بگیرم. عین
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یه حامی پشتم ایستاد و رون��ق ب��ه زن��دگیم بخش��ید و
انگار خدا اون رو مخصوص من از

آستینش بیرون فرستاد ت��ا راهنم��ای زن��دگیم بش��ه! و
من تابینهایت عاشق و مجنون

این فرشته هستم! کسی که دلیل تپش قلبمه. اینقدر
توی خودم غرق میشم که

نمیفهمم م����ادرم ک����ه م����یره و کی پرس����تار بخش
روبهروم میایسته و صدام میزنه.

گردن به عقب متمای��ل میکنم و س��والی ب��ه چه��رهی
خندون پرستار نگاه میکنم:

» خانمتون بههوش اومدن! «

همهوجودم جوش��ید و ی��ادم رفت ت��وی چ��ه وض��عیتیه!
فقط دلم میخواست چشمهای

بازش رو ببینم و صداش رو بش��نوم. ی��ه ض��رب بلن��د
میشم و به سمت بخش پا تند

میکنم که از پشت سرم میگه:
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» صبر کنید پدرشون از ات��اق خ��ارج بش��ن بع��د ش��ما
برید داخل. «

کتفم ت��یر میکش��ه و ص��ورتم از ش��دت دردش مچال��ه
میشه. نفس حبس شدهام رو

محکم بیرون میفرستم.� همین که به در اتاق میرس��م
آقا سعید با رنگ و رویی

پریده و چش��مهای خ��ون ب��ار از ات��اق خ��ارج میش��ه و
شبیه آدمهای گیج تلو خوران

دستش رو به دیوار میگیره و به زور ق��دم برمی��داره.
به سمتش میرم و آروم صداش

میزنم:

» آقا سعید؟! «

م��ژه ه��ای مرتعش��ش رو روی هم میکوب��ه و گرفت��ه
زمزمه میکنه:» بهش نگو، برو پیشش... برو... تو رو

میخواد. «

ب��زاق نداش��تهی دهنم رو ف��رو میخ��ورم. باب��اش هم
فهمیده؟ قلبم بیامون به سینهام
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میکوبه و تنم رو به لرزه درمیاره. وارد اتاقش میشم
و با دیدن چشمهای نیمه بازش

حس آور ت���وی وج���ودم ق���ل میزن���ه. کن���ار تختش
میایستم.

» سمیر؟!� «

همهی وجودم عش��ق میش��ه و تاره��ای ص��وتیم رو ب��ه
کار میگیره:

» جوِن دل سمیر؟ ماه قشنگم، چیشدی تو! «

_ سمیر یکی هولم داد، حس کردم.

قلبم از تپش می افته و عمیق نفس میکشم موه��ای
طالیی رنگش رو. این کیه که

این چند ماه رو س��ر دوون��ده ت��ا اینج��وری زه��رش رو
بریزه؟ سوال بعدی ماهک درد

میشه ت��وی ج��ونم و عین خ��وره رگ ه��ای عص��ابم رو
میخوره و من رو دیوونه می کنه.

» خیلی� سنگینم! چرا نمیتونم بچرخم؟! «

» چیزی نیست بهخاطر...� «
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با ورود پر سر و صدای دکتر از ماه��ک ج��دا میش��م و
اجازه میدم تا کامل معاینهاش

بکن��ه. در ط��ول معاین��ه ماه��ک تحت ت��اثیر داروه��ا
خوابش میبره. رو به پرستارها

میکنه:

» میتونی��د منتقلش� کنی��د ات��اق خصوص��ی ک��ه ب��راش
رزرو کردن. «دکتر ب��ه من اش��اره می کن��ه ت��ا پش��ت

سرش برم. توی راهرو آقا سعید تا ما رو میبینه

با ما همراه میشه. دکتر اول خودش وارد اتاق میشه
و بعد ما روی صندلی های رو

ب��ه روی م��یزش می ش��ینیم.� دک��تر نگ��اهش ب��ه ب��ه
خورکتر� روی میز میدوزه و

انگش��تهاش رو چفت هم میکن��ه. بع��د از چن��د لحظ��ه
سکوت می گه:

» میشه گفت آسیب نخاعی که بهبود ک��املش پنج��اه
پنجاهه. «

پلکم می��بره و رگ گ��ردنم ب��اد میکن��ه. دس��تهام روی
دسته های صندلی مشت
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میشه. آقا سعید مغموم و غمزده، با صدایی که انگار
از قعر چاه شنیده میشه

محتاطانه با ترس و تردید لب های بیرنگش رو از هم
فاصله می ده:

» امکانش هست دیگه روی پا بلند نشه؟ «

_ گفتم که پنجاه پنجاهه؛ شاید بش��ه ب��ا ف��یزیوتراپی و
دوا و درمون دوباره بتونه راه بره

ولی اگه جواب نده...

دکتر ادامهی حرفش رو میخوره و میبینم که کمر آق��ا
سعید خم میشه و کف

دستش روی قلب ب��ه ح��الت دورانی درمی��اد. اون هم
مثل من قلب درد گرفته؟ این چه

بازیه که سرنوشت شروع کرده! چرا رنگ خوشبختی
برای من حرومه؟ آقا سعید یه

ض��رب از روی ص��ندلی بلن��د میش��ه و من هم بع��د از
تشکر کوتاه و بیجونی از دکتر از
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اتاق خارج میشم. آقا س��عید تکیه��اش از ی��ه لِنگی در
برمی داره و با عجز دستش رو به

صورت سرخ و خیسش میکشه و زیر لب میگه:

» چهجوری با این مصیبت کنار بیام؟ چهجوری به آیدا
بگم؟ آخ یکی یدونهام، چی

به سرت اومده! «

دردی از وسط پیش��ونیم ت��ا ت��ه مغ��زم مث��ل میخ ف��رو
میره و کلهام جرقه میزنه. بیتوجه

به حض��ور من ب��ه س��مت اورژانس راه میافت��ه ت��ا ب��ه
همسرش بگه چه مصیبتی گریبان

گیرمون شده. یهچیزی روی قفسهی سینهام سنگینی
میکن��ه. یهچ��یزی ک��ه نمیذارهدرس��ت حس��ابی نفس
بکشم و هی جونم رو به ل��رزه درمی��اره. مع��دهام ب��ه

غلیان میافته

و پاهام گزگ��ز میکن��ه! ص��دای موبای��ل ماه��ک ن��اخون
میکشه روی اعصابم و چینی به

دماغم میندازم.
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» بله؟ «

میثاق غمبار میگه:

» چه خبر؟! «

دستی به صورتم میکش��م و بغض��ی ک��ه گل��وم رو ب��ه
احاطهی خودش دراورده پس

میزنم و خیلی گرفته و بغضآلود مینالم:

» نمی��دونم این ب��دختی چ��را چس��بیده ب��ه من و ولم
نمیکنه! «

-چی شده؟!

چشمهام پر میشه و بغضی ک��ه بیخ گلوم��ه آروم س��ر
باز میکنه و برای ماهک عزیزم

خون گریه میکنم.

» نمیتونه راه بره، آسیب نخاعی... نمیدونم... میث��اق
نحسیم دامن زنم رو گرفت! «

میث��اق هم بغض میکن��ه و از ف��رط بهت زب��ونش بن��د
میاد. با تته پته میگه:

» یعنی چی! یعنی چی؟ «

  1427                       



هکمن

اص��ال مهم نیس��ت ک��ه بقی��ه اش��کهام رو ب��بینن. مهم
نیست که طوالنی نگاهم کنن. مهم

این��ه همهی وج��ودم نیم بن��د ش��ده و نمی��دونم وق��تی
بفهمه چه واکنشی نشون میده!

خ��دا خ��ودش رحم کن��ه.خ��ودم رو ب��ه ص��ندلی ه��ای
گوشهی دیوار میرسونم. آرنجم رو

روی زانوم قرار میدم و ک��ف دس��تم رو ب��ه پیش��ونیم
میچس���بونم:» یکی بهم زن���گ زد گفت زنت داره ب���ا

مرگ دست و پنجه نرم میکنه. من هم رنگ

زدم به موبایل ماهک که رویا جواب داد و فق��ط گفت
بیا این بیمارستان.� ماهک هم

که خودش بههوش اومد گفت یکی هولش داده. «

میثاق آروم با پچ میگه:

» به پلیس خبر دادی؟ اینایی که ب�ه من گف��تی رو ب��ه
اوناهم گفتی؟! «

-اینقدر قاطیام که ذهنم به هیچی قد نمیده.

میثاق حرص میزنه:
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» چی بهت بگم؟ االن هم دی���ر نش���ده زن���گ ب���زن
بهشون بگو! «

باشهای میگم و تماس رو قطع میکنم. زنگ میزنم به
آگاهی و همهچیز رو مو به

م��و تعری��ف میکنم. همین ک��ه تلفن رو قط��ع میکنم
صدای جیغ و گریه از انتهای

سالن، یعنی اتاق ماهک بلند میشه. ه��ول و دس��تپاچه
به سمت اتاقش پا تند میکنم.

ماهک به س��ر و ص�ورتش میکوب��ه و هی ب�اال تنش رو
روی تخت تکون میده. پرستار

رو کن��ار م��یزنم و در ح��الی ک��ه نفس��هام س��ینهام رو
میسوزونه وارد اتاقش میشم و

دستهاش رو مهار میکنم! جی��غ میزن��ه و اش��کهاش از
کنار شقیقهاش توی اللهی

گوشش پخش میشه. دستهاش رو باالی سرش قف��ل
میکنم و با بغض مردونهای

مینالم:
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» عزیزم، خانومم، عشقم، هیس... هیس... «

هقه��ق و درمون��دگی ص��داش قلبم رو پ��اره میکن��ه و
رگهای پیشونیم رو برجسته

میکنه!

» من نمیتونم تکون بخورم... س��میر... من خ��ودم رو
ک���ثیف... من فلج ش���دم آره؟ «دن���دونهام روی هم
فشار میدم. به حدی که فکم قفل میش��ه و اس��تخون

چونهام به

درد میافت��ه! پرس��تارها آمپ��ولی ب��ه س��رومش تزری��ق
میکنن و ماهک نمنمک گیج

میشه و با صدای تحلیل رفتهای میگه:

» نمی... نمیتونم پاهام رو حس... کنم... «

چشمهای تر و قشنگش سته میشه و فورا از ات��اقش
خارج میشم. همین که در رو

میبندم دس��تهام ق��اب ص��ورتم میش��ه و بیص��دا اش��ک
میریزم. چیکار کنم؟ چیکار
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کنم تا اینج��وری ن��اآروم ن��بینمش؟! چهج��وری آرامش
زندگیم رو برگردونم؟! این

گردباد از کجا پیداش شد خوشیهای زندگیم رو پیچی��د
به خودش و توی چند ثانیه

هم��ه چ��یز دود ه��وا ش��د؟! بخش خلوت��ه و تکوت��وک
پرستارها و خدمهها درحال رفت و

آمد هستن. سرم رو به دیوار کنار در تکیه می��دم و ب��ا
حالی ناجور و معلق مژههای

خیس��م رو روی هم میک��وبم. گ��وش ت��ا بناگوش��م ب��ه
گزگز� افتاده و زیر گردنم نبض

میزنه. دست کسی روی شونهام میشینه. پلکه��ام رو
با کرختگی از هم فاصله

میدم و به آقا سعیدی که کمرش خم شده و گ��رد غم
صورت همیشه خندونش رو

پوش��ونده نگ��اه میکنم. ص��اف روی زانوه��ای بیج��ونم
میایستم و سر پایین میندازم.

صداش گرفته و تارهای صوتیش میلرزه:
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» نتونستم به آیدا بگم! نمیشه، بهش بگم چی به سر
دردونهات اومده؟ مسئولیتش

رو مادرت به عهده گرفت. خدا به فری��ادمون برس��ه!
خودش که نفهمیده هنوز؟ «

دستی به گل��وی س��نگینم میکش��م و حلقهی اش��ک رو
توی چشمهام رو کنترل

میکنم:

» چرا چرا. انگ��ار خ��ودش رو... خ��ودش رو... فهمی��د
دیگه! با زور آرامبخش خوابوندش.

َ��رش رو ت��وی کاس��ه «سرتکون میده و مردمک های ت
میتابونه و به در بستهی اتاق

خیره میمونه:

» هرجای دنی��ا هم ک��ه ب��برمش، ح��تی اگ��ه از ک��رهی
زمین هم خارجش کنم درمانی

برای نخاع پیدا نمیشه! «

همهی حس های ب��د و خف��ه کنن��دهی دنی��ا ب��ه س��متم
هجوم میارن. دلم گواه بد میده!
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فکر نمیکنم حرفهای جالبی بشنوم. با این حال خودم
رو کنترل میکنم و انگشت

به مشت میکشم!

_ سمیر؟!�

فورا سر باال میکشم و با اض��طرا مش��هودی نگ��اهش
میکنم. با طمانینه پلک روی هم

میکوبه:

» میدونی ک��ه نخ��اع درم��ان نمیش��ه! یع��نی... ماه��ک
دیگه... «

نمیتونه ادامه بده و ص��داش ت��وی گل��و حبس میش��ه!
نمیخوام باورش کنم. مشتم رو

از بغل پام رد میکنم و آروم به دیوار میکوبم و سخت
فک کلید شده ام رو تکون

میدم:

» میدونم. «

-به��تره وق��تی از بیمارس��تان م��رخص ش��د ی��ه فک��ری
برای زندگیتون بکنیم.
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قبلم به شدت میکوب��ه و ج��ای ج��ای تنم نبض میزن��ه.
تکیهام رو از دیوار برمیدارم و

لب روی هم فشار میدم:

» متوجه منظورتون نمیشم؟! «

مردمکهاش توی کاسه های پر اشکش میجنب��ه و من
رو نشونه می گیره. آه

غمناکی میکشه:» ادامهی زندگی کنار دخ��تر نص��ف و
نیمهی من به صالحت نیست. میخوام برش

دارم ببرمش. «

یکه خورده صدام رو باال میبرم. میخواد از من دورش
کنه؟ مگه من دووم میارم؟

بیاختیار میگم:

» من نمیتونم نفس بکشم. «

اخم میکنه:

» خوبی پسر؟ «

سرم رو به شدت به طرفین تکون میدم و پنج��ه دور
بازوش میپیچیم:
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» من و ماه��ک ب��دون هم معن��ا ن��داریم. چهج��وری
میخواید از من دورش کنید؟! «

تلخ چینی به گوشهی لبهاش میندازه:

» دارم میگم به ص��الح خودت��ه! مث��ل اینک��ه ت��و هن��وز
عمق فاجعه رو درک نکردی نه؟!

»

با طمانینه پلک میزنم. ماهک هم��ون ماهک��ه! ت��ه دلم
هم نمیخوام این اتفاق رو باور

کنم. لب و زبونم قفل میکنه و مردمکهام میلرزه:

» چه فرقی میکنه ماهک س��رپا باش��ه ی��ا نباش��ه، چ��ه
فرقی میکنه تموم بند باشه یا

نیمبند! گفتن این حرفها عرق شرم به تنم مین��دازه و
خجالت زدهام میکنه، ولی

باید بگم که من روح و عشق بینهایت ماهک رو لمس
کردم و ذره ذره زندگیش

کردم. با پاهای ماهک ازدواج نکردم ک��ه بهخ��اطر اون
هم زندگی که هدیهی خدا
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میدونمش رو از هم بپاشونم. «

به تخت سینهام میک��وبم و محکم و آروم میگم:» من
نداشتههام رو باهاش زندگی کردم! «

تیز نگ��اهم میکن��ه و انگش��ت اش��ارهاش رو روی ه��وا
تکون میده:

» تو گرمی شور گرفتت. نمیخوام ترحم خرج دخترم
بکنی. «

پوزخن��دی از جنس ان��دوه م��یزنم و خ��ودم رو جل��و
میکشم و به صورتم اشاره میکنم:

» ش��ما اث��ری از ت��رحم و دلس��وزی ت��وی ص��ورت و
چشمهای من می بینید؟! «

صداش میون فریاد های گ��وش خ��راش و ش��کوههای
دردناک مادر ماهک گم میشه:

» وقتی متوج��ه بش��ی چ��ه آواری زن��دگیت رو وی��رون
کرده اونوقته که بچهی من از

ترحم های اطرافیانش به ستوه میاد. «
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ب��ه س��مت خ��روجی بخش پاتن��د میکن��ه و زنش رو در
حالی که موهاش رو توی چنگش

گرفت��ه و فری��اد میکش��ه و خ��ودش رو ب��ه در و دی��وار
میکوبه توی آغوش میگیره.

همهی بیمار و همراهانشون از اتاقها بیرون اوم��دن و
دلسوزانه به وضعیت

نابس��امانمون نگ��اه میکنن. م��ادرم گریهکن��ان جل��وی
ورودی میایسته و با هقهق پلک

میبنده.

***

ب��ا ص��دای ب��از و بس��ته ش��دن س��رم رو از روی تخت
برمیدارم. ماهک گردن به سمت

مخ�����الف من چرخون�����ده و این اخم ظری�����ف بین
ابروهاش رو هفت روزه که حفظ کرده.

پرستار کیسهی سوندش رو عوض میکنه و سرومش
رو چک میکنه:
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» بیدارش کنید� صبحانهاش رو دارن میارن. دک��تر هم
میاد وضعیتش رو چک میکنه

انشاءالله که امروز مرخصش میکنن. «

» خوشگل خانوم من؟ «

» باز کن این پیچ و تاب ابروهات رو ماه من! «

اخمش غلیظ��تر میش��ه و چین روی مژهه��اش بیش��تر
میشه. نمیدونم از اون روزی که

مادرش با ضجه وارد اتاقش شد و ت��ا س��اعت ه��ا زار
زدن گریه کردن و تا صبح بیدار

نگهش داشتن چی بهش گفتن که ت��ا من رو دی��د اخم
کرد و الم تا کام تا االن باهام

حرف نزده. ب��ا این وض��عیت اج��ازه ن��دادم هیچک��دوم
پیشش بمونن و بیشتر� از این پُرش

کنن. از این هفت روز رو ح��تی ی��ه س��اعتش رو هم
خونه نرفتم. خونه بدون ماهک هوا

ن��داره. این زن��دگی آس��ون ب��ه دس��ت نیوم��ده ک��ه ب��ه
آسونی هم از دست بره! گاهی فکر

  1438                       



هکمن

میکنم م��رگ هم نمیتون��ه من رو از ماه��ک ج��دا کن��ه.
چون تکتک سلولهای ما با

جون و دل هم عجین شده و محال دوری هم رو تاب
بیاریم. حتی با آیه و بقیهی

دخترها هم عادی برخورد کرده بود و بعد اون مودبانه
خواهش کرده بود که دیگه

کس��ی نی��اد مالق��اتش. فق��ط ب��ا من زه��ر ب��ود! و من
همهی این رفتارهاش رو به حرفهای

باباش ربط میدم. تخت ماهک رو ب��اال می��ارم و بغلش
میکنم و کمرش رو به محافظ

باالی تخت تکیه میدم. سینی رو روی پاهام می��ذارم و
لقمه های ریزی برای ماهک

میگ��یرم. خ��یره ب��ه ص��ورت اخم��آلودش لقم��ه رو ب��ه
دستش میدم و نیمه جدی میگم:

» من صدات رو نشنوم؟! روزهی س��کوت گرف��تی؟!
»

دس��تم رو پس میزن��ه و لی��وان چ��ایش رو ب��ه لبه��اش
میچسبونه. دستم رو پشت
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گ��ردنش می��ذارم و پیش��ونیش رو ب��ه قلب مرتعش��م
میچسبونم و با حسرت لب میزنم:

» من س���یمات رو ب���دون ص���دا هم دوس���ت دارم
اشکالی نداره. «نفسهای لرزونش ص��دا دار میش��ه و

شونههای نحیفش میلرزه. الهی من بهجای تو

عذاب بکشم دختر معصوم من! 

» همهی دردات ب��ه ج��ونم. ب��ا رو گرفتن��ات نکُش من
رو. «

 تازمانی که دکتر بیاد ماهک زیر ملحفه طبق معم��ول
این چند روز کز میکنه و من

هم توی اتاق سرگردون دور خ��ودم میچ��رخم. بع��د از
معاینه دکتر برگه ی ترخیص رو

امضا میکن��ه و ت��ا خانواده��اش س��ر برس��ن ه��ول زده
لوازمش رو جمع میکنم و دست

زیر پاهای ماهک میندازم و روی ویلچ��ر مینش��ونمش.
خیلی ضعیف و نال بعد از

هفت روز لب باز میکنه:
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» زنگ بزن به بابام. «

خش��م ش��عله میکش��ه و خ��ون ب��ه کاس��هی چش��مم
پاشیده میشه و با حرص میغرم:

» شوهرت هست! بابات رو میخوای چیکار؟! «

چش���م ازم می���دزده و دس���تهاش رو روی پاه���اش
میذاره:

» آخه گفته...� «

یک کالم با تحکم میگم:

» میریم خونه. «

ش���ونههاش جم���ع میش���ن و لبه���اش رو ب���ه حص���ار
دندونهاش درمیاره. بعد از تسویه از

بیمارستان ماهک رو سوار ماشین میکنم و ویلچ��رش
رو روی صندلی عقب قرار

میدم. س��رش رو ب��ه ص��ندلی تکی��ه داده و چش��مهای
بیفروغش رو به پنجره دوخته.

 لب تر میکنم:
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» نمیدونم یهو چت شد! اص��ال نگ��و، میخ��وای روزهی
سکوت بگیری هم بگیر،� ولی

حق نداری بگی خونه بابام و بابام بیاد! ت��و بای��د ت��وی
خونه باشی، نباشی آسمون رو به

زمین میدوزم. میدونی که من ته کله خرابیام. «

از گوش��هی چش��م نگ��اهش میکنم و عین��ا می��بینم ک��ه
تنش میلرزه. به خونه که

میرسیم ولیچرش رو توی آسانسور می��ذارم. خ��ودش
رو توی بغل میگیرم و چهار

طبقه رو باال میبرمش. جلوی در میایس��تم و ب��ه جیب
داخل پالتوم اشاره میکنم:

» میشه در رو باز کنی! «

در رو باز میکنه و با پام در رو میبندم ماه��ک رو روی
کاناپه مینشونم. ویلچرش رو

از آسانسور برمیدارم و به س��مت ماه��ک برمیگ��ردم.
جفتمون هم به دوش آب داغ

  1442                       



هکمن

احتی��اج داریم. لباس��هام رو درمی��ارم و خم میش��م و
دکمههای پالتوی خردلی رنگش

رو باز میکنم که دستش روی دس��تم میش��ینه. دس��تم
از حرکت میایسته و پلک باال

میکشم. مژههای بلندش بهم چسبیده و گولههای ریز
اشک از روی گونههاش

میغلته و پایین میاد. روی دو زانو میشینم،� بیصدا ه��ق
میزنه و لبهاش میلرزه.

انگ���ار ن���اخون روی روح و روانم کش���یده میش���ه.
دستپاچه میشم و تنش رو به آغوش

میکش��م. ب��از بغض لعن��تی ب��ه گل��وم هج��وم می��اره و
خفهام میکنه. دم عمیقی میگیرم

و هیچی نمیگم. مث��ل اینک��ه جفتم��ون هم ن��ای ح��رف
زدن نداریم. 

" ماهک "

حوله رو دورم میپیچه و روی تخت قرارم می��ده. س��ر
انگشتهام روی پاهای بیحسم
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میکش��م و دلم پ��اره میش��ه و یهج��ایی ت��وی مغ��زم
خونریزی میکنه. رفتم باالی کوه

قب��ل از اینک��ه حرک��تی� بکنم یکی من رو ه��ول داد!
مطمئنم، آخرین چیزی که یادم

ملق خوردنم��ه و هج��وم انب��وهی از ب��رف ک��ه زی��رش
دفن شدم. زمانی که خودم رو کثیف�

کردم و نتونستم تکون بخورم فهمیدم چه بالیی سرم
اومده و به ته دنیا رسیدم. بابام

گفت... دیگه صالح نیست بیشتر از این کش��ش ب��دیم
و بهتره هرکی بره سی زندگی

خودش! گفت سمیر داغه نمیفهمه، وقتی به خ��ودش
بیاد نمیخوادت و قبل از اینکه

تحق�یر بش�ی به�تره ازش بِک�نی. ازم خواس�ت م�رگ
خودم رو خودم امضا کنم! حوله

خودش رو دور شانش میپیچ��ه و لباس��هام رو از کم��د
برمیداره و کنارم میشینه.

رگ کلفتی� روی پیشونیش ب��اد ک��رده و روی گ��ردنش
نقطههای ریز سرخی پدیدار
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ش��ده. لباس��هام رو تنم میکن��ه و حول��ه دور موه��ام
میپیچه و میگه:

» سفر دبیام رو کنسل ک��ردم. م��یرم ج��ایگزین ج��ای
خودم و میثاق بفرستم. داروهات

خواب��آورن س��عی میکنم کم��تر از ی��ه س��اعت دیگ��ه
برگردم. بخواب خب؟! «

به قطرههای آبی که از روی س��ینهاش س��ر میخ��ورن
چشم میدوزم. بابا گفته بود اگه

س��میر من رو آورد خون��ه زن��گ ب��زنم از اینج��ا بی��اد
دنبالم. لب پایینیم رو اسیر دندونهام

میکنم و بیحوصله میگم:

» باب��ام گفت��ه ب��رم... «پرخ��اش میکن��ه و عص��بی داد
میزنه:

» هی نگو بابام بابام، باب��ات ب��ه من هم گفت من هم
شنیدم جوابش رو هم دادم! «

جفت بازوهام رو میون پنجههای قدرتمن��دش میگ��یره
و آروم تکونم میده:
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» اینقدر با این کلمه بابام رو مخ من تاتی ت��اتی نکن،
من رو روانی نکن من انبار

باروتم المصب! «

به هقهق میافتم. نمیتونم اینقدر خودخ��واه باش��م ک��ه
بهخاطر عشق بیکرانم به غل

و زنجیر این احساس بکشمش. اومدم توی زن��دگیش
تا آرامش و خوشی رو حاکم

کنم ولی با این وضعی که پیش اوم��ده از ین ب��ه بع��د
فقط جنگ اعصاب و دلخوریه.

توی خودم خ��رد میش��م و میش��کنم. دور از آغوش��ش
میمیرم و مثل آدمی که از جو

خارج شده نفسش بریده میشه، بعی��د می��دونم ب��دون
سمیر و عشق و محبتش بتونم

س��رپا بش��م ولی بای��د ب��رم، ب��رم ت��ا خوش��ی رو از
زندگیش و هواش نگیرم. مِن نصفهونیمه

خوشبختش نمیکنم. با فکر به این چیزا،� ب��ه نب��ودنش،
به ندیدنش، با نداشتنش
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حرص توی جونم ب��ه غلی��ان میافت��ه و ک��ف دس��تم رو
مکرر روی سینهاش میکوبم و

انتقام حال داغونم رو هم از سمیر بین��وا میگ��یرم. ب��ا
گریه فریاد میکشم:

» نباش...� پیش من نباش! از من دور شو لعنتی...� «

غض���بناک نگ���اهم میکن���ه. موه���ای خیس���ش روی
پیشونیش رها شده و دونههای درشت

آب از انتهای موهاش آوی�زون ش��ده و روی ص�ورتش
فرود میاد. نفسم میره برای

ابهتش ولی مجب��ورم. نبای��د پ��ا س��وز من بش��ه. زار و
بیجون انگشتهام رو مشت میکنم

و محکمتر روی س��ینهی س�وزان و س��تبرش میک�وبم.
دلم خون گریه میکنه ولی با

بیرحمی تموم زار میزنم:

» اص�������ال نمی��������....� نمیخ�������وامت. ب�������رو پی
کارت...نمیخوام�....� نمیخوام کنارم باشی. «
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کاسهی چشمهاش پ��ر خ��ون میش��ه پ��ُر خ��ون میش��ه.
دندون محکم روی هم میکشه.حلقهی انگش��تهاش رو
دور ب��ازوم بیش��تر میکن��ه و ش��دیدتر تک��ونم می��ده و

عربدههاش

گوشهام رو به صدا درمیاره:

» غلط میکنی من رو نمیخوای! اشتباه میکنی من رو
پس میزنی. باید من رو

کنارت تحمل کنی! «

تشدید وار و تاکیدی کلمه رو میکشه:

» ب�����اید! «

تقال میکنم ت��ا از دس��تش خالص ش��م. من رو جل��وتر
میکشه. سینهاش از فرط خشم

باال و پ��ایین میش��ه و چش��م ه��ای خونب��ارش رو ت��وی
صورتم به گردش درمیاره.

اشکهام رگب��اری از کاس��هی چش��مم س��ر میخ��ورن و
پشت سرهم روی گونه فرود

میان و باهم ادغام میشن. پلک پایین میکشم:
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» زوره؟ خواستنت زوره؟ «

نعره میزنه؛ ج��وری ک��ه هنجره��اش خش برمی��داره و
شونههای من رو میپرونه توی

صورتم براق میشه.

» آره، خواستن م��نی ک��ه همهی عم��ر و ج��ونم ت��ویی
زوره. بخوای نخوای باید من رو

تحمل کنی. راضی باشی نباشی برای منی! م������ن.�
»

از ته دلم هق میزنم .

» نگو برو، نگو دور شو، تو از من دور ش��ی ص��بح رو
به شب نمیرسونم. تو نفسهای

منی، بری نفسم میبُره خفه میشم. پسم ن��زن تکت��ک
نفسهام. «

» من رو اینج��وری میخ��وای؟ نص��فهونیمه! من ح��تی
نمیتونم حسشون بکنم. «
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قطره اشکی از چشمم سر میخوره و پشت دس��تش
پخش میش��ه. جفت ب��ا هم��ون ص��دای گرفت��ه ج��دی

میگه:

» خ��ودم پ��ا میش��م ب��رات، می��ذارمت روی ش��ونههام
هرجا که بخوای میبرمت. غمت

چیه عش��ق م��و فرف��ری من؟! چ��ه کام��ل چ��ه نص��فه
میخوامت ماه خانمم. بدجوری هم

میخوامت، دل من رو خون نکن با این حرفات. «

آروم میگیرم. کاش میشد

اونقدرا خودخواه و خ��ودبین ب��ودم ک��ه ب�دون در نظ��ر
گرفتن آیندهی سمیر مقابل بابا

بایس��تم و بگم میخ��وام بم��ونم. بگم ه��روقت از من
خسته شد ازش جدا میشم ولی

نمیشه. چطور میشه بگم بخاطر زنی که نمیتون��ه ن��ه
جسما نه روحا همراهیت کنه

بمون و بس��وز و بس��از! ی��ه عاش��ق هیچ��وقت راض��ی
نمیشه معشوقش عذاب بکشه. زمزمه میکنه:
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» میرم زود برمیگرم. استراحت کن ت��ا بی��ام باش��ه؟!
»

چونهام میل��رزه و ازش ج��دا میش��م. قرص��ام رو بهم
میده و ویلچرم رو کنار تخت

میذاره.

فورا حاضر میشه و نگاه حسرت بار من روی پاهاش
ر خ��ودم کش��یده میچرخه.نگاهم ب��ه س��مت پاه��ای س��ِ

میشه. پوزخند صدا داری میزنم که از توی

آینه نگاهم میکنه:

» این آینهی دق رو برای چی گذاش��تی جل��وی چش��م
من؟! «

پنج��ه الی موه��اش میکش��ه و کتش رو تنش میکن��ه.
موبایلم رو روی عسلی کنار

تخت می��ذاره و روی موه��ام رو میبوس��ه و ب��ا ص��بر و
عشق و نگرانی نگاهم میکنه:

» کاری داشتی باهام تم��اس بگ��یر، این هم آینهی دق
نیست. یه مدت رفیقته. زود
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برمیگردم. «

» مگه کار نداری؟! برو به کارت برس دیگه! «

کمی متعجب نگاهم میکنه و یه نگاه به تخت مین��دازه
و قد راست میکنه. 

» خب تلفنی حلش میکنم. «

چشم ازش میدزدم! چطور میت��ونم ازش دور بش��م؟
چطور نداشته باشمت عمرم؟

ص��دام میل��رزه. س��عی میکنم دراز بکش��م ک��ه س��ریع
کمکم میکنه:

» نه، یه هفته هم نبودی! تا تو ب��ری برگ��ردی من هم
میخوابم و بیدار میشم. «

مردد به مردمکه��ای مرتعش��م نگ��اه میکن��ه و ناگم��ان
باشهای زیر لب زمزمه میکنه.

 لب میزنم:» خداحافظ عشق من. «

با اولین بوق بابا جواب میده. بلن��د زار م��یزنم، از ت��ه
دل آتیش گرفتهام گریه میکنم

و بریده بریده میگم:
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» بابا بیا دنبالم. سمیر، رفت... «

» داری میری نمی دونم چرا با تو نمیجنگم...

چرا گریهام نمیگیره، چرا اللم، چرا سنگم...

من رو آغوش میگیری از این سر خ��ورده ت��ر میش��م،
میدونم بعد از این روزا فقط

افسردهتر میشم...

برم دیوونتر میشم برام مرگه ازت کَندن... «

باب��ا کلی��د زاپ��اس رو از ب��االی الم��ک گ��از برمی��داره و
لوازم من رو جمع میکنه و مِن

گریون با خیره شدن های طوالنی به جای جای خون��ه
تموم خاطرات

های پرشور و التهابمون رو از نظر میگ��ذرونم و قلبم
رو توی این خونه جا میذارم و

ب��ه س��مت خون��ه باب��ا روون��ه میش��یم. اش��کهام رو ب��ا
آستین پالتوم پاک میکنم. صدای

آروم و محزون بابا بلند میشه:
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» نمیخواستم روزی رو ب��بینم ک��ه س��میر ازت خس��ته
شده و تو سرخورده و افسرده

نمیتونی کاری بکنی! خودت که بهتر از من میدونی...
»

چشم از شیشهی تبدار میگیرم و دل از دونههای تمیز
برف میکَنم. حس معلق

بودن دارم؛ انگار بین دوزخ و برزخ گ��یر ک��ردم! مث��ل
آدمی که داره توی باتالق فرو

میره ولی امیدوارانه دستوپا میزنه. گ�ردن ب�ه س�مت
بابا میچرخونم تا حرفش رو

ادامه بده:» آدما تا پرشور و داغن، ت��ا کلهاش��ون ب��اد
داره فکر میکنن صبر ایوب دارن ولی وقتی

از ت��اب و تب می��افتن ت��ازه میفهمن چی گفتن و االن
چی میخوان! «

نگ��اه نوازش��گرانهای ب��ه ص��ورت خیس و رنج��ورنم
میندازه و پوف بلندی میکشه:

» نمیخ���وام کوچک���ترین ت���رحم و س���رخوردگی از
اطرافیانمون دریافت کنی! کارهای
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طالقت رو جور کردم، فقط امضاهای خ��ودت مون��ده
و سمیر! بعدش میریم،

برمیگردیم آمریکا! «

زب��ونم ب��ه س��قف دهنم میچس��به و غم و غص��ه ب��ا
سرعت به بندبند جونم سرایت میکنه

و پردهی س��یاهی روی قلبم کش��یده میش��ه! انگش��ت
سبابهام روی بخار پنجره کشیده

میشه و با بیحالی مینویسم:

» غ���روِب جمعه���ترین ح���الِت ممکن���ام. همونق���در
غمانگیز، همونقدر دلگیر! ) نازنین ( «

" سمیر "

ترمزدستی رو میکشم بهخاطر برفهای روی آسفالت
تایرها سر میخورن و ماشین

نیمچ��رخی دور خ��ودش میچرخ��ه. مغ��زم ارور داده و
توی هوای سوزدار بهمن ماه از

درون میسوزم و فقط به یه ک��بریت احتی��اج دارم ک��ه
بترکم و هرچی که هست و
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نیست رو به آتیش بکشم. فکر کردم بعد از اون همه
داد و جدل ماهک فهمیده که

من ازش دست نمیکشم. بهخاطر همین بهش اعتماد
کردم و ترس و حسرتی که ته

چشمهای بیروحش موج میزد رو نادی��ده گ��رفتم رفتم
شرکت تا کارهام رو روبهراه

کنم و یهمدت طوالنی رو وقف درمان روحیه و جسم
ماهک بکنم. غذا خریدم و وقتی

با خونهی سوت و کور مواج��ه ش��دم ریتم قلبم کن��ده
شد و انگار آب جوش روی تنم

ریختن. آخرشم پدرش کار خ��ودش رو ک��رد، ولی من
مصممتر از این حرفهام که با

این قایم باشک بازیها کم بیارم و بذارم مف��تی مف��تی
زنم رو از چنگم دربیارن صرفا

جهت افکار مالیخولیایی خودشون. اولش قضیه رو با
پدرم درمیون گذاش��تم و اون همس��ریع ب��ا آق��ا س��عید
تماس گرفت. ولی مرغش ی��ه پ��ا داش��ت و ب��ه پ��درم

گفته بود ماهک
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دیگه برنمیگرده پیش سمیر. مادرم هم که حال فجیع
من رو دید هول زنان خودش

رو به خونهشون رسونده ب��ود و ب��از هم آب پ��اکی رو
روی دستش ریخته بودن، قبل از

اینکه منفجر بشم ب��ا حف��ظ همهی ارزش و احترامه��ا
خودم وارد عمل شدم. موبایلی

که میثاق برام جور کرده بود رو می��ون مش��تم فش��ار
میدم و با رگهایی که به غلیان

افتاده بود زنگ واحد خونهی پ��دری ماه��ک رو م��یزنم.
کسی جواب نمیده! موهای

خیسم رو توی چنگم میگیرم و پشت به آیفون میکنم
و شماره ی خونهاشون رو

میگیرم. جواب ک��ه نمی دن ناچ��ار در ورودی نگهب��ان
رو باز میکنم و همین که از

جلوی نگهبانی رد میشم بدو بدو به سمتم میدوه و از
پشت پالتوم رو چنگ میزنه

و نفس زنان میگه:
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» آقای آریا شرمنده آقای مهندس تاکی��د ک��ردن ش��ما
رو راه ندم داخل ساختمون. «

با غضب و خشم غیرقابل کنترلی پس��ش م��یزنم و از
روی شونه نگاهش میکنم و از

بین فک قفل شدهام میغرم:

» میرم دنبال زنم بعدش به گفتهی آق��ای مهندس��تون
پام رو اینجا نمیذارم تا شما

مجبور نشی جلوم رو بگیری. «

ملتمس ازم آویزون میشه و من پرصالبت قدمهام رو
محکم برمیدارم. نمیذارم

ج��ونم رو خودخواهان��ه ازم بگ��یرن. دیگ��ه بای��د چی
میگفتم تا متقاعد بشن من

همهج��وره ماه��ک رو میپرس��تم! همین ک��ه جل��وی در
آسانسور میایستم در کشویی

آسانسور باز میشه و آقا سعید خیلی جدی و اخمو از
اتاقک خارج میشن و سینه به
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سینهام میایستن. حداقلش ق��دم ی��ه چن��د وجب ازش
بلندتره. نگاهی به شونه های و

موهای خیسم مین��دازه و بازوه��اش رو بغ��ل میکن��ه و
اخم هاش رو غلیظ تر به رخم

میکشه:» خیر� باشه! زنگ تلفن و آیفونمون س��وخت!
»

ب��دون کلمهی اض��افهای، ب��دون اینک��ه س��ر بلن��د کنم
میگم:

» اومدم دنبال ماهک! «

گوشهی لبش به سمت باال کشیده میشه:

» چیزی از ماهک نمونده، دنبال چی اومدی؟! «

-دنبال همون هیچی!

دستش رو روی کتفم میکوبه:

» برو سمیر. ب��ذار این قض��یه ب��ه نف��ع ه��ر دو ط��رف
تموم بشه! بابات هم زنگ زد، مادرت

هم ت���ا اینج���ا زحمت کش���ید اوم���د. من از ح���رفم
برگشتم؟!� «
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بیچاره وار موه��ای خیس��م رو چن��گ م��یزنم. مردم��ک
های سیاهم عین ماهی توی

تنگ، بیتاب و عاصی توی کاسهی پر خون چش��مم ب��ه
گردش درمیاد.

» ماهک... «

-ماه���ک هم از تص���میمش برنگش���ت! ب���رو پس���رم،
نمیخوام جفتتون� حس شکست داشته

باشید!

غم توی چشمهاش میشینه:

» نمیخوام فردا پسفردا نتونی دخ��تر نص��فهی من رو
با خودت همراه کنی،� نتونی به

هم��ه نش��ونش ب��دی و احس��اس کس��ر ش��ان داش��ته
باشی و ماهک رو با اینچیزا له کنی.

نتونی با افتخار نشونش بدی و بگی این خ��انم زنم��ه.
از هزارتا متخصص پرسیدم توی

صد نفر روی یه نفر فیزیوتراپی جواب داده! شاید دو
هفتهی اول بتونی کنار بیای

  1460                       



هکمن

ولی از هفتهی سوم دیگه کالفهات میکنه، حوص��لهات
رو سر میبره و خس��تگیتماهک رو م��یرنجوه! میخ��وام
قبل از اینکه ماهک یا ت��و کم بی��ارین قط��ع کنم نقط��ه

این

اتصال رو. «

عقبعقب میره و سوار آسانسور میشه و من رو مات
و حیرت� زده جا میذاره! مگه

میشه کم بیارم؟ میشه عاشق بود و خسته شد؟ مگه
ما آدما عاشق ظاهر یکی می

شیم؟ تکلیف روح و قلبمون چی میشه؟ حیرون پل��ک
میزنم و با نفسی که یاریم

نمیکنه از البی ساختمون خارج میش��م و ب��ا تش��ویش
زیر بارش شدید برف قدم رو

راه میرم و به خط خود ماهک زن��گ م��یزنم. نمی��دونم
چند دفعه گرفتمش، نمیدونم

چقدر زنگ زدم و جواب نداد، فقط به خودم اومدم و
دیدم هوا گرگ و میشه و برف
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بند اومده! من بیامون جلوی س��اختموش راه رفتم و
متوجه گذر زمان نشدم! سرما به

بافت ه�ای ب�دنم نف�وذ ک�رده و زانوه�ام از ش�دت یخ
زدگی میلرزه. لرزون قدم برمیدارم

و سوار ماشین میشم. سینوس هام ب��ه درد افت��اده و
طبل توی مغزم میکوبن. کف

دستم رو از سر درمون��دگی چن��د ب��ار ب��ه ش��دت روی
پیشونیم میکوبم و برای بار

هزارویکم شمارهی ماهک رو میگیرم. باالخره بع��د از
چند تا بوق جواب میده و قلب

من دوباره به تپش میافته! با هقهق عجیبی میگه:

» سرما میخوری! «

سرم رو به صندلی تکیه می��دم. ب��ا درد پل��ک روی هم
میکوبم و گرفته و دلخور

مینالم:

» تو من رو میکشی بعد نگران سرما خوردن م�نی؟!
»
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با تمسخر اضافه میکنم:

» کو شعارهات؟ ما باید پشت هم باش��یم و ت��وی ه��ر
خوشی و تلخی دست هم رو ول

نکنیم؟ خوب بلدی سخنرانی بکنی نه؟! «

نفس کم میاره و به سختی میگه:» اینجوری... ب��رای
هردومون بهتره! دارم جون میدم ولی... باید تا تهش

بریم! من و

تو دیگه به جایی نمیرسیم.� «

از کوره در میرم و عربده میکشم، مش��تهام فرم��ون
رو نشونه میگیره و هرکلمهش

زخم سینهام رو عمیقتر� میکنه:

» غلط میکنی از طرف من هم تصمیم میگیری! مگه
تنها تو توی این زندگی نفس

کش��یدی؟! بیج��ا میک��نی خ��ط و ت��ه ب��رای زن��دگیمون
تعیین میکنی. «

نفسنفس میزنم و درد سرم اونقدر فجیع هس��ت ک��ه
نمیتونم پلک باز کنم.
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انگشتهام رو روی پیشونیم میکشم و زبونم به تهدی��د
میچرخه:

» میای خونه! اگه نیای... «

میپره وسط حرفم و جیغ میکشه:

» نمیام نمیام! نمیشه بی��ام. بهخ��اطر خ��ودت هم ک��ه
شده عاقل باش! «

استارت میزنم و سردی زمستون غالب ص��دا و لحنم
میشه. فرمون رو میچرخونم:

» خ����ودت عین بچهی آدم نمی����ای پس! باش����ه من
میارمت. «

تلفن رو قط��ع میکنم و محکم روی س��ینهی ماش��ین
پرتش میکنم. وقتشه اون روی

من خودش رو نشون بده...

" دانای کل "

ب��رنج رو آبکش میکن��ه و تلفن بیس��یم خون��ه رو بین
شونه و گوشش جابهجا میکنه:

» خب من االن چیکار کنم؟! «
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میثاق با شیطنت میخنده:

» هیچکار، برو اون یاسی که نه باال داره نه پ��ایین رو
ب���رای من بپ���وش! «آی���ه چش���م درش���ت میکن���ه و

سیبزمینی ته قابلمه میچینه:

» پروو! دو دلم برم خونه ماهک اینا یا نه؟! آخ��ه اون
روزی که رفتیم مالقاتش گفت

دیگه نیاید پیشم. «

آهی میکش��ه و لبهی م��یز ص��بحانه خ��وری میش��ینه.
جیگرش بیشتر از هر کسی برای

رفیقش سوخته. وقتی شنید چه اتفاقی افتاده تا مرز
خونریزی و به خطر افتادن جون

ج��نین دو ماه��ه اش پیش رفت! میث��اق از وض��عیت
نابسامان و پا در هوایی سمیر

میگفت و بغض آیه سر باز میکرد و ع�زای دوریش�ون
رو میگرفت. میثاق بعد از

چند لحظه مکث مهربون میگه:
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» نمیدونم خانمم. میخوای زنگ ب��زن بهش ب��بین اگ��ه
راغب بود برو ببینش! «

�سمیر چطوره؟!

میثاق یه کلمه میگه:

» ویرون! «

صدای زنگ در میاد و آیه متاثر از حرفه��ای میث��اق نم
زیر پلکهاش رو میگیره و از

آشپزخونه خارج میشه:

» م���واظبش ب���اش. من هم االن ب���ا ماه���ک تم���اس
میگیرم... «

ب��دون نگ��اه ک��ردن ب��ه آیف��ون در رو ب��از میکن��ه و ب��ا
حواسپرتی تموم میچرخه و چتری

ه��ای بلن��د ش��دهاش رو پش��ت گوش��ش میزن��ه و در
ورودی رو هم باز میکنه:

» شما هم یهکم دست بجنبون کارهات رو انجام ب��ده
زود بیا خونه ساعت شش وقت
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س��ونوگرافی دارم. «دل میث��اق میل��رزه ش��وق پ��در
شدن لبخند شیرینی روی لبش میاره. قویتر از حسی

که آریوس بعد از کلی حرف و دلی��ل و منط��ق قب��ول
کرد بهش بگه بابا. صندلیش رو

میچرخونه و آروم و پر احساس پچ میزنه:

» چشم خانمی! من چاکر نخود و مامانش. «

صدای آیه با مخلوتی از خجالت بلند میشه:

» آقایی آقا... «

همین که به سمت در میچرخه با دی��دن ف��رد آش��نایی
پاهاش به پارکتهای قهوهای

رن��گ س��الن میچس��به و قلبش ب��ه ش��دت میکوب��ه و
پلکهاش خفیف� میلرزه. بیتوجه

به حرف زدنهای میث��اق تلفن رو قط��ع میکن��ه. مس��خ
شده عین تیرچراغ برق وسط

خون��ه خش��کش زده و نفس��ش ت��وی س��ینهاش حبس
شده. عکس پروانه رو بارها توی
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گ���الری و آلب���وم بچگی میث���اق دی���ده ب���ود و خ���وب
میشناستش.� میترسه؛ یکسال از

ازدواجش��ون میگذش��ت و خ��واهش ه��ای میث��اق و پ��ا
درمیونی محسن هم حتی راضیش

نکرده بود ت��ا آی��ه رو ب��ه عن��وان عروسش��ون بپ��ذیره.
کینهی شتریش سر باز کرده بود و

آخرین باری که میثاق رو دیده ب��ود، تاکی��د ک��رده ب��ود
دیگه پسری به اسم میثاق نداره

و فکر میکنه اون رو هم مثل مرص��اد از دس��ت داده!
آرزوهاش رو توی میثاق خالصه

کرده بود و میخواست دختری رو براش انتخ��اب کن��ه
که از هر نظر بینظیر باشه! اما

میثاق با عاشق شدنش رویاهای پروانه رو به باد داد.
کینهاش نمیذاشت تعریف های

محسن و پسرش رو درم��ورد آی�ه رو بش�نوه و قب�ول
کنه که آیه روح به زندگی پسرش

بخشیده و میثاق رو ص��احب خ��انواده ک��رده! ب��االخره
بعد از سه هفته کلنجار رفتن با
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خودش در حالی که کینه رو از دلش پاک کرده ب��ود و
اجازه داده بود محسن از

زندگی و بچهها و خانمی آیه بگه تا اندک محبتی ت��وی
دلش نفوذ کنه! مگه همهی

آرزوش این نیست که پسرش خوشبخت بش��ه و اون
همه به خوشی پسرش شان کنه!

مگ��ه همیش��ه از خ��دا نمیخواس��ت میث��اق خ��ط روال
زندگیش رو پیدا کنه! حاال که پیداکرد بود دیگه قهر و
ع��اق ک��ردن ب��ه درد نمیخ��ورد ک��ه هیچ، میث��اق رو هم

ازش

میگ��رفت. وق��تی ت��وی لفاف��ه ب��ه ش��وهرش گفت
تصمیمش چیه و منتظر اشارهست

محسن هم نامردی نک��رده ب��ود و پی��از داغ خوش��ی و
خوشبخت بودن آیه و میثاق رو

زیاد کرده و با خبر� ب��ارداری آی�ه هم ش��وکهاش ک��رده
بود. پروانه با شنیدن� خبر نوه دار

شدنش تموم کینه و حسد ها رو دور ریخت��ه ب��ود و ب��ا
دست پر به خونهی پسرش
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اومده بود. درست زمانی اومده بود که آری��وس مه��د
بود و میثاق سرکار، پس راحت

میتونست با آیه حرف بزنه و از این همه غیبتش بگه!
کیسههای خرید و کادوها رو

توی دس��تهاش جابهج��ا میکن��ه و در رو میبن��ده و وارد
خونه میشه. مقابل آیه

میایسته و چادرش رو از سرش درمیاره و دو ط��رف
لبهاش رو کش میده و مقابل

چه���رهی بهت زدهی آی���ه خم میش���ه و گونه���اش رو
میبوسه:

» سالم عروسم! «

چشمهای ستاره بارونش رو روی شکم آیه سر می��ده
و با شوق و ذوق میگه:

» دوباره مادر شدنت مبارک. «

راه نفس آی���ه ب���از میش���ه و ب���ا خل���وص مهرب���ونی
دستهاش رو دور پروانه میپیچه و با

بغض و خوشحالی هق میزنه:
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» خوش اومدین. «

" سمیر "

با دو انگشتم و روی فرمون ض��رب میگ��یرم و دس��ت
دیگهام رو روی زانوم مشت

میکنم. س����ر میچرخ����ونم و از بس ب����ه پنج����رهی
خونهشون زل میزنم چشمهام

میسوزه. با استرس وافری ن��وک کفش��م رو ب��ه ک��ف
ماشین ضربه میزنم. پوست لبم رو

به دندونم میگیرم و میکشم. بعد از دو هفته بیخ��وابی
و بیقراری امشب قراره

ب��االخره تونس��تم خواس��تهام رو عملی کنم. درس��ت
زمانی که میخواستم بی��ارمش پیش��خودم احض��اریهی
دادگ��اه ب��ه دس��تم رس��ید! انگ��ار من رو ت��وی تن��ور

انداختن، سوختم و

توی یهلحظه آتیش گرفتم. مث��ل اینک��ه ج��دی نگرفت��ه
بودن حرفم رو! من که گفتم

بدون ماهک وجود ندارم. زدم به سیم آخر و کاری که
نمیخواستم بکنم رو کردم.
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کلی��د ویالی لواس��ون رو از میث��اق گ��رفتم و کاره��ای
شرکت رو تا بعد عید ردیف کردم و

گفتم یه م��دت ط��والنی نیس��تم! کس��ی ج��ز میث��اق و
مادر ماهک از کاری که میخواستم

بکنم خبر نداشتن. شدم عین معتادی ک��ه م��واد بهش
نرسیده. دارم جون میدم از

نبودنش، دو هفتهست خونه نرفتم! خونه بدون ماهک
خرابهست برام، دیوارهای خونه

ب��ه ج��ون میافت��ادن و دس��ت دور گل��وم میپیچی��دن� و
نمیذاشتن نفس بکشم.

نمیدونستم تا این حد دلبستهی زنی شدم که اقتدار و
عاقلیش من رو عاشق کرد.

انگشت الی موهای پریشونم میکشم و با ت��ک زنگش
قلبم به درد میافته. پیاده

میشم و پالتوم رو دور خودم میپیچم و کفش��هام روی
برفهای تمیز و براق رد

مین��دازه. در رو ب��از ک��رده، ب��دون کوچک��ترین س��ر و
صدایی وارد البی میشم و روی
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نوک انگشتهام قدم برمیدارم. میرم طبقهی اول و از
اونجا سوار آسانسور میشم.

میچرخم و نگاهی توی آینه ق��دی ب��ه خ��ودم مین��دازم.
رنگم پریده و لبهام عین

هن��دونهی ک��ال بیرنگ��ه و از ش��دت هیج��اِن دی��دنش
مردمک های درشت شدهام

میلرزه. دل ضعفه میگیرم و ی��ه چ��یزی ت��وی وج��ودم
سقوط میکنه. آسانسور

میایسته و با باز شدن در فورا خارج میشم. جلوی در
ایستاده و انگشت اشارهاش رو

جلوی دماغش نگ��ه داش��ته و دس��تش رو تندتن��د روی
هوا تکون میده تا وارد خونه

بش��م. کمی خم میش��م و همینط��ور ک��ه کفش��هام رو
درمیارم پچ میزنم:

» خوابیده؟! «

لبهاش رو جمع میکنه و از روی تاسف خفه میگه:
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» آره، سوپش رو نمیخورد که با مکافات ریختم ت��وی
حلقش!� «دلم برای همین لجبازیهاش هم تنگ ش��ده!

اون هم مثل منه؟ دلش پر میکشه

ب��رای یهلحظ��ه ب��ودنم؟ آه بیص��دایی میکش��م، ب��رای
بودنش شب رو به صبح میدوزم!

من فق���ط عاش���ق نیس���تم. من دی���وونهِی عاش���قم.
چشمهام در اتاق خواب بستهی

روبهروییش رو نشونه میگیره:

» اونهم خوابه. چشم از این دختر برنمیداشت، انگ��ار
به دلش افتاده بود امشب یه

اتفاقایی میافته. «

خندهای که میاد روی لبم بشینه رو میخورم و نفس��م
رو حبس سینهام میکنم تا

ص��دای نفس��هام هم ب��اعث بهم خ��وردن نقش��هامون
نشه. وضعیت خیلی مسخرهای

شده! بهخاطر یه حادثه زنم رو ازم جدا ک��ردن و مِن
مردِ گنده برای دیدن زنم باید
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شبونه و دزدکی وارد خونهی پدرزنم بشم. در اتاقش
رو باز میکنم و به تیغهی در

تکیه میدم. هیکل ریزه میزهاش رو میبینم که زیر پتو
مچاله شده و آروم نفس

میکشه. به وجد میام و دلم از این همه شور و ش��وق
میترکه! حالی شبیه حال شب

عروسیمون رو دارم. تلخخند ک��وچیکی م��یزنم. پ��ا ب��ه
سمتش تند میکنم و آروم پتو

رو کنار م��یزنم و ملحفهی روی تختش رو ب��ا کم��ترین
برخورد دستم با بدنش دورش

میپیچم. لبهای قش��نگش از هم فاص��له گرفت��ه و اخم
کمرنگی بین ابروهاش جا

گرفت��ه! دارم دل��دل م��یزنم ت��ا ی��ه ک��ام عمی��ق از
شیرینترین عضو صورتش بگیرم.

لبهام رو داخل دهنم میکشم تا جلوی مادرش نزنه به
سرم. با هول و نگرانی

مادرانهای میگه:
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» پتو رو هم بردار بچهم سردش نشه! «

پش��ت انگش��تم رو روی گ��ونهی گ��رد و یخ زده��اش
میکشم. ماه خانومِ من خیلی

سرماییه! با احتیاط یه دستم رو زیر زانوهاش می��برم
و دست دیگهام رو چفت کمرش

میکنم و ب��ه آغ��وش میکش��مش و محکم ب��ه خ��ودم
فشارش میدم. قلبم توی سینهام

بیتابی میکنه. دوست درام اینقدر به خ��ودم فش��ارش
بدم تا توی وجودم حل بشه وکسی نتون��ه ازم دورش
کنه. مادرش پتو رو روش میندازه و جلو ت��ر از من از

اتاق

خارج میشه و در آسانسور رو برامون باز میکنه.

» فردا خون به پا نکنه خوبه! «

وارد آسانس��ور میش��یم. نگ��ران بازوه��اش رو بغ��ل
کرده. توی گلو میخندم و چشم از

صورت ماه ماهک نمیگیرم. آسانسور میایسته.
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» قِلقش دستمه، نگران نباشید ش��ما فق��ط آقاس��عید
رو آروم نگه دارید. «

س��ری تک��ون می��ده و از س��اختمون خ��ارج میش��یم.
ریموت در ماشین رو میزنم. در

صندلی جل��و رو ب��از میکن��ه و اه��رمش رو میکش��ه ت��ا
صندلی به حالت خوابیده دربیاد.

ماهک غرق خ��واب رو روی ص��ندلی ق��رار می��دم و در
رو میبندم و به عقب میچرخم و

به رسم تشکر س��ر پ��ایین مین��دازم و ب��ا لح��نی پ��ر از
سپاسگزاری میگم:

» ممنون، اگه شما نبودین من حاالحااله��ا ت��وی آتیش
لجبازی آقاسعید و ماهک

میسوختم. ما از تهران میریم. «

دهن باز میکنه که سریع دستم رو جلوش میگیرم:

» کجاش رو ازم نخوایی�د ک�ه بگم. زم�انی برمیگ��ردم
که ماهک سر پا شده باشه! من
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ایمان دارم که ماهک خوب میشه، شده باش��ه ج��ونم
رو در اضای خوب شدنش

میدم. «

اش��کهای دونهدون��ه از پل��ک ه��اش آوی��زون میش��ه.
سنگین نفس میکشم:

» وسایل و ویلچرش رو بذارید توی پارکینگ لطف��ا ت��ا
صبح میثاق بیاد برداره. «

دس��تم رو میگ��یره و بغض و ان��دوه ص��داش ن��اراحتم
میکنه. تنها آدمی که درکم کرد

خ��ودش ب��ود! و من ت��ازه فهمی��دم ماه��ک عالوه ب��ر
شباهت ظاهری عجیب اخالقش هم

کپی مامانشه.» مواظبشی دیگه؟! «

مغموم و زهر دار میخندم:

» ماهک جوِن منه، میشه مواظب جونم نباشم؟! «

مادرونه بغلم میکنه و از قول میگیره تا ماهک رو سر
پا برش گردونم. تا زمانی که
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وارد ساختمون نشده جلوی ماش��ین میایس��تم. همین
که در بسته میشه سوار میشم

و صندلی ماهک رو بیش��تر میخواب��ونم. ش��الی ک��ه ب��ا
خودم از خونه آوردم رو روی

موهای طالیی رنگش میکشم. 

» ماهم؟ ماه کوچولوم؟ آمادهای بریم جایی که فقط
خودمون باشه و خدامون؟! « ب��ه طل��وع آروم آفت��اب

نگاه میکنم و زیر لب خطاب به

ماهک به خواب رفته زمزمه میکنم:

» میریم به امید فرداهایی خوش... «

" ماهک "

ب��ا اص��ابت ش��قیقهام ب��ه ج��ای س��فت و س��رد س��ریع
پلکهام رو از هم فاصله میدم.

گیج ومنگ ب��ه م��وقعیت خ��ودم نگ��اه میکنم. من ت��وی
ماشین چیکار میکنم؟ سر

میچرخونم و تا سمیر رو توی فکر و اخمو میبینم بن��د
دلم پاره میشه. وحشت زده
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دستهام رو جلوی دهنم میگیرم و فریاد میکشم:

» سمیر ما کجاییم؟! «

به خودش میاد و ب��ا لبخن��د و دلتنگی نگ��اهم میکن��ه:»
بیدار شدی ماه بانو؟! «

ماشین رو یه گوشه پارک میکنه و صندلیم رو درست
میکنه. نگاه نگرانم رو از

صورتش جدا نمیکنم. من رو چهجوری از خونه خ��ارج
کرده؟ وای بابام اگه بفهمه!

هرچقدر توی این دو هفت��ه و چن��د روز مام��ان و عم��و
پادرمیونی کردن با دالیلی که

من رو ق��انع ک��رده ب��ود، اونه��ا رو هم ق��انع ک��رد و
نذاشت سمیر پا به خونهش باز بکنه.

روزی که احضاریه رو براش فرستاد مُ��ردم و ب��ه زور
سروم زنده شدم. وضعیت جسمیم

اینق��در افس��رده و م��نزویم نک��رده ب��ود ک��ه دوری از
سمیر جونم رو ذرهذره از حلقم بیرون

  1480                       



هکمن

کشید. حس یه آدم بی دس��توپا و بیه��ویت رو داش��تم.
چی میشه که آدم اینقدر

عاشق و دلسپرده میشه؟! مگ��ه س��میر چی داره ک��ه
من بدون اون نفس کم میارم؟!

دس�����تهای پهن و داغش رو روی ص�����ورت یخ زده و
سردم میکشه و سرم رو به

سینهاش میچسبونه. حس شیرینی زیر دلم میپیچ��ه و
آرامشی که ازش میگیرم

گل��وم رو س��نگین میکن��ه و نم اش��ک ت��وی چش��مهام
میشینه. دستم رو مشت میکنم و

ضعیف میگم:

» چیکار کردی تو؟! من رو چهج��وری آوردی اینج��ا؟!
سمیر، بابام! «

» چیکار کردم؟ حقم رو گرفتم! «

ص��داش از ف��رط خش��م و غص��ه خش برمی��داره و
حلقهی دستش رو دورم تنگتر

میکنه:
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» میدونی توی این مدت چی به سرم اوم��د؟ ش��ب و
روزم رو گم کرده بود بدمصب.

مغ��زم خ��اموش ش��ده ب��ود، نمیدونس��تم چیک��ار کنم،
خونه نرفتم بی تو تحمل خونه رو

ندارم! تحمل هیچی رو ندارم. تو باید باشی که خوب
باشم، سرپا باشم! میفهمی؟! «بغضم با هر ض�رب و
زوری که شده سر باز میکنه. سر از سینهی ستبرش

فاصله

می��دم و ب��ا چش��مهای خیس��م ب��ه ص��ورت رنج��ور و
پراخمش نگاه میکنم:

» سمیر؟ ما آیندهای باهم نداریم... «

به پاهام اشاره میکنم:

» دیگ��ه ن��داریم. من رو برگ��ردون خون��ه، ب��رو دنب��ال
زندگیت... حروم نشو با من... «

با خشم عجیبی یقهام رو به مش��ت میکش��ه و ص��دام
رو توی گلوم خفه میکنه.

عضالت تنم شل میشه و گرم��ای وج��ودش ب�ه ش�عله
میکشه قلب و تن یخزدهام رو.
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توی خلسهی شیرینی فرو م��یرم و وض��عیت خ��ودم و
جایی که هستیم رو فراموش

میکنم و پرشور و غیرارادی همراهیش میکنم. بع��د از
چند لحظه بیمیل ازم دل

میکنه و نفس زن��ان پیش��ونیش رو ب��ه پیش��ونیم تکی��ه
میده. آروم پچ میزنم:

» کجا میریم؟! «

تمنای و خواهش صداش از خود بیخودم میکن��ه! پس
تنها من نبودم که مردم از

دوریش.

» میریم جایی که کسی نتونه تو رو ازم بگیره، کسی
نتونه من رو از زندگیم

دور کن��ه. م��یریم ک��ه پرق��درتتر برگ��ردیم و ب��ه هم��ه
نشون بدیم چهجوری پای

پیوند و قسم عاشقیمون موندیم. هرک��اری ک��ه بت��ونم
میکنم. هرچیزی که
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بخ���وای رو ب���رات ف��راهم میکنم فق��ط، ب��ودنت رو
حضورت رو از من دریغ نکن. تو

رو به خدا پای من بمون ببین من چهج��وری ش��ب رو
روز میکنم و جای ماه و

خورش��ید رو بهخ��اطرت ع��وض میکنم. باش��ه م��اه
خانومم؟ «

درد صداش و کالفه ادا کردن کلم��اتش ب��اعث میش��ه
این دوهفته تنهاییم توی

ذهنم پررنگ����تر بش����ه و درد نگ����اهش رو درک کنم.
میخوای باز هم به ندای دلم

گوش بدم و باهاش همراه بشم! آخرش مهم نیس��ت
چی میش��ه! من رو وس��طراه ول میکن��ه ی��ا تم��وم
مردونگیش رو کف دستش میگیره و نفس به نفسم

زن��دگی میکن��ه، مهم همین لحظهس��ت ک��ه دلم عین
آهنربا من رو چفتوبست

س��میر میکن��ه. ص��ورتش رو ق��اب دس��تهام میکنم و
نگرانی دلم رو به شور

میندازه:
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» بابام... «

» با من! «

-من رو چهجوری از خونه بیرون آوردی؟!

بم و مردونه میخنده. چی��نی ک��ه گوش��هی چش��مهاش
میافته خیلی

قشنگترش میکنه. جوری چهرهاش رو ج��ذاب میکن��ه
که دوست دارم فقط

ب��رای من بخن��ده! فق��ط من این قی��افهی مردون��ه و
جذابش رو ببینم.�

» ت��ا آخ��ر عم��ر م��دیون مام��انتم، اگ��ه نب��ود من دق
میکردم! تنها آدمی بود که

درکم کرد و کمکم کرد تا ماهم بازم کنارم بشینه. «

دستهام رو میون دستهاش میگیره لبخن��دش خن��دهی
روی لبم میکاره:

» بریم خانمی؟! «

نرم پلک روی هم میکوبم و چشمهاش که برق میزنه
عشق توی دلم

  1485                       



هکمن

میپیچ��ه و ح��الم رو خ��وب میکن��ه. ت��وی همین چن��د
دقیقهای که کنارشم قلبم

منظم میکوبه و ح��ال ه��وای گری��ه و زان��وی غم بغ��ل
گرفتن از سرم پریده!

هیج��ان دارم و همهی تنم از ش��دت ش��وق و عش��ِق
دوباره نبض گرفته. خودم و

زندگیم رو سپردم دست خدا و س��میر و زم��ان! ب��ذار
ببینیم� قسمت ما رو تا کجا

میکش���ونه. ب���ه ی���ه ویالی معم���ولی ت���وی لواس���ون
میرسیم. قبل از اینکه بپرسمویلچرم رو چرا نیاوردی

دست میندازه دورم و از صندلی جدام میکنه.

دستهام رو دور گردنش حلقه میکنم. دو سه تای پل��ه
ی ورودی رو باال

اومدیم و جلوی در ورود به سالن میایسته:

» در رو باز کن. «

در رو باز میکنم و دوب��اره نگ��اهش میکنم. س��والم رو
از چشمهام میخونه و
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میگه:

» دیشب مامانت توی سوپت ش��ربت خواب��آور ریخت
و برای همین تو اینقدر

سنگین و عمیق خوابی��ده ب��ودی. نص��ف ش��ب اوم��دم
دنبالت نمیتونستم ویلچرت

رو ب��ردارم و سروص��دا بکنم ت��ا باب��ات بی��دار بش��ه و
بیچارهام بکنه. گفتم میثاق

بیارتش. «

سرم رو تکون میدم. من رو روی کن��ار ش��ومینه روی
تشکی که پهن شده بود

ق��رار می��ده و از ویال ب��یرون میزن��ه. ی��ه ویالی نقلی
خوشگل! با یه دست مبل

ساده که روبهروش آشپزخونه کوچیک قرار داش��ت و
انتهای سالن شومینه به

دیوار چسبیدهاش قشنگترش کرده بود. لرزی ب�ه تنم
میشینه و به نور
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خورشیدی که توی سالن رو روش��ن ک��رده ب��ود نگ��اه
میکنم. مطمئنا بابا تا االن

بیدار شده و نمیدونم واکنشش از نبود من چی بوده!
طفلک مامانم. سمیر با

دس��ت پ��ر وارد میش��ه و کیس��ههای ب��زرگی رو روی
کانتر میذاره و به سمتم

میاد.

» گشنته؟!� «

آره ای میگم و کن��ارم میش��ینه. دس��ت دور ش��ونههام
میندازه و پاهاش رو کنار

پاه��ام کش می��ده:» االن یهچ��یزی س��رهم میکنم ت��ا
میثاق برسه! یه مرکز خوب پیدا کردم از

فردا تا زمانی ک��ه نتیج��ه بگ��یریم م��یریم ف��یزیوتراپی.
پروندهات رو نشون دادم یه

مدت میتونی کار نکنی، دست خودته. «

دستم رو روی دستش میذارم و با شرمندگی میگم:

» از کار و زندگی هم افتادی. «
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حلقه��ای از موه��ام رو دور انگش��تش میپیچ��ه و از ت�ه
دلش میگه:

» همهی کار و زن��دگی من خ��ودتی، همهی ک��ار و ب��ار
دنیا فدای یه تار موی

طالییت. «

سرم رو روی شونهاش میذارم و اجازه میدم خوشی
و آرومی جای ناخوشی و

ن��اآرومی رو ت��وی دلم بگ��یره. هیچ��وقت فک��رش رو
نمیکردم ما هم گرفتار

امتحان زن��دگی میش��یم. امتح��انی ک��ه گریب��انگیرمون
شده خیلی� سخته، تا

جایی که توانش رو داشته باشم، تا ج��ایی ک��ه س��میر
سینه سپر کنه کنارش

میمونم. تا دیشب فکر میکردم به��ترین ح��الت ممکن
اینهکه دیگه تسلیم

سرنوشت بشم و قب�ول کنم عم�ر خوش�یهای من هم
تا اینجا بوده. ولی انگار
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ق��درت عش��ق س��میر من رو دوب��اره ب��ه وج��د آورد و
ترغیبم کرد کنار همدمم

بمونم و از عشق آتشینمون دفاع کنم. میثاق ویلچرم
رو میاره و میگه:

» عین این دزدا چهار ساعت جلوی در بودم ت��ا خ��انم
سهرابیان زنگ بزنه و در

رو باز کنه تا بت��ونم این چ��رخ و وس��یلههای ماه��ک رو
بردارم. صدای بابات

ساختمون رو میلرزوند. شانس آوردم ش��لوارم رنگی
نبود! «

ناه��ار رو کن��ار م��ا میمون��ه و ب��ا خن��ده و ش��وخیهاش
حسابی سرحالمون میکنه.

سمیر من رو روی صندلی مینشونه و خودش میره تا
تخت و اتاق خواب رو

سروس���امون ب���ده. ب���ا اینک���ه اتوماتی���ک ب���ود ولی
نمیتونستم باهاش کار کنم و کناربیام. دلم میخواست
روی پاهام راه برم و تند و فرز کارهام رو انجام ب��دم

ولی
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افس��وس... دس��تم ب��ه ب��االی ک��ابینت نمیرس��ید و
نمیتونستم چای ساز رو روشن

کنم. از این هم�ه ن��اتوانی و ض�عف خ��ودم ب�ه انزج��ار
میام و یهو میزنم زیر گریه و

با صدای بلند گریه میکنم. چرکهای زخمهای دلم س��ر
باز میکنه و عین

اسید دلم رو میسوزونه. ببین به کج��ا رس��یدم ک��ه ی��ه
کار ساده رو هم نمیتونم

انجام بدم. سمیر با وحشت وارد آش��پزخونه میش��ه و
جلوی پام زانو میزنه و

آرنجهام رو توی دستهاش میگ��یره و متح��یر و نگ��ران
میپرسه:

» چیشد قربونت برم؟! گریهات برای چیه؟!� «

سر پایین میندازم و در حالی که گریهام شدت گرفته
میگم:

» حت�.... حتی یه کاره ساده هم از... دس��تم برنمی��اد،
چی شدم من؟! چه بالیی
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سرم اومد؟! «

نگاه نگرانش مهربون میشه:

» تو که ص��بوری خ��انمم! ص��بر ب��ه خ��رج ب��ده ت��ا این
روزهام بگذره. «

گریههای بلندم به هقهای کوچیک تب��دیل میش��ه. کمی
که آروم میگیرم

سمیر دستههای ویلچرم رو میگیره و به س��مت ات��اق
میریم. بغلم میکنه و

روی تخت درازم میکنه و خودش کنارم ب��ه پهل��و دراز
میکشه و سر

انگشتهاش موهام رو نوازش میکنه. عمیق توی فک��ر
فرو رفته و چهرهی

خونسردش خشن شده. بزاق دهنم رو به سختی ف��ر
میخورم و لرزون

میپرسم:

» میگذره؟! «
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پلک میزنه و منگ مردم��ک روی چش��مهام میکش��ه:»
چی؟! «

-این روزها!

» میگذره، مدارا کن. «

مِن خوددار دوباره بغض میکنم:

» حتی نمیتونم دست دراز کنم و ب��ه بش��قاب از روی
کابینت بردارم. چهجوری

ب��ا این وض��ع م��دارا کنم! چهج��وری میت��ونم ب��ه خون��ه
زندگیم نرسم و عین یه آدم

بیمصرف بچرخم؟! «

تیلههای رنگیم میلرزه. لبخند مرموذی میزن��ه و ب��ا ی��ه
حرکت زانوهاش رو دو

ط��رف تنم فیکس میکن��ه و آرنجه��اش کن��ار بازوه��ام
قرار میگیره. فاصلهی

ص��ورتهام ب��ه ح��داقل میرس��ه. چی��نی ب��ه گوش��هی
چشمهاش میندازه و پچ که

میزنه نفسهای گرمش حرارت تنم رو باال میبره:
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» تو فقط ب��ه من ب��رس من خ��ودم ب��ه بقیهی چیزه��ا
میرسم. «

چشمهاش باریک میش��ه و س��ر ت��وی گ��ردونم می��بره.
دلم هری میریزه و قلبم از

جا کنده میشه:

» تو فقط من رو دریاب که بد بیتابم خانم خوش��گله!
»

دوباره توی هم میپیچم و عشق و شوری که قلبامون
رو به وجد میاره

گرممون میکنه و عین ن��ون ت��وی تن��ور ه��ر ث��انیهی از
خامی این عشق کاسته

میشه و به پختگیش دلهامون رو پختهتر از هر زم��انی
میکنه...

" سمیر "

» من میخ��وام اون بچ��ه رو ب��برم، س��میر عرص��ه رو
براش بیشتر� از این تنگ نکن.
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تازه داشت با شرایط کنار میومد! «عربدهاش باعث
میش��ه از ماه��ک فاص��له بگ��یرم و از روی تخت بلن��د

بشم:

» کجا بریدش؟ شماها دارید چیکار میکنید؟!� «

پ��یراهنم و ش��لوارم رو از روی زمین برمی��دارم و از
اتاق خارج میشم و با نهایت

احترام میگم:

» داریم زن��دگیمون رو میس��ازیم. عجیب��ه؟! آقاس��عید
من به معجزه ایمان دارم،

شاید ماهک از بین این همه آسیب نخاعی خوب شد!
»

با حرص و عصبانیت کنترل� شدهای میغره:

» کی رو میخ��وای گ��ول ب��زنی؟! آخرش��م خ��ودت و
ماهک رو میسوزونی. قبل از

اینکه خاکسترتون بهجا بمونه برشگردون. «

قاطع میگم:

» خوب بشه برمیگردیم. «
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نفسهای عصبیش صدا دار میشه و بدون اینکه چ��یزی
بگه تلفن رو قطع

میکن��ه. دای��رهی ب��زرگ قرم��ز رن��گ رو لمس میکنم.
بلندگوی خروجی موبایل

رو به چونهام میچسبونم و یه مش��تم رو کن��ار دی��واره
پنجرهی بزرگ سالن

میکوبم و چشم ریز میکنم و به ب��اغ س��فیدپوش نگ��اه
میکنم. عجیب دلم

قرصه که موفق میشم و از قولی که ب��ه ماه��ک دادم
پشیمون نمیشم. احساس

میکنم خ��دا دس��تم رو گرفت��ه و من چش��م بس��تم ت��ا
خودش هدایتم کنه! تنها

چیزی که باعث آزارمه پی��دا نک��ردن زال��وی زندگیم��ه.
کسی که بهم زنگ زد و یا

دوب�ار ب�ا فاص��لهی ده م�اه تهدی�دم ک�رد و کس��ی ک��ه
ماهک حس کرده بود هولش

داده و باعث شده از دامنهی کوه پ��رت بش��ه. چش��م
از باغ میگیرم و شیرقهوه و
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شیرعسل برای ماهک درس��عت میکنم. ب��ا دوت��ا م��اگ
در اتاق رو باز میکنم وماهک رو میبینم که بیدار شده

و مردمکهاش خیره به سقف مونده. کمکش

میکنم بلن��د ش��ه و لب��اس تنش میکنم. م��اگش رو ب��ه
دست میدم:

» خوب خوابیدی؟! «

شیرعسلش� رو مزه میکنه:

» اوه��وم، ب��اور کن بع��د از دوهفت��ه ب��دون ک��ابوس و
بدون گریه خوابیدم. «

-میخوای بریم یه دور بزنیم؟!

مردمکهاش رو گرد میکنه:

» توی این هوا؟! با این پاها؟! «

بلند میشم و پالتو و شالش رو از چمدونش برمیدارم
و مقابلش میشینم.

شالش رو روی موه��اش مین��دازم و پ��التوش رو روی
شونههاش میکشم.

متعجب به حرکات من نگاه میکنه:
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» سمیر! وضعیت من برای ب��یرون رفتن زی��اد ج��الب
نیست! «

دستهام از حرکت میایسته:

» برای چی جالب نیست؟! «

غبار غم توی کاسهی چشمهاش میشینه:

» از نگاه مردم خوشم نمیاد، از اون حس ترحمشون
بیزارم. فکر میکنی چرا

نخواس����تم بچهه����ا رو ب����بینم؟!� چ����ون نگاه����ای
دلسوزانهشون قلبم رو به آتیش

میکش��ید. ح��تی رفت��ار آی��ه هم همچین حس��ی رو بهم
منتقل میکرد. توی این

دو هفت��ه دی��دی ب��رم ب��یرون؟! «اش��ک از گوش��هی
چشمهاش ب��یرون میزن��ه. پنج��ه ب��ه پنجه��اش می��دم و

غمش

غم روی سینهام میذاره:

» چون پاهام رو حس نمیکنم مجبورم نگاههاشون رو
تحمل کنم؟! «
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انگش����ت شس����تم رو روی پلکش میکش����م و نفس
میگیرم:

» یهروزایی بود که خیلی جسور بودی، اینقدر با دل و
جرات بودی که با اون

اخالق تخمم���رغی من ی���ه ک���ارایی ک���ه ک���ردی ک���ه
هیچکدوم از دوستام تا اون

لحظ���ه ج���راتش رو نداش���تن. ت���و من رو ب���ه دنی���ا
برگردوندی، بهم بال و پر دادی.

اگه االن سمیر صاحب امتیاز شرکته و جناب آریاست
بهخاطر توئه! پدر علم

فیزیک رو میشناسی؟! «

سرش رو به نشونه تایید تکون میده:

» وقتی دانشجو بود یواشیواش همهی عضالت بدنش
رو از دست داد و تنها

یه انگشتش رو میتونست تکون ب��ده، ب��ا این ح��ال دو
بعد از فلج مطلقش دو تا
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زن گرفت و بچه دار هم شد! هش��تاد و چن��د س��الگی
هم فوت کرد. کارایی

میکرد که مِن سالم نمیتونستم. «

طوفان چشمهاش تبدیل به نسیم مالیمی میشه. سر
عقب میکشم

و انگشت اشارهام رو روی شقیقهاش میکوبم:

» مهم اینجا و... «

» اینجا. هر اتفاقی بیافته یا هرکاری بخوای بکنی این
دو تا کمکت میکنن.

بقیهی چیزها عین آب رود میاد ج��ای خ��ودش رو پی��دا
میکنه. «-مردم که ایناها رو نمیدونن!

پت��ورو از روی پاه��اش کن��ار م��یزنم و ش��لوار پ��اش
میکنم:

» اگه به مردم باشه که نباید نفس کشید! «

روی صندلی میذارمش و پالتوی کوتاه خودمم رو هم
برمیدارم و از ویال
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خارج میشیم. چرخ ویلچ��رش روی برفه��ا رد مین��دازه
ماهک سر به سمت

ش��ونهاش کج ک��رده و ب��ه رد ه��ای بهج��ا مون��ده نگ��اه
میکنه. سکوت طوالنیمون

رو میشکنم و نمیذارم زی��اد ت��وی فک��ر ف��رو ب��ره. ب��ه
سمتش متمایل میشم و

لبم رو به گوشش میچسبونم:

» یهبار دنیا میایم، یهبار زن��دگی میک��نیم، بی��ا بهخ��اطر
مردمی که

کارشون قضاوته فرصت رو از خودمون دری��غ نک��نیم،
باعث آزار خودمون

نشیم! به شیوهی خودمون زندگی ک��نیم و ب��ه کس��ی
آسیب نزنیم. باشه؟!

»

آهش بخارِ هوا میشه:

» من خودم نمیتونم با وضعیتم کنار بیام! فک��ر اینک��ه
دیگه نتونم کار
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کنم و نتونم برم بیرون دیوونهام میکنه. سمیر اینق��در
که تو امیدواری

من نیستم. «

برفهای ریزی شروع میکنه به باری��دن. س��ر ب��ه عقب
کج میکنم و به

آسمون نگاه میکنم:

» من مطمئنم! میدونم میشه! «

در ویال رو از میکنم و از کوچه خارج میشیم و تا وارد
خیابون

میش��یم و ماه��ک عابرپیادهه��ا رو میبین��ه س��ر پ��ایین
میندازه و عمالص��ورتش رو ت��وی یقهی پ��التوش ف��رو

میبره. دستم رو روی شونهاش

میذارم و با این کارم میخوام بهش قوت قلب ب��دم و
بگم توجه نکنه!

اهمیت نده! در همیشه روی یه پاش��نه نمیچرخ��ه. من
میخوام تکتک
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لحظات این روزهای سخت رو توی ذهنم حک کنم ت��ا
توی روزهای

خ��وب و آرومم��ون ی��ادم ن��ره از چ��ه طوف��انی گ��ذر
کردیم.

قدم زنان از بین مردم عب��ور میک��نیم و ماه��ک کمکم
سر باال میکشه و

به خودش جرات میده به اطراف نگاه کن��ه. تکوت��وک
هستن کسایی که

زوم میکنن و نگ�����اه طوالنیش�����ون رو از روی م�����ا
برنمیدارن.

جلوی چرخدستی� که آش رشته میفروخت میایس��تم.
دو تا کاسه آش

داغ میخرم و وارد پارک میشیم و زی��ر آالچی��ق چ��وبی
روی صندلی

وسط آالچیق میش��ینم و دس��ت می��برم و دس��ته ه��ای
ویلچر رو میگیرم

و جلو می کش��مش. یکی از کاس��ههای پالس��تیکی رو
به من میده.
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ملحفهی کرمی رنگ روی روی پاهاش مرتب میکنم:

» دیدی سخت نبود! «

سر پایین میندازه و با قاشقش آش رو هم میزنه:

» بعضی نگاهها آزارم میده، بعضیاشون تا ت��ه دلم رو
میسوزونه! یعنی

اینقدر این صندلی و آدمی که روش نشسته عجیبه؟!
فکر نمیکنن

نگاههاشون آدم رو معذب میکنه؟ ناراحت میکنه؟ «

باز هم بارونی میشه و حال من رو بد میکنه:

» خب دل آدم میشکنه دیگه. «

نفس��م رو ف��وت میکنم و اخم ظ��ریفی بین ابروه��ام
میشینه:» اوال که گریه و بغض و دل گرفتگی نداریم!

دوما اینها به آدمهایی

که روی دو پاشون راه میرسن نگاه میکنن. فق��ط ت��و
االن حساستری�

نگاهها رو زود میگیری. «

با خنده و شوخی قلقلکش میدم:
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» دیگ��ه م��ا چیک��ار ک��نیم خ��انوم کوچول��وی من دلش
اندازه دل جوجهاس

زود میشکنه، زود میگیره. «

سرش از شدت خنده ب��ه عقب پ��رت میش��ه و از ت��ه
دل میخنده.

محو خن��دههاش میش��م و ب��ا لبخن��د خ��یره بهش نگ��اه
میکنم! هیچ فرقی

نکردم، هنوزم دلم براش تن��گ میش��ه! کنارم��ه، ت��وی
آغوشمه، نگاهم

میکن��ه، دس��تم رو میگ��یره! ح��تی نفس��هاش رو حس
میکنم هم دلم

تنگشه. روزی نیاد که تو نباشی و من س��رپا دق کنم!
سرش رو صاف

میکنه و نگاه خیرهام رو ازش میگ��یرم و ب��ه کاس��هی
آشش اشاره

میکنم. زیر بارش نرم برف، توی پارک خلوت ما توی
آالچیق نشستیم
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و گرمای عشقمون اینقدر داغمون ک��رده ک��ه س��ردی
هوا رو حس

نمیک��نیم و ف��ارغ از نفس��های هم رو نفس میکش��یم.
کاسههای خالی رو

روی هم می��ذارم و س��رم رو ب��ه س��مت ش��ونهام کج
میکنم و مستقیم

نگاهش میکنم و آروم میگم:

» دو کلمه حرف حساب بزنم؟! «

تیلههای شفافی که این روزها نور امیدش��ون کم س��و
شده رو قفل

چشمهای تبدارم و ُمشوشم میکنه:

» تو همهی حرفهات حسابه! «

لبخندم عمیقتر� میشه، طوری ک��ه گوش��هی چش��مهام
چین میافته:» دوست دارم. اندازه نداره بیانتهاس��ت!

فقط میدونم اونقدری دوست

دارم ک��ه نمیت��ونم لحظهه��ام رو بی ت��و تص��ور کنم.
نداشتمت خودمم
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نداشتم. همیشه بمون ماهک، من محتاج بودنتم... «

قطره اشک شفافی از کاسهی چشمش سر میخوره
و روی گونهی

گلگ��ونش رد مین��دازه. ک��ف دس��تم رو روی گونه��اش
میکشم. آروم زمزمه

میکنه:

» همیشه هستم! «

قلبم از هجوم یهویی عشق و حس شیرینی که ش��ور
دلم رو به وجد

می��اره پ��ر میش��ه و ب��ا سرخوش��ی ص��ندلی ماه��ک رو
میچرخونم و موبایلم

رو از جیب شلوارم ب��یرون میکش��م و دوربین س��لفی
رو روشن میکنم و

به دستش میدم:

» بعد از آش و اعتراف عاشقانه توی این ه��وا فق��ط
سلفی میچسبه. بگیر

خانمی! «
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دس���تهام رو دور تنش می���پیچم و ص���ورتهامون بهم
میچسبه و

عکسمون ثبت میشه. ف��ورا ت��وی اینس��تا ب��ه اش��ترک
میذارمش و

پایینش مینویسم:

" توی سوز این هوا دلم به تو گرمه تبسم زندگیم. "

مکان هم " یهجایی همین نزدیکیها " م��یزنم و بع��د از
چند ساعت به

ویال برمیگ��ردیم. س��ردی ه��وا تن ماه��ک رو سس��ت
کرده بود و بهخاطر

همین بیشتر از دو سه ساعت نتونست بیدار بمون��ه و
خوابش برد. ولی

من از بس بیتاب و پریشون حوالم ک��ه ت��ا خ��ود ص��بح
پلک روی هم

نمیذارم و کل باغ رو ق��دم م��یزنم. نمی��دونم آخ��ر این
راهی که میریمبه کجا میرسونه ما رو! یا به نوک قله

میرسیم یا از همین دامنه پرت
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میشیم. فقط این رو می��دونم ک��ه ه��رچی بش��ه عقب
نمیشینم.

از ماهک نمیگذرم. چه خ��وب بش��ه چ��ه نش��ه. س��خته
براش ولی باید کنار

بیاد. اینهمه آدم با نقص عضو بهترینن، زن��دگی میکنن
و مشکل

آنچن��انی ن��دارن. بای��د کمکش کنم خ��ودش رو ب��ا این
شرایط وقف بده تا

خودش عذاب نکشه و من هم با عذابش آزار نده. از
شدت استرس با یه

سویشرت نازک طول و عرض باغچه رو ق��دم م��یزنم
و تنها صدای

خرتخرت برفه��ایی ک��ه ل��ه میکنم ب��ه گ��وش میرس��ه.
فردا اولین

جلسهی فیزیوتراپی ماهک��ه و اونج��ا مش��خص میش��ه
ماهک دوباره

میتونه راه بره یا نه! کف دستهام رو بهم میچس��بونم
و انتهای
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انگشتهای اشارهام رو روی لب هام ق��رار می��دم و از
خدا میخوام فردا

خبر خوبی بشنوم. خبری که ماهک امیدوار بش��ه و از
این پوستهی

غمگین و بیروح بودن خارج بش��ه. دم��دمهای ص��بح ب��ا
تنی خسته و

روحی داغ��ون و پ��رتنش وارد ویال میش��م. ماه��ک رو
بیدار میکنم و بعد

از صبحانهای ک�ه میخ�وریم ب�ه س�مت ته�ران ح�رکت
میکنیم. توی راه

ماهک ترسیده و پریشون مدام شیشه رو باال و پ��ایین
میکرد و

مش���تهای گ���ره کرده���اش رو روی پ���اش میکوبی���د.
دستش رو میگیرم و

مشتش رو ب��از میکنم. زی��ر دس��ت خ��ودم روی دن��ده
قرارش میدم و نگاه

ازش میگیرم:
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» چیه خانومم؟! چرا اینقدر بیتابی؟! «

لبهای خوشرنگش رو به دندون میکش��ه و ول میکن��ه.
صداش

میلرزه و از حالت چهرهاش اضطراب میباره:

» سمیر جان؟!� «-جان دلم؟!

انگش��تهای دس��تش رو ک��ه زی��ر دس��تمه رو کمی ب��اال
میاره و قفل انگشت

هام میکنه.

» جواب ف��یزیوتراپی ه��رچی ک��ه باش��ه ازت میخ��وام
قبل از من به خودت

و آیندهات فکر کنی. باشه؟! «

سر میچرخونم و نگ��اه عمی�ق و معن�اداری و ط��والنی
بهش میندازم. باز

زد توی پر من! فرمون رو با ی��ه دس��ت میچرخ��ونم و
جدی و اتمام

حجتگونه میگم:
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» من در تو خالصه میشم! به خودمی که ت��وی وج��ود
تو میبینم فکر

میکنم. اگه آینده ای داشته باشم با توئه پس هی من
و تو نکن، توی

زن��دگی م��ا من و ت��ویی وج��ود ن��داره. م��ا! م��ا یع��نی
آیندهی مشترک،

روزهای مشترک، زندگی مشترک! دیگه هم نمیخ��وام
آیه یاس و حرف

های بی سر و ته رو بشنوم که ب��د ق��اطی میکنم ب��اال
خونهام دود میکنه

و خون به مغزم نمیرسه. «

دلخ��ور لب برمیچین��ه و من هم ت��ا رس��یدن ب��ه مرک��ز
اخمم رو حفظ میکنم.

بهترین و مجهزترین مرکز ف��یزیوتراپی رو پی��دا ک��رده
بودم به سختی وقت رزرو

ک��رده ب��ودم. ماه��ک رو جابهج��ا میکنم و وارد س��الن
میشیم. ماهک رنگ به
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رنگ میشه و پوست لبش رو میکَنه. دستش رو میون
جفت دستهام

میگیرم. دکتر میاد و عکس و وضعیت ماه��ک رو چ��ک
میکنه. دستهام رو

داخل جیبه��ای ش��لوارم ف��رو ک��ردم و پش��ت در ات��اق
دکتر چپ و راست راه

میرم. استرس امونم نمیده. در ات��اقش ب��از میش��ه و
دکتر اشاره میکنه وارد

اتاق بشم. ماهک سر پ�ایین انداخت�ه و ب�ا انگش�تهاش
بازی میکنه. کنارشمیایس��تم و منتظ��ر ب��ه دک��تر نگ��اه

میکنم. پشت میزش قرار میگیره. همنطور

خیره به عکس ها میگه:

» چرا نمیشینید؟! «

دستم رو روی شونهی ماه��ک می��ذارم و مش��وش ب��ه
دکتر نگاه میکنم:

» وض��عیت خ��انمم چط��وره؟! امی��دی ب��ه بهب��ودیش
هست؟! «
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ابرو باال میندازه:

» اگه بگم نه چی؟! «

ماه��ک میل��رزه و بن��د دلم کش می��اد. مس��تقیم دک��تر
خیره به دکتر میگم:

» ب��رای من ف��رقی ن��داره، من همهج��وره نوکرش��م.
خانمم خودش خیلی اذیته! «

دک��تر میخن��ده و عکس و پرون��ده رو دس��ته میکن��ه و
عینک بدون فرمش رو از

روی صورتش برمیداره:

» یهکم طول میکشه ولی خب باالخره میتونه دوباره
راه بره. البته اگه

باهامون همکاری کنه و کم نیاره. «

ماهک میزنه زی��ر گری��ه و من متح��یر و م��ات ب��ه دهن
دکتر زل میزنم و دست و

پام شل میشه و زیر لب زمزمه میکنم:

» یعنی میتونه؟! «
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ص���دام رو نمیش���نوه. ب���ه ص���ندلیش تکی���ه می���ده و
خودکارش رو بیا انگشتهاش

میچرخونه:

» بعد از ن��ود جلس��ه میتون��ه کمکم ق��دم ب��رداره ولی
برای اینکه بخواد بدوئه و

عادی راه بره باید تحمل و ص��بر ب�ه خ�رج ب��ده. البت�ه
چون فقط آسیب جزئیدیده میشه درمانش ک��رد اگ��ه

عمیقتر� بود نمیشد کاریش کرد، حتی اگه

میبردینش اونسر دنیا! «

انگ��ار ی��ه ک��وه از روی دوش��م برداش��ته ش��د و ب��ا ی��ه
شوک دوز باال به دنیا برگشتم.

چیزی درون سینهام میلرزه و بیاختیار خن��ده روی لبم
شکل میگیره. از

شدت هیجان صدام میلرزه:

» خب از کی شروع میکنید؟!� از کی بیارمش؟! «

-از همین االن. هر روز باید بیاریدش حتی جمعهها هم
خودتون باید طبق نرم
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و ورزشهایی که یاد میگیرید کمکش کنید تا روز نَودم
جواب بگیریم.

اینقدر خوشحالم که نیش��م بس��ته نمیش��ه. ب��ا ل��ذت و
عشق تا پایان اولین روز

فریزیوتراپی کنار ماهک میم��ونم و تش��ویقش میکنم.
ماهک هدیهی خدا به

منه! مگه میشه هدیهاش رو پس بگیره؟ نمیخ��وام ت��ا
این نود روز تموم نشده

به کس��ی چ��یزی بگم. اگ��ه ف��یزیوتراپی ج��واب ب��ده و
حس به پاهای ماهک برگرده

میخوام همه رو شوکه کنم. توی راه برگشت هی ب��ه
ماهک غرق خواب نگاه

میکنم. اولش خیلی� بیح���ال و بیمی���ل ب���ود و دل ب���ه
همکاری نمیداد، وقتی

رفتم کنارش شوق به جونش برگشت و ب��ه امی��د من
همکار کرد.  زیر لب زمزمه میکنم:

» چقدر خوبه همهی امیدتم، تک تک نفسهام! «
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پش��ت چ��راغ قرم��ز میایس��تم و موب��ایلم رو از روی
پشت آمپر برمیدارم و برای

آقا سعیدی که روزی بیش��تر از ده دفع��ه زن��گ میزن��ه
مینویسم:

» من به معجزه اعتقاد دارم. «

" ماه��ک "جعب��ه ه��ای پی��تزا رو روی م��یز می��ذاره و
پالتوش رو روی دستهی مبل پرت

میکنه. کش و قوس��ی ب��ه تنش می��ده. ب��ا دکم��ه ه��ای
دستهی ویلچر ور میرم و

به گوشهی میز خیره میمونم. سمیر پنجه اش رو ب��از
میکنه و جلوی صورتم

تکون میده:

» کجایی؟! با ما نیستی؟! «

حلقه ای از موهام رو توی انگشتم می��پیچم و مغم��وم
و ناامید میگم:

» دو هفته گذشته هیچی به هیچی! من ص��برم ل��بریز
شده سمیر.
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همینجوریش هم دلهره دیوونه ام کرده و جونم رو به
حلقم رسونده. وقتی

نتیجهی مثمرثمری نمیبینم از شور و اش��تیاق می��افتم
دیگه. «

عاصی و چپ چپ نگاهم میکنه:

» دو هفت��ه گذش��ته فق��ط! انتظ��ار داری ب��ری دور
ماراتون؟! عزیزم اجازه میدی

نود روز تموم بش��ه بع��د تص��میم بگ��یریم ک��ه امی��دوار
باشیم یا ناامید؟ خواهش

میکنم اون روی توانمند و جسورت رو بی��دار کن. این
ماهک درمونده اصال

دلنشین نیست. «

پیچ و تاب ابروهام رو باز میکنم و دندون نما میخندم.
لیوان نوشابه ام رو پر

میکنه و سرخوش و بشاش لیوان رو به دستم میده:

» آهان حاال شد! بخند قربون خنده هاش! «
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به شوق خوب شدنم و بهخاطر حض��ور و ق��وت قلب
دادن های سمیر روزها رو با

امیدواری بیشتری سپری میکنم و قویتر فیزیوتراپیه��ا
رو پشت سر میذارم.

یه هفته مونده موعد ن��ود روزم��ون و من کمی گزگ��ز
ساق پاهام رو حس

میکنم. وق��تی ب��ه س��میر میگم از زور ذوق و عش��ق
چنان توی خلوتمون

شیرهی جونم رو میکشه ک��ه بیس��ت و چه��ار س��اعت
توی خواب و بیداریمیمونم. توی این م��دت س��میر ن��ه

از جامون به کسی خبر داده نه موبایل من

رو به خ��ودم برگردون��ده. فق��ط بع��د از س��ال تحوی��ل
برای مامان و بابا پیام تبریک

فرستادم. میدونم فقط منتظر قدم برداش��تن من��ه ت��ا
دنیا رو خبر کنه. تنها

کسایی که این مدت دیدمشون آیه و میثاق و آریوس
بودن! شب سال تحویل
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رو اومدن پیشمون تا تنها نباشیم. خدا میدون��ه وق��تی
شنیدم مادر میثاق با

کلی کادو رفته خونهی میثاق و آیه رو دیده چهج��وری
خوشحال شدم و فریاد

کشیدم. سمیر اینقدر مثل پروان��ه دورم چرخی��ده ک��ه
کمبودی احساس

نمیکنم. فق��ط دلتن��گ مام��ان و باب��ام. نمیخ��وام ب��ا
اصرارهای بیجا برنامههای

س��میر رو بهم ب��زنم، ص��بر میکنم ت��ا روزش برس��ه.
کتابم رو میبندم و ملحفه رو

روی پاه��ام ص��اف میکنم و از اینط��رف پنج��ره ب��ه
درختهای شکوفه زده نگاه

میکنم. کت��اب رو ت�وی آغوش�م میگ��یرم و یه��و ه�وس
حلیم میکنم. قلبم

بهخ��اطر ی��ه قاش��ق حلیم ج��وری میتپ��ه ک��ه میترس��م
هرآن سینهام رو بدره و

بپره بیرون.� ترسیده سمیر رو صدا میزنم. سرش رو
از لپ تاپ بیرون میکشه
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از پشت عینک طبیش نگاهم میکن��ه. الکی و بیخ��ودی
بغض میکنم:

» من حلیم میخوام. «

مچ دست چپش رو باال می��اره و ب��ه س��اعتش اش��اره
میکنه:

» ساعت یازده شبه عزی��زم! ص��بح بع��د از جلس��هات
میریم حلیم میخوریم. «

چونه��ام میل��رزه! چم ش��د یه��و؟ مص��ر ب��ا ص��دای
بغضآلودم میگم:

» ن���ه ن���ه، االن میخ���وام! دلم داره ب���راش درمی���اد.
سمیر...� «

سرس��ری دس��تی روی موه��اش میکش��ه و عاص��ی
نگاهم میکنه:

» بغض نکن به قلبت فشار میاد. «

بلند میشه:» بذا برم ببینم کجا بازه، کدوم مغازه ک��ه
حلیم هم بفروشه. «
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چرا عصبانی میشه؟ مگ��ه دس��ِت خودم��ه؟! یه��و دلم
خواست خب! سویشرتش رو

روی تیش��رتش میکش��ه و کلی��د ویال و ماش��ین رو از
روی کانتر برمیداره و قبل

از اینکه بره تاکید میکنه:

» نری رو صندلیتها! سریع برمیگردم. «

سر تکون میدم و دوباره کت�ابم رو می خ�ونم. ی�واش
یواش بوی حلیم رو زیر

بینیم احس��اس میکنم و دس��ت و پ��ام میل��رزه و ب�دنم
میشه یه تیکه یخ! کتاب

رو ول میکنم و م��یزنم زی��ر گری��ه. یهج��وری ب��ا س��وز
گریه میکنم انگار عزیزم رو

از دست دادم. خودم هم دلیل گریهه��ام رو نمی��دونم.
اینقدر گریه میکنم که

اصال متوجه نمیشم کی خوابم می بره...

» من رو فرس���تادی پی حلیم خ���ودت گرف���تی تخت
خوابیدی خوشگل ممول! «
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کشی به دستهام میدم! اتگار ماش��ین س��نگین از روم
رد شده اینقدر لهام:

» ساعت چنده؟! «

-دو نصفه شب.

چشم گ��رد میکنم و ظ��رف حلیم رو از دس��ت س��میر
چنگ میزنم. باز هم دلم

به تاالپ و تلوپ میافته. درس ظرف رو ب��از میکنم و
عمیق بو میکشم و

گیج از بوش میگم:

» چرا اینقدر دیر اومدی؟! «

بیص��بر� انگش��تم رو داخ��ل حلیم ف��رو می��برم. ص��دای
سمیر بلند میشه:» اِاِاِ... بذار قاشق بیارم برات. چرا

اینجوری میکنی؟! هیچجا باز نبود که رفتم

تهران از آیه گرفتم. «

عین حلیم ندیدهها بیتوجه ب�ه حرفه��ای س��میر تندتن�د،
قاشق به قاشق از
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حیلم خ����وش طعم رو راهی مع����دهام میکنم و دلم
آروم میگیره. دستی روی

شکمم میکش��م و س��رخوش و راحت ظ��رف رو روی
میز کنار کاناپه میذارم:

» آخ�����یش! داش��تم میترکی��دما!� دس��تت دردنکن��ه
عشقم. «

با شمرندگی و کلی خجالت ادامه میدم:

» ببخشید زابهراهت کردم! «

دوباره پشت سیس��تمش میش��ینه و ب��ا ردی از لبخن��د
روی لبهاش جوابم رو

میده:

» نوش جونت خاله ریزه! ببرمت توی تخت؟! «

-خودت نمیخوابی؟!

به دفتر و دستک و سیستمش اشاره میکنه:

» کار دارم عزیزدلم باید تمومشون بکنم. «

سر به دستهی کاناپه تکیه میدم:

  1524                       



هکمن

» میدونی که از تنها خوابی��دن خوش��م نمی��اد. همینج��ا
میمونم خوابت گرفت

من رو هم بلند کن ببر. «

باشهای میگه و مشغول کارش میشه. رویا چندین بار
با سمیر تماس گرفته

و گفته میخواد من رو ببینه اما سمیر روی��ا رو از س��ر
خودش باز کرده و

پیچوندتش! دست زیر سرم میبرم و نگ��اهش میکنم.
با اخم غلیظی تندتن��دتایپ میکن��ه و ت��وی دفترچه��اش

چیزی رو یادداشت میکنه. نمیدونم اگه االن

نب��ود من چی ش��ده ب��ودم! اگ��ه کم می��ارد و جل��وی
خواسته بابا تسلیم میشد چه

بالیی س��رم میاوم��د. چن��ان ت��وی دلم نشس��ته ک��ه ب��ا
هیچی نمیشه از دلم

بیرونش کرد. ش��اید ی��ه اخالق��ای هم��ه پس��ند نداش��ته
باشه و خیلی� متعصب و زود

جوش باشه ولی بهترینه! قلب مهرب��ونش رو نمیش��ه
با هیچی عوض کرد. تا
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حاال شده یکی چس��بیده باش��ه ب��ه جونت��ون؟ یکی ک��ه
بدون اون هیچِی این دنیا

بهتون حال نده! دلم��رده و بی��انگیزه باش��ین! غم دنی��ا
لونه کنه توی دلتون و از

هم��ه چی زده بش��ن! پس هم��ه م��ا نی��از داریم یکی
بچسبه به جونمون تا

قشنگیهای دنیا رو ب��بینم و از زن��دگیمون ل��ذت ب��بریم.
یکی که دلخوشیمون

باشه و همگام نفسهاش نفس بکشیم. خوشحالم ک��ه
همنفسم یکی مثل

سمیره! سمیری که نشون دادواقعا عاشقه و ب��ه این
زندگی مشترک و من

بهشدت پایبنده. خسته نشد پ��ا پس نکش��ید! خ��ودش
رو خوب ثابت کرد.

سنگینی نگاهم رو احساس میکنه و بدون اینکه چشم
از لپتاپش بگیره

میگه:
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» چیشده چشم از من نمیگیری خانمی! «

لب ت��ر میکنم و همهی عش��ق و عالقه��ام رو م��یریزم
توی چشمهام و نخودی

میخندم:

» هیچی. «

مردونه و بم میخنده و صدای خنده اش الالیی میش��ه
تا فورا خوابم ببره...

" سمیر"

واک��ر رو جل��وی ماه��ک ق��رار می��دن و دک��تر کن��ارم
میایسته:

» ب��االخره روزی ک��ه منتظ��رش ب��ودیم رس��ید! پاش��و
دخترم. «ماهک با اضطراب نگاهی به واکر میندازه و

نامطمئن میگه:

» میتونم؟! «

دستهام رو روی ه��وا تک��ون می��دم و مطمئن و ق��اطع
میگم:

» آره عزیزم پاشو! «
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لبهاش رو به دندون میگیره و دستهای لرزونش رو به
دستههای واکر

میرسونه و یه ضرب بلند میشه. نفسم ت��وی س��ینهام
حبس میشه و

مردمکه��ای بیق��رارم ت��وی کاس��ه وُل میخ��ورن. اولین
قدمِ لرزونی رو که

برمیداره اشک شوقش روی گونههاش جاری میشن.
بغض شیرینی به گلوم

چن�گ میزن�ه و هقه�ق ه�ای ماه�ک ب�ا ه�ر ق�دمی ک�ه
برمیداره باال میگیره.

دک��تر بغ��ل گوش��م نفس آس��ودهای میکش��ه و از ت��ه
دلش خدا رو شکر میکنه.

ماهک ذوق زده به سمتم میاد و چند قدم باقی مونده
رو خودم طی میکنم و

محکم بغلش میکنم. زیر چشمهام تر میش��ه و ماه��ک
توی بغلم زار میزنه.

همه متاثر و خوشحال به ما نگاه میکنن. روی موهای
بیرون زده از شالش رو
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میبوسم و توی گوشش میگم:

» دیگ��ه خ��وب ش��دی، دی��دی تونس��تی! گری��ه نکن
قربونت برم. «

چنگی به لباسم میزنه:

» باورم نمیشه! «

از خودم جداش میکنم و کف دستم رو روی صورتش
میکشم. یه دور سالن

رو دور میزنه و خسته ک��ه میش��ه دک��تر اج��ازه نمی��ده
دیگه روی ویلچر بشینه.

به من و ماهک تبریک میگه:» باالخره تالشهات جواب
داد. بعد از امروز باید نود روز دیگه هم بیای تا

بهبودی کامل. «

ازش تشکر میکنیم و از مرکز خ��ارج میش��یم. ماه��ک
رو توی ماشین میشونم

و از شیرینی فروشی روبهروی مرکز س��ه ت��ا ق��وطی
بزرگ شیرینی میخرم و
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میدم تا بین دکترها و کارکنان� فیزیوتراپی پخش کنن.
یه پاک کوچیک هم

برای آیه میخرم تا ماهک دست خالی ن��ره خونه��اش.
جون و تنم از فرط

خوش��حالی میرقص��ه و مطمئنم چش��مهام نورافک��نی
شدن برای خودشون. سوار

ماشین میشم همینطور که ماش��ین رو روش��ن میکنم
به ماهکی که رنگ و

روش پریده و پلک بسته و بیحاله نگاه میکنم:

» خوبی؟! «

باریک از الی پلکهاش نگاهم میکنه:

» یهو جون از تنم رفت! فک��ر کنم هیج��ان زده ش��دم
یهکم هم زیادی راه رفتم.

»

شیرینی از توی پاک درمیارم و جلوی دهنش میگیرم:

» بیا این فشارت رو تنظیم میکنه. «
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چینی به دماغش میندازه و دستم به فورا پس میزن��ه
و با لحن چندشی

میگه:

» اه، چه بوی بدی داره! «

مردمکهام گرد میشه و با بهت میخندم و ب��ه ش��یرنی
رولت نگاه میکنم:

» بوش؟! رولته عزیزم همونی که دوست داری. «

اخم میکن����ه و ص����ورتش رو ب����ه س����مت پنج����ره
میچرخونه:» نمیخوام. «

با تردید کل شیرینی رو میبلعم و راه میافتم:

» بریم دکتر پس. «

سر به سمتم میچرخونه و آروم لب باز میکنه:

» نه بهتر شدم. نرم خونه بابا؟! «

فلشر رو میزنم و وارد خیابون فرعی میشم:

» نه ماه جان! صبر داشته باش دیگه. «

خم میش��م و داش��برد رو ب��از میکنم و دس��تم رو کج
میکنم و موبایلش رو
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تکون میدم:

» پیشت باشه، فقط به کسی نگو خوب شدی به آی��ه
هم بگو نگه. «

ب��ه ص��ندلی عقب نگ��اه میکن��ه و ب��ا خرس��ندی تم��وم
دستهاش رو به میکوبه:

» فکرشم نمیکردم باز هم بتونم سرپا بشم. «

-ولی من فکر رو میکردم! ب��رای همین خ��ودم رو ب��ه
در و دیوار میکوبیدم که

بابا جان شما این ممول رو بسپارید دست من!

شوریده و مجنونوار با یه لبخند مکش م��رگ م��ا س��ر
خم خیره نگاهم میکنه.

دلم میره براش. تصنعی اخم میکنم و لبخندم رو می
خورم و زیر لب جوری

که بشنوه، دنده رو جابهجا میکنم و میگم:

» با اون چشمهاش. «

سپاسگزار
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زمزمه میکنه:» ممنون بابت اینکه دوباره بهم زندگی
دادی! «

ابرو باال میندازم:

» دارم خوبیهات رو جبران میکنم! «

لبخندی ک��ه میزن�ه رو ب�ا هیچی ع�وض نمیکنم! انگ�ار
خورشید خوشبختِی

مجددمون رو به طلوعه...

ماه��ک رو ب��ه آی��ه میس��پارم و خ��ودم ب��ه ش��رکت
برمیگردم تا چند تا کار واجب

رو انجام ب�دم و س��رکی ب�ه کارمن�دها بکش�م. دس�ت
کشیدن از دنیا و آدمهاش

میارزید به س��فت و محکم کوبی��دن میخه��ای زن�دگیم.
خودداری به خرج میدم

و ت��ا س��ورپرایزی ک��ه در نظ��ر دارم رو خ��راب نکنم.
روزی که فهمیدیم ماهک

نخاعش آس��یب دی��ده پ��درش میخواس��ت ازم دورش
کنه، حرفهام رو باور نکرد
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و فک��ر ک��رد واقع��ا کله��ام ب��اد داره و نفهمی��دم چ��ه
اتفاقی افتاده. من به فکر بودن

ماهک بودم و اون بهفک��ر آین��دهی ن��امعلوم جفتم��ون.
شاید تا اون روز نتونسته

بودم خودم رو ثابت کنم و متوجه نشده بودن عش��ق
ماهک و با بندبند وجود

من عجین ش��ده و ج��وری س��ر ب��ه راهم ک��رده ک��ه
چشمم کسی جز ماهک رو

نمیبین��ه و زن��دگی ب��ا اون فق��ط بهم م��زه می��ده و
خوشنودم میکنه. باید

یهجوری خودم رو ثابت میکردم تا براشون جا بیوفت��ه
ماهک تنها همسرم

نیست. رفیقمه، نفسمه، همهی داشته و نداشتههامه.
این مدت لحظهها رو

جوری م��دیریت ک��ردم ک��ه ن��ه ماه��ک دلتنگی کن��ه ن��ه
مامان و باباش. هرروز با

پدر و مادرش ح��رف م��یزدم و خیالش��ون رو از ب��ابت
همه چی راحت میکردم.
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توی سرازیری پارکینگ توقف میکنم تا نگهب��ان در رو
باز کنه. موبایلم به صدا

درمیاد. آرنجم رو از لبهی در جدا میکنم و موبایلم رو
از پشت آمپر برمیدارم.

ش��ماره ب��ازم هم ش��ماره ی تلفن عمومی��ه. ص��ورتم
خشن و اخمآلود توی هم

جمع میشه. همینطور ب��ه ش��ماره نگ��اه میکنم ک��ه در
پارکینگ باز می شه!موبایل رو با عصابی داغون روی

صندلی پرت میکنم. حال خوبم با این تماس

دوباره بد شد نمیخ��وام ب��ا ج��واب دادن ب��ه حرفه��اش
بدتر خودم رو دیوونه

کنم. هرکیه قصدش به آتیش کشیدن زندگیم ب��ود ک��ه
نتونست! پام رو از روی

ترم��ز برمی��دارم و نگ��اه گ��ذرایی ب��ه ط��ول پی��اده رو
میندازم که با دیدن چهرهی

آشنایی جفت پا میرم روی ترمز. ناباور به کس��ی ک��ه
کنار کیوسک ایستاده و
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تلفن روی گوششه نگاه میکنم. یه چیزی ت��وی مغ��زم
میترکه و خون توی

وجودم به قل درمیاد. دستی رو محکم میکشم. چنان
که صداش نگهبان رو

هم از جا میپرونه. پیدا میشم و سرعت به ق��دم ه��ام
میبخشم و با خشم

وافری به سمتش میدوم. از روی شونه نگاهم میکن��ه
و تا متوجه من میشه

تلفن رو ول میکنه و میخواد بدوئه که پیراهنش رو از
پشت چنگ میزنم.

تعادلش بهم میخوره و به پش��ت، محکم میافت��ه روی
سنگ فرش پیادهرو.

نفس نفس م��یزنم و خ��ون ت��وی ص��دم ثانی��ه جل��وی
چشمهام رو میگیره. بدون

در نظر گرفتن موقعیت و آدمهایی که دورم��ون جم��ع
شدن، یه زانوم رو روی

سینهاش فشار میدم و مشتهای گره خوردهام پش��ت
سر هم روی سر و
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صورتش فرود میان:

» کفت��اری ک��ه میخواس��ت من رو وی��رون کن��ه ت��و
بودی؟! تو بودی؟! با پای

خ��ودت اوم��دی ب��ه قفلگ��اهت بیپ��در. عمه��ات میکنم
مرتیکه! «

سعی میکنه مشتهام رو مهار کنه. ولی مگه میتون��ه؟
دست و پا میزنه تا از

دس��تم خالص ش��ه. کاس��هی زان��وم رو بیش��تر ب��ه
قفسهی سینهاش فشار میدم.

عربدههایی که این چند ماه توی گلو خفه کرده ب��ودم
عین بمب میترکن و از

کنترلم� خارج میشن. نمیبینمش؛� تصویر روزهای بدون
ماهک و تموم

لحظههایی که جفتمون ب��ا ناامی��دی و ش��ب بی��داری و
گریه و ناله به صبح

رسونیدم عین فیلم از جل�وی چش�مهام عب�ور میکنن.
مش��تهام سنگینترمیش��ه وق��تی ی��ادم میافت��ه م��اهکم

چقدر زجر کشیده و کسی جز خودش
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نفهمید و درک نکرد.

» آش��غال کث��افت میخواس��تی زن��دگی من رو داغ��ون
کنی لجِن نجس! مادرت رو

عزادار میکنم بیبته...� خونت رو میریزم بیهمه چ��یز...�
»

دو س��ه نف��ری از ش��ونههام میگ��یرن و دو نف��ر دیگ��ه
دستهام رو بهزور پشت

کمرم قفل میکنن و توی همین حین ماش��ین پلیس از
راه میرسه. میثاق

وحشت زده به نگهبان میگه:

» آق��ای عملی لطف��ا م��ردم رو متف��رق کن. چیش��ده
داداش؟! آروم باش حاجی؛

ببین دارن میبرنش. «

درحالی که نفسهام باال به س�ختی ب�اال می�اد گرفت�ه و
زمخت میگم:

» کی به پلیس زنگ زد؟! «
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-آق��ای عملی ب��ا داخلی تم��اس گ��رفت گفت آق��ای
مهندس یکی رو گرفته زیر

مشت و لگد شستم خبر دار شد طرف رو پیدا کردی
فورا زنگ زدم به پلیس.

»

م��امور آگ��اهی در ماش��ین رو ب��از میکن��ه و رو ب��ه من
میگه:

» باید با ما بیاید آگاهی آقای آریا. «

سر تک��ون می��دم و ماش��ین پلیس ح��رکت میکن��ه. ب��ه
سمت ماشین میچرخم.

میثاق شونه به شونه ام راه میاد:

» خداکنه پدرزنت متوجه این معرکه نشده باش��ه ک��ه
یه توضیح اساسی

بدهکاری. «صدام درنمیاد. تارهای صوتیم میس��وزه و
احساس میکنم گلوم باد کرده. سوار

ماشین میشم و دنده رو به عقب میدم و ب��ه میث��اقی
که کنار در ایستاد
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میگم:

» حواست باشه! «

باشهای میگه و به س��رعت دن��ده عقب میگ��یرم و ب��ه
سمت آگاهی به سرعت

ح��رکت میکنم. چن��د ب��ار محکم ک��ف دس��تم رو روی
فرمون میکوبم و فریاد

میکشم. چطور متوجه نشده بودم؟! چ��را نگاهه��ای و
حرفهاش رو وقتی از

پارکینگ شوتش میکردم بیرون نفهمیدم و ندیدم اون
همه کینه و زخم رو!

بهکل فراموشش کرده ب��ودم. ی��ه درص��د هم فک��رش
رو نمیکردم این نامرد موش

بدوونه توی زندگی من. هورناز از ذهن من پاک شده
ولی اثراتش دست از

سرم برنمیدارن. دستم رو به گل��وم میگ��یرم و فش��ار
میدم. مثل اینکه خار
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توی گلوم گیر کرده.باالتر از آگاهی پ��ارک میکنم و پ��ا
کوبان وارد آگاهی

میشم و به س��مت ات��اق س��رهنگ م��یرم. در م��یزنم و
بعد از اینکه اجازه صدار

میش��ه وارد ات��اق میش��م. رام��تین ب��ا س��ر و ص��ورت
خونی روی صندلی نزدیک

میز س��رهنگ نشس��ته و ب��ا ن��وک کفش��ش روی زمین
ضرب گرفته. دستهام

مشت میشه و فکم قفل میشه. دوست دارم اینق��در
بزنمش تا جون بده. با

زن��دگیم ج��وری ب��ازی ک��رد ت��ا لبهی پرتگ��اه رف��تیم و
برگشتیم.� روبهروش

میشینم. سر باال میکشه و با تمس��خر نگ��اهم میکن��ه.
مشتم رو محکم روی

پام میکوبم. با نفرعت و چندش لب میزنم:

» عوضی! «
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پوزخند بیصدایی میزن��ه. س��رهنگ رو میکن��ه ب��ه من و
در حالی که پرونده رو

مطالعه میکنه میگه:» خب آقای آری��ا مطمئنی��د آق��ای
رامتین مصلح همونیه که ازش شکایت

کردید؟! «

ص��دام رو ص��اف میکنم و چش��م از ص��ورت ک��ریهش
نمیگیرم. فکم جابهجا

میشه و دندون روی هم میکشم و با خشم مش��هودی
لب هایی که روی هم

فشار میدم از هم فاصله میدم:

» بل��ه؛ ب��ا موب��ایلم زم��انی از تلفن همگ��انی تم��اس
گرفته شد که این آقا گوشی

تلفن عمومی پایین شرکت من دستش بود. «

پوزخند بیصدایی میزنم و ادامه میدم:

» و این آقا با من یه خرده حسابهایی داش��ت از قب��ل
که گفته بود به روش

خودش باهام تسویه میکنه. «
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سرهنگ اخم میکنه:

» حرفهای آقای آریا رو تایید میکنید؟!� «

رامتین بیپروا و نترس با لبخند حرص دراری دس��تهای
به زنجیر کشیدهاش

رو بهم میچس����بونه و انگش����ت ه����اش رو دور هم
میپیچه. درست عین آدمایی

که هیچی برای از دست دادن ندارن بیخیال میگه:

» آره خرده حسابم رو میخواست تس��ویه کنم. ت��و ب��ا
کاری که کردی تموم

ابهت و م��ردونگی من رو زی��ر س��وال بردی��و ب��اعث
شدی یه دختر عین سگ باهام

رفتار کنه و داداشش دمار از روزگ��ارم دربی��اره. بای��د
جواب همهی تحقیر� و

توهینایی که بهم ش��ده ب��ود رو پس می��دادی. اگ��ه ت��و
موی دماغ نمیشدی من
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زندگیم رو با هورناز بنا کرده بودم. «مغزم دود میکنه
و سینهام میسوزه کثافت کینهتوز! رگهای گ��ردنم ت��یر

می

کشه و نفسم نیم بند باال میاد:

» ط��رف حس��ابت من ب��ودم ب��ه زنم چیک��ار داش��تی
بیپدر! «

سرهنگ هشدارگونه صدام میزنه:

» آقای آریا!! «

رامتین با پروئی تمام زبون ب��ه زب��ونم می��اره و آتیش
درونم رو شعله ور تر می

کنه:

» می خواستم از هم بپاشونمت! میخواستم زندگیت
رو جهنم کنم. رویا؛

دخترعموی زنت! پیداش کردم همونطور ک��ه خ��ونهی
تو رو پیدا کرده بودم.

من موش و گوش زی��اد دارم. باه��اش ط��رح دوس��تی
ریختم و تا میدونست
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درم��ورد زن��دگیت ازش ح��رف کش��یدم. بهخ��اطر ت��و
مجبور بودم دختره ی

ایکبیری رو بیشتر از یکسال تحمل کنم. «

چشمهاش سرخ میشه و چونه جلو میده:

» ص��بح ش��ب عروس��یت من زن��گ زدم، زنت رو ب��ا
دستهای پرت کردم... ولی

جیگر آتیش گرفتهام آروم نگرفت! چون اونقدری ک��ه
باید تو نسوختی! «

قبل از اینکه من چیزی بگم سرهنگ با تش��ر دس��تش
رو تکون میده:

» بلبل زب��ونی نکن ب��بینم. ب��اقری؟ بی��ا این رو ب��برش
بازداشتگاه تا تکلیفش

مشخص بشه. «

سرباز بلن��د ق��امت و الغ��ری می��اد رام��تین رو می��بره.
بهجای خالیش نگاه میکنم

و مشمئز زمزمه میکنم:
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» ح��رومی... «-آق��ای آری��ا چ��یز ه��ایی ک��ه مش��اهده
کردید رو بنویسد تا شکایتتون رو تکمیل

کنیم و بفرستیم دادسرا. رضایت که نمیخواید بدید؟!

ورق��ه رو پ��ر میکنم و ب��ه ش��دت س��ر تک��ون می��دم و
محکم میگم:

» اصال. «

خوبه��ای میگ��ه و بع��د از اینک��ه برگ��ه رو پ��ر میکنم و
مراحل اداریش رو میپرسم

از آگاهی خارج میشم. موب��ایلم رو تحوی��ل میگ��یرم و
از منطقه دور میشم.

درد کتفم دوب���اره ع���ود ک���رده و ح���ال و حوص���لهی
شرکت رو ندارم. از دست خودم

عصبانیم بهخاطر گذشتهی نحس من باید زنم آس��یب
ببینه. عوضی دست

گذاشته روی نقطه ضعفم. میخواسته از ریشه نابودم
کنه. اینقدر ناآرومم که
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جاده رو دو تا میبینم. کلهام داغ کرده و بدنم یخه. ب��ا
همراه ماهک تماس

میگیرم بعد از کلی بوق بیحال و خسته جواب میده:

» جانم؟ «

یکهخورده چشم گرد میکنم:

» صدات چرا اینجوریه؟! ماهک؟ خوبی؟! «

بغض میکنه و آرومتر میگه:

» نه خوب نیستم، دو بار باال آوردم. همهجای بوی نم
میده، دوست ندارم

آریوس نزدیکم بیاد. سمیر بیا دنبالم. «

الکی هول میکنم و پام رو روی پدال گاز فشار میدم:

» اومدم، توی راهم خانمم! بغض نکن ببینم. «

تلفن رو قط����ع میکنم و از می����انبر ه����ا و کوچ����ه
پسکوچهها سریعا به کوچهشون

میرسم و میرم باال تا ماهک رو بیارم پایین. ماه��ک ت��ا
من رو میبینه بغض رومیشکنه و بیص��دا گری��ه میکن��ه.

واکرش رو میگیره و خودش آروم و یواش تا
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آسانسور میاد. 

» فک��ر کنم س��ردیش ش��ده. بهش کت��ه و ماس��ت هم
دادم ولی نتونست بخوره. یه

سروم بزنه خوب میشه. «

با عجله و سرسری سری به نشونه تایید تکون میدم.
به نزدیکترین

بیمارستان میرم و بعد از چند تا مریض به اتاق دک��تر
میریم. ماهک

حالتهاش رو توضیح میده و دکتر میپرسه:

» مریض��یت منظم��ه؟! ح��الت ته��وع؟! س��رگیجه و
سردرد نداری؟ «

ماهک با بغض توی صداش جواب میده:

» نه هیچکدوم، فقط امروز باال آوردم و دو سه ماهه
فقط لکه میبینم. «

-باش���ه. ازت ی���ه آزم���ایش اورژانس���ی میگ���یرم ت���ا
سرومت تموم بشه جوابش میاد.
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ماهک رو به اتاق تزریق��ات اورژانس می��برم و خ��ودم
کنارش میشیم. نوازشش

میکنم و ش��رم زده ب��ه آبی ه��ای خوش��رنگش خ��یره
میمونم. زبون روی لبهای

خشکش میکشه و با یه صدای ناله مانندی میگه:

» ببخشید همهاش مایهی دردسرم. «

دخ���تر بیگن���اهم! ت���و بهخ���اطر من ع���ذاب کش���یدی
عزیزدلم!

» کاش همهی دردسرا شبیه ممول خوش��گلم باش��ن.
شیرین و خوشمزه. «

بیح��ال میخن��ده و فش��اری ب��ه دس��تم وارد میکن��ه:»
چشمهات چرا غم داره عشقم؟ «

تلخ میش��م و پش��ت قلبم ت��یر میکش��ه ب��ا افس��وس و
شرم میگم:

» اونی ک��ه زن��گ م��یزد و تهدی��دم میک��رد، اونی ک��ه
هولت داده بود رو پیدا

کردم. «
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دهنش از فرط تعجب چن��د ب��ار ب��از و بس��ته میش��ه و
ناباور و شوکه به صورت غم

زدهام نگاه میکنه. نفس بریده لب میزنه:

» کیه؟! «

شرمنده و ناراحت جری��ان رام��تین رو ب��راش تعری��ف
میکنم. رو ندارم توی

چشمهاش نگاه کنم! تلخترین تجربه��اش رو کن��ار من
داشته! بهخاطر گذشتهی

گند من توی خطر افتاد و نمیدونم اگ�ه خ�وب نمیش�د
چهجوری باید میمردم

ت��ا ماه��ک ازم متنف��ر� نش��ه. ت��وی بهت ف��رو رفت��ه.
دونههای اشک از گوشهی

چشمهاش ُسر میخوره و سرش رو به چپ و راس��ت
تکون میده:

» عجب کاَلشی! نمیدونم چی بگم. مث��ل آب خ��وردن
میخواست کبریت بکشه
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و آتیش بزن��ه زن��دگیمون رو ! بهخ��اطر کین��ه و رش��ک
احمقانهاش. از کجا

پیدامون کرده؟!«

خشمم رو فرو میخ��ورم. نمیخ��وام ذه��نیت ماه��ک رو
نسبت به رویا، کسی که

چندین سال براش عین خواهر ب��وده خ��راب کنم. این
موضوع بهتره توی

صندوقچهی مگ��وی دلم بمون��ه. از ش��دت ش��رمندگی
سر پایین میندازم.

» میگفت گ��وش و م��وش زی��اد داره، یع��نی آدم زی��اد
داره. آدمهایی که در آوردن

آمار بقیه چیزی نیست براشون. «ماهک نگ��اه غمگین
و مظل���ومش رو ازم نمیگ���یره. اینق���در ش���رمنده و

خشمگینم

که نمیتونم توی چشمهاش نگ��اه کنم. دک��تر در ح��الی
که یه برگه دستشه

کنار تخت ماهک میایسته. از روی تخت پ��ایین می��ام و
دستم توی دست
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ماهک اینطرف تخت مقابل دکتر میایستم. با خنده به
ماهک نگاه میکنه:

» یه مهمون بدقلق دارین که دوازده هفتهشه! فق��ط
نمیدونم چر اینقدر دیر

اعالم حضور کرده. «

ماهک گیجوویج ب��ه من نگ��اه میکن��ه و من هم س��ر از
حرفش درنیاوردم رو به

دکتر میپرسم:

» ببخشید؟!� «

" ماهک "

دکتر دندننما میخنده و با ذوق جواب سمیر رو میده:

» خانمتون تقریبا سه ماهه باردارن. برای همین��ه این
چند وقته لکه میدیده.

حالت تهوع و حساس شدنش هم برای همینه. «

سوزن سروم رو از دستم خ��ارج میکن��ه و پنب��ه روش
میذاره:

  1552                       



هکمن

» فق��ط هرچ��ه زودت��ر ب��ه دک��تر زن��ان مراجع��ه کن و
وضعیتت رو چک کن.

میتونید برید. درضمن تبریک میگم. «

ب��ا ده��نی ب��از ب��ه رفتن دک��تر نگ��اه میکنم. یقین��ا ک��ه
خوابم! من؟ باردار؟ اصال کی؟

ما که جلوگیری...�

» مرسی عشقم... مرسی کوچول��وی من... ممن��ونم
که خانواده دارم کردی...

مرسی دنیام. «

عجیب بهت زده ام. به سختی لب میزنم:

» سمیر...� «

با همهی وجودش زمزمه میگه:

» جوِن سمیر؟ جونم خانمم؟ «

-چیشد؟ من نفهمیدم!

» مهمون داریم عزیزم؛ خ��انوادهمون ق��راره بزرگ��تر
بشه. «
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بند دلم پاره میش��ه و دلم ه��ری م��یریزه. انگ��ار ت��ازه
دارم میفهمم باردارم یعنی

چی! جونم از خوشی میل��رزه و ب��ه گری��ه می��افتم. ب��ا
اشک و شوق میگم:

» ناخواندهست! «

دس��تهام رو میگ��یره و ش��وریده و ش��ور زده بلن��دم
میکنه. 

» مهمون عزیزه، ناخواندهاش عزیزتر...� «

) چهار ماه بعد (

» وای مام��ان ترکی��دم بخ��دا! «م��ادر س��میر بش��قاب
می��وه رو می��ذاره روی پاه��ام و مام��ان از کن��ارم بلن��د

میشه:

» بخور مامان جان! دو نفری ها! «

آیه صدا دار میخنده و چشمکی حواله��ام میکن��ه و ب��ه
طرف تراس میره.

ح��رص زده بش��قاب می��وه رو روی م��یز می��ذارم. ب��ه
بهانهی دو نفره بودنم هرچی
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دم دستشونه به خوردم میدن. مامانم و مادرش��وهرم
به جمع سن باال

میپیوندن. باالخره بع�د از ب�ه اتم��ام رس�یدن جلس�ات
مکرر فیزیوتراپی و بهبودی

کامل در حالی که دختر� قشنگم رو شش ماهه باردار
بودم بار و بندیلمون رو

جم��ع میک��نیم و برمیگ��ردیم خون��ه. س��میر ب��ا خ��وی
کنجکاو بودن من جنگید و

ت��ا زم��انی ک��ه مام��ان و باب��ای من و خ��ودش رو ب��ه
رستوران دعوت نکرده بود نه

گذاشت بگم باردارم نه خودش گفت. خانوادهه��امون
وقتی من رو سرپا و حامله

دیدن شوکه شدن و از شدت بهت نیم س��اعت تم��وم
گریه کردن. بابا به سمیر

افتخار میکرد و از ته دل بهش میگفت پسرم. س��میر
خوب خودش رو ثابت

کرد و تا ابد جای پاش رو ت��وی قلب من و خانواده��ام
محکم کرد. مامان هم از
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اولش ش��یفتهی م��ردونگی س��میر ش��ده ب��ود. ب��رای
همین باهاش همکاری کرد تا

دوب��اره بهم وص��لمون بکن��ه. همیش��ه میگ��ه ماه��ک و
سمیر کنار هم قشنگن.

رامتین محکوم شد و س��میر کوت��اه نیوم��د. من هم از
شکایتم برنگشتم. وکیل و

پدرش هم با کلی دوندگی و هزارت��ا برنام��ه نتونس��تن
کاری برای آزادیش بکنن

و رض��ایت م��ا رو بگ��یرن. همچین آدم ب��یرحم و کین��ه
توزی صالحیت بخشش رو

نداره و باید بفهم��ه ی��ه من ماس��ت چق��در ک��ره داره.
برای بار دوم به دیدن فرشاد

رفت و بخشیدش. چون میگفت خ��ودش هم مقص��ره
و رفتارهای خودش

فرشاد جری کرده. امروز به مناس��بته برگش��تنمون و
اعالم پدر شدنش مثل

قدیم بچهها رو به خونهمون دعوت کرده ب��ود. مام��ان
و مامان سمیر حسابی
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تدارک دیده بودن. خورش��ید خوش��بختی طل��وع ک��رده
بود و وس��ط آسموننشس��ته ب��ود. م��اهم ت��وی س��احل

آرامشش آفتاب میگرفتیم. عمو هم بهخاطر

حال نابهسامان زنعمو مدام در حال سفره و همهاش
تالش میکنه زنعمو رو

بعد مرتضی به زندگی برگردون��ه. روی��ا هم ب��ه خ��اطر
مادرش باهاشون همراه می

شه. امسال همه همراه خانوادهه��امون دور هم جم��ع
شده بودیم و از جمع

صمیمیمون ل��ذت می��بردیم. بلن��د میش��م و ب��ه ط��رف
تراس میرم. مامان سمیر

به مامانم میگه:

» پسر و میثاق و دختر سمیر با یه ماه فاص��له به��دنیا
میان. «

مامان سمیر میخنده و باباش میگه:

» از بس این دو تا همهی کارهاش��ون ب��اهم ب��ود بچ��ه
دار شدنشون هم یکی

  1557                       



هکمن

شد! «

لب میگزم و وارد تراس میشم. سمیر و میثاق ماهی
و جوجه میپزن و آیه

هم کنارشون ایستاده و میخندن. دستم رو بند ب��ازوی
سمیر میکنم و سرم

رو به سمت شونهام کج میکنم:

» به چی میخندین؟! «

سمیر خم میشه و سرخوش میگه:

» ممول مامان من چطوره؟! «

قب��ل از اینک��ه ج��واب ب��دم ص��دای زن��گ آیف��ون بلن��د
میشه. میثاق هول زده باد

بزن رو به دست سمیر میده و دس��ت دور ش��ونههای
آیه حلقه میکنه و در

حالی که از تراس خارج میشن میگه:

» بی��ا ب��ریم ص��ندوقدارِ من. ب��ریم مهمونه��امون رو
تحویل بگیریم. اینها رو ول
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کن باد ببره. «از ته دل میخن��دم. هیچ��وقت دس��ت از
لودگیهاش برنمیداره. تکه جوجهای

مقاب��ل دهنم گرفت��ه میش��ه. گ��ردن ب��ه عقب متمای��ل
میکنم و به صورت مردونه

و مهربون مرد عاشِق زندگیم نگاه میکنم. لبه��اش رو
تکون میده:

» بخور قربونتون برم من. «

از وقتی باردار شده ب��ودم قربونص��دقههاش رو جم��ع
میبست. جوجه رو

میج��وم و نگ��اه از چش��مهای جاذب��ه دارش نمیگ��یرم.
سیخ ها رو پشت و رو

میکنه و با شیطنت کالمش میگه:

» جات پایین شرکت خالیه ها! بی��ای زیرپ��ایی بگ��یری
برای کارمندهای من! «

میخندم و مشتم رو روی بازوش میکوبم:

» بد! «

شور زده بادبزن رو تکون میده:
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» بد به فدای خانوم و دخترش. «

ادامه میده:

» جدی میگم آین��ا کوچولوم��ون یهکم از آب و گ��ل در
اومد برگرد سرکارت!

می��دونم چق��در ک��ارت رو دوس��ت داری، نمیخ��وام از
شور و شوق بیافتی

عزیزِجونم. «

قلبم براش میتپه وجوری که بشنوه زمزمه میکنم:

» تو باش...

تو که باشی رویا حقیقت میشود...

تو که باشی جفا شفقت میشود...تو که باشی حی��ات
دیدنیتر میشود...

تو که باشی ج��اِن دل، هم��ه چ��یز روبه��راه میش��ود...
)نازنین( «

ب��ادبزن رو کن��ار منق��ل می��ذاره. ب��ه س��متم میچرخ��ه.
دس���تم رو میگ���یره و سرش���ار از عش���ق و محبت و
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دوست داشتن نگ��اهم میکن��ه. ص��داش ت��وی هی��اهوی
بچهها گم میشه:

» فرفری موی غزل خاِن من؛ تو صدای قلبمی. «

هکمن)آقای هکر(

پایان
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