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 :مقدمــہ

 پرسم... شاید از تو، شاید از خودمی

 !ام برعکس تا شدکـه چرا زندگی

 خوانم... شاید از تو، شاید از خودمی

 !ام بیگانه سوا شدکه چرا زندگی

 گویم... شاید از تو، شاید از خودمی

 ام بیهوده روا شدکه چرا زندگی

 اید از تو، شاید از خود... شجویممی

 !که دلم... دیوانه رها شد

های آگاهی رو باال رفتم و وقتی به در اتاقش رسیدم، با حرص و عصبانیت پله
کرد در رو تند و توجه به سربازی که دنبالم افتاده بود و ِهی "خانم، خانم" میبی

 .محکم باز کردم

 .ی مقابلش بودهمثل همیشه اخم داشت و با جدیت مشغول بررسی پروند

با باز شدن در، نگاهش رو باال آورد و وقتی من رو دید، با تعجب و ابروهایی باال 
 .رفته نگاهم کرد

 .نفِس پرحرصم رو بیرون دادم و سرباِز پشت سرم احترام نظامی گذاشت

 :توجه به حضور من رو به سرباز گفتچشم تنگ کردم و اون بی

 !راحت باش-
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 ه ِپته افتاده بود. مرد هم انقدر ترسو؟سرباز بیچاره به ِتت

 !جنس خودش وحشت داشته باشه که مرد نیست. واهللمردی که از هم

 !البته از این دیو دو سر باید هم ترسید

 ُق... قربان... من... بهشون ُگ... ُگف-

 :ی سکوت باال گرفت و خیلی خونسرد گفتدست بزرگ و مردونش رو به نشونه

 .ونی بریتمشکلی نیست، می-

 .سرباز سری تکون داد و بدون تعلل اتاق رو ترک کرد

با صدای بسته شدن در اتاق من هم به سمت میزش قدم برداشتم و رو به روش 
 .ایستادم. خودش رو جلوتر کشید و روی صورتم دقیق شد

 !کردیم مستانه خانمگفتین گوسفند زیر پاتون قربونی میمی-

ی صورتی رنگ رو روی میز کوبیدم و خودم شم، پروندهای کردم و با خدندون ُقروچه
 .هم به سمتش خم شدم

هام ام رو جلوی چشمکرد، انگار دشمِن خونیوقتی این طوری آروم نگاهم می
 .دیدممی

 !شما تو مسائل خصوصی زندگی من دخالت نکن، گوسفند پیش ِکش-

 !بازم که افسار پاره کردی دختر دایی-

 :بونم رو بگیرم و با صدای تقریبا بلندی گفتمدیگه نتونستم جلوی ز 

 ی دست توام مردک؟مگه من مسخره-
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 .لبخند خونسردش جای خودش رو به اخم داد و در همون حالت نگاهم کرد

 .ی حرفم بودگویا منتظر شنیدن ادامه

 :تر از این منتظرش نذاشتم و با صدای بلندتری گفتممن هم بیش

 کنم؟ مگه مفتشی؟ هان؟کنم یا نمیار میاصال به تو چه که من چی ک-

اش بلند شد و اصال نفهمیدم ِکی میز رو دور زد و رو به خیلی یهویی از روی صندلی
 !روم ایستاد

 .هام گذاشت و "هیِس" آرومی گفتانگشت اشارش رو، روی لب

 .جا من آبرو دارمآروم دختر! این-

دم و نگاهم رو به قد بلند و کالفه و عصبی از این همه آرامشش، دستش رو پس ز 
هیکل درشتش دوختم. تو این یونیفرِم سبز رنگ، اقتدار و ابهتش بیشتر به چشم 

 .اومدمی

 :این بار خودم انگشتم رو مقابلش تکون دادم و با تهدید گفتم

 !دمببین دارم برای اولین و آخرین بار بهت هشدار می-

با تنگش گذاشت و با لذت نگاهم ای و تقریشلواِر پارچه هاش رو تو جیبدست
 !کرد. از این نگاهش متنفر بودم

 !شنوم کوچولومی-

 .دیگه در حد انفجار بودم. واقعا خوب بلد بود تو اوج خشم، آدم رو پنچر کنه

 :لبم رو محکم گاز گرفتم و گفتم
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اگر یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه به َپرو و پام پیچ بخوری، خودم پیچ پیچیت -
 !م سرگردکنمی

هاش و برِق توجه به لبخند جا خوش کرده روی لبام، بیبعد از تموم کردن جمله
ی نگاهش، به سمت در حرکت کردم و تمام حرص و عصبانیتم رو روش کور کننده

 .خالی کردم

 !رسیدرسید، به در فکستنی اتاقش که میاش نمیزورم به خود اعجوبه

*** 

 .ام انداختمام رو پِس کلهو صدای خروسی در حیاط رو محکم به هم کوبیدم

 .واقعا عصبانی بودم؛ از دست کارهای میکائیِل نامرد عاصی شده بودم

 !مامان! مامان-

 .مادرم با هل و وال به حیاط اومد و صدای نگرانش بلند شد

 شده؟جانم مامان جان؟ باز چی-

 :خسته و داغون نفسم رو بیرون دادم و با ناله گفتم

 .بازم گند زد به کارممامان -

 :چشم گرد کرد و با تعجب گفت

 کی؟-

های مامان های درشتم جمع کردم و مثل نور افشان مقابل چشمنفرتم رو تو چشم
 .پخش کردم
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 !میکائیل لعنتی-

ای پر کشید و لبخنِد پر محبتش رو مهمون هاش به طرز باور نکردنیتعجب چشم
 .هاش کردلب

این جوری سر و صدا راه انداختی. اون گل پسر چی کار  شده کهمنم گفتم حاال چی-
 !دونهبه کاِر تو داره دخترم! در ثانی، اون بهتر از خودت صالحت رو می

ی مادرم در عجب بودم. این بار من چشم گرد کردم. واقعا از محبِت سر ریز شده
 !اش فرق سرم رو دو ِقسم کرد اصالابراز عالقه

اش، کیفم رو روی زمین پرت کردم و ی همیشگیو اندازهحد عصبی از طرفدارِی بی
 .با جیغ باال و پایین پریدم

 :مامان با دیدن دیوونگِی من خیلی خونسرد گفت

فهمند باز دختر شه، دوما در و همسایه میکم جیغ جیغ کن. اوال حنجرت پاره می-
 !ی این خونه زده به سرشبزرگه

 :گفتم  صدام رو تو گلو خفه نکردم و با داد

 آ... مـامـان! با کدوم زبونی بگم که ازش متنفرم؟ طرفداری اون لعنتی رو نکن-

 :اخم کرد و خیلی جدی گفت

 دیگه شورش رو درآوردی مستانه. اون بیچاره چه هیزِم تری بهت فروخته؟-

هیزم تر که نه، هیزم ِبِرشته شده بهم فروخته. احمِق عوضی فقط بلده زور بگه. -
 !ه که بخواد بهم امر و نهی کنه؟ حق ندارهاصال کِی من
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 :خیالی گفتمادرم با بی

 .اِت! خودم هم بهش حق هر کاری رو دادمپسر عمه-

تونستم هام رو روی هم ساییدم و مثل همیشه، وقتی نمیکالفه و با حرص دندون
 :مامان رو قانع کنم با بغض و غم گفتم

 !شن شاءاهلل من بمیرم که همه از دستم راحتان-

 :با دلخوری لبش رو گزید و گفت

ها سِرهم کنی خدا نکنه! زبوِن نحست رو گاز بگیر. دیگه هم نشنوم از این جمله-
 .آ

اش، با ناراحتی کیفم رو از روی زمین برداشتم و توجه به لحن و نگاه رنجیدهبی
 .خیلی سریع از کنارش رد شدم

ی روز کرد. همیشهیون تماشا میطبق معمول پروانه روی مبل لم داده بود و تلویز
ای نثارش کردم و با خدا تو خونه تلپ بود. درس و مشق نداشت انگار! چشم غره

 :طنازی گفت

 .سالم آجی خوشگلم! خسته نباشی-

 :های خمار از خوابم رو روی هم فشار دادم و گفتمچشم

 !سالم-

تعجب نگاهی به  نگاهم رو دور خونه گردوندم و وقتی بابا و میثاق رو ندیدم با
 .پروانه انداختم
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 !معموال پدرم و برادرم میثاق؛ این ساعت از روز رو خونه بودن

 بابا و میثاق کجان؟-

 :زیر چشمی نگاهم کرد و گفت

 .میکائیل زنگ زده بود، بابا و میثاق هم رفتن پیشش-

خواست پدر و برادرم اش، مثل اسپند روی آتیش شدم. باز هم میبا شنیدن جمله
 .ام شور بده! وای، عجب نامردیهو بر علیهر 

 :خودم رو با کندن پوست لبم مشغول کردم و گفتم

 برای چی؟-

 :قیدی شونه باال انداخت و گفتبا بی

 !دونممن چه می-

 .سرم رو تکون دادم و تلفن همراهم رو از جیب شلوارم درآوردم

، پس پیدا کردنش کار اش رو به اسِم "مزاحم" تو مخاطبینم ِسیو کرده بودمشماره
 !سختی نبود

 .آیکون اتصال تماس رو لمس کردم و گوشی رو دِم گوشم گذاشتم

بعد از دو بوِق پیاِپی صدای گیرا و مردونش تو گوشم پیچید. با این که ازش متنفر 
اش هم دارش بشم. البته چهرهنظیر و خشتونستم منکر صدای بیبودم، اما نمی

 !مل که نه، زیادی جذاب بودقابل تحمل بود. قابل تح

 :ام رو پس زدم و با حرص گفتمافکار بیهوده
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 بله و َبال! بله و درد! باز برای چی بابام رو احضار کردی جناب سرگرد؟ هان؟-

 .ترم کردی آرومش حرصیخنده

 کجای حرفم خنده داشت؟-

 .اول سالم، بعدا کالم دختِر خوب-

 .شت کردمدندون رو هم ساییدم و دست آزادم رو م

اش رو تو هم گره زد و پروانه با دیدن حالتم، کنجکاو نزدیکم شد. ابروهای هشتی
 "شده؟با تکون دادن دستش، مثال پرسید "چی

 !زنگ نزدم درس اخالق بهم بدی جناب. گفتم برای چی دوباره به بابام زنگ زدی-

 :با صدای مهربانی گفت

 م؟من حق ندارم چند کالم با داییم اختالط کن-

  !آدهاش بدم میبا کدوم زبونی بگم از این خرِس مهربون بازی

 !نه-

 !اون قدر محکم و با تأکید گفتم "نه" که کال خلع سالح شد

هام رو تو کاسه چیزی نگفت و فقط صدای نفس عمیقش تو گوشم پیچید. چشم
اس شدم. میکائیل روی قسم جونم زیادی حسای وارد میچرخوندم. باید از دِر دیگه

ای به دونستنش نداشتم! وقت هم عالقهدونستم! هیچبود، اما چراش رو واقعا نمی
 .خبیثانه لبخند زدم و با عجزی ساختگی اسمش رو صدا زدم

 !میکائیل-
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 .فقط کاش قبول کنه

 !احساس کردم برای یک لحظه نفسش بند اومد! اما چرا؟

 جان؟-

ام رو خراب کنه. پس داشت م نقشهی نا به هنگاملبم رو گاز گرفتم تا مبادا خنده
 !شدخر می

 .جوِن مستانه! جون من بهشون چیزی نگو-

 کنی شیطون؟داری از نقطه ضعف من سوءاستفاده می-

 .دییک جورایی! خوب چی کار کنم وقتی با زبون خوش به حرفم گوش نمی-

 :این بار نفسش رو با آه بیرون داد و گفت

 !ه هرگز به جونت قسمم ندی مستانه جانگم، ولی باید قول بدی دیگنمی-

 :کالفه و شرمنده موهام رو پشت گوش زدم و گفتم

 .دمخیله خوب حاال، قول می-

 .آفرین دختر خوب! حاال هم قطع کن من برم به کارم برسم-

خداحافظی ارتباط رو قطع کردم. با غرور و سرخوشی ی آرومی گفتم و بیباشه
 .سوت آرومی کشیدم. آخیش! خیالم راحت شد هام رو تو هم قفل کردم ودست

 :پروانه با تأسف نگاهم کرد و گفت

 .وا! خل شدی رفت-
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 .براش ابرو باال انداختم و با دست از جلوی راهم کنارش زدم

 !برو کنار، سِد معبر کردی آبجی خانم-

 کنی؟ِا، چرا این جوری می-

 :شونه باال انداختم و با صدای بلندی گفتم

 !خوشحالم چون زیادی-

 .وار تو گوشم پیچید و منو به خنده واداشتصدای پر حرص پروانه طنین

 !امخوشحال نه، باید بگی زیادی دیوانه-

 :ی "برو بابا" تو هوا تکان دادم و گفتمدستم رو به نشونه

 !گیباشه همون که تو می-

م و مثل همیشه ام رو درآوردها رو دو تا یکی باال رفتم و داخل اتاق شدم. مقنعهپله
 .اش کردم و تاج تخت رو هدف گرفتممچاله

 :یک چشمم رو تنگ کردم و با صدای بلندی گفتم

 ...کنه ومستانه علوی نشونه گیری می-

خواستم. درست روی تاج تختم گیر کرد و محکم پرتش کردم و همونی شد که می
 .من از خوشی زیاد باال پایین پریدم

 .توی دروازه! ُقل، ُقل-

های مانتو ام رو خودم امضا کردم با این کار! خندیدم و دکمهی دیوونگیا ورقهپ
 .اسپرتم رو تند تند باز کردم
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خیلی یهویی در اتاقم باز شد و من با ترس هیِن بلندی کشیدم. میثاق بود! برادِر 
 خل و نفهمم! وا... این از کجا پیداش شد؟

 !مثال خونه نبود که

 .ای صورتش باز بودمثل همیشه نیشش به پهن

 .نچ نچی کردم و سرم را با تأسف تکون دادم

 سی سال رو هم گذروندی داداشم. پس چرا هنوز عقلت ناقصه؟-

 .قیدی باال انداخت و با شیطنت نگاهش رو به چشمام دوختشونش رو با بی

 .پسری که خواهرش تو باشی، خیلی منطقِی که عقلش ناقص باشه-

 :مر گفتمنیشخندی زدم و دست به ک

 .ِای رو، رو برم ِهی-

 :صورتش آویزون شد و با لحن مثال ناراحتی گفت

 پس چرا عصبی نشدی؟-

 :هام رو باز کردم و گفتمبا خنده دِر کمد لباس

 ات رو ِبَکنم! حاال کی اومدی؟نکنه انتظار داشتی کله-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !همین االن رسیدیم. راستی سالم-

 :با تمسخر گفتمنگاهش کردم و 
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 .دادیخواستی صبر کنی فردا سالم میزود بود آ، می-

 :سرش را خاروند و با لبخند مضحکی گفت

 !خوب یادم رفت-

 :ام ضربه زدم و گفتمام به شقیقهبا انگشت اشاره

 .آلزایمر داری احتماال-

 !دونم، شایدچه می-

پوشیدم و زیپش رو با یک تونیک الَجَوردی رنگم رو که تقریبا تا رون پاهام بود، 
 .حرکت باال کشیدم

 داداش بابا هم اومده؟-

 !آره اومده-

 :با هیجان دست زدم و گفتم

 .خوام بابا جونم رو ببینمپس بیا بریم پایین، می-

 :اش چین داد و با حالت چندشی گفتبه بینی

 وکیل مملکت و انقدر لوس؟-

 هست؟ بینی مِن وکیل لوس شدم. امریحاال که داری می-

 :شد گفتدر رو باز کرد و در حالی که از اتاق خارج می

 !شق امری داشته باشم خواهرمن غلط بکنم به تِو کله-
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 .ی الیک نشونش دادمچشمکی نثارش کردم و انگشت شستم را به نشونه

 !آفرین-

 :با لبخند، اخمی تحویلم داد و گفت

 .زود بیا-

 :حترمانه گفتمدست راستم رو پشت کمرم گذاشتم و خیلی م

 !اطاعت سرورم-

 .با دیدن پدرم به شوق اومدم و با عشق به سمتش پرواز کردم

اش برام تا دنیا پدرم مردی بسیار مهربون و مبادِی آداب بود. موهای جو گندمی
 .ای داشت، که کامال خدادادی بوددنیا ارزش داشت و انداِم ورزیده

 .و نوازش کردتو آغوشش محو شدم و اون با خنده موهام ر 

 قربوِن دختر بابا برم. خوبی گل دخترم؟-

 :یدم و با شیرین زبونی گفتمبوساش رو گونه

 .شما رو دیدم بهترم شدم-

 :آورد گفتهای شربت رو برامون میخندید و مامانم در حالی که سینِی حاوی لیوان

 !واه، واه! بیا برو کنار دختر، خجالت بکش. وقت شوهرِت مثال-

م و معترض صداش زدم. از این مدل حرف زدن قرون وسطی ایش بدم اخم کرد
 .داداومد. احساس مزاحم بودن بهم دست میمی
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 :ام، به حمایت از من شتافت و گفتی درهم شدهپدرم با دیدن اخم و چهره

ی دم، گفته باشم! مستانهخانم به دخترم چی کار داری؟ من دخترم رو به کسی نمی-
 !بابا، مال خودمه

ی ستبر و محکم پدرم با شیطنت چشمکی نثار مامان کردم و سرم رو روی سینه
 .گذاشتم

 !کردموای من اگر بابا امیر عباسم رو نداشتم چی کار می

 .هاش که همتا ندارهی مهربونیفدای همه

های من، با چندش زبونش رو بیرون داد و ادای عق زدن پروانه با دیدن لوس بازی
 .درآورد

 :می نازک کردم و گفتپشت چش

 !تو چطوری وکیل شدی، موندم توش-

 گیر نکنی یک وقت؟-

 .پوزخندی زد و ادامو درآورد

 .نه، نگران نباش-

 :خیال شونه باال انداختم و گفتمبی

از من گفتن بود، حاال هر جور که خودت راحتی. نتونستی بیای بیرون، یه ندا بده -
 .بیام کمک

 .ازش گرفتم چپ چپ نگاهم کرد و من چشم
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 !چشم دیدن نداره که؛ حسوِد بد ترکیب

* 

 .تر وارد شدمدر دفتر رو باز کردم و با جدیِت هر چه تمام

خانم احمدی، منشی پرچونه و خبرچینم، باز هم مشغول صحبت با تلفن بود. اون 
 .قدر هم حواس پرت بود که اصال متوجه ورودم نشد

یز کوبیدم. ترسیده جیغ خفیفی کشید ای کشیدم و با کف دستم روی مپوف کالفه
ای مکث، تلفن رو سرجاش گذاشت و خیلی سریع بلند و با دیدن من بدون ذره

 .شد

خانم احمدی من چند بار باید به شما بگم با تلفن دفتر زنگ به دوست و اقوام -
نزن؟ چند بار؟ ِد دختر خوب مِن بدبخت باید پولش رو بدم که اون هم خدا تومنه. 

 !کنیک نمیچرا در 

اش رو ی کج و کولهکرد مقنعهآب دهنش رو قورت داد و در حالی که سعی می
 :درست کنه، تند تند و با عجله گفت

 .شهببخشید، ببخشید! دیگه تکرار نمی-

 :ابرو باال دادم و با تردید گفتم

 !امیدوارم-

 :غره گفتمخندید و من با چشم 

اعت چهار میاد این جا. خانم احمدی، جاِن امروز با آقای فرضی قرار دارم، رأس س-
 .من این بار گیج بازی درنیار آ، این قرار خیلی برام مهمه
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 .سرش رو مطمئن تکون داد و َچشم بلند باالیی گفت

نگاه آخرم رو به سر و وضعش انداختم. شیک پوش بود، فقط همین! وارد اتاقم 
 .شدم. هوف، امان از دست خانم احمدی

 .حوصله روی صندلی نشستمیز پرت کردم و بیکیفم رو روی م

 .اهلل الرحمن الرحیم" کارم رو شروع کردمام رو ماساژ دادم و با یک "بسمشقیقه

 .ای داشتی مقابلم مربوط به زنی بود که شوهر ناجنسش سه زن صیغهپرونده

ی دهن باز مونده از تعجبم رو بستم و لعنت فرستادم به هر چی مرِد نامرد روی کره
 !زمین

ِای تف به روت بیاد مرد. نچ، نچ! خجالت هم خوب چیزیه واهلل. مردم چه دل -
 !گزهگیرن، َکِکشونم نمیخوشی دارن آ، چهارتا چهارتا زن می

* 

با صدای دینگ دینِگ تلفن روی میز، از هپروت بیرون اومدم. نگاهی به ساعت 
وقفه روی پرونده کار عت، بیانداختم. ابروهام از تعجب باال پریدند. دقیقا یک سا

 .کرده بودم

 .ام رو مالیدمهای خمار شده از خستگیای کشیدم و چشمبا خستگی خمیازه

 جانم خانم احمدی؟-

 .خانم علوی، آقایی به اسم حیدر اومدن باهاتون کار دارن-

 :چشم تنگ کردم و با تعلل گفتم
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 چی! کی اومده؟-

 !آقای حیدر، میکائیل حیدر-

 .ام رو حفظ کنمم و سعی کردم خونسردیآهانی گفت

 .بفرستش داخل-

 :تلفن رو، روی شاسی گذاشتم و با شک و تردید گفتم

 خواد؟دقیقا این جا چی می-

 .با شنیدن صدای تقه به در، هوشیار شدم و با چند سرفه، صدام رو صاف کردم

 !بفرمایید-

چی که بود،  خیلی متین و مؤدب وارد شد و من به احترامش بلند شدم. هر 
داد. شد و نفرت من چیزی از این مسئله رو تغییر نمیترم محسوب میبزرگ

 !احترامی هرگز تو قاموس من نبوده، نیست و نخواهد بودادبی و بیدرضمن، بی

 .وقتی از نشستنش مطمئن شدم، خودم هم روی صندلی نشستم

 :گفتمدوباره تو جلد خانم وکیل جدی و مغرور فرو رفتم و با طعنه  

خوب! مشکلی پیش اومده که پسر عمه جاِن من این وقت از روز مزاحم کار بنده -
 شدن؟

 :ی متعجبی کرد و گفتخندهتک

 !همیشه برای خار کردن من در تالشی دختر دایی-
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قیدی باال ام رو با بیزدم، شونهبه پشتی صندلی تکیه دادم و در حالی که پلک می
 .انداختم

 !همینی که هست-

 .س عمیقی کشید و باز، مثل همیشه خیره نگاهم کردنف

 .فعال برای بحث و َکل انداختن نیومدم-

 ای هست؟خوب، چیز دیگه-

 :پلک زد و با صدای آرومی گفت

سپردم به سرهنگ َمِودت که اون پرونده رو به آقای َادَهمی، وکیل پایه یک داد -
 !گستری بده. پس امروز منتظر اومدن آقای فرضی نباش

 !مات شدم؛ احساس کردم یک سطل آب یخ روی سرم خالی کردند

 !گفتفهمیدم! چی میمنظورش رو اصال نمی

 :محو و گیج لبخند زدم و گفتم

 گی؟یعنی چی! چی می-

 :های ناباورم گرفت و گفتکالفه نگاهش رو از چشم

 .تونستی از َپِسش بربیای. اون پرونده مناسب یک زن نبودنمی-

 .شدی "زن" که همیشه مثل ُپْتک روی سرم کوبیده میدم از این کلمهچقدر متنفر بو

 .ها انقدر تو سری خوِر مردها باشیمچرا باید ما زن
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 .گیرندها رو دسِت کم میچرا ما زن

 !بار هیچی نگفتم! داد نزدم، فریاد نکشیدماین

 .گیری کنمفقط نگاش کردم و گذاشتم تا به وقت مناسبش حال

ها که نکردم! خیلی دونست برای داشتن اون پرونده چهب میخودش خیلی خو
 .رحمی زمینم زده بوددونست و این طوری با بیخوب می

 :آه عمیقی کشیدم و با ناراحتی گفتم

 !گم بهت، با این کارت بیشتر از قبل ازت متنفر شدم میکائیلُرک می-

ش فقط غم بود و های درشت و مشکی رنگبلند شد و با غم نگام کرد. داخل چشم
 !تر، نه چیزی بیشتربس! نه چیزی کم

 .خوام دخترمن صالح خودت رو می-

 :با تمسخر خندیدم و خشمگین گفتم

 اگر نخوام چی؛ کی رو باید ببینم؟-

 :سرش رو با تأسف تکون داد و من با حرص گفتم

 .لطفا برو، حالم خوب نیست-

 .نگران نزدیکم شد و من خیلی سریع بلند شدم

 :خیال از ناراحت شدنش گفتماین کار من متعجب و ناراحت ایستاد و من بیبا 

 !برو، فقط برو-
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 :چند دقیقه طوالنی نگاهم کرد و خیلی آروم گفت

 شه؟اگر برم حالت خوب می-

 !اخم کرده نگاهش کردم. بودن یا نبودنش برام هیچ فرقی نداشت

 .هشوقت حالم خوب نمینه! با کاری که کردی دیگه هیچ-

 :دِم عمیقی گرفت و خیلی صریح گفت

 .رمپس نمی-

 :پوزخندی زدم و دست به سینه و با طعنه گفتم

 .شهفرمایید! چشمامون به حضورتون ُمَنَور میلطف می-

 :کالفه دستش رو میون موهاش تاب داد و گفت

 !انقدر طعنه نزن-

 .منتظر امر شما بودم-

 !وای، بس کن مستان-

 .ام رو روی هم ساییدمهای صدفیدندوندستم رو مشت کردم و 

هزار بار گفتم، اینم هزار و یکمین بار، اسم من مستان نیست. یاد بگیر بگی مستانه! -
 .َمس... تا... نه! تلفظش خیلی سخت نیست جناب سرگرد

تونستم درکش کنم لبخند محوی روی لباش نشست و با اشتیاقی که اصال نمی
 :گفت
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 !برای این زبون درازی هاتره همیشه دلم ضعف می-

 .چشمام خود به خود گرد شدند و با دهِن باز نگاش کردم

 !بازم فاِز محبت گرفته بود

 !احتماال حالش خوب نبود

 :ی مورد نظر برداشتم و با کنجکاوی گفتکیفم رو به همراه پرونده

 ری؟جایی می-

 :چپ چپ نگاش کردم و با لبخند مضحکی گفتم

 !ه گوسفندای دِم در یونجه بدم بخورنرم بآره، دارم می-

 :بار با جدیت گفتترم کرد. اینی مردونش عصبیعصبی بودم، خنده

 .شوخی نکردم باهات-

 :لپم رو باد کردم و با کالفگی گفتم

موردی پرسیدی! به نظرت من به غیر از خونه کجا رو دارم که خوب آخه سوال بی-
 برم؟

 .رسونمتمی-

 .ستم رو روی دستگیره گذاشتماز کنارش رد شدم و د

کشم، با طور! منت تو رو نمیماشین تو هم چهارتا چرخ داره، تاکسی هم همین-
 .رمتاکسی می
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 .بازوم از پشت کشیده شد و من با حرص به سمتش برگشتم

کرد آ، آدم گنده هم شلوارش رو خیس خندش همیشه ِبجا بود، ولی وقتی اخم می
 .کردمی

 چیه؟-

 .نی چشمام زل زدت خودش کشید و تو نیمن رو به سم

 ی "منت" بدم میاد. نگفتم مستانه؟من نگفتم از این کلمه-

کردم بازوم رو از دستش سرم رو به سمت مخالف چرخوندم و در حالی که سعی می
 :آزاد کنم گفتم

 .ولم کن برم-

 !مستانه-

رداشتم و خیلی صدا و لحنش به قدری محکم و پرنفوذ بود، که دست از تقال کردن ب
آروم به چشماش خیره شدم. دلخوری و ناراحتی تو چشمای سیاه رنگش کامال 

 !مشهود بود

 !نگفتم مستانه-

 .گفتی-

چشم روی هم فشرد و بازوم رو ول کرد. جلوتر از من از اتاق خارج شد و در همون 
 :حال گفت

 .پس دیگه چیزی نشنوم، پایین منتظرتم-
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 .ای چپم رو روی زمین کوبیدم و زیر لب غریدمای ساختگی پبا حرص و گریه

 خدا لعنتت کنه میکائیل! چرا شدی بالی جونم آخه؟-

ام کشیدم و من هم از اتاق خارج شدم. هوفی کشیدم و دستی به صورت عرق کرده
 :خانم احمدی خیلی سریع از جاش بلند شد و گفت

 رین؟ِا، دارین می-

 !نه، دارم میام-

پاچه خندید، از حق نگذریم جذاب و تو دل برو و دست سرخ شده لبش رو گزید
 .بود

 امروز مگه با آقای فرضی قرار نداشتین؟-

قدر جیغ بزنم که کم مونده بود از حرص و عصبانیت، همون وسط بشینم و اون
رفت، راست ام پاره بشه. این احمدی هم شده بود قوز باال قوز! چپ میحنجره

 !کردرفت، فضولی هم میمی

 دی برم؟کنسل شد. حاال اجازه می-

 .کنمخواهش می-

 .اش کردم و خیلی سریع از دفتر خارج شدمای حوالهغرهچشم

اش با مثل همیشه، با شیطنت دِر ماشینش رو محکم بستم و اون به رسِم همیشه
ابروی باال رفته لبخند زد. سرم رو کمی کج کردم و با چشمای تنگ شده، در رو 

 .تر از قبل بستمم و محکمدوباره باز کرد
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خم به ابرو نیاورد و به جاش نیشش بیشتر شل شد. ضایع شدن که شاخ و دم 
 .ی کاملش بودمخواست! خوِد من نمونهنمی

ا سر محکم بستن یا نبستن در ماشینش سرم ی مردهوقت ندیدم مثل بقیههیچ
ون شد! ِال شد، ِبل داد بزنه. یا مثل میثاق ِقشِقرق به پا کنه که "وای ماشینم داغ

 "!شد

 .ام رو به صندلی دادمهوف بلندی کشیدم و دست به سینه و با اخم تکیه

 .دادسنگینی نگاهش آزارم می

 خوای راه بیفتی جناب؟نمی-

طور خیره خیره نگام کرد. چشمام رو تو کاسه چرخ دادم و چیزی نگفت و همون
و دست دیگم رو پشت  خیلی سریع، کف دست راستم رو روی داشبورد گذاشتم

 .صندلیش جاگیر کردم

 کنی؟ چیزی رو صورتم نوشته شده؟چیه، چرا نگاه نگاه می-

 !نشست. اما چه کنم که کال ازش متنفر بودماش همیشه به دلم میلبخند مردونه

 .نه-

 :اخم کردم و زیر لب گفتم

 !گه بزنم َشل و َپلش کنم آآی نه و نگمه! شیطون می-

 !کنهیجا میشیطوِن خیلی ب-

 .چشم گرد کردم و نگاهم رو به چشمای خندونش دوختم
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هاش گوش نبودند که، بیشتر به شنود چند صد اینچی شباهت ماشاهلل گوش
 !داشتند

 :ی لبم رو با حرص جویدم و با همون محبت و ادبش گفتگوشه

 .خیله خوب حاال! انقدر حرص نخور برات ضرر داره-

 .به سینه نشستم زیر چشمی نگاهش کردم و دست

 :ام رو گاز گرفتم و تو دلم گفتمی لب باالییگوشه

 .دهها... به حرص خوردنمم گیر میعجب آدمیه-

**** 

 .رسیده به در خونه پیاده شدم و اونم به دنبالم پایین اومد

 .مرسی که رسوندیم-

 !وظیفه بود-

 .ای نداری پسر عمهنه، تو در ِقبال من وظیفه-

 !و تشرش کالفه کننده ر ساز بودش کااچشم غره

 :شونه باال انداختم و گفتم

 خوب چیه؟-

 :داد گفتنفسش رو کالفه بیرون داد و در حالی که سرش رو تکون می

 .ای جز اعصاب خورد کنی ندارهبرو، برو که حرف زدن با تو نتیجه-
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 .نیشم رو شل کردم و براش ابرو باال انداختم

 !شدم به فهم و درکتدی، دیگه کم کم داشتم ناامید میخوبه که به این نتیجه رسی-

 :اش شده بود گفتبا خنده و اخمی که چاشنی

 !برو بچه، برو-

 :دستم رو براش تکون دادم و گفتم

 !بای بای پسر عمه جان-

 .سر تکون داد و با یک "خداحافظ" سوار پژوی سفید رنگش شد و رفت

 :شاد و خندون ِبشَکن زدم و گفتم

 !ن رو نشناختی جناب سرگرد میکائیل حیدرهنوز م-

شیطانی لبخند زدم و دوان دوان از محله خارج شدم. سر کوچه تاکسی گرفتم و 
 .معطلی سوار شدمبی

 کجا برم خانم؟-

 :گوشیم رو از کیفم درآوردم و رو به راننده گفتم

 (.....) لطفا برید-

 !چشم-

 .زود جواب بدهشماره سرهنگ مودت رو گرفتم و خدا خدا کردم تا 

 بله، بفرمایید؟-
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 :لبخند به لب گفتم

 !سالم سرهنگ-

 !به به، سالم به روی ماهت دختر گلم-

 خوبید سرهنگ؟-

 ام، شما خوبی دخترم؟خدا رو شکر سالمتی-

خوام در مورد شکِر خدا منم خوبم! راستش سرهنگ، َغَرض از مزاحمت این که می-
 .شه، باهاتون صحبت کنمای که قرار بود دست من بااون پرونده

 :کمی مکث کرد و کنجکاو گفت

 .شنوم دخترمآها، بله بله! می-

 .شه درست حرف زدباید ببینمتون، پشت گوشی نمی-

 .امباشه دخترم، اگر االن بتونی بیای من آگاهی-

 .رسونم. ببخشید اگر مزاحم شدمزود خودم رو می-

 !مراحمی دخترم-

 !بینمتون، فعالمی-

 !تخداحافظ-

 .ارتباط رو قطع کردم و خوشحال و شاداب خندیدم

 !اولین تیرم به هدف خورد. آفرین به خودم
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 .ی سرهنگ وارد شدمچند تقه به در زدم و با اجازه

 :لبخند مالیمی زدم و گفتم

 !سالم مجدد-

 !خوش اومدی-

 .تشکر کردم و سرهنگ من رو به نشستن دعوت کرد

 .به روم پاشید نشستم و سرهنگ، محبت آمیز لبخندی

 .خوب، من سراپا گوشم دخترم-

 .محجوب و سر به زیر، تموم توانم رو جمع کردم تا مظلوم نمایی کنم

ای که قرار بود دست من باشه، ولی... میکائیل، یعنی منظورم سرگرد حیدر پرونده-
 با شما حرف زدن و قرار شده ِبسُپرینش دست آقای ادهمی. درسته؟

 .هاش رو روی میز گذاشتکشید و دست  با جدیت ابرو در هم

 .ی خودت بوده دخترمبله، درسته! سرگرد حیدر به من گفتن که به خواسته-

 :ام آویزون شد و با ناراحتی و حرص پنهونی گفتمچهره

نه سرهنگ، من اصال اطالعی از این موضوع نداشتم. امروز خود سرگرد حیدر، -
 .اقعا شوکه شدمهمین چند ساعت پیش بهم خبر دادن. من و

 .سرش رو تکون داد و موشکافانه نگام کرد

 دونی؟دقیقا برای چی چنین کاری کرده؟ می-
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ی چنین کارایی بربیاد! تونه از عهدهی عهد قجری، که یک زن نمیعقاید مسخره-
دونید که چقدر به کارم عالقه ای میسرهنگ شما خودتون بهتر از هر کس دیگه

لی که پرونده دستم دادین، چقدر با جدیت روشون کار دارم و در این چند سا
 .کردممی

 :اش کشید و گفتدستی به َمحاِسن جوگندمی

در این که شکی نیست! ولی واقعا تو کار میکائیل موندم، اصال از کاراش سر در -
 خوای دخترم؟نمیارم. حاال از من چی می

 .لبخندم رو جمع و جور کردم و خودم رو کمی جلوتر کشیدم

 :تمام التماس و خواهشم رو داخل چشمام ریختم و گفتم

خوام، به هر قیمتی. درسته، قبول دارم که سرگرد سرهنگ من اون پرونده رو می-
ی کاری خوان! )آره جون خودم( ولی اون پرونده در حیطهحیدر صالح بنده رو می

ون درجه از خواد ریسک کنم تا به اشه و من دلم میمن یک کار بزرگ َتَلقی می
ی خطرات و هیجانات این کار رو پذیرفتم خوام برسم. من از اول همهچیزی که می

کنم که حاال با سن کمم یک وکیِل حاذق و موفق به حساب میام. لطفا، خواهش می
 .این بار رو هم بهم اعتماد کنید

تونستم درکش کنم، تحسین آمیز نگاهم کرد و سرهنگ مودت با لبخندی که نمی
 :فتگ

آفرین بهت که انقدر اعتماد به نفس داری! دختری به سِن تو که انقدر موفقه، -
 .تحسین و تشویق داره
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خجل و خندون سر به زیر انداختم. وای که چه حس خوبی داره، از آدم تعریف و 
 !تمجید بشه

ی شما، ولی... فعال به سرگرد چیزی نگو تا خودم حلش کنم. با پرونده به عهده-
 !که تو گفتی مطمئنا از دستم ناراحت خواهد شد. ولی، پرونده مال شما  چیزایی

ناپذیرم دونستم چطوری هیجان وصفذوق زده لبم رو گاز گرفتم و در حالی که نمی
 .رو خالی کنم، تند تند تشکر کردم

 .این هم از این

 !ی میکائیل دیدن دارهوای که قیافه

* 

روم باز کردم. امروز زیادی از خودم کار کلیدم رو داخل قفل چرخوندم و در رو آ 
 !کشیده بودم و واقعا از َکت و کول افتاده بودم

 .ها دوختممقابل در ورودی وایستادم و نگاهم رو به انواع و اقسام کفش

ی عمه پناه کار زیاد سختی نبود. اخم کرده َاه بلندی کردم شناسایی کفش خانواده
 :و زیر لب گفتم

 .ی خدا بازهاشااهلل چترشون همیشهخونه ندارن که! م-

 :حوصله وارد شدم و بلند و جمعی گفتمنالون و بی

 !سالم-

 .اولین کسی که مثل همیشه به پام بلند شد و در آغوشم گرفت، عمه پناه بود
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 !سالم عزیِز دل عمه. خسته نباشی قربونت برم-

 .لبخند زدم. از حق نگذریم، عمه زیادی مهربون بود

 .شم، منکر این یکی نمیدوستش داشتم

 .یدبوسکمرش رو نوازش کردم و صورتم رو 

 !مرسی عمه-

 .آمد گفتمیک به یک با همه احوال پرسی کردم و خوش

که دلم چقدر براش تنگ شده بار، اومده بود! توصیف ایناسرافیل عزیزم هم این
 .بود، واقعا سخت بود

 .لبخند زدم و محکم َپِس گردنش کوبیدم

 !ی کم پیدای ما. چه عجب شما هم یادی از ما کردیپسرعمه َبــه...-

 .خندید و با کف دستش به کتفم ضربه زد

 .ای نداشتم. ولی ناِکس دستش مثل آهن، سنگین بودعوِض پس گردنی بود و ِگله

 !پوکید اصالدیگه دلم برات تنگ شده بود، گفتم نبینمت که دیگه هرگز! دلم می-

 .پوزخند زدم

 !شعورینت کنن بیجون به جو-

 :اش کمی خم شد و گفتاش گذاشت و با شیطنت ذاتیدستش رو روی سینه

 !ُمخلص شما-



 

 
34

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 .ام تو گوشم پیچیدسرم رو با تأسف تکون دادم و صدای اسما، دخترعمه

 .کار و بار چطوره مستانه جون-

 :لبخندی به روش پاشیدم و گفتم

 .گذرهالحمداهلل، اگر داداشت بذاره می-

 .و خوابید و همه با تعجب نگاهم کردندیهو جَ 

 :شونه باال انداختم و مادرم محکم گونش رو چنگ زد و گفت

 زنی؟خاک به سرم! مستانه؟ خجالت بکش، این حرفا چیه می-

 .عصبی و پر حرص به مادرم نگاه کردم

 !کردشد، وقتی طرفدارِی میکائیِل موذمار رو میواقعا اعصابم خورد می

 :گفتم  با جوش و خروش

گم؟ مگه مرض دارم! هزار بار خودت ندیدی چوب الی چرخ گردون من دروغ می-
 کنه؟می

 اش چه معنی داشت؟عمه با اخم خندید و من اصال نفهمیدمش! خنده

 کار کرده حاال این پسر ما؟چی-

 :شیر شده از حمایت عمه گفتم

هایی همون فضولچهکنه! به همه کاِر من کار داره. عین شما بگو چی کار که نمی-
 !که جلوی در جهنم صف کشیدن و نمیرن تو که هیزمش َتره
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 :داری گفتعمه پناه لبش رو محکم گاز گرفت و با یک لحن خنده

 .پیپچونمگوشش رو می-

نیشخند زدم و سیب سرخی رو که از موقع اومدن چشمم رو گرفته بود، از داخل 
گرفتم به رنگم میگ از سیِب خوشظرف میوه ِکش رفتم و در حالی که یک گاز بزر 

 .حرف اومدم

 !کردمتشن بود که خودم این کار رو میاگر به پیچوندن گوش اون غول-

 :اسرافیل صدادار خندید و گفت

 .الیک داری مستان-

 .ابرو باال انداختم و شیطانی نیشم رو شل کردم

حتی از َوَجناتش رفت. اصال نارااین وسط اخم و تخم مادرم بود که روی مخم رژه می
 .باریدمی

 .از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. دوست نداشتم مادر مهربونم رو ناراحت ببینم

 .یدمبوسدستام رو دور گردنش حلقه کردم و محکم صورتش رو 

 !باز که اخم کردی مامان گلی! مستان به فدات، ناراحت نباش دیگه-

 .یذاری؟ جلوی عمت اینا آبرو برام نذاشت مگه می-

 :ُنچی کردم و گفتم

 کنی چرا؟ِا مامان! عمه خودش مشکلی نداره، بعد شما خودخوری می-

 :سرش رو تکون داد و گفت
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 .خیله خوب حاال؛ برو لباسات رو عوض کن-

 .ی "چشم" راهی اتاقم شدمدوباره صورت سفیدش رو بوسیدم و با گفتن کلمه

بلوز ِسِتش تعویض کردم و لباسام رو با یک دامن شلوارِی سبز رنگ به همراه 
 .روی آینه وایستادم و خودم رو رصد کردمصفایی به موهای طالیی رنگم دادم. روبه

 .تر شده بودندچشمای زمردی رنگم تیره

 ( انصافا زیبا بودم! ) از خود راضِی کی بودم من؟

 :در اتاقم رو پشت سرم بستم و با صدای بلندی گفتم

 مامان، بابا و میثاق کجان؟-

 .عمه به جای مامان جواب داد

داداشت تو اتاقش خوابه، عمه قربونش بره خیلی خسته بود. بابات و فرهاد -
 !)شوهر عمه( هم رفتن بیرون، گویا کار داشتن

 .آهانی گفتم و با دو قدم بلند خودم رو به اسرافیل رسوندم و کنارش نشستم

 .به هم ریخت اش موهام رودستش رو دور گردنم انداخت و با دست دیگه

 :صدای جیغم بلند شد و گفتم

 دونی من رو موهام حساسم؟شعور تو نمیبی-

 .ابرو باال انداخت و با شیطنت خندید

 !ببین گیر چه آدمی افتاده بودم آ! زنجیری بود بدبخت
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 .ایشی کردم و دستش رو با حرص پس زدم

 !محبت به تو یکی نیومده-

 :بلند شدم و اسرافیل گفت

 حاال! کجا؟ ِا، بودی-

 !جهنم. میای، بیا با هم بریم-

 .مامانم باز لب گزید و من کنار عمه جاگیر شدم

 :بغلش کردم و گفتم

 !عمه پناهم رو عشق است-

 .یدبوسعمه خندید و صورتم رو با عشق 

 عمه فدات بشه! تو به کی رفتی که انقدر شیرینی آخه؟-

 :با ناز موهام رو پشت گوش فرستادم و گفتم

 .ی زمینی هستمی کامل یک فرشته به خودم رفتم! نمونهواهلل-

 :پروانه ادای عق زدن درآورد و گفت

 !جمع کن بابا-

 .خاک انداز بیار جمع کنم-

 .دهن کجی کرد و جوابم رو نداد

 .سرم رو با تأسف به چپ و راست تکون دادم
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 !خواهرم دشمن بود انگار. واقعا که

*** 

 .شویی بیام بشورمونرو هم بذار تو ظرفمستانه، دخترم بیا این دیس -

 :دیس رو از دستش گرفتم و گفتم

 .شورم، شما خودت رو خسته نکنخودم می-

 .لبخند زد و من اسما رو صدا کردم

 .کردیمشستیم بهتر بود و زودتر تمومشون میها رو میدو نفری ظرف

 .رسیدهمین که خواستم اولین بشقاب رو آب بکشم، صدای مکائیل به گوشم 

سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاش کردم. از وقتی که اومده بود، مثل برج زهرمار 
 !شنیدیمنشسته بود و الم تا کام حرف هم نزده بود. بهتر! یک روز صداش رو نمی

 ذاری؟اسما یه لحظه ما رو تنها می-

 !چشم رو هم فشار دادم. وای باز شروع شد

 .آشپزخونه خارج شد خبر هم تند از اسمای از همه جا بی

توجه به حضورش، کارم رو از سر گرفتم. آب دهنم رو قورت دادم و کنارم ایستاد. بی
 .زیر چشمی نگاهش کردم

 .اوه، اوه! به طرز فجیعی اخم کرده بود

 امروز رفتی پیش سرهنگ؟-
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 .اعتنا به سوالش مشغول شدمبی

 !با شما بودم مستانه-

 .سمتش برگشتم َاهُرِم شیر رو پایین دادم و به

 بله؟-

 .جدی و پرنفوذ نگام کرد. منم که کامال خونسرد بودم

رفته بودی، مگه نه؟ )پوزخند زد و ادامه داد( حرف مِن پسر عمه هیچ اعتباری -
 ی یه پولم کردی؟نداشت که پیش سرهنگ سکه

کنم. واقعا سخته سرم رو پایین انداختم. خوب؛ راستش تو این یک مورد درکش می
آدمی که برات مهمه به چشمش بیای، خورد بشی! البته قبول داشتم کار من  جلوی

 !هم زشت بود! ولی چه کنم که اون پرونده برام زیادی مهم بود

 .اون کار، برام خیلی مهم بود-

 .آروم گفتم

خواست به کار اشتباهش پی ببره و بفهمه که دلم رو آروم و پر از دلخوری! دلم می
 .شکسته

 .ی چشماش شدمام، خیرهد کردم و این بار با غرور همیشگیسرم رو بلن

دونستی برای داشتن اون پرونده چه کارایی که نکردم! ولی با این حال خودت می-
 فهمی؟همه چی رو خراب کردی و از اون بدتر دلم رو له کردی. می

 .نفس عمیقی کشید و دستش رو داخل جیب شلوارش پنهون کرد
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 :گفتم  سرم را برگردوندم و

همیشه ازت بدم میومد. با کاری که کردی، فهمیدم حتی بیشتر از قبل ازت بدم -
 .میاد

 .با کینه نگاهش کردم

 !زدرنگش با گچ دیوار مو نمی

چشمام گرد شدند. شوکه و منقلب دستم رو روی صورتش گذاشتم و خنگ بودم 
 !کنم با دِل همیشه عاشقشکه نفهمیدم با این کارم، چه می

 دی؟ حالت خوبه؟شچی-

ام رو هم روی صورتش گذاشتم. به عبارتی صورتش تر شدم و دست دیگهنزدیک
 !رو با دستام قاب گرفتم

اومد ام واقعا دست خودم نبود! کال مدلم این طوری بود. زود دلم به رحم مینگرانی
 .دادو همین هم کار دستم می

 ...ازم بدت نیاد! من... من-

 !ام یارا نبودنددم تا چیزی بگم، اما تارهای صوتِی حنجرهگیج و منگ دهن باز کر 

 ها و لحن میکائیل حیدر؟این همه عجز! اونم تو چشم

 .نصفه حرفش رو ول کرد و تند از کنارم رد شد

 .متعجب و خشک شده سر جام ایستاده بودم که دوباره صداش رو شنیدم

 !و بفهمکنم فقط و فقط بخاطر خودته. این ر همه کارایی که می-
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 .چشم بستم و َدِم عمیقی گرفتم

 !بینی بودمیکائیل، همیشه غیر قابل پیش

ها که تموم شد، چای ریختم تا جمع خانواده گلویی تازه کنند. مقابل عمو کار ظرف
 .فرهاد ایستادم و سینی رو به سمتش متمایل کردم

 !بفرما عمو-

 .ممنون دختر گلم-

 .ی اسرافیل چای تعارف کردمبا ناز تشکر کردم و آخرین نفر برا

 :دست آخر هم خودم رو روی کاناپه تک نفری ولو کردم و گفتم

 .آخیش، ُمردم از خستگی-

 !الهی... نه این که بیستون رو جابجا کردی، بخاطر همونه-

 :ی میثاق کردم و خونسرد گفتمنیشخندی حواله

گی! اگر نظرت عوض یها رو تو بشوری تا ببینم اون موقع چی مدم ظرفاز فردا می-
کنم، که دیگه بیخودی نظر شد و با من هم عقیده بودی یه َچک و لگد مهمونت می
دم بهت و فقط یه َچک ارائه ندی. اما اگر دیدم کاِر راحتیه برات، تخفیف می

 !کنمات میحواله

 .چشماش رو لوچ کرد و زبون درازش رو بیرون انداخت

 ِسرِتق! دیگه چی؟-

 !همین که گفتم، حرف اضافی نشنوم. توهین هم نکندیگه هیچی! -
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 .اش کردمیثاق دهن باز کرد، جوابم رو بده که صدای بابا خفه

 ها باز شروع کردین؟ِا! بچه-

هام رو چلیپا کردم و خیلی متین و باادب، به کاناپه تکیه دادم. بنابر مصلحت، دست
 :لبخندی هم روی لب نشوندم و گفتم

 .تقصیر من نبود بابا جون دیدی که-

 !ام کرد. الهی گور به گور شی میثاق، که آبرو برام نذاشتیی بابا، بد ضایعچشم غره

 !اونم جلوی کی؟

زنم هر ای ناشناخته و ترسناک به ناِم عمه! ِهی! حاال یک جوری حرف میاعجوبه
م ام گودزیالست! عمه به این خوبی دارم، دو قورت و نیمکنه عمهکی ندونه فکر می

 !هم باقیه

 .هوفی کشیدم و نگاهم رو به تلوزیون دوختم

 !ها که ندارهداد.َای بابا! این پدر ما هم چه عالقهحیوانات نشون می

پوست َکندن به شرح تصویر بود آ، یعنی بیچاره اون آهوی خوشگل که گیر پوزپلنگ 
یتی جز های دلخراش چه جذابافتاده بود. َاِخی! جیگرم کباب شد! آخه این صحنه

 !دونمحال بهم زنی داره، من نمی

 .سرم رو چرخوندم و با میکائیل چشم تو چشم شدم

کرد. یک تای ابروم رو باال دادم و سرم رو تکون دادم. به خیره خیره نگام می
ی هیچی شونه باال انداخت و من چپ چپ نگاهش کردم. برم بزنم فکش نشونه

 !بیاد پایین آ، حرص آدم رو درمیاره
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وان مخصوص چایم رو از روی میز برداشتم و باز هم روح شیطانِی درونم به ُقل لی
 .ُقل افتاده بود

 :خند زدم و رو به عمه گفتمکج

 !عمه یه سوال-

 جانم؟-

 .اومی کردم و خودم رو جلوتر کشیدم

 !عمه من رو نکشه، جمعیًا صلوات

 !اسم پسرا رو کی انتخاب کرده؟ برام سواله-

 .اش رو نوش جان کردپ از چاییخندید و یک ُقلُ 

 .خودم-

 چرا اسم فرشته گذاشتی رو شون عمه؟-

خوام بگم! دستم رو به سمت دونست چی میعمه ریز خندید، مثل این که می
 :اسرافیل گرفتم و با شیطنت گفتم

که بیشتر شبیه به یه شیطاِن پیش فعاله! )با یک نگاه چپ به میکائیل، ادامه این-
 .هم که نگم بهتره! شبیه به همه چیز هست، ِاالا فرشته دادم( اون یکی

اش رو قورت بده کرد خندهشلیک خنده زده شد و بابا امیرعباسم در حالی سعی می
 :گفت

 ...هامستانه، بابا. بده این حرف-
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ی بابا گذاشت و با یک ِچشَمک به من، رو به بابا عمو فرهاد دستش رو روی شانه
 :گفت

اره امیر عباس جان! من شدیدًا با مستانه، رو این موضوع حرف حق جواب ند-
 .موافقم

 .ذوق زده از حرف عمو، دستم رو مشت کرده، باال پایین کردم

 !ِیس! ایول داری عمویی فرهاد-

 .عمو خندید و من نگاهم رو یک دور تو جمع چرخ دادم

بگم "ِبپا َنِتِرکی زد. جا داشت بابا با خنده اخم کرده بود و میثاق هم فرش رو گاز می
کرد. لبخند مضحکی به روش زدم و داداش"! اسرافیل با خصم و غضب نگام می

دارتر براش دست تکون دادم. قشنگ معلوم بود که دوست داره همین االن، خنده
ام رو بجوعه. میکائیل هم مثل همیشه مرموز و مشکوک بود، بجای یهویی خرخره

خندید. بقیه هم که در و اخم بکنه، با لذت می این که بخاطر حرفام ناراحت باشه
 .حال قهقهه زدن بودند

 شد یاد این موضوع افتادی عمه؟حاال چی-

 .ام رو شل کردم و با ناز دستم رو روی صورتم کشیدمگره روسری

خواستم این سوال رو بپرسم ولی موقعیت پیش نیومده خیلی وقت بود که می-
 .بود

ی بیشتر جدی پوزخند زدم که البته صرفا جهت خنده تغییر موِضع دادم و خیلی
 .بود
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زاییدی و اسماشون رو دونی عمه جون! به نظرم یه دو جفت دیگه هم پسر میمی-
ی موجود ُکِلکسیوِن َمالئک تکمیل ذاشتی َجبَرئل و عزرائیل، با این دو تا فرشتهمی
 .شدمی

 .خنده پاره شدنای بعد ملت از سکوت بر محفل حکم فرما شد و ثانیه

 .با خونسردی ابرو باال دادم و پا روی پا انداختم

 !اصال منبع شادی این خانواده مِن مستانه بودم آ! یعنی نبودم که هرگز

 .پروانه که کنارم نشسته بود، با کف دست محکم به کمرم ضربه زد

 :هام از درد گرد شدند و با حرص گفتمچشم

 .ونی! دستت قلم شه، کمرم نصف شدٓای الهی شوهرت بمیره، بیوه بم-

 :توجه به حرفم با خنده گفتبی

 .فعال که شوهر نکردم-

 .آروم خندید و ادامه داد

 !شعوری مستانه! دلم درد گرفت از بس خندیدم. ولی آفرین داری آخیلی بی-

 :شونه باال انداختم و سینی به دست بلند شدم. گفتم

 .تا بعدش نترکی از دردبه من چه! به دلت بگو نره رو ویبره -

*** 

ام رو با حوصله سر کردم و تا جای ممکن حجاب گرفتم. چادرم رو هم مقنعه
 .برداشتم و از اتاق خارج شدم
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خواستم بنویسم زنداِن امروز قرار بود با سرهنگ مودت به زندان )یه لحظه می
وکلم رو زاویرا... یادتونه تو حضرت یوسف! اصال هنگ کردم یه لحظه( بریم تا م

 .مالقات کنم

 .رممامان؟ مامان جان من دارم می-

 .صداش از حیاط به گوشم رسید

 .جامبیا حیاط مادر، من این-

ای رنگم رو  قهوه ِهای پاشنه پنج سانتیدر منتهی به حیاط رو باز کردم و کفش
 .ام باشهپوشیدم تا مناسب تیپ رسمی

 .دادباغچه رو آب می مادرم وسط حیاط ایستاده بود و شلنگ به دست،

به سمتش قدم تند کردم و مثل کووآال از گردنش آویزون شدم. صورتش رو محکم 
 :دار بوسیدم و گفتمو آب

 .قربونت برم من! کم از خودت کار بکش-

 :ید و گفتبوسمتقابال صورتم رو 

 .شهبرو قشنگم! دیرت می-

 .دوباره بوسیدمش و بعد از خداحافظی از خونه بیرون زدم

 .تند و تیز، سر کوچه تاکسی گرفتم و آدرس زندان رو دادم

چی، پیرمرد بسیار مهربونی بود و تا رسیدن به مقصد مشغول حرف زدن تاکسی
 .باهاش شدم
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*** 

 .تر کردم و دنبال سرهنگ قدم برداشتمِکش چادرم رو ِسفت

ادر سر دو سه بار ِسَکندری خورده بودم و کم مونده بود کله پا بشم. اصال روش چ
 .کردام گیر میکردن رو بلد نبودم، همش به پر و پاچه

 !باز که با خودت در افتادی-

 :ام آویزون شد و مظلوم گفتملب و لوچه

ی سرهنگ واقعنی بلد نیستم چادر سر کنم. چادرم ِجر وا ِجر شد از بس که به پاشنه-
 .کفشم گیر کرد

 :سرهنگ با صدا خندید و با شور و غم عمیقی گفت

 .ندازیخانم وکیل شر و شیطون! من رو یاد دخترم می-

 :زده گفتمذوق

 دختر دارید سرهنگ؟-

 .بغضش رو خیلی خوب احساس کردم

 :اش شد و گفتهای مشت شدهنگاهم میِخ دست

 !داشتم-

 .ی حرفش یک ثانیه طول نکشید که با بهت نگاهش کردمتجزیه

 !خدای من
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 !دختر سرهنگ مرده بود

 :انداختم و گفتم سرم رو پایین

 .خواستم ناراحتتون کنمخیلی متأسفم! نمی-

 :سرش رو تکون داد و با یک لبخند تلخ گفت

 .خودت رو ناراحت نکن دخترم! بیا بریم تا دیر نشده-

 .دنبالش به راه افتادم

 .یادم باشه جریان رو از میکائیل جویا بشم

از مورد نظر وارد اتاق در اتاق مخصوص مالقات باز شد و پشت بندش متهم و سرب
 .شدند و سرباز کنار در ایستاد

 .رو دراز کردمجدی و محکم چادرم رو جمع کردم و دستم رو به سمت صندلی روبه

 !بشینید لطفا-

 .طور ایستاده، با تعجب نگاهم کردیک دقیقه همون

 .کم کم تعجبش جاش رو به پوزخند داد و با تمسخر نگاهم کرد

 :ه بلند بشم و مثل خودش تیریِپ التی بگیرم و بگمدوست داشتم همون لحظ

 چیه دادا؟ نیگا داره؟-

 .اما خوب، مسلمًا امر محالی بود

 .ام رو تکرار کردمخونسرد و جدی نگاهش کردم و دوباره جمله
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این بار بدون تعلل نشست و دستش رو روی میز گذاشت. هیکل عضالنی و 
 .داشتدرشتش هر آدمی رو به خوف وا می

 .ی به شدت ترسناکی داشتی صورتش دقیق شدم. چهرهرو

 .اش ترسناک بودنش رو ُمضاعف کرده بودموهای کم پشت و جو گندمی

داد که مرد زورگویی هست. جای ابروهای پهن و یک دست سیاهش، نشون می
کرد که اش امتداد داشت، کامال مشخص میای هم که از گردن تا روی سینهبخیه

 .ء تیزیهجای چاقو یا ِشی

 .با این حال، در حین وحشتناک بودن، جذاب هم بود

 :گلویی صاف کردم و گفتم

 خوب! آقای شاهیِن َرستاک، ملقب به شاهو. درسته؟-

 :تر شد و گفتپوزخندش رنگین

 !بله، خانم وکیل-

 .ابرو باال انداختم و پرونده رو باز کردم

 ...سیدگی به َپری من ر من علوی هستم، وکیل جدید پروندتون. وظیفه-

 :میون حرفم پرید و خشن گفت

 .نطق نکن برای من خانم وکیل! برو سر اصل مطلب-

 !اعصابلپم رو از داخل گاز گرفتم. چه بی

 :خونسرد گفتم
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 .مثل این که جناب، اعصاب درست و حسابی هم ندارن-

 .هر جور دوست داری فکر کن-

های مقابلم م رو به نوشتهسرم رو نامحسوس، از روی تأسف تکون دادم و نگاه
هاش رو مفرد به کار دوختم. از اونجایی که براش حفظ احترام مهم نبود و فعل

 .بندی رو کنار گذاشتمبرد، من هم مثل خودش جمعمی

جا نوشته شده که عضو یک باند قاچاق اعضای بدن هستی. و مطمئنا این هم این-
 !درسته

ش رو به صندلی داد. کامال معلوم بود که اهاش رو تو کاسه چرخوند و تکیهچشم
 !جا نشستهست و به زور اینکالفه

 جا خانم وکیل؟تر کسی نبود بفرستن ایناز تو جوجه-

ها فهمیده بودم که سعی در عصبی کردنم داره. ولی کور خونده بود! من به این زودی
 !شمتسلیم نمی

 .کردمتم. مثال داشتم فکر میام گذاشام رو روی شقیقهلبخند زدم و انگشت اشاره

 سر جنگ داری؟-

 :تر شد و با همون حالت، خیلی جدی گفتمکرد. لبخندم پر رنگبا غضب نگاهم می

خوام کمکت جا نیومدم، من فقط میسعی کن همکاری کنی. من برای بازی این-
 کنم. متوجهی؟

 :میل تکون داد و گفتسرش رو بی
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 !چون نه حوصله دارم، نه آمادگی خوام حرف بزنم.ولی االن من نمی-

تونی امروز رو استراحت کنی. من فردا میام... میام و انتظار دارم حتما! شما می-
 !شما هم به من احترام بذاری

هاش تند و تیز بازتر از حد معمول شدند و یک لحظه از نگاهش ترسیدم. چشم
 !دوباره به حالت اولیه برگشتند. واقعا ترسناک بود

 .صندلی بلند شدم و اون هم بلند شد از روی

 .ی آخر نگاهشون کردمسرباز از بازوش گرفت و من تا لحظه

 !هوف. این هم از روز اول

 :مانتو رو از تنم درآوردم و بلند گفتم**

 .میرم از عطشمامان چای الزمم! دارم می-

 .تو لیوانت ریختم، بیا بخور دخترم-

 .ام رو روی میز پرت کردممقنعه

 .مونستی آتیش میاز این هوا! مثل کوره وای

 :در اتاق رو پشت سرم بستم و در حین قدم برداشتن گفتم

 .ای بودامروز خیلی روز خسته کننده-

 :روی مامانم روی زمین نشستم و گفتروبه

 چرا دختر مامان؟-
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 :هین بلندی کشیدم و با هیجان گفتم

 .وای مامی جون، بذار برات از زندان بگم-

 .د و سرش رو تکون دادخندی

 جنایت کارا رو رؤیت کردی حالت خوب شد؟-

 .ها از دم قاتلنی اون بیچارهگی جنایت کارا انگار همهاووو... یجوری می-

 .حاال هر چی-

زانوهام رو تو سینه جمع کردم و با آب و تاب شروع به تعریف ماجراهای امروز 
 .کردم

د. وقتی ماجرای دختر سرهنگ رو هام گوش کر مادرم هم مثل همیشه به حرف
 .گفتم، ابراز همدردی کرد و خیلی هم ناراحت شد

 :گفتم

 !پرسم ببینم جریانش چیهحاال از میکائیل می-

 :اخم کرد و گفت

ِا، خجالت بکش! مگه فضولی؟ شاید یکی دوست نداشته باشه در مورد مسائل -
 .اش بدونیشخصی زندگی

 :لبخند َگل و گشادی زدم و گفتم

 .کنمنپرسم از فضولی دق می-

 .چپ چپ نگاهم کرد و من بلندتر خندیدم
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حاال اون جوری نگاهم نکن. بخدا خیلی کنجکاوم. اصال خودت که میکائیل رو -
 !دونه فقطشناسی، دهنش ِچفت داره. بگه، نگه خدا میمی

بیچاره دراز کم میاره مامانم. نگران نباش تو لب تر کنی، میکائیل اون پیِش تو زبون-
هم تموم جزئیات زندگی سرهنگ رو )با دست راستش به کف دست چپش کوبید 

 .ذاره کف دستتو ادامه داد( آ، آ، می

 .ابروهام رو باال پایین انداختم و با عشوه موهام رو باال زدم

 :با دست، خودم را باد زدم و با هزار ناز گفتم

ده زیاد داره، زبونم الل چشمم پاشو برام اسفند دود کن مامانی. دخترت کشته ُمر -
 .زننمی

 .ام شدمادرم با دیدن حرکات من سرش رو به آرومی تکون داد و با عشق خیره

ام! مادرم هزاران بار گفته بود که چشم و دونستم من فرزند محبوب خانوادهمی
 .ها من هستمچراغ علوی

 دیگه چی افتخار آورتر از این؟

زمان رو به میثاق و پروانه که در حال جنگ و گوشی رو دم گوشم گذاشتم و هم
 .دیگه بودند، داد زدمجدال با هم

 درمون! چتونه باز؟شاءاهلل. درد بیسرطان حنجره بگیرید ان-

میثاق موهای بلند پروانه رو مثل ریسمان دور دستش پیچوند و محکم کشیدشون. 
کار هم د شد، البته بیبیچاره پروانه، پوست سر من به ِگز ِگز افتاد! جیغ پری بلن
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نموند و بازوی عضالنی میثاق رو چنان گازی گرفت که فکر کنم تا یک ماه اثِر 
 !شاهکارش بمونه

ی تو دستش رو روی میز پرت کرد. میثاق با حرص به بابا نچی کرد و عصبی مجله
 :من گفت

 .ات برس آبجی خانمتو برو به فضول کاری-

 :فتمای کردم و زیر لب گدندون قروچه

 !رسم، صبر کنبه حسابت می-

 شده؟به حساب کی؟ باز چی-

 :با شنیدن صدای میکائیل، متعجب گفتم

 ِا؟ از ِکی پشت خطی؟-

 جا؟سالم. همین االِن که گوشی رو برداشتم. چه خبر شده اون-

نگاه به بابا کردم و از جام بلند شدم. در ورودی رو باز کردم و به سمت صندلی 
 .تمی حیاط رفگوشه

 .هیچی بابا، باز این دو تا خروس جنگی افتادن به جون هم-

 !از میثاق بعیده-

 :پوزخند زدم و گفتم

ار بده آش، به همین خیال باش-  !صد َثنا

 .ِا، زشته-
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 .زشت تویی-

 :تر کرد و با ُقلُدری، خیلی بامزه گفتصداش رو کلفت

 !زشت َمماِغته-

 .ش قاه قاه خندیدمبرای اولین بار در عمرم، به لحن و گفتار 

خدای من! تا به حال نشنیده بودم که این طوری شوخی بکنه. همیشه تصورم 
 !کردمس بود. ولی گویا اشتباه فکر میوازش، یک مرد خشک و عب

 .ام بلند شد. امان از دست این پسراش رو تصور کردم و باز هم خندهقیافه

 .اون قدر خندیدم که در آخر دلم درد گرفت

 !کائیلوای می-

 جـان؟-

 .چقدر خنگ بودم که متوجه لحن پر از خواستنش نشدم! چقدر احمق بودم

 .خیلی باحال بودی آ-

 :اون هم خندید و بعد از لحظاتی گفتم

 تونم یه چیزی بپرسم؟راستی می-

 !حتما-

 .پشت گردنم رو خاروندم و بعد از کمی مکث ادامه دادم

 سر دختر سرهنگ مودت چی اومده؟-
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اومد. شک کردم که نکنه ارتباط نشنیدم، حتی صدای نفساش هم نمی صداش رو
 :قطع شده باشه، پس برای همین گفتم

 پسر عمه! هستی هنوز؟-

 کی بهت گفته؟-

 :ِیکه خورده از صدای خشمگینش، با بهت گفتم

 وا. چت شد؟-

بندم شدند به گوشم رسید. شرط میهاش که روی هم ساییده میصدای دندون
 .کیپ شدهفکش کیِپ  

هام از ناگهانی بودن صدای بلندش صدای فریاد مانندش برق از سرم َپروند. شونه
 .باال پریدند

 گم کی بهت گفته؟می-

 :عصبی و پر حرص گفتم

 سر من عربده نکش آ. به روت خندیدم فکر کردی خبریه؟-

 .بار آروم شد. سعی کرد با مالیمت سوالش رو دوباره مطرح کنهاین

 آرومم االن! فقط بگو کی گفت بهت؟خیله خب؛ -

 :نچی کردم و با همون لحن قبلی گفتم

 .خواستی کی بهم بگه؟ خود سرهنگ گفتمی-

 .اش رو اصال نفهمیدم و با گیجی چشم تنگ کردمدلیل دم و بازدِم آسوده
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 .زنیمفردا میام حرف می-

 :ام رو تر کردم و گفتملبای ترک خورده

! یه سوال پرسیدم ازت سرگرد، چرا این همه جوش خوام صد سال سیاه نیایمی-
خوای شنوم. نمیخوای جواب بدی، میآوردی؟ صدای سوتت دنیا رو برداشت! می

 .هم الکی َمغلطه نکن

 ...مستان جان-

 .داری گفتمنذاشتم حرفش رو ادامه بده و َاه بلند و کش

ار و چندمین بار، زنی! این هز دونی بدم میاد، از رو عمد این طوری صدام میمی-
 .اسمم رو درست تلفظ کن

 :صداش پر از حرص شد. انگار که به خروش افتاده باشه گفت

زنم زنه مشکلی نیست، من صدات میاون وقت وقتی اسرافیل مستان صدات می-
 بدت میاد فقط؟

طوری لب شوکه شده به رزهای قرمز رنگ داخل باغچه خیره شدم. تا به االن، این
اش شده بود! وگرنه ِکی به از نکرده بود. میکائیل، مطمئنا یک چیزیبه اعتراض ب

 !ی بین من و داداشش گیر داده بود که این دومین بارش باشهروابط صمیمانه

 .آب دهنم رو قورت دادم و اخم کرده، دوِز حرص و عصبانیتش رو باال بردم

به من و آره! درست فهمیدی. دقیقا مشکل من با شخص خودته، پس سعی کن -
 دم! اوکی؟اموراتم پیچ نخوری که بد پیچت می

 !ترم کرد. چه مرگش شده بود آخهی تلخش گیجخنده
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 !بینمت دختر عمه. فعالفردا می-

هاش تا اومدم صداش بزنم، ارتباط قطع شد. گنجایشم برای تجزیه، تحلیل حرف
 !زیادی تکمیل بود

 .سرم رو تکون دادم و زیر لب، زمزمه کردم

 فهممت؟شده میکائیل حیدر. ازت یک سوال پرسیدم. چت بود؟ چرا نمیچت -

هام هدیه دادم. در نظیِر نم خاک رو به ریهنفسم رو عمیق بیرون دادم و بوی بی
 !بخش بودیک کلمه، آرامش

فردای اون شب باز هم با موکلم قرار مالقات داشتم. از صبح خروس خون بیدار 
 .ی خونی شده بودند کاسههام بخاطر کم خواب بودم، چشم

 .ام رو با هل سر کشیدمی کره؛ پنیرم رو جویدم و چاِی شیرین شدهلقمه

عجله در خوردن و نوشیدنم باعث شد به سرفه بیفتم و پدرم با نگرانی، آروم به 
 :کمرم ضربه زد و گفت

 .یواش بابا جان! آروم بخور، خفه شدی-

 :و گفتممحتویات داخل دهنم رو به زور قورت دادم 

 .دیرم شده آخه، باید برم-

 :بابا با ناراحتی سر تکون داد و گفت

 .رسونمت، آروم بخور حاالخودم می-
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اش رو محکم طاقت خم شدم و گونهی نگران بابا نگاه کردم، بیبا محبت به چهره
 .بوسیدم

 .سرم رو که عقب کشیدم، نگاه پر عطوفت و عشق پدر روحم رو تازه کرد

 :با موهام رو کنار زد و گفتخندیدم و با

 .دههات چه انرژی به من میدونی این خندههمیشه بخند عمر بابا. نمی-

 :باز خندیدم و بابا دوباره گفت

فردا یادم بنداز بریم نمایشگاه عمو ابوالفضلت، یه ماشین به انتخاب خودت بخریم -
 .واسه دختر بابا

 .بابا رو بغل کردم با ذوق و هیجان از صندلی بلند شدم و از پشت

 .بابایی، بابایی عاشقتم من! مرسی. مرسی-

 :سید و گفتبوپشت دستم رو عمیق 

 .کنه تا خوشحال باشیات میشما همه زندگی بابایی نفس بابا! بابا همه کار واسه-

 :مادرم زیر کتری رو خاموش کرد و گفت

 .د نشهآره، همین هم مونده ماشین بندازی زیر پاش، دیگه تو خونه بن-

 وا... مامان؟-

 !یامان-

 .بابا شیرین خندید و مامان ادامه داد



 

 
60

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 میثاق و پروانه رو بیدار نکردی؟-

 .دلخور نگاش کردم و چادرم رو از روی صندلی برداشتم

پروانه امروز کالس نداشت، گفتم بخوابه یکم حالش جا بیاد. میثاق هم هر چی -
 .صداش کردم بیدار نشد

 :اما به روی خودش نیاورد و من رو به بابا گفتمفهمید ناراحت شدم، 

بابا همین که گفتی برام دنیا دنیا ارزش داشت. خیلی مرسی که بهم اهمیت -
دی! ولی بابایی من دوست دارم با زوِر بازوی خودم نون بخورم. دوست دارم می

خوامش، با زحمت خودم بدستش بیارم. من الکی درس نخوندم اون چیزی که می
 کنی بابا؟تر باز کنم و شما خرج من رو بدی. درک میکه دف

 .بابا با اخم لبخند زد و پر از عشق لب زد

 عشق بابا ِکی انقدر بزرگ شده؟-

 .سیدبولبخند زدم و مادرم شورانگیز به سمتم خیز برداشت و خیلی محکم صورتم را 

 :به روش لبخند زدم و گفت

 .احت باشیی مامان! نبینم از دستم نار عزیز دردونه-

 .چشمی گفتم و بعد از خداحافظی، به دنبال بابا از خونه خارج شدم

*** 

 .یدم و دستم رو بند دستگیره کردمبوسصورت پدرم رو 

 .ممنون که رسوندیم-
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 :پیاده شدم و گفت

 !موفق باشی گل دختر بابا-

لبخندی به روش زدم و با تعجب و چشمایی تنگ شده، به پست سرم نگاه کرد و 
 :گفت

 اون میکائیل نیست؟-

ابروهام باال پریدند و مرکز نگاه بابا رو دنبال کردم. دقیقا خود خودش بود! با چه 
ژست دختر کشی هم به ماشینش تکیه داده بود! آخ، خاک بر سر دختری که از 

 :ی خودبین خوشش بیاد. اخم کردم و گفتماین تحفه

 کنه؟جا چی کار میاین-

 :شد گفتمیبابا در حالی که پیاده 

 اش رو ببینه. جرم کرده بابا؟اومده دختر دایی-

هام رو پنهونی از بابا لوچ کردم و با صدای آرومی گفتم "نه". میکائیل از چشم
 .خیابون عبور کرد و رو به رومون ایستاد

 :محترمانه با بابا دست داد گفت

 .سالم دایی جان. سالم دختر دایی-

جوابش رو دادم و در عوض، پدرم با محبت پاسخ میلی و خیلی آهسته من با بی
 .سالمش رو داد

 !زیر چشمی نگاش کردم. ایش، لفِظ قلم
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 :حوصله رو به بابا گفتمبه ساعت مچی اسپورتم نگاهی انداختم و بی

 .من دیرم شد بابا جون، برم که االن سرهنگ منتظرمه-

 !برو به سالمت دخترم-

استم به سمت مخالف بچرخم، میکائیل خداحافظی مختصری کردم و همین که خو
 :خیلی سریع گفت

 .صبر کن منم بیام-

 :آویزون شده، دهن کجی کردم و رو به آسمون، با حالت زاری گفنم

دم برگشتنی صد تا صلوات خدا جونم، این تحفه رو به جون من ننداز، قول می-
 .بفرستم

 .خلفش بودم توجه کنهی ناکه البته محال ممکن بود خدای خوبم، به منی که بنده

 .همین که صدای پاش رو شنیدم، محلش نذاشتم و کیفم رو روی دوش انداختم

 ...مستا-

خیلی صریح واکنش نشون دادم. از تلفظ الف وسطی اسمم که یک حمزه و تشدید 
 .خواست "مستان" صدام بزنهذاشت، کامال مشخص بود که دوباره میروش می

ام رو جلوی صورتش گرفتم و چشم درشت کردم. به حالت تهاجمی انگشت اشاره
 !منظورم رو خیلی خوب و زود فهمید

ی اساسی، دستم رو کنار کالفه دستی به موهاش کشید و من با یک چشم غره
 .کشیدم
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 !خیلی خوب! خیلی خوب-

 .هوفی کرد و ادامه داد

 .زنیمدر مورد دیشب حرف می-

 :نیشخندی زدم و گفتم

 مگه حرفی داریم؟-

 .زنیمگم حرف میتو ُبرَجَکم! می نزن-

ی پا ایستادم تا هم قدش باشم، که البته غیر ممکن بود. پرخاشگرانه روی پنجه
 !میکائیل با اون قد یک و نودیش کجا و مِن یک و شصت و پنجی کجا

 ی چی باید حرف بزنیم؟ هان؟درباره-

 :با آرامش پلک زد و گفت

 .عصبی بودم-

کنم ادامه طور ِبرا و ِبرا نگاش میم ایجاد نشده و همونوقتی دید تغیری تو حالت
 :داد

 خواستم تو بفهمی؟ماجرای دختر سرهنگ پیچیده هستش. من نمی-

 :هام کردم و حق به جانب گفتمپوزخندی چاشنی لب

 چرا؟ نکنه عاشقش بودی؟-

موردم، خودم هم ُکپ کردم. عاشق باشه یا نباشه! به من چه ربطی از سوال بی
 ه؟دار 
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 !تر از آششدم قاشق داغ

پروایی کالمم خجالت کشیدم و روح خودش هم بدتر از من خشکش زده بود. از بی
 .پرفتوحم رو از کلمات بسیار بسیار متناسب مستفیض کردم

 !آب دهنم رو با صدا قورت دادم. بدجور به تته پته افتاده بودم

 ...ُخ... َم... َم... من... ْت... تو-

 .هام کردمم تهی شد و لبخند مضحکی زینت بخش لببا اخمش قالب

 چطور این خزعبالت رو به ذهن کوچیکت راه دادی؟-

ای سوق شرمزده و عصبی لبم رو زیر دندون کشیدم و نگاهم رو به سمت دیگه
 .دادم

 !به من نگاه کن-

 .های پر خشمش دوختمهام رو به چشمسر بلند کردم و مردمک رقصون چشم

 من چیه؟ دونی مشکلمی-

شونه باال انداختم و اون با انگشت اشاره و وسطیش محکم و پی در پی به پیشونیم 
ضربه زد. از شدت ضربه سرم به عقب متمایل شد و میکائیل با دندونای کلید شده 

 :گفت

 !وقت نفهمیدی، نفهمیدیمشکلم ایِن که هیچ-

 . دردناکم گذاشتممثل باد از کنارم رد شد و مِن مات شده دستم رو روی پیشونِی 

 .با گیجی سرم رو به چپ و راست تکون دادم
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فهمیدم؟ منظورش چی بود! میکائیل این روزها زیادی مرموز شده چی رو باید می
 ...بود آ

با هزار جور فکر و خیالی که مسببش میکائیل بود، پا به دفتر زندان گذاشتم. 
دیگه ول صحبت با همرو کنار میکائیل و رئیس زندان دیدم، که مشغ سرهنگ

 .بودند

 :به سمتشون قدم برداشتم و رسیده بهشون، تبسمی کردم و گفتم

 .سالم سرهنگ! سالم آقای عبدی-

 .سالم دخترم-

 .عبدی: سالم خانم

 :ی میکائیل ضربه زد و گفتلبخندی به روم زدند و سرهنگ با کف دست به شونه

 .بریم-

 !تنگاهم به سمتش کشیده شد. باز هم اخم داش

فهمیدمش، این روزها متفکر شدم. میکائیل، برام مردی تعریف نشده بود. نمی
 !فهمیدمشنمی

*** 

 .هام رو تو هم گره زدم و زیر چشمی به میکائیل نگاه کردمانگشت

 :نتونستم صامت بمونم و پر از طعنه گفتم

 الزم بود بیای وِر دلم بشینی واقعا؟-
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 الل شدم. لعنتی به خودم فرستادم و زمزمه جوری با خشم و غیظ نگاهم کرد که کال
 :کردم

 به قول پروانه، ضایع ضایع؛ روغِن مایع! راحت شدی مستانه؟-

در همین حین، در اتاقک مالقات باز شد و شاهین رستاک به همراه سرباز 
 .شناس وارد شدندوظیفه

اخت. اما توجهی، نیم نگاهی به میکائیل اندمیکائیل کنارم ایستاد و شاهین با بی
 .همون نیم نگاه کافی بود تا دوباره با بهت و ناباوری سرش رو بلند کنه

 تو؟-

متعجب و کنجکاو به هر دوشون نگاه کردم. میکائیل خیلی خونسرد بود، اما اون 
 .کرداش از کجاست، ُزل ُزل نگاهش میدونستم ریشهای که نمیبا نفرت و کینه

 .جای دلم بذارمهام رو تر کردم. این رو دیگه کلب

 !شناختند؟این دو نفر از کجا همدیگه رو می

 :نچ آرومی کردم و رو به شاهین رستاک گفتم

 شه بشینی؟می-

 :تیز نگاهم کرد و غرید

 کنه؟جا چی کار میاین این-

 :که میکائیل حرف بزنه گفتم  اخم تندی کردم و قبل از این
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بینم از ش. دوما، لزومی نمیگن آقای رستاک، مؤدب بااوال این به درخت می-
 .حضور ایشون در کنارم توضیحی بهت بدم

 .مشتش رو روی میز کوبید و با اشاره به میکائیل، فریاد زد

 !گمجا باشه من هیچی نمیاین اگه این-

 :بدتر از خودش روی میز کوبیدم و با تحکم گفتم

 !ما دیروز یه قراری گذاشتیم. چه زود یادم تو را فراموش؟-

 :ع شده، چشم روی هم فشرد و این بار به خود میکائیل گفتخل

 جا باشی، باید کی رو ببینم؟اگه نخوام این-

 .ی تف شده گرفتجوابش رو مثل هسته

 !خوِد منو-

 :هام رو تو حدقه چرخ دادم و با کالفگی گفتمچشم

 جا هستیم انگار! مگه نه؟ای اینآقایون، ما برای چیز دیگه-

 .از عجز شد. پر از التماسی که برام نامفهوم بود شاهین رستاک پر 

هاش، تا هم اون راحت حرف نفس عمیقی کشیدم و توجه کردم به خواهش چشم
 .بزنه و هم من به هدفم برسم

 .ایستاده، دست میکائیل رو به اجبار گرفتم و کنار کشیدمش

 :خودم رو در خواهش و ناز غرق کردم و گفتم
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 .ون، بذار اونم درست و راحت حرف بزنهجون مستانه بیا برو بیر -

بار مثل سونامی، موج نزد. عصبی نشد. اما گرِد غم چه خوب و واضح تو این
 !شداش دیده میچهره

 .دار نکنانقدر با قسم جونت من رو داغ-

گفت دیگه! نقطه ضعف پیدا کرده بودم. هی ِزرت و لپ باد کردم. خوب راست می
دادم. حاال این به کنار! خود میکائیل با این می ِزرت به جون باارزشم قسمش

 .ترین ابهام ذهنمرفتارای عجیب و غریبش، شده بود بزرگ

 :لبخند تلخی زد و گفت

 .بیرون منتظرم-

 :لبخند زدم و گفتم

 .مرسی که به حرفم اهمیت دادی-

 .محبت آمیز خندید و از در خارج شد

 :دی گفتمروی موکلم نشستم و با یک اخم عمیق و جروبه

 !خوب، من سراپا گوشم-

 :هایی که غم ازشون سرازیر شده بود گفتمثل زهر تلخ شد و با چشم

همه میون اون .دو سال پیش بود. درست روز تولدم! اولین بار اونجا دیدمش-
 ...قاچاقچی و خالفکار، کسی رو دیدم که

 .ی حرفش شدمکنجکاو به صندلی تکیه دادم و منتظر ادامه
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داد ها براش سخت بود که این جور چشم روی هم فشار میگفتن این حرفمطمئنا  
 .دادو بغض قورت می

ی اول ورودش چشمم رو گرفت. خوشگل بود، با همه فرق داشت، از همون لحظه-
معصوم بود. به عشق اعتقاد نداشتم، اونم در نگاه اول! ولی زمین خوردم وقتی که 

کدوم از رش قاچاقچی بوده ولی هیچفهمیدم شده همه جون و تنم. گفت پد
هام هاش با لحن گفتارش َسَنخیتی نداشتند. بهش مشکوک شدم. از زیر دستحرف

اش رو برام دربیارند. حدود یک ماه طول کشید تا خواستم که تمام زیر و بم زندگی
 !بفهمم سروان مملکته! یک جاسوس

 .دمدهن باز مونده از تعجبم رو بستم، خودم رو جلوتر کشی

 .دیدمهای سیاهش میدقیق نگاش کردم. گرد غم رو داخل چشم

فهمیدم، ولی نتونستم ازش بگذرم. عشقش جوری تو وجودم رسوخ کرده بود که -
کردند. اما، اما اونی که نباید ی روح و جونم فقط خودش رو طلب مینقطه به نقطه

 !فهمید، فهمیدمی

 :هام رو ریز کردم و گفتماخم کرده، چشم

 !فهمیدکی؟ کی نباید می-

 .ی "برادر" چکیدقطره اشکش همزمان با گفتن کلمه

 .هام کشیدمناباور لبم رو زیر دندون

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .موقعی که دیگه کار از کار گذشته بوددیر فهمیدم، خیلی دیر. اون-
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 .قلبم تو سینه از کار افتاد

 !کردحتی تصورش هم مو به تنم سیخ می

دونست مِن نامرد دونست. آخه نمیدونست من رو با این کارش کشته! نمیمین .
 !دل باختم

سرش رو محکم روی میز کوبید و های های گریه کرد. دلم سوخت! دلم زیادی 
کردم تا این براش به درد اومد! روز اولی که این مرد رو دیده بودم، هرگز فکر نمی

 .پیش یک زن اشک بریزه حد احساساتی باشه. طوری که برای عشقش

 .ناراحت شده بودم

کردم، چون دونستم. ولی درکش میبخاطر اون دختری که حتی اسمش رو هم نمی
خودم هم از جنس همون زن بودم! دستم رو روی سینه مشت کردم و نفس عمیق 

 .کشیدم

 !برای امروز کافیه. من واقعا متأسفم-

 .توجه نکرد و من تند از اتاق خارج شدم

 .ی نامعلومی خیره شدمایستادم و به نقطه کمی

 !خواد تا تو این شغل و امثالش وارد کار بشیواقعا دل و جرأت می

 !دونه؟بیچاره اون دختر. چی کشیده، فقط خدا می

انگیز خارج قدمام رو تندتر کردم تا هر چه زودتر از این چهار دیواری خفه و ِرقت
 !شد واقعاگی سیر میها از زند بشم. آدم تو این جور مکان
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 :کرد، گفتمای که در رو باز میهوفی کشیدم و رو به سرباز وظیفه

 !خسته نباشید-

 :هیچ حسی و حالی گفتگویا به شنیدن این جمله عادت کرده بود که بی

 .ممنون خانم-

توجه ام سپردم. چادرم رو جمع کردم و بیابرو باال انداختم و کیفم رو به دست دیگه
 .ف، راه افتادمبه اطرا

 کجا سرت رو انداختی پایین؟-

 .ترسیده هین بلندی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم

حرصم در اون لحظه قابل توصیف نبود. دستم رو مشت کردم و به سمتش 
هاش رو داخل جیب شلوارش گذاشته بود و نگاهم چرخیدم. خیلی خونسرد دست

شاید از رو بره. اما نه؛ ککش هم  هاش خیره شدم تاکرد. مستقیم تو چشممی
 !نگزید

بیچاره خودم از رو رفتم. واقعا از نگاه پر حرارتش شرم کردم! مرد گنده لبخند ژکوند 
 !داد. خجالت هم در بعضی جاها خوب چیزیههم تحویل می

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .سالم دادیم، حاال خداحافظ-

 :چادرم رو کشید و گفت

 .ونمترسکجا؟ می-
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 .تونم برمنه، مرسی! خودم پا دارم، می-

 :لب گزید و آروم گفت

 !مامان زنگ زده بود. گفت ببرمت خونمون-

 .متعجب نگاش کردم

 کارم داره؟عمه چی-

 .شونه باال انداخت و من ادامه دادم

 .هام مناسب نیستن کهلباس-

 ...نشست. پلک زد وآرامش این مرد به دلم می

 .باس عوض کنیریم خونتون لمی-

 .کالفه نچی کردم

 !کنیخوام از دستت خالص شم، گرفتی ولمم نمیمن هر چی می-

 .هاش رو نمایشی باال آورد و با خنده تکونشون داددست

 !گی؟ من کجا گرفتمتچرا دروغ می-

هام رو روی هم گذاشتم. لب پایینم رو داخل دهنم کشیدم و برای چند ثانیه چشم
 !ه بود، اونم در حد المپیکاعصابم به هم ریخت

 دونستی؟ات رو درسته ِبَکنم! میبعضی اوقات دوست دارم کله-

 .هاش درخشیدمتفکر سر تکون داد و برق شیطنت تو چشم
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 !دونستممی-

 .خواست همون جا کف آسفالت بشینم و هوار هوار جیغ بکشمدلم می

 !این بشر چرا انقدر نفهم شده بود

 :صدای تقریبا بلندی گفتم با دست کنارش زدم و با

 ماشین کو؟-

 .اش دوباره اعصابم رو خط انداختخنده

 !َاه! َاه! َاه

 !ای پناه ببرمآخ خــدا. از دست این مرد به کدوم جهنم دره

 .من به حساب این یکی نرسم، مستانه نیستم

** 

 :پیاده شدم و گفت

 .همین جا منتظرم، زود بیا-

 .ای گفتمسرسری باشه

ی بسته نشدن، ام یک بار آروم بستم و به بهانهش رو به عادت همیشهدر ماشین
 .دوباره بازش کردم و محکم کوبیدم

 .دیدم که با چشم بسته خندید
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هیچ حرفی به سمت خونه رفتم. زنگ در رو فشار دادم و نما خندیدم و بیدندون
اصال معرکه  ها کف پام رو از پشت روی دیوار گذاشتم. با اون چادر سیاهمثل لوتی
 .شده بودم

 .صدادار خندیدم و صدای نازدار پروانه به گوشم خورد

 !بله؟ بفرمایید-

 !اوه. نازت رو خواهری

شیطون تو جلدم فرو رفت و نیشخند زدم. آخ که اذیت کردن پروانه از عسل هم 
 !تر بودشیرین

 :تر کردم و با کرشمه گفتمصدام رو مثل خودش نازک

 !نخیر؟ نفرمایید-

اش رو در اون لحظه تصور کردم. مطمئنا چیزی شبیه به ِشِرک در موقع هرهچ
های دراز قرمز شده! خندیدم و عصبانیتش شده بود. سوراخ بینی بزرگ و گوش

 :گفت

 .شعوری بیمرض! درد گرفته-

 :بلندتر خندیدم و گفتم

 !دماغ سوخته خریداریم-

 .ات بمونه رو دستمون ایشاهللجنازه-

 .بیش بار-
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 !ی منجیغش همزمان شد با صدای خنده

 :اف رو روی شاسی کوبید و من شاکی شده گفتماف

 ِا... در رو چرا وا نکردی؟-

چند دقیقه با اخم به در تکیه دادم و خیره شدم به میکائیلی که با ریشخند نگاهم 
 .کردمی

 .بینهِای درد! انگار فیلم سینمایی می

 :رو ازش گرفتم و زیر لب گفتم

 .ینم مونده تو با تمسخر نگاهم کنیهم-

ایشی کردم و خیلی یهویی در با صدای تیکی باز شد. چون تعادل نداشتم از پشت 
های کشیی بلند پروانه سیمداخل حیاط پرت شدم. صدای جیغم بلند شد و خنده

 .مغزم رو پاره کرد

 !اش رو هم تف کنزحمت هستهخوردی آبجی مستان؟ بی-

 .یکی طلبت-

روم د بلند شدم و همین که خواستم لباسم رو مرتب کنم، میکائیِل نگران روبهبا در 
 .ظاهر شد

 .های روی لباسم رو تکوندبازوم رو گرفت و خودش خاک

 شد؟خوبی؟ چی-

 :نگاهش کردم و با حرص گفتم
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 !اش تقصیر این پروانه گور به گورِی همه-

 :اخم کرد و در اوج ناباوری من، با خشم گفت

 .شوخیای خرکی متنفرم از این-

 .چشم درشت کردم و سرم رو کمی عقب کشیدم

 !وا... به قول بعضیا آدم رو برق بگیره، ولی جو نگیره

 :بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم

 !هازده به سرت؟ آجیمه-

 :هام نشست و گفتنگاه سرتاسر خشمش تو چشم

 .ه باشهخواد باشه، باشه! فقط به تو کار نداشتهر کی می-

 .دلیل، بلند بلند خندیدمجهت و بیبی

 .پیشونیم رو روی بازوش گذاشتم و با مشت به سینش ضربه زدم

 .گیره، تو رو چراغ نفتی آای بود پسر عمه.همه رو برق میمزهخیـلی جوِک بی-

 .دستش رو روی کمرم گذاشت و خیره نگاهم کرد

 ...ئیلشد و میکاهام دیده میآثار خنده هنوز روی لب

 :سر تکون دادم و گفتم

 چیه؟-

 .تر فشرد و نگاهش... نگاهش زیادی گنگ بودکمرم رو محکم
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 :اخم کرده گفتم

 !آی میکائیل، کمرم شکست. ول کن بابا-

هاش رو میون انبوه موهاش کشید. هاش رو با مکث برداشت و پنجهدست
 !احساس کردم کالفه و غمگینِ 

 .اما، چندان برام مهم نبود

 :ه باال انداختم و گفتمشون

 .آمزودی می-

 .سر تکون داد و من وارد خونه شدم

 .مادرم روی کاناپه نشسته بود و مشغول تماشای سریال پایتخت بود

 .پوفی کشیدم و بلند سالم کردم

 .اش به سمتم جلب شد و با لبخند جوابم رو دادتوجه

 !تو این کار بود، مطلع نبودمِلی کنان به سمتش رفتم. چه ِکیفی لب غنچه کردم و ِلی

 .مادرم چشم گرد کرد و من کنارش نشستم

 مستانه؟-

هام رو محکِم محکم گرفتم. صدای مامان یک زنگ خاصی داشت و زبونم گوش
 !گرفتم تا االن صد در صد َکر شده بودمهام رو نمیالل، بر فرض مثال اگر گوش

شم. کنم، روی دستش موندگار مییکرد با این کارهایی که ممادر بود دیگه! فکر می
 .تونستم. یعنی شدنی نبودکردم افکارش رو عوض کنم، نمیهر چقدر هم سعی می
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ی علی چپ زدم و سعی کردم لبخند مزاحمم رو قورت بدم. اما خودم رو به کوچه
شه! قطعا براتون جور مواقع چه شکلی میمگه ممکن بود! تصور کنید آدم تو این

 !آنها بیشتر ِکش میکنید خنده پنهون کنید، لبهر چقدر سعی می اتفاق افتاده،

مامان عصبی وشگونی از بازوم گوفت و من با آخ و اوخ دستم رو روی بازوی ضرب 
 .ام گذاشتمدیده

 .آدم باش مستانه! انقدر من رو حرص نده-

 ام رو مظلومهام رو گرفتم و چهرهی هر دو دستم، گوشبا انگشت شست و اشاره
 .کردم

 !ِبَبشید... ِبَبشید-

 :چشم ریز کرد و گفت

 .ام حرف نزن بدم میاداین مدلی-

 .کرد آام آویزون شد. ماماِن ما هم عجیب َپر قیچی میلب و لوچه

 !مامـان-

ی یامان. همین که شنیدی. حاال هم بلند شو برو لباسات رو عوض کن برو خونه-
 .ت دارهات. زنگ زده بود گفت بری پیشش، کار عمه

 :کردم، گفتمهای مانتوم رو باز میبلند شدم و در حالی که دکمه

 نپرسیدی چی کارم داره؟-

 نه. مگه مثل تو فضولم؟-
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دست به کمر شدم و مثل ِذهتاب )جواد رضویان( در سریال "در حاشیه" دهنم رو 
 .کج کردم و سنگینی وزنم رو روی پای چپم انداختم

 ماماِنم! من فضوِلم؟-

 :و تکون داد و خونسرد گفتسرش ر 

 !رسی گل مامانیکم دو دو تا، چهارتا کنی به حرفم می-

 !ِهــی... عجب

 تا حاال بهش فکر نکردم. واقعا فضولم؟-

 !صد در صد-

*** 

 .هام کشیدمام رو برداشتم و با عجله رژ صورتی رنگم رو روی لبکیف دستی

 .ر روی هم مالیدمبرای این که رنگش بهتر جلوه کنه، لبام رو چند با

 ری؟حاال با کی می-

یدم و دوان دوان خودم بوساش رو در اتاقم رو بستم و به سمت مامان رفتم. گونه
 :رو به در ورودی رسوندم و در همون حال گفتم

 !با میکائیل-

زبونم رو گاز گرفتم و یک چشمم رو بستم، منتظر جیغ مامان، لنگ در هوا ایستادم. 
خواست سر به تنم نباشه، دونستم. صد در صد االن دلش میاخالق مامان رو می
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تر از اون دوست نداشت کسی بیرون ی وافری به میکائیل داشت و مهمچون عالقه
 !احترامی به طرف مقابلهاز خونه منتظر بمونه. عقیده داشت این کار، بی

 مستانه؟-

 .زد ریز ریز خندیدم و پروانه که کنارم ایستاده بود، بلند قهقهه

 :ام چین دادم و گفتمبا لبخند به بینی

 .شعورحناق! نخند بی-

 .دستش رو تکون داد و سرش رو پایین انداخت

 .کنهام میمن برم گم بشم، که االن مامی جون میاد تیکه تیکه-

 .یدمشبوسید و من هم محکم بوسام رو گونه

 .سالم برسون-

 .دستی براش تکون دادم و از خونه خارج شدم

 :شین درست جلوی در خونه پارک شده بود. تیز سوار شدم و گفتمما

 .آتیش کن بریم داداش-

 .من داداشت نیستم-

انقدر صریح و خشن گفت که هنگ کردم. دست به سینه به سمتش چرخیدم و 
 :گفتم

 خوره؟چرا بهت برمی-
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 .جواب نداد و استارت زد

 !با توام مثل این که-

 .هحوصله جر و بحث ندارم مستان-

 .حوصله نداری یک لیوان آب بخور! به من چه که حوصله نداری-

هاش رو تند تند تر شدم، دستپلک زد و دنده رو جابجا کرد. روی رفتارش دقیق
 .کردکشید و چشم ریز میهاش میروی لب

شد، چنین شناختم. وقتی زیاد ناراحت یا عصبی میاین حاالتش رو خوب می
 .دشحاالتی گریبان گیرش می

 .کالفه دستم رو روی صورتم کشیدم و شیشه رو پایین دادم

 !ره به خداالکپشت با اون ُتن سنگین الکش این طوری آروم راه نمی

 .بری مگه؟ بابا گاز بده یکمعروس می-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

 .ی روی دوشم پا رو قانون بذارمخوای با این درجهمی-

 .تمشونه باال انداختم و َچَپکی نشس

 .خواستی لباس عوض کنیمی-

 کردم؟دقیقا کجا لباس عوض می-

 !کرد کم میارم؟پوست لبم رو با دندون َکنَدم و چشم گرد کردم. مثال فکر می
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 !رو سر من-

ای روی صورتم ی کوچولو، رو لبش طرح لبخند نشست و برای لحظهاندازه یک َلپه
 .دقیق شد

 .دید که اخم کرده، فرمون رو چرخونددونم چه چیز نامربوطی روی صورتم نمی

 !وای! تا کردن با این بشر تو کار من نیست اصال

 این چه وضعشه؟-

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم. خاک به سرم! نکنه زیپ شلوارم باز مونده! 
با این فکر خیلی سریع سرم رو خم کردم. نه، همه چیز مرتب بود. نه زیپ شلوارم 

وم رو پشت و رو پوشیده بودم! هوف... خدا رو شکر، آبروم نرفت! باز بود، نه مانت
 پس منظورش چی بود؟

 ها؟ کدوم وضع؟-

ی روی داشبورد یک دستمال کاغذی بیرون کشید و به بیشتر اخم کرد و از جعبه
 .دستم داد

 .لبت رو پاک کن-

 !کردمکرد، با دهن نیم متر باز نگاش میتموم مدتی که این کارا رو می

 !ز هم که شده بود! آخه به لِب مِن بخت برگشته چی کار داشتهی

 .هاعجب آدم گیریه

 !ببخشید؟ متوجه منظورت نشدم
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 .رنگش کنخیلی واضح گفتم فکر کنم. رژ لبت رو پاک کن، یا حداقل کم-

 !ابرو باال انداختم، صدایی مثل "اوم" از گلوم خارج شد. اونم با تعجب

 وزیرمی یا وکیلم؟-

 :کرد گفتر که با جدیت فرمون ماشین رو هدایت میهمون طو

 تر؟ات! چه صنمی از این نزدیکپسر عمه-

 برو بابا! پسر عمه کیلو چند؟-

توجه، شونه باال انداختم و صاف نشستم. در این ام کرد و من بینگاه تندی حواله
وصا گیر و دار که مغزم قفل کرده بود، واقعا تحمل میکائیل برام سخت بود. مخص

ی با رفتارهای ضد و نقیضش. درکش هم برام مقدور نبود. آخه یعنی چی! پسر عمه
 کنید؟شما باشه چی کار می

قدر ِسِمج! میکائیل نوَبر بود به خدا! البته واهلل پسر عمه دیده بودیم، دیگر نه این
اومد. این روزا عمیق و طوالنی نگاهم نگاهاش هم به مزاجم اصال خوش نمی

مالحظه نبود. نگاهش اعماق کرد ولی دیگه بیالبته همیشه خیره نگاه می کرد،می
لرزوند. نه اون لرزشی که فکر بکنید! نه، لرزش وجودم از ترس بود. وجودم رو می

ترس از اون چیزی که تو این چند ماه عین خوره به جونم افتاده بود و خونم رو 
 !مکیدمی

خواست، گذاشتم. چقدر دلم خواب میام رو روی شیشه  آهی کشیدم و پیشونی
ی سفید رنگ، دونم! آخ! روی یک تخت گرم و نرم، با یک مالفهفقط خودم می

 .ده هاروی کولر. وای... دلم ضعف رفت. چه کیفی میروبه
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 .یهو با صدای فریاد ماننِد میکائیل به خودم اودم.متعجب نگاهش کردم

 .اش قاطی کرده این بشرسیم پیچی

 :دو دستش رو محکم روی فرمون کوبید و گفتبا داد، 

 ات؟کنی با اون لبخند لعنتیِد المصب یه ساعته کجا رو نگاه می-

 .کردممثل مجسمه خشک شده، فقط نگاهش می

رگ گردنش بدجوری باد کرده بود. طوری که فکر کردم تا لحظاتی بعد، خون از سر 
 .کنهو صورتش فواره می

 :دم و گفتمآب دهنم رو با هل قورت دا

 خ... خب... مگ...مگه... لبخند زدن جرمه؟-

دونستم، دستش رو روی بوق گذاشت و با حرص و خشمی که منبعش رو نمی
 .سرش رو از شیشه بیرون برد

 هــــــــو... کـی به تِو احمق گواهی داده یارو؟-

 .با شرم و خجالت لب گزیدم و بازوش رو دو دستی چسبیدم

 !ئیـل؟ وای میکائیلخاک بر سرم! میـکا-

زیر لب فحش رکیکی نثار مرد راننده کرد که من به جاش شرم کردم. هیــن، از این 
زنم آ... پسر بود دیگه، اگر بلد نبود جای شک ها میها هم بلد بود! وا؟ حرففحش
 !داشت
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دنده رو عوض کرد و انگار که تازه موضوع چند لحظه پیش یادش افتاده باشه، 
 .دندون روی هم ساییدنگاهم کرد و 

 چته تو؟-

 .گم چمهچمه؟ صبر کن برسیم، می-

 .خواست ضعف نشون بدماخم کردم، مثل چی ترسیده بودم آ... اما دلم نمی

 !یارییعنی چی؟ من لبخند زدم، تو چرا جوش می-

دوباره رگ گردنش چند برابر شد و رنگ صورتش مثل لبو... لبو که نه، مثل خون 
 !سرخ شد

 غیرتم؟من بی-

 غیرتی تو مگه؟ی بیگی واسه خودت؟ لبخند زدنم نشونهغیرت چیه؟ چی میبی-

 .فکش منقبض شد و راهنما زد

 !غیرتی منهی بینه... تو به یه مرد لبخند ژکوند بزنی نشونه-

 .ی خودم باز شد و چشم گرد کردمارادهدهنم بی

 چی؟ من به کی لبخند زدم؟-

ناموس، لبخندم به روش زل زدی رو صورت مرتیکه بیدونی؟ یه ساعته خودت نمی-
 ...زنی؟ اون کثافتم که از خداشمی

 :تر شده بود گفتی من عصبانیبا آرامش خندیدم و اونم که از خنده

 !آره بخند، اصال بایدم بخندی-
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 .تر خندیدمبلند

 دونم کجا رو نگاهام؟ من اصال میجور آدمیمیکائیل! خجالت بکش... من این-
 !کردم آقا پسرکردم؟ من داشتم فکر میمی

 :نفسش رو محکم بیرون داد و گفت

 !گیدروغ می-

 .گم به جون خودمدروغم کجا بود؟ راست می-

 :چشم روی هم فشرد و گفت

 !جونت رو قسم نخور-

 :اش شده بود گفتمبه بازوی عضالنیش ضربه زدم و با جدیتی که خنده چاشنی

 !شعور ترسیدم منین فکری بکنی آ! بیدیگه نبینم در موردم چن-

 :کرد، وقتی که گفتعجز تو صداش بیداد می

ام مستانه، جنبهدادی دختر! دیگه این کار رو با من نکن. من بیام میداشتی سکته-
 .امجنبهمن زیادی در مورد تو و مسائل مربوط به تو بی

 .لبخندم محو شد و باز هم گیج شدم

 !فهمیدم، متنفر بودماین مرد رو نمیاز این گنگ بودنی که 

به محض ورودم، عمه چنان در آغوشم گرفت که برای یک لحظه احساس کردم 
 .شیر شدندهای تن و بدنم خورد و خاکتموم استخون

 :به زور لبخند زدم و بلند گفتم
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 .آی، آی عمه له شدم-

 .عمه قربونت بره! دلم برات یه ذره شده بود-

یدم. عمه پناهم درست مثل بوساش رو ی برجستهت گونهلبخند زدم و با محب
اسمش، پناِه وجودم بود. دوستش داشتم، حتی بیشتر از خودم. البته این حس 

 .بینمون مشترک بود

 .خدا نکنه جون دلم-

 .دستش پشت کمرم نشست و با عشق نگاهم کرد

 .دارم بیا لباسات رو عوض کن گل عمه، بعد بیا بشین که یه دنیا باهات حرف-

چشمی گفتم و بند کیفم رو روی شونه انداختم. داخل اتاق، مانتوم رو با یک شومیِز 
ام رو هم که به همون رنگ بود، روی لیمویی رنگ عوض کردم و شال سه متری

شدن، انقدری سرم انداختم. شلوارم هم که به قول عمه یک خانواده توش جا می
 !مادر سندباد بودم انگارکه گشاد بود! واهلل حق هم داشت، شبیه 

 .ای نثار خودم کردمبا خنده، دیوونه

پشت سرم، دِر اتاق رو بستم و به سمت عمه رفتم. روی کاناپه نشسته بود و میوه 
ُتُپل  بوسَکند. کنارش نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم. یک پوست می

 .هم روی گونش کاشتم

 عمه جونم چطوره؟-

داری رو که داخل بشقاب بود، با نوک ی قرمز و آباز هندونهلبخند زد و یک قاچ 
 .چاقو توی دهنم گذاشت
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 عمه قربونت بره! چرا شال سرت کردی؟-

 :محتویات داخل دهنم رو قورت دادم و گفتم

 خوب مگه میکائیل خونه نیست؟-

 !نه فدات شم، رفت-

 !آهانی گفتم و سریع شالم رو درآوردم. پختم از گرما بابا

 کجان؟  بقیه-

 !اسرافیل و اسما امروز دانشگاه کالس داشتند. عموت هم سر کارشه-

ی داخل بشقاب رو برداشتم. تو این سرم رو تکون دادم و یک قاچ دیگه از هندونه
 !دار هم بودچسبید. مخصوصا که شیرین و آبفصل از گرما واقعا می

کرد. برای اهم مینگاهم رو به عمه دوختم، که داشت با لبخند و خیره خیره نگ
 !حفظ ظاهر جواب لبخندش رو با یک لبخند ملیح و دخترونه دادم

ام ام رو از روی میز برداشتم و رو پام گذاشتم. یک قاچ از سیببشقاب حاوِی میوه
 .رو داخل دهنم گذاشتم و آروم جویدمش تا طعمش رو بهتر حس کنم

 !الهی دورت بگردم من عمه-

عجب کردم. عمه هم دقیقا کپی برابر اصل پسرش بود! اش تاز یهویی بودن جمله
 .کدوم قابل درک نبودن! نگاه و رفتار جفتشون تعجب برانگیز بوداین روزها هیچ

 !خدا نکنه عمه-
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شد، از بس که نورانی بود. خیلی سریع هاش از این فاصله هم دیده میبرق چشم
ست و با یک ذوق و شور از جاش بلند شد و به سمتم اومد. کنارم روی کاناپه نش

ی تنم رو به سمتش عمیقی بهم چشم دوخت. بشقابم رو روی میز گذاشتم و زاویه
خواد یک چیز خیلی مهم تر بتونم ببینمش. فهمیده بودم که میچرخ دادم تا راحت

هام گرفتم هاش رو تو دستداد. با لبخند دستبهم بگه، ولی تردیدش اجازه نمی
 :و گفتم

 جونم عمه؟-

 :هاش رو تر کرد و دستش رو روی صورتم گذاشت. نوازشم کرد و گفتبل

 .دونم، شاید از دستم ناراحت بشیمی-

 برای چی؟-

 !درخواستی که ازت دارم، آرزوی قلبِی منه عزیِز عمه-

آمیزش که از تِه ته دل بود جوابی بدم! چون گنگ بودم، نتونستم برای حرف محبت
 .ی حرفش بودمبم جا خشک کرده بود، منتظر ادامهفقط با یک لبخند محو که رو ل

مستانه جان! من قبال این موضوع رو با پدر و مادرت در میون گذاشتم، هر دو -
 .راضی بودن ولی، جواب خودت برام مهمه

قلبم برای یک ثانیه نزد و دوباره به قفسش کوبید. محکم محکم! جوری که مطمئن 
شنوه. نفسم رو بیرون دادم. حدس این که بودم صدای تپش قلبم رو عمه هم می

خواد، اصال سخت نبود. حسم تو اون لحظه قابل توصیف کردن عمه چی ازم می
نبود! حرص، عصبانیت، استرس و هزار جور کوفت و زهرمار دیگه باهم میکس 

 .شده بودند
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نگاه از عمه گرفتم و لبم رو گاز گرفتم تا خودم رو آروم کنم. اما چیزی از حرص 
 !ام کم نشد که نشدرونید

 !آخ من چرا نفهمیدم؟

 .همه چیز میکائیل زیادی واضح بود

 ...!اما مِن احمق

 ...های میکائیل همه گواه بودند. اما من؟نگاها و گفته

 !شموای وای! دارم دیوونه می

ام رو ام رو جمع کردم تا بتونم ذهن مشوش شدهبه لبم زبون زدم و تموم سعی
پوکید! وای مامان قبول کرده بود و این یعنی یک برگ داشت میآروم کنم. دلم 

 !ی عمهبرنده برای خانواده

 !خوام از عزیز دلم، برای شیر َمرَدم خواستگاری کنممی-

ام رو داخل دهنم کشیدم و چنان گاز گرفتم که طعم گس و مثل آهِن لب باالیی
که ِقشِقرق اض کنم، نه اینتونستم اعتر خون تو دهنم پیچید. الل شده بودم! نه می
 !به پا کنم! چرا مامان چیزی بهم نگفته بود

 .دست عمه روی موهام نشست و صدای مشتاقش تو گوشم پیچید

 !نا امیدم نکن عمه، دل من به تو خوشه-

نفس لرزونم رو پنهانی از عمه پناه، بیرون فرستادم و دست هام رو از دستش بیرون 
 .کشیدم
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دونم چرا بغض رو به زور قورت دادم. گلوم سوخت! نمیی دهنم آب خشک شده
دونستم با این درخواست عمه و راضی بودن مامان و کرده بودم، شاید چون می

 !شهتر میبابا کار من سخت

تا حاال هم که همه خواستگارام رو تونسته بودم رد کنم، فقط به لطف مامان بود! 
 .پسندیدچون خودش هیچ کدوم از خواستگارام رو نمی

 !گرفت یا از کار و بارشونیا از چهرشون ایراد می

یادمه یک بار به شوخی بهش گفتم که به "حمید صولتی"، یکی از خواستگارای 
دم، چنان َبلَبشویی به راه انداخت پولدارم که مامان ازش متنفر بود جواب مثبت می

م و حرف مامان که مثلش رو تا اون موقع ندیده بودم. حتی سرش سیلی هم خورد
جواب مثبت به اون َکَچل دایره شکل بدی، دیگه حق »گفت: هنوز تو گوشمه که می

مامان بود دیگه. بر و روی جذاب رو بهتر از انسانیت « نداری پا تو این خونه بذاری!
 .دونستمی

کرد. چون میکائیل رو حتی بیشتر اما حاال، مطمئنا مامان تو ابرا ِسیر و سیاحت می
ر خودش دوست داشت. البته؛ میکائیل هم از نظر شغلی و هم از نظر ظاهر، از پس

 !هزاران قدم از بقیه جلوتر بود

دونستم مخالفت با ماماِن راضی تونستم روش بذارم. و میعیب و ایرادی نمی
 !ی مصممی که داشتم یعنی صادر کردن حکم مرگ خودمام و عمهشده

زدند هاش به طرز فجیعی برق میم. چشمسرم رو چرخوندم و به عمه چشم دوخت
 .و خندون بودند

 !قدر احمقم؟خدا، من چرا این
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 ...عمه-

 .ترتر شد و خودش نزدیکلبخندش پهن

 جون عمه؟-

 من... من... راس... راستش-

بندی یکم مکث کردم تا کلمات تو ذهنم درست دسته بندی بشند و بتونم جمله
ود! پوست لبم رو با دندون کندم و لبخند عمه کنم. اما ذهنم خالی از هر چیزی ب

 !هم کم کم محو شد. گویا فهمیده بود! فهمیده بود که راضی نیستم

هام رو تو اش رو پر کرد. دوباره دستبه ثانیه نکشید که نگرانی تموم چهره
 .های گرمش گرفت و سرش رو به چپ و راست تکون داددست

ارج از تحمل بود. سرم رو پایین انداختم، های عمه بود، خالتماسی که داخل چشم
فهمه دوست نداشتن فهمه! چون خودش با عشق ازدواج کرده، میعمه من رو می

 !و زندگی کردن یعنی چی

 !گم! مگه نه؟درست می

دلیل فشار داد و از جاش بلند شد. عمه این بار هیچی نگفت، فقط دستم رو بی
زد! اش توی ذوق مید زد ولی ناراحتینگاهم رو باال آوردم و صداش زدم. لبخن

 .ی "ببخشید" رو زمزمه کردمشرمنده لبم رو گاز گرفتم و آروم کلمه

 .یدبوسام رو عمیق هاش رو روی هم فشرد و پیشونیچشم

 !فدات بشه عمه-

 .خواستم ناراحتت کنمعمه جون باور کن نمی-
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 :نی گفتاش رو روی لبم گذاشت و با اخم کمرنگ و شیریانگشت اشاره

من فعال جوابی ازت نشنیدم. یک هفته فرصت خواستی تا فکر کنی! این چیزِی -
  .که تو گفتی و من شنیدم

اش ر بیان نفسم از حرص و عصبانیت بند اومد. چقدر هم کوبنده و جدی جمله
 .جرد

دونستم اشون با هم دسیسه کرده بودن من رو دق مرگ کنند. من که میاینا همه
 .ترکمآد! وای دارم از حرص میها کوتاه بیتم محاله به همین زودیی سر سخعمه

 :دست به سینه، همین که خواستم لب به اعتراض باز کنم عمه با یک َمن اخم گفت

 .خوام چیزی بشنومدیگه نمی-

 !هوا گرم بود یا درون من زیادی به ُقل ُقل افتاده بود

تم! درک حالم برای اونایی که تو سوخی لباسم کردم. داشتم میدستم رو بند یقه
گم! آدم تو یک فهمند چی میهمچین موقعیتی قرار گرفتند اصال سخت نیست! می

گیره که نه راه پس داره، نه راه پیش. فقط یک خط صافه آمپاس شدید قرار می
که باید روش راه بری تا بلکه به آخرش برسی، که اینم طولش تا کجا باشه اصال 

 .مشخص نیست

 :هام رو چند ثانیه روی هم گذاشتم و عمه گفتمچش

 !کنم، شما هم زود بیانهار رو آماده می-

ی آرومی گفتم که عمه سر تکون داد. وقتی از رفتنش به آشپزخونه مطمئن باشه
شدم، دستم رو مشت کردم و محکم روی کاناپه کوبیدم. چیزی از حرصم کاسته 
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تونست آرومم کنه! حاال من که دل میی از ته نشد. االن فقط یک جیغ جانانه
 .دونم با مامان چی کار کنمرم خونه، میمی

 :ام رو جلوی دهنم گرفتم و زمزمه وار گفتمدست مشت شده

گم نره، کنن آ. من میِا، ِا، ِا... تو رو خدا ببین چطوری اعصاب آدم رو خورد می-
 ...گه بدوش. ِاواعمه می

ی ت داشتم عمه رو خفه کنم. هر چند بهترین عمهانقدر زورم اومده بود که دوس
 .دنیا بود؛ اما تو اون لحظه توانایی هر کاری رو داشتم

 :هام رو باال بردم و گفتمدست

 !مستانه آروم باش. نفس عمیق بکش دختر. آفرین-

سه بار پشت سِر هم، عمیق دم گرفتم و بازدمم رو آهسته بیرون دادم. این کار 
 .آروم بشم. البته فقط کمی شاید باعث شد کمی

** 

ی بندهای کفشم رو به هزار زور و زحمت باز کردم. یک جوری بسته گره کور شده
تونست بازشون کنه. آخه بودمشون که به غیر از خودم هیچ احد و الناسی نمی

 !یکی نیست بهم بگه مجبوری؟

ایستادم و  باالخره بعد از تالش فراوان، تونستم کفشم رو از پا دربیارم. صاف
ی در ورودی رو آروم پایین کشیدم. همه خونه بودند و در حال نوشیدن دستگیره

 .بستم، سالم دادمچای! ابرو باال انداختم و در حالی که در رو می

 .از همه جواب گرفتم و مامان با موشکافی نگاهم کرد
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 !معنی نگاهش مثل روز برام روشن بود

سونده بود، منظورم از بی بی سی عمه پناهمه! بی بی سی، خبرها رو قبل از من ر 
 .مطمئنم این دو تا با هم حرف زدن و چی بینشون رد و بدل شده خدا عالمه

خیلی آروم نگاهم رو از مامان گرفتم. البته به ظاهر آروم بودم، اما در درونم چنان 
دونستم و صد در صد به وقتش مثل باروت غوغایی به پا بود که فقط خودم می

شدم. فعال زمان مناسبی برای جنگ و جدال نیست. یکم سیاست زنانه نفجر میم
 !برمخوره! حاال آرومم و همه چی رو آروم پیش میکه به جایی برنمی

 !لبخند زدم و زیر چشمی مامان رو پاییدم. شوکه شده بود

 !ام شوکه شده بودسابقهاز آرامش بی

ه باشم. البته با حرصی که من خورده تر شد و سعی کردم انرژی داشتلبخندم پهن
 .بودم، انرژی داشتن زیادی بعید بود

 .کنار بابا نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم

دونم م، چون از دستش دلخور بودم. نمیبوسنتونستم مثل همیشه صورتش رو ب
. ی عمه رو پذیرفته بودچرا بابا امیرعباس بدون این که از من نظر بخواد، خواسته

این کار بابا برام تازگی داشت؛ چون تا به امروز پیش نیومده بود که مسائل مربوط 
ام ی به این مهمی رو که زندگی آیندهبه من رو با خودم در میون نذاره. اونم مسئله

 !دونم چرابود. واقعا نمیرو به دنبال داشت و باید تضمین شده می

هاش رو با کالفگی روی هم فشرد و میقینا بابا فهمیده بود ازش دلگیرم که چش
 .نگاهم کرد. لبخند زدم و چیزی نگفتم
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زدم. باید دلیل این کارش رو بدونم و خودش بدونه که ولی باید با بابا حرف می
 !دلم رو شکسته

 .ید و من سرم رو روی شونش گذاشتمبوسبابا دستم رو 

 خوای باهام حرف بزنی عمِر بابا؟می-

االنه که »کرد که با خودم گفتم دوختم. چنان با خصم نگام می نگاهم رو به پروانه
ه  «!بیاد گوشت تنم رو ِبَدرا

 :بهش لبخند زدم و در جواب بابا گفتم

 .بله بابا! حرف بزنیم-

 :اش تر شد و گفتهبوسپوست سرم از 

 .مونمرم اتاق کارم! منتظر دختر بابا، با یک چای دبش میمی-

 :اق گفتام صدادار شد و میثخنده

 .بگید ما هم بخندیم خوب-

 !داری نبود داداشچیز خنده-

 پس چرا خندیدی؟-

 .نچی کردم و صورتم از حرص کج و کوله شد

 اصال خصوصی بود! به تو چه؟-

 در مکان عمومی، خصوصی مگه داریم؟-
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آد. اش کردم تا حساب کار دستش بیهای مخصوصم حوالهپلک زدم و از اون نگاه
اقی که افتاده بود، اصال حال چک و چونه زدن با میثاِق پر چونه رو امروز با اتف

های خواست تا با حرفنداشتم. دلم فقط آرامش معاشرت با بابا رو می
 !ام کنه. فکر کنم همه فهمیده بودند که حالم رو به راه نیستبخشش قانعآرامش

رفتم. دو تا  همین که بابا بلند شد، من هم صاف ایستادم و به سمت آشپزخونه
رنگ ریختم و سینی به دست به سمت اتاق کار بابا قدم برداشتم. تقه چای خوش

به در زدم و با کسب اجازه وارد شدم. بابا روی صندلی نشسته بود و دست به 
 .گر حرکات من بودسینه نظاره

لبخندم رو حفظ کردم و سینی رو روی میز گذاشتم، خودم هم جلوی خودش دو 
پاهاش گذاشتم. انگشتاش میون موهام سریدند و  و سرم رو روی زانو نشستم

 .صدای آرومش بلند شد

 حوصله ست؟شده برای عزیز دل بابا که انقدر پکر و بیامروز چی-

ام رو توش ی ناراحتیکردم بتونم همهنفس عمیقی کشیدم و با صدایی که سعی می
 :جمع کنم، گفتم

 !بابا جون اصال انتظارش رو نداشتم-

 :باز هم با آرامش گفت

 چی شده دخترم؟-

خواست قلمبه سلمبه حرف بزنم و کلماتم طوری آب دهنم رو قورت دادم، دلم می
 .آدباشند که بابای مهندسم از فن بیانم خوشش بی
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بابا همیشه بهم یاد دادی که از حق دفاع کنم. یاد دادی نذارم کسی نظر و -
گر اون شخص خود شما باشی! من از شما اش رو بهم تحمیل کنه، حتی اخواسته

یاد گرفتم با عقل و منطق مسیرم رو طی کنم و نذارم کسی بهم زور بگه. مگه نه 
 بابا؟

 .یدبوسبابا دوباره دستم و گرفت و 

 !آره عزیز دل بابا-

هاش رو گرفتم و روی سرم رو بلند کردم و دقیق نگاهش کردم. این بار من دست
 .ام گذاشتمپیشونی

 .گمدونی چی میدونم که میخوام بابا! میضیح میتو-

 :نفسش رو محکم بیرون داد و موهام رو نوازش کرد. کمی صبر کرد و بعد گفت

خواد. همیشه به فکر اینه که چطوری اش رو مییک پدر همیشه صالح بچه-
 تونه رفاه و آسایش براش فراهم کنه. با این موضوع موافقی؟می

 .صد در صد این طوری بودسرم رو تکون دادم. 

ی منی! مستقل و منطقی بودنته دونی که دختر عزیز کردهاین رو خودت خوب می-
 .که شما رو انقدر پیش همه عزیز کرده

 :بازم کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد

خواست با مردی ازدواج کنی که هم سطح خودت باشه. مثل دلم همیشه می-
 .ست رو از غلط تشخیص بدهخودت عاقل و باشعور باشه.در 

 :آب دهنم رو قورت دادم و بابا گفت
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ات خودش ازمون خواست و من و مادرت از ته دل خوشحال شدیم. چون عمه-
دونی که چقدر مورد اس. خودت هم خوب میمون ثابت شدهمیکائیل برای همه

این ست. قبول کردم درست، ولی نه این که نخوام با تو در احترام و تکریم همه
دونستم شاید جوابت منفی باشه، بخاطر همین یک هفته مورد حرف بزنم. می

 .ات باشهفرصت خواستم تا در موردش فکر کنی. فکری که به نفع خودت و آینده

های بابا آرومم هام رو روی هم فشار دادم و لپم رو از داخل گاز گرفتم. حرفلب
مه بخاطر حرف بابا گفت یک زد! پس عکرده بود، منطقی و حساب شده حرف می

 .هفته باید فکر کنم

 بازم از دستم ناراحتی عمر بابا؟-

 :ید و گفتمبوسدستش رو بر خالف میل خودش محکم 

 .من غلط بکنم-

 :خندید و گفت

 .ی ناراحت و دلگیرت رو دیدم قلبم فشرده شد باباوقتی قیافه-

 .بودم من فدای قلب شما! ببخشید، ولی خوب واقعا اولش ناراحت-

 .لبخند زد و منم خندیدم

 .شدداد! آدم مجنون هم، آروم میصحبت پدر و دختری خیلی کیف می

کردم واقعا سخت بود. خصوصا فکر کردن در مورد آینده برخالف چیزی که فکر می
در مورد ازدواج و تشکیل خانواده! مثل کسی شده بودم که تو باتالق گیره کرده و 

تونه شریک گفتند میکائیل میاز یک جا عقل و منطقم می آد.تونه بیرون بینمی
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گاه استوار باشه؛ ولی قلب و احساساتم مناسبی برای زندگی باشه، یک مأمن و تکیه
 !گورکردند زندگی بدون عشق یعنی کفن بیبرخالف عقلم بهم گوشزد می

! یعنی تونم به زندگی بدون عشق فکر کنم. واقعا برام سختهدونم و حتی نمینمی
ی ابدی بشی. تموم کارها و وظایفت رو چی که بدون عشق و عالقه وارد یک رابطه

 !هاآد از این ازدواج سنتیهم از روی اجبار انجام بدی! َای، انقدر بدم می

نفسم رو عمیق بیرون دادم و کنار مامان نشستم. هنوز هم باهاش سر سنگین 
اهی بهش انداختم و یک خیار از داخل کردم و ازش دلگیر بودم. نیم نگبرخورد می

ظرف روی میز برداشتم. گاز بزرگی ازش گرفتم و با ملچ ملوچ مشغول خوردنش 
شدم. حیف نمک کم داشت! ولی ولش کن، کی حوصله داره بخاطر یک نمکدون 
بره آشپزخونه بعد دوباره برگرده! شدم شبیه جاجول! یادتونه جاجول؟ تو تمام 

ایی موجود بود. شده بود یک بخش مهم از زندگیمون! تا های دوران ابتدکتاب
وای این کار رو نکن شبیه جاجول »اومدیم یک تکونی به خودمون بدیم، میگفتد: می
ای نباش! شی! مثل جاجول عجلهنظم میشی! اون کار رو نکن عین جاجول بیمی

 .مشکل بزرگی با این شخصیت مهم داشتم اصال« درد نباش. کوفت نباش!

ای بخاطر افکارم زدم و چشم به تلویزیون دوختم، پاهام رو به عادت تک خنده
گفتند کسانی که این حاالت رو دارند و هی ها میهمیشه تکون دادم. روانشناس

دن قطعا روانشون مشکل داره. یک نگاه به پاهام انداختم. پاهاشون رو تکون می
 !یعنی االن من دیوونم؟

خواست از دلم ن رو روی سرم احساس کردم. آهان، میدهنم کج شد و دست ماما
 .خواست خودش رو نشون بده، از دیدش پنهون کردمدر بیاره! لبخندی رو که می
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خواست براش ناز کنم تا نازم رو بکشه. آخه نه این مثل دخترای لوس و ننر دلم می
 .خواستام کمبود محبت داشتم، حاال دلم مهر و محبت میکه تو زندگی

ی کاناپه جمع کردم. صدای رم رو از زیر دستش بیرون کشیدم و خودم رو گوشهس
 .تر کرداش گوشم رو نوازش داد و خودش رو کمی بهم نزدیکخنده

 .هام حلقه کردزیر چشمی نگاهش کردم و مامان دستاش رو دور شونه

 عشق مامان قهر کرده؟-

 :میل گفتمیک گاز دیگه به خیارم زدم و مثال بی

 ام که قهر کنم؟! مگه بچهنه-

 :ید و گفتبوسام رو سر شونه

 .ایفدات بشه مامان! شما نور امید این خونه-

هام رو تو کاسه آره، چقدر هم که مثل پروانه دورم رو احاطه کردید. مردمک چشم
چرخوندم و موهای سر ِکشم رو عقب فرستادم. این موها هم شدن بالی جون، 

 !بابا! َاه چشم و چالم رو درآوردند

 .یدبوسام رو محتویات داخل دهنم رو قورت دادم و مامان دوباره سر شونه

 :نچی کردم و گفتم

 .آداه نکن مامان! بدم می-

یدم. کالفه نفسم رو بیرون دادم و بوستر از قبل اخم شیرینی کرد و این بار محکم
 :گفت
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 .آدبیخود که بدت نمی-

و چیزی نگفتم. بذار یکم بیشتر نازمون کشیده  باز هم لبخند مزاحمم رو قورت دادم
 !خوره مگهبشه، به کجا بر می

 زنی با مامان؟حرف نمی-

نه! مگه مامان با من حرف زد؟ نه، خودش با خواهر شوهرش برید و دوخت بعد -
 .خواد تنم کنههم خیلی راحت می

وم اش گذاشت. تممامان با ناراحتی لبش رو گاز گرفت و سرم رو روی سینه
هایی که داشتم دود شدند، رفتند هوا. خودم رو به آغوش پر مهر مامان دلخوری

 .کردسپردم، بوی تنش همیشه آرومم می

دونست ات خواسته بود بهت چیزی نگیم. چون خودش هم مثل ما میمامانم عمه-
 !اگر بفهمی دیگه عمرا که یک همچین درخواستی رو قبول کنی

 :گفتمهام رو آویزون کردم و  لب

 یعنی چی مامان؟ من مهم بودم یا عمه؟-

ید که گفتم االِن که گوش تنم ریزش بوسام رو مامان خم شد و آن چنان محکم گونه
 :کنه. آخم دراومد و مامان گفت

 .معلومه که دختر قشنگم برام مهمه-

هام به عرض و طول نامعلومی ام مهار کردنی نبود. لبدیگه لبخند گل و گشاده
 .هام در معرض دید قرار داشتندده بودند و دندونکشیده ش

 واقعا؟-
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دار مامان خوشحال از این که دیگه از دستش ناراحت نیستم، دوباره محکم و آب
ید و با قربون صدقه حرفش رو تأئید کرد. ولی در مورد میکائیل و بوسصورتم رو 

 !ذاره یا نه، چیزی نگفتی خودم میاین که آیا تصمیم رو به عهده

خواست در موردش حرف بزنه، چون کامال دونستم! نمیمعنی این رو خوب می
 !راضی بود

با صدای زنگ تلفن خونه، حواسم به اون سمت پرت شد و مامان از جاش بلند 
 تونست باشه؟شد. این وقت از روز کی می

حوصله شونه باال انداختم و همین که مامان گوشی رو دم گوشش گذاشت، منم بی
 !ی تلویزیون شدم. اصال به من چه که کیهخیره

کرد و من چهار چشمی مامان داشت با کسی که پشت خط بود احوال پرسی می
ی تلویزیون ُزل زده بودم. آخه سکانس حساسش بود! لبخند شیطونی به صفحه

ی تلویزیون شدم. قلبم از زدم، زبونم رو بیرون انداختم و با یک ذوق وافر خیره
ای آن چنان پس گردنی الپ تولوپ افتاده بود. چشمتون روز بد نبینههیجان به تا

خوردم که گردنم از وسط به دو قسمت نا مساوی تقسیم شد. فکر کنم صدای دادم 
 !ور تر هم رفتتا هفت تا خونه اون

دستم رو روی گردنم گذاشتم و یک چشمم رو بستم. مامان عین میر غضب، دست 
 :بود. لبخند مضحکی زدم و گفت به کمر باالی سرم ایستاده

کشی جلوی من یک همچین خندی ور پریده؟ خجالت نمیدرد! برای چی می-
 بینی؟هایی میفیلم
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هایی تنگ شده با دو انگشت شست و با خنده ابرو باال انداختم و مامان با چشم
ی اش گوشم رو گرفت و آروم پیچوند، حاال دردم نگرفته بود آ، فقط کولی بازاشاره
 .آوردمدرمی

 !آی، آی، آی! مامان گوشم-

 :شون کرده بود، نگاهم کرد و گفتمامان با لبخند و اخمی که تو هم قاطی

 !حیابی-

 .ریز ریز خندیدم و مامان گوشم رو ول کرد

 .امیر علی پشت خط کارت داره-

 .متعجب ایرو باال انداختم

 امیر علی؟-

گم چرا انقدر صمیمی حرف میسرش رو تکون داد و دوباره سر جاش نشست. 
زد! آخه امیر علی، پسر عمو ابوالفضل هم از اون دسته از پسرهایی بود که می

 .مامانم عاشقشون بود

 :ای گفتمتلفن رو دم گوشم گذاشتم و با لحن دوستانه

 به به! آقا امیر علی گل! باز کجا گیر کردی که یاد من فقیر بیچاره افتادی؟-

 :اش، منم خندیدم و گفتبا شنیدن صدای خنده

 !اول سالم دختر-

 خیله خوب سالم! خوبی؟-
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 .اتسالم به روی ماه دختر عمو جان! منم خوبم به خوبی-

 !مون مورد پسند بود، برو سر اصل مطلبشکر خدا. حاال اگر چاق سالمتی-

ترین آدمایی بود بازم خندید و من لبم رو غنچه کردم. این بشر یکی از خوش خنده
شناختم. عالوه بر این که مثل شکر شیرین بود، عزیز من هم بود! بین پسر میکه 

شیله پیله بود و مثل عموهام امیر علی رو بیشتر از همه دوست داشتم. چون بی
 !کف دست، صاف و رو راست

 .و فکر کنم صمیمیت خاِص بینمون بخاطر اختالف سنی کممون هم بوده و هست

 .به خودم اومدم« مستی هستی؟»ت: گفبا صدای امیر علی که می

من تا بیام به هزار و یک نفر یاد بدم اسمم رو درست تلفظ کنند، موهام مثل 
مونم تا بتونند اسمم رو درست صدا هام سفید شدند. یعنی آرزو به دل میدندون

زنه. یکی مستان، بزنن آ. دل بخواهِی دیگه! هر کی هر چی دلش خواست صدام می
 ...!! نچ نچ! واقعا کهاون یکی مستی

 :سرم رو با خنده تکون دادم و گفتم

 .بله هستم-

 !فکر کردم قطع شد-

 .نه هستم-

 :صدای نفس عمیقش به گوشم خورد و گفت

 تونی بیای دم در؟می-
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 :ی دو تا توپ پینگ پونگ گرد شدند و گفتمهام اندازهچشم

 مگه این جایی؟-

 !آره-

 .خوب بیا داخل دیوونه-

 .هام رو بزنمباید تنها باشیم تا بتونم راحت حرفنه آخه -

 .شیطنت آمیز خندیدم و جفت ابروهام رو چند بار پشت سر هم باال انداختم

 خوای ابراز عالقه کنی؟نکنه می-

 :ی بلندش من رو هم به خنده انداخت. لبم رو زیر دندون کشیدم و گفتقهقهه

 !شتر در خواب بیند پنبه دانه-

 !گم من و کم آوردن؟ محاِل ممکنه بابادوستم رو می به قول عارفه،

 !گهی لپ لپ خورد، گه دانه دانه-

ده من، امیر علی، اسرافیل و میثاق یک جا باشیم، ملت رو با خاک آخ جون می
چسبه ایستگاه مون هم سر و زبون دار! خیلی میکنیم. ماشاهلل همهیکسان می

 .امکردن! خاک تو سرم مثال تحصیل کرده

 .مواظب باش نترکی، االن میام-

 .گوشی رو روی شاسی گذاشتم و با خنده، کامل از حالت نشسته دراومدم

 چی کارت داشت؟-



 

 
107

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 :نگاهش کردم و گفتم

 .جلوی دره، گفت برم باهام کار داره-

 :مامان با دستش به صورتش سیلی آرومی زد و گفت

 .گفتی بیاد تواوا خدا مرگم بده! خوب می-

 .رو مانتویی آبی رنگم رو که روی رخت آویز بود برداشتم نچی کردم و

 .گفتم، نیومد-

 .ام رو پوشیدم و شال مامان رو سر کردمی آرومی گفت و من مانتوباشه

 .فهمیدم باز چه گندی باال آوردهام زده بود باال! باید میدوز فضولی

 .در جلویی ماشین رو باز کردم و با هیجان نشستم

 .بر پسر عموی گِل گالبدوباره سالم -

ی دیگه بگم، دستم رو گرفت و کشیدم تو خندید و همین که خواستم یک جمله
 :بغلش. با خنده دستم رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم

 !دیوونه-

ید. لبخند محبت آمیزی به بوسمن رو از خودش جدا کرد و صورتم رو چند بار 
و امیر علی مثل دو تا خواهر، یدم. من بوسروش پاشیدم و متقابال صورتش رو 

برادر بودیم. مخصوصا که امیر علی تک فرزند هم بود و بیشتر از همه به من 
وابستگی داشت، چون همیشه پیشش بودم و درست عین یک خواهر واقعی 

 .دلسوز و دلرحم
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 .دونی چقدر دلم برات تنگ شده بودنمی-

 :مند گفتمام رو کمی جلو دادم و گلهلب پایینی

 !زنیآی بهم سر میرای همینه که هر روز میب-

 :اخم کرد و وشگونی از لپم گرفت. دستم رو روی صورتم گذاشتم و گفت

 !به خدا سرم خیلی شلوغه فدات شم-

 باشه بابا باور کردم، خودت رو فدا نکن! حاال چی کارم داشتی؟-

گرفت و   امهاش رو به هم سایید. از کارش خندهلبخند دندون نمایی زد و دست
 :گفتم

 چته خوب؟-

 .باید با یکی حرف بزنی-

 با کی؟-

 !ای که چند ماهه چسبیده بهم، ول کن هم نیستیک آدم سیریش ژله-

از ژله گفتنش تعجب نکنید، امیر علی به هر کسی که تزریِق ژل و پروتز کرده باشه، 
 !کنه طرف فامیل باشه یا غریبهگه ژله! فرقی هم نمیمی

 :ف تکون دادم و خیلی جدی گفتمسرم رو با تأس

 کنی امیر؟چرا با احساسات دخترها بازی می-

 :سرش رو پایین انداخت و مشغول بازی با سویچ ماشینش شد. اخم کرده گفتم
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زنم. لطفا، لطفا این کارها رو نکن. امیر علی این بار دارم جدی باهات حرف می-
ی خندم و نیست. وقتی به روت می امیر به خدا بازی با احساسات دخترانه کار شاقا

دونی چرا؟ چون خودم یک آد. میذارم از خودم بدم میپا به پات سر کارشون می
 .کشند. مراعات کن لطفافهمم چی میدخترم! شاید تجربه نداشته باشم. ولی می

هاش رو تر کرد و من دستش رو با محبت بین دو دستم گرفتم و با لحن مالیمی لب
 :اما جدی گفتم

گم. باور کن آهشون دامنت امیر علی جان! داداش من؟ من به خاطر خودت می-
گیره! اصال قبول بعضی ها کرم از خودشونه، ولی تو این کا رو نکن. به خاطر رو می

 من! حرفم رو زمین ننداز، هان؟

سرش رو بلند کرد و دقیق، با یک دنیا مهر نگاهم کرد. لبخندم رو بهش هدیه کردم 
 .یدبوسار دستم رو و این ب

 .ای، نگو نهگم شما فرشتهمن می-

 .لبخند زدم

 :نفسش رو بیرون داد و گفت

خوام همین کار رو بکنم. دیگه خودم هم خسته شدم واقعا! فقط کمکم باور کن می-
 .دم که آدم شمکن با این یکی هم کات کنم، قول مردونه می

 :ی اساسی تقدیمش کردم و گفتمیک چشم غره

 !رش رو بگیرشما-

 :ید و با خنده گفتبوسام رو محکم و صدادار گونه
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 !آی من قربونت برم-

 .خدا نکنه-

با دقت و عمیق نگاهش کردم. از جذابیت چیزی کم نداشت، مخصوصا با اون 
 .چشمای سگ داری که رنگش مشخص نبود

 !شاءاهللچشم بد نظر کور شه ان

دیدم، به دستم داد. منم آب نمی ی دختره رو گرفت و گوشی روامیر علی شماره
وگرنه که شناگر قهاری بودم. چنان برای دختر بیچاره خط و نشون کشیدم که یک 

خواد خبر میلحظه خودم هم باورم شده بود، امیر علی نامزدمه و یک از خدا بی
 .این شازده رو از چنگم دربیاره

دار نثار ار تا فحش آبدختر بدبخت رو به گریه انداختم و اون هم کم نذاشت و هز 
 .وجود امیر علی کردوجوِد بی

البته بماند که امیر بجای تأسف خوردن و ناراحت شدن، این ور خط داشت زمین 
خواد خود گذره، فقط دلم میزد. پسرها در این جور مواقع َکِکشون نمیرو گاز می

نم دونفهمش عاشق بشه؛ عشقش این آدم ِدیالق رو تحویل نگیره خودم می
 .چطوری حالش رو بگیرم

دونستم ای که هنوز اسمش رو نمیی پر رو بخاطر خالصی از دست همون ژلهپسره
اش کردم که تا برای شام دعوتم کرد. جاتون خالی، یک پس گردنی جانانه حواله

عمر داره یادش نره. ولی این رو هم بهتون بگم، چون زیادی شکمو تشریف داشتم، 
 .د کنمنتونستم دعوتش رو ر 
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بعد از رفتن امیر، من هم رفتم داخل. طبق معمول مامان در حال میوه خوردن بود. 
مانتو و شالم رو درآوردم و روی دسته مبل گذاشتمشون، خودم هم کنار مامان 

 .نشستم

کنم، تو شکمو بودن به مامانم رفتم. مادر، دختری انقدر این یک قلم رو انکار نمی
آد. البته این خورد و خوراکمون ابدا تأثیری رو فرم میخوریم که صدای همه در می

 !تن و بدنمون نداره. ماشاءاهلل مامانم، انگار نه انگار سه تا گودزیال زاییده

اش هستم. هر چقدر هم بخورم، باز همون نی قلیونم تو این یک مورد واقعا شبیه
ی اطرافیان هکه هستم. به قول خود مامان، استعداد چاقی نداریم. ولی به گفت

اندامم رو فرم و عالیه! درسته الغرم، ولی دیگه نه تا اون حدی که بگن "عین 
 ...!شه بدبخت". واهللهای روی ِسن، از شدت سوء تغذیه دارخ تلف میمانکن

خوره بیست و شش، هفت ساله باشم. یادمه پارسال اصال هم به سر و صورتم نمی
تو »ودیم، زن برادِر زن دایی مژگان بهم گفت: ی یکی از فامیالمون دعوت بکه خونه

 «خونی خاله؟کدوم مدرسه درس می

تر از منه، آخه پروانه از نظر جثه کردند پروانه بزرگبدترش این جاست که فکر می
تر از منه. یعنی اون شب انقدر خندیده بودم که آخرش دل درد سراغم رو درشت

 !گرفت. پروانه هم که فقط حرص خورد

 :رو تکون دادم و گفتمسرم 

 .رم بیرونمامان من امشب با امیر علی شام می-

 :اش رو باال انداخت و گفتابروهای هشتی

 اون وقت به چه دلیل؟-
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 .مشخصه که! دوست دخترش رو از سرش باز کردم-

 :مامان خندید و گفت

 ...اشکال نداره! فقط؟-

 :کنجکاو به سمتش چرخیدم و گفتم

 جانم؟-

 دی؟فکرات رو کر -

 .ی علی چپدونستم منظورش چیه، ولی خودم رو زدم به کوچهبا این که می

 در مورد چی؟-

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 !دونی منظورم چیهخوب می-

 !دونمواقعا نمی-

 :مامان با افسوس به رون پاش ضربه زد و گفت

 !از دست تو دق نکنم خیلیه به خدا. در مورد میکائیل-

 .ادم و سعی کردم به خودم مسلط باشمآب دهنم رو قورت د

زد زائلش اومدی خوش باشی، میشد. تا میمامان بعضی اوقات واقعا گیر می
 .کردمی

 .فعال نه-
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 :هاش رو گرد کرد و گفتچشم

 خدا مرگم بده! نه یعنی چی مستانه؟-

 :خیال گفتمشونه باال انداختم و بی

 .وقتی جوابم منفیه چه فکری باید بکنم-

، بازوم چنان پر حرارت سوخت که تموم تنم گر گرفت. جیغ خفیغی کشیدم یک آن
و پر حرص صداش زدم. که مامان هم کم نیاورد و بدتر از خودم داد کشید. یادم 

 !رفت بگم تو جیغ جیغو بودن هم دقیقا شبیه به مامان هستم

 !منفی یعنی چی ذلیل مرده؟-

هام رو تو کاسه دادم، چشممی همون طور که با دستم بازوی دردناکم رو مالش
 :چرخوندم و گفتم

 .منفی یعنی ِمنها! یعنی این که من راضی نیستم-

صدای جیغ مامان برای دومین بار بلند شد و این بار همراه شد با صدای باز شدن 
در ورودی خونه. با حرص و ذوقی که از حضور به موقع بابا داشتم، به سمتش پر 

 .کشیدم

 :م شدم و گفتپشت سر بابا قای

 چی شده بابا؟-

ام خراش مامان، با کف دست به پیشونیهای گوشعاصی شده از دست جیغ
 :کوبیدم و گفتم
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 !هیچی! باز زنت افتاده به جون من بدبخت-

 :بابا با اخم و تشر گفت

 ...عه عه-

 :سر به زیر و خجالت زده با کتش ور رفتم و گفتم

 خوب چیه؟-

 .بزندر مورد مادرت درست حرف -

 :ناراحت شده از اخم و عصبانیتش، سرم رو پایین انداختم و مامان با جیغ گفت

 .بیا این جا ببینم-

 .لپم رو از داخل گاز گرفتم و پیراهنم رو تو مشتم مچاله کردم

 چی شده خانم؟-

بیچاره بابا! نه سالمی، نه علیکی! باید سر ظهری بیاد خونه، دعوای ما رو تماشا 
 .کنه

 :هاش رو ریز کرد و گفتبه کمر، چشم مامان دست

 .از دخترت بپرس-

 .دوباره رو به من داد زد

 !گفتم بیا این جا-
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های بلند به سمتش رفتم. حاال پام رو چند بار به زمین کوبیدم و با حرص و قدم
 .خوبه تازه باهاش آشتی کردم آ

 :درست رو به روش ایستادم و گفتم

 بله؟-

شینی، کنم. قشنگ میروی بابات، باهات اتمام حجت مییک بار دیگه، دارم جلوی -
کنی تا آخر هفته هم جواب مثبتت رو اعالم مثل یک دختر خوب فکرهات رو می

 .کنیمی

 :به حالت گریه دستی به صورتم کشیدم و گفتم

 من... من... من-

بابا کتش رو روی دسته مبل انداخت و کنار مامان ایستاد. به جفتشون نگاه کردم 
 :ادامه دادم و

 .ای که دستمه کار کنمباید رو پرونده-

مامان یک نگاه توام با ناز به بابا انداخت و بعد نگاهش رو به سمت من سوق داد. 
 !آخ که بابا با همون یک نگاه چجوری سست شد، خودم به عینه دیدم

ی عقد هام رو بهت زدم. یک کاری نکن به زور سر سفرهمستانه من حرف-
 .بنشونمت

 .با این حرفش آتش گرفتم. آتش گرفتن که سهله، مثل جرقه براق شدم

 :هام رو روی هم ساییدم و با حرص گفتمدندون
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 مگه عهد قجره که به زور شوهرم بدید؟-

 :مامان ابرو باال انداخت و دست به سینه گفت

 .ستربطی به عهد و دوران نداره مامانم، خانواده که راضی باشن بچه هیچ کاره-

خواستم بغضم باال اومد. از خط قرمزش باال زده بود و قصد ترکیدن داشت، ولی نمی
 .این بغض سر باز کنه

هام رو با تمام قدرتی که داشتم مشت کردم و بابا رو صدا زدم. با غم و غصه دست
 !نگاهم کرد و چیزی نگفت

مگه هاش کشک بوده. آخه ی حرفهمون نگاه پر حرفش کافی بود تا بفهمم همه
 !دونستم بابا عاشق مامانه و هر چی بگه "چشم" گفتن بابا رو شاخشهمِن احمق نمی

 !خاک تو سرم! خـاک

ام رو بشکافه و ام جوری سوخت و باال پایین شد که گفتم االِن که قلبم سینهسینه
ای که منفجر بشه. یک نگاه پر رنج و درد به هر دوشون انداختم و با بغض قلمبه

 :ر نوک تیز تو گلوم گیر کرده بود گفتممثل یک خنج

 کنید؟خواین به خودم بگید تا یک فکری بکنم. چرا دلم رو خون میاگه من رو نمی-

های بادومی مامان پر از اشک شد. بابا هم که نگم بهتره! به ثانیه نکشید که چشم
زون ای که گفتم، زبونم الل سکته کرد. از شدت بغض لبم آویاحساس کردم با جمله
 .هام از دستم خارجشده بود و ریتم نفس

همین که مامان خواست به سمتم بیاد، به سمت اتاقم دویدم و بعد از داخل شدن، 
 .در رو از داخل قفل کردم
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 !ترکهکنند. دلم داره میببین با آدم چی کار می

 !آخ بابا، بازم که دلم رو شکستی؟

توانم بود گریه کردم. به صدا خودم رو روی تخت پرت کردم و تا جایی که در 
های مامان و های مامان و بابا هم اهمیت ندادم. دل و جونم انقدر از حرفزدن

 !تونست بندشون بزنهسکوت زجر آور بابا شکسته بود که هیچ چیِن بند زنی، نمی

هام از زور گریه پف کرده و گود افتاده شده بود. درست شبیه زامبیا شده چشم
ی شبیه به موهای هیوبو، دوست با اون موهای جنگ زدهبودم. مخصوصا 

 !گم! یادتونه کهجومونگ رو می

نهار نخوردم و خودم رو تا شب تو اتاق زندونی کردم. الکی نبود که! بحث سر یک 
کردم، وقتی خودش با عشق ازدواج کرده عمر زندگی بود. واقعا مامان رو درک نمی

 !اومدازدواج با کسی بکنه که ازش بدم می خواست من رو مجبور بهبود، چرا می

پشت گردنم رو خاروندم و به ساعت دیواری نگاه کردم. یک ربع به هشت بود. تا 
 .آدمن بیام حاضر شم، امیر علی هم می

هام رفتم. ببین با یک نفس عمیق از روی تخت بلند شدم و به سمت کمد لباس
ال خوبه نیومدن به اسرار برای نهار چه کاری باهام کردند که نهار هم نخوردم. حا

دونست که ببرنم. یقین دارم که مامان نذاشته صدام کنند، چون خودش هم می
 .حال و حوصله ندارم

 .هام رو سیاه کردمست اسپرت زدم و با سرمه داخل چشم

حاضر و آماده روی تخت نشستم و منتظر تماس امیر علی شدم. خاک تو گورش 
 !کنند، همیشه بد قوله
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ام تک زنگ انداخت. این یعنی "بیا، جلوی در حوالی ساعت هشت و نیم به گوشی
 ".هستم

 .شدمچه عجب! دیگه داشتم نا امید می

 !پوسیدمکیفم رو برداشتم و باالخره از اتاق نحسم خارج شدم. دیگه واقعا داشتم می

همه تو هال نشسته و دور هم مشغول دیدن سریال بودند. گرچه از دستشون 
دونه که بعد از خودش؛ چطوری تک تکشون رو ناراحت بودم، اما فقط خدا می

 .پرستممی

خداحافظی دسته جمعی کردم و همین که خواستم از در خارج بشم صدای بابا 
 .متوقفم کرد

 کجا؟-

 .جواب ندادن به بزرگتر، دور از ادب بود! مخصوصا به بابا

 .ریم بیرونبا امیر علی شام می-

 .ن داد و من دوباره خداحافظی کردمسرش رو تکو

 .این بار جوابم داده شد و من از خونه بیرون زدم

 !کنیمام، صد در صد جنگ خانگی اول رو بپا میبا این جبهه گیری خانواده

*** 

کش چادرم رو درست کردم و با اعصابی داغون، وارد اتاق مالقات شدم. به طرز 
فکری امیر علی. دیشب هی بهش طر بیاومد، اون هم فقط بخافجیعی خوابم می
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حاال مگه « آقا! داداشم، من فردا کار دارم باید زود بیدار شم. بیا برگردیم.»گفتم: 
 گوشش بدهکار بود؟

شعور نفهم نزدیک هزار بار همین جمله رو براش تکرار کردم. اما انگار نه انگار! بی
اعت هم تو تخت درست ساعت دو شب رسوندم خونه. منم که بد خواب! یک س

وول خوردم تا خوابم برد. فقط سه ساعت تونستم بخوابم. االن هم به معنای واقعی 
گرفتم و ولش اش رو میسگ شده بودم. یعنی کافی بود یکی بهم بگه تو، پاچه

 .کردمنمی

خمیازه کشیدم و همون لحظه در باز شد. بر خر مگس معرکه لعنت! نذاشتند یک 
 .هم بکشیم، دهنم وا نشده بسته شدخمیازه درست و حسابی 

 .سرباز کنار در ایستاد و شاهین رستاک رو به روم نشست

 .با ابروی باال رفته نگاهش کردم. گویا قصد حرف زدن نداشت

 !صبح بخیر-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !همچنین-

 !جان؟! آقا یکی من رو بگیره! همچنین در جواب صبح بخیر

ل الخالق! تا به حال   .نشنیده بودمجلا

 .اومدم که گوش بدم

 :اش اصال به مزاجم خوش نیومد. اخم کردم و گفتهای سرد و یخیچشم
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 خوای بشنوی؟چی می-

 :شونه باال انداختم و گفتم

 هات! اون دختر... کی بود؟ی حرفقطعا ادامه-

هاش رنگ غم به خودشون گرفتند. هر چیز این مرد، بد و منفور باشه؛ اما صد چشم
 !صد عشقش برام قابل تحسینِ  در 

 !عشق من-

 .گفت! انگار من گفتم مادرِش چشم بسته غیب می

 :لبخند زدم و گفتم

 ...منظورم ایِن که-

 :نذاشت حرفم رو کامل بزنم و گفت

 !نیلوفر مودت، دختر سرهنگ اردوان مودت-

ی غرق در غم و پلکم پرید و لبخندم رفته رفته محو شد. مات و مبهوت به چهره
اش به قدری سخت بود که برای یک لحظه اش خیره شدم. هضم گفتهغصه

 .نتونستم آب دهنم رو به راحتی قورت بدم

 خدایا! دختر سرهنگ؟

دهن باز مونده از تعجبم رو بستم و سعی کردم یک چیزی بگم. ولی واقعا 
 .اش رو نداشتمتوانایی

 .مه درد کشیده باشهتو هنگ بودم! باورش برام سخت بود که دختر سرهنگ اون ه
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های سرم رو تکون دادم تا بتونم ذهنم رو آزاد کنم. ولی نتونستم! اون قدر از حرف
شون کنم. اون مرد، زده شده شوکه بودم، که هنوزم که هنوزه نتونسته بودم هضم

ی حجیم دونست با اون پروندهکردم. چرا در حالی که میحاال دیگه درکش نمی
 کرد؟هاش به جرائمش اضافه میر خونسرد و آروم با گفتهحکمش اعدامه، این قد

تونه کثیف و طمع کار باشه قاچاق انسان و اعضای بدن؟! آخ خدا، انسان چقدر می
 !که برای رسیدن به چند پاره اسکناس، از جون هم نوع خودش هم بگذره

تو ای هاش، ترس ناشناختهست! با یادآوری حرفحتی فکر کردن بهش آزار دهنده
دلم جا باز کرد. امروز زیادی مرموز و مشکوک بود. تو عمرم مجرم به اون خونسردی 

 .هاششدن. حتی گفتهندیده بودم. اون لبخند و نگاه تیزش از فکرم خارج نمی

تو، کیس مناسبی هستی »گفت: هام زل زده و بود و میراست راست تو چشم
 «.دندمی های عرب. پول خوبی در قبالتبرای فروش به شیخ

وقیح عوضی! وقتی این جمله رو از زبونش شنیدم، نظرم کامال عوض شد. خدا رو 
شکر کردم که دختر سرهنگ شهید شده! وگرنه معلوم نبود با این آدم کارش به 

 .شدکجاها کشیده می

 .افتندهای کثیفی میبیچاره اون دخترهایی که گیر همچین آدم

نفس عمیق کشیدم. دختر سرهنگ حتی  برای یک لحظه چشم رو هم گذاشتم و
 .شدیک لحظه هم از ذهنم خارج نمی

 مستانه؟-
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هام رو باز کردم. لبخند مهربونی به روم با شنیدن صدای میکائیل خیلی سریع چشم
زد و من با اخم و خشم کنارش زدم و به راه افتادم. چه رویی هم داره! به جای 

 .دهخجالت، لبخند ژکوند تحویل می

بخاطر این تحفه به جونم افتاده بود که بله بدم بهش! آخ که چقدر دوست  مامان
اش رو خام خام ِبجوام، مشکلی هم ندارم بعدش بهم بگند هند دارم دل و قلوه

 !جگر خوار

 .هام رو تندتر و با حرص بیشتری برداشتمقدم

 شه دنبالم نیای؟می-

 !نه-

منه و مجبوِر به حفاظت! من تو رو گه انگار ُعهده دارم همچین با قاطعیت نه می
 !خوام چی کار آخه؟می

 .هام رو درشت کردم و خیلی آروم به سمتش برگشتمچشم

 خوب؟-

 !خوب که خوب-

 :هام رو جمع کردم و با حفظ خونسردی گفتملب

 من با شما شوخی دارم؟-

 .هاش رو تو جیبش گذاشت و لبخند پر محبتی به روم پاشیددست

 !نه-
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 .هام گذاشتم و نفسم رو با حرص بیرون دادمرو روی چشم کالفه دستم

ات کیه؟ یقینا میکائیل رو معرفی ترین آدم زندگیاگر یک روز ازم بپرسند رو مخ
 .کنممی

 افتی دنبال من؟اصال ببینم، تو کار و زندگی نداری که هی می-

 !کار و زندگی من االن جلوی روم ایستاده-

 تن و بدنم منجمد شد؟ کنید یک لحظه تمامباور می

ای پدیدار شده بود! ها و لحنش به طرز باور نکردنینه از حس عمیقی که تو چشم
بلکه از تک بودنم یخ کردم. از این که همه راضی، این راضی، اون راضی؛ گور مِن 

 !ناراضی

اش رو به زبون آورد. این یعنی تو رسیدن به میکائیل، االن خیلی راحت عالقه
 .ُمصممه و تصمیم به عقب نشینی نداره اشخواسته

 .آب دهنم رو قورت دادم و چشم از نگاه پر حرارتش گرفتم

 .م... من... من ب... باید برم-

خواستم هر چه زودتر از ی کوتاه رو بگم. میجون کندم تا بتونم همین یک جمله
 .دستش خالص بشم

 !اما انگار شدنی نبود

 :ی چادرم رو گرفت و گفتگوشه

 جا؟ک-
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 :خودم رو کمی کنار کشیدم و سرد گفتم

 .با سرهنگ کار دارم-

 .رسونمتسرهنگ آگاهیه، خودم می-

 :نیم نگاهی به سمتش انداختم و گفتم

 .شممزاحم نمی-

 :سرش رو کج کرد و جدی گفت

 .نیستی! این رو بفهم-

خواستم یک ثانیه بیشتر باهاش به لبم زبون زدم و چیزی نگفتم. دیگه حتی نمی
 !هم کالم بشم. اونم حاال که حسش رو نسبت به خودم فهمیده بودم

ی کل انداختن نداشتم. فکرم هم مشغول اعتراض نکردم، چون دیگه واقعا حوصله
خواستم به میکائیل فکر بود. مشغول اعترافات سنگین شاهین رستاک! و فعال نمی

نقص از آب در م تا بیام بذار خواست تمام تمرکزم رو روی پروندهکنم، فقط دلم می
 .بیاد

رسید، باند بزرگی بودند. خودش و برادرش هم رئیس! فقط این طور که به نظر می
 .شد نور علی نوراش رو بفهمم، که میتونستم علت خونسردیکاش می

شیشه رو پایین کشیدم و لذت بردم از باد مالیمی که به صورت ملتهبم برخورد 
 .کردمی

ته، سرم رو کمی به بیرون متمایل کردم و نفس عمیقی کشیدم. با لبخند و چشِم بس
 .شدکرد و باعث آزارم مینگاهش روم سنگینی می
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هام رو باز کردم و ابروهام رو به هم پیوند دادم. خودش مورد داشت که چشم
 !شدم رفتار تندی باهاش داشته باشم دیگههمیشه مجبور می

پاچه بشه، لبخند زد. چقدر خوش که دست  نگاهش رو غافگیر کردم و اون بدون این
 ...ی؟شاءاهلل روی آب بخندی پسرهخنده! ان

 ...نچ! استغفرا

 :اش کردم و گفتمی اساسی حوالهیک چشم غره

 .فکر نکن چیزی بهت نگفتم یعنی مشکلی باهات ندارم آ-

کرد که هاش کورم کنند. خودش هم جوری با لذت نگاهم مینزدیک بود برق چشم
 .ام پشیمون شدمبلبل زبونیاز 

دونم نباید جلوی مردی که بهم عالقه داره، خاک تو سرم که با این سن هنوز نمی
ی عمه عاشق زن زبون بریزم و شاخ بازی دربیارم. اونم جلوی میکائیلی که به گفته

 .پر دل و جرأت بود

ه خودم رو جمع کردم و خیلی ناگهانی یاد یک سال پیش، درست همون روزی ک
 .ی عمه اینا دعوت بودیم افتادمخونه

 !ای وای

یعنی یک کامیوِن پر از شن و ماسه روی سرم خالی کنند، باز هم کمه برام! ِا ِا ِا... 
 آخه چرا من انقدر خنگم؟

لبم رو با عصبانیت گاز گرفتم. اون شب بحث خیلی کوچیکی با میکائیل داشتم. 
 .اونم سر هیچ و پوچ
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خواستم خواست فوتبال ببینه، من میحثمون شد. اون میسر یک کنترل با هم ب
شد و سِر نخ از کجا گرفته شد که عمه شروع دونم چیسریال ببینم. بعدش هم نمی

اش یادمه که گفت: اش. این جملهکرد به حرف زدن در مورد عروس بزرِگ آینده
نگاه پر اش و دقیقا حین ادا کردن جمله« میکائیل عاشق دختر شجاع و نترسه!»

 .کردمهرش روی من سنگینی می

هام مشت شدند و دندون روی هم ساییدم. وای با این خنگی ادعای دست
 !شه من؟ام هم میباهوشی

با حرص و شرم پیاده شدم و حتی یک تشکر خشک و خالی هم نکردم. تو اون 
ان لحظه فقط به فکر این بودم که زودتر ازش دور بشم. دور بشم از اون نگاه سوز 

 .سوزوندو عمیقی که تا ته وجودم رو می

ی سرهنگ وارد شدم. مثل همیشه متین و آروم چند تقه به در زدم و با اجازه
 :پشت میز کارش نشسته بود. با ورودم لبخند زد و گفت

 .خوش اومدی دخترم-

با آرامش پلک زدم و در حال نشستن تشکر کردم. نگاهم رو دور اتاق چرخوندم و 
خود سرهنگ نگاه کردم. شبیه بابا بود، مدل خندیدنش، راه رفتنش،  در آخر به

حتی ریش و سبیل یک دست سفیدش که تک و توک موی سیاه هم بینشون دیده 
 .شدمی

این مرد بزرگ، قطعا در جریان مرگ دخترش خیلی درد کشیده بود. چون تا اون 
 !جایی که فهمیده بودم، نیلوفر مودت تک دختر بوده و شیرین
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ای که ته چشمای سیاهش خونه کرده بود پی شد به غم نهفتهبا یکم دقت، می
 :برد. لبخند تلخی زدم و آروم گفتم

 !متأسفم-

 .انگار منظورم رو فهمیده بود، چون آه سوزناکی که کشید پر از درد و رنج بود

 :سرم رو انداختم و پایین و ادامه دادم

ای در این زمینه ندارم، نتونم د چون تجربهامروز فهمیدم و چه بسا که رنجیدم. شای-
گم که ناراحت و اندوهگین شدم. خدا درکتون کنم. ولی باور کنید از ته دلم می

 !رحمتشون کنه

 .دخترم خیلی جوون بود-

 .چقدر درد داره صدای یک مرد، اونم یک پدر؛ این طور بلرزه و بغض داشته باشه

 :نگاهش کردم و با غم و حسرت عمیقی گفت

 .براش خیلی آرزو داشتم. ولی دخترم... نتونست تحمل کنه-

 .لبم رو گاز گرفتم و چشم روی هم فشردم

درسته! قبول دارم، بیشتر دخترهای سرزمینم بخاطر همین مشکل، مشکلی که به 
تونند تحمل کنند و دست به کاری شه نمیدست یک نامرد تو دامنشون گذاشته می

 !زنند که نبایدمی

ای ندارند. راهی که بتونند دِر شه! یعنی راه دیگهته خط ماجرا معنی می کاری که
ست ببندند تا در موردشون بد قضاوت دهن مردم رو که بدتر از سنگینی دِر دروازه

 .نشه.
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 !اون یک راه هم، فقط و فقط خودکشی و بس

 !خودکشی

 !ی کوچیک درد و حرف ناگفته پنهان شدهچقدر پشت این یک کلمه

های جامعه رو لعن و نفرین کردم. خدا رو تکون دادم و تو دلم تمام انگلسرم 
 !ها بازی کنند؟آد با زندگی آدملعنتشون کنه! چطور دلشون می

با خودم عهد بستم تا هر زمان که در توانم باشه، مسبب تباهی زندگی دخترهای 
 .وطنم رو نابود بکنم

 .امیدوارم به سزای عملشون برسند-

ی لبش جا خوش کرده بود، برام سر تکون داد و خند که گوشهیک تلخ سرهنگ با
 :گفت

 امیدوارم! امروز به کجاها رسیدید؟-

 .هام رو تو هم گره زدملبم رو تر کردم و دست

 ...ی خودشیک برادر به اسم شایان رستاک داره که به گفته-

م چطور بهش دونستمکث کردم و با شرم و ناراحتی به سرهنگ نگاه کردم. نمی
 !بگم ، برادِر نامردی مثل شاهین بوده

 :سرهنگ دستش رو روی قلبش گذاشت و با درد گفت

 !بگو دخترم، بگو-

 .ام رو کامل کنمبه هر زور و زحمتی بود، باالخره تونستم جمله
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 .سردسته باندشون و به قولی رئیس و همه کاره .-

ولین سانسی بود که به چشمم ی سرهنگ، ای کبود شدهسرم رو بلند کردم و چهره
 .خورد. ترسیده هین بلندی کشیدم و تند از جام بلند شدم

 .با هول و وال به سمتش قدم برداشتم و یک لیوان آب براش ریختم

 ...قر... قرص-

 کجاست؟-

های لرزون کشو رو اش به کشوی میزش اشاره کرد و من با دستبا انگشت اشاره
 .مها رو برداشتباز کردم و قرص

داد و فهمیدن این که بیماری قلبی داره، برای منی اش رو مالش میبا دستش سینه
 !که مادربزرگم دچار همین مشکل بود، اصال کار سختی نبود

اش رو از ورقش خارج کردم و زیر زبونش گذاشتم. چند دقیقه قرص زیر زبونی
جورم خارج گذشت تا حالش خوب بشه و مِن نگران کم مونده بود روح از تن رن

 .بشه

دونستم کار درستیه یا نه، ولی برای آروم های نگران رصدش کردم. نمیبا چشم
هاش گذاشتم. اون جای پدرم بود و به هام رو روی شونهکردنش مجبوری دست

 !نظرم اشکال چندانی نداشت

 خوبید سرهنگ؟-
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م هااش چکید. لبی چشمش روی گونهسر تکون داد و یک قطره اشک از گوشه
کار کنم تا این دونستم باید چیهای تیزم دراومدند. نمیدوباره به اسارت دندون

 !دونستمپدر درد کشیده آروم بشه! واقعا نمی

ه بودند و از حال سرهنگ منقلب شده ابروهام از زور ناراحتی به هم پیوند خور 
 !خواستبودم. به حدی که منم دلم گریه می

خودش ترکید. اون قدر برام غیر منتظره بود که چند  یارادهبغض سرهنگ کامال بی
 !لحظه، فقط با شوک نگاهش کردم. خدای من

ی هیچ مردی رو ندیده ی یک بزرگ مرد! تا به حال گریهچقدر درد آوره دیدن گریه
ی خودم. دل و جونم با هم به غصه قیام کردند از دیدن بودم، حتی تو خانواده

 .بود برام ی مردی که مثل قهرمانگریه

 .هام رو با ناراحتی روی هم فشار دادم و دستم رو روی دهنم چفت کردمچشم

دلم سوخت! سوختنی که همراه با ِجز ِجز و تدریجی بود. این مدل سوختن رو 
 !دونمتجربه کردین، می

ه چکه بنزین میآدم می ات تا بیشتر ریزه رو آتشسوزه ها، ولی انگار یکی هی ِچکا
 .بکشی. دقیقا همین مدلی شده بودم بسوزی و درد

خواد تو این اتاق باشم. حس کردم نباید باشم، تا پیش من احساس کردم دلم نمی
گم، با هیچ ریایی میاش شکسته نشه. واقعا و بیاین طوری غرور و ابهت مردونه

 .ی سرهنگ بغضم گرفته بودو ضجه دیدن گریه

سر و صدای ممکن بعد از برداشتن کیفم انگشتم رو محکم گاز گرفتم و با کمترین 
 .از اتاق خارج شدم. پشت در کمی ایستادم تا حالم جا بیاد
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 .ها رو پایین رفتمام چکیده بود پاک کردم و پلهقطره اشکی رو هم که روی گونه

 !سرم سنگین شده بود

چرخیدند درست عملکرد مغزم مثل خورشید بود و سواالت و ابهاماتی که دورش می
 !کردند. سرم یک پا کهکشان شده بود برای خودشها عمل میمدار و سیاره مثل

 .ام رو جلوتر کشیدم و نفسم رو با آه بیرون دادممقنعه

 ها نیست؟باید هر چه زودتر پرونده رو حل کنم. ولی... چرا این پرونده مثل قبلی

ون و اش نکردم، جرم یک وحشت خاص که تا حاال تجربهچرا هر چی جلوتر می
 !کنهتنم رو احاطه می

 .تر به زمین کوبیدمهوفی کشیدم و پام رو محکم

گناه رو تباه کردند. دلشون از شاهین، شایان! دو برادر که زندگی یک دختر بی
شه شکستش. خاک بر اون دل اش که با تیشه هم نمیسنگه... اونم از نوع ِگراتینی

 !عاشق شاهین رستاک

 !عشق، عشق

 ی چی؟اصال عشق یعن

عشقی که باعث نابودی معشوق باشه، یعنی جهنمی که توش آب و آتش قاطیه 
 !هم هستند. اصال چرا من امروز گیر دادم به آتش و سوخت و ساز؟

 .ی ناقابلم باشممِن خاک بر سر االن باید به فکر حل و فصل پرونده
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شم، اسمم کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم و همین که خواستم از آگاهی خارج ب
رو از زبون یکی شنیدم. سرم رو با کمی تعلل به عقب چرخوندم و سربازی رو دیدم 

 .اومدکه با دو به سمتم می

 :یک تای ابروم رو باال انداختم و اون رسیده بهم، نفس نفس زنان گفت

 خانم علوی؟-

 !بله-

اش اش کشید، سر تا پکالهش رو از روی سرش برداشت و دستی به موهای نداشته
 :رو از نظر گذروندم و گفت

 .سرگرد حیدر گفتند بهتون بگم، همین جا منتظر باشید تا بیان-

کرد لبخند مالیمم تغییر رویه داد و اخم و جدیت جاش رو گرفت. هه... فکر می
 .مونممثال منتظرش می

 !اش آگاهی دارماونم حاال که به احساس قلبی

 .د زودتر برملطفا بهشون بگید من عجله دارم، و بای-

 :ای ریز کرد و گفتهاش رو به طرز مظلومانهچشم

 .خورمخانم شما برید من اضافه خدمت می-

گنگ نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم. رفتن یا نرفتن من چه ربطی به این بچه 
 ِدیالق داشت؟

 .شممتوجه نمی-
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 :سرش رو با شرم پایین انداخت و گفت

 .خورمن اضافه میسرگرد گفتند اگر شما برید م-

 !آمپرم سوخت، باال نرفت آ؛ فقط سوخت

 ....ی غرش بودم. مردِک؟عین یک شیر زخمی آماده

دار "َاه" گفتم که سرباز بیچاره با ترس یک قدم عقب رفت. اون قدر بلند و ِکش
 :ی مانتوام رو تو مشت گرفتم و گفتمگوشه

ام داره. برو به مافوقت بگو ی دو ساله نیستم که کسی به زور جایی نگهمن بچه-
 .علوی رفت

هام رو تندتر برداشتم. توجه به التماس صداش، بهش پشت کردم و قدمبعد هم بی
 .دهبه من دستور می

مگه من نوکر حلقه به گوششم! لعنتی... االن اگر این جا بود بدون شک با جفت 
 .کردماش میهام خفهدست

ول مسیر آگاهی تا خونه رو پیاده طی کردم و خود که دوستم داره! تمام طاصال بی
تو همون راه هم هزار و یک فحش جور وا جور نثار روح پر فتوح میکائیل کردم. 

 !بینه حتماشب خوابم رو می

گه پشت سر هر کسی حرف بزنی، همون شبش به خوابش هم آخه مامانم می
 .بندمشمی رم تو خوابش، جلوی روی خودش به بار فحشری! به جهنم! میمی

 .سر راه یک چند کیلویی هم میوه برای خونه خریدم تا دست خالی نباشم
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تونم تو جمع کردن سفره شب بعد از صرف شام، با خستگی اعالم کردم که نمی
آد. هیچ کس اعتراضی نکرد، البته به جز پروانه که غر زدن کمک کنم و خوابم می

 .اش بودبه جوِن مِن خواهر کار همیشگی

هام رو به زور باز اکم رو با وسواس شستم و سر جاش گذاشتم. یعنی چشممسو
 !نگه داشته بودم آ

ی بلندی کشیدم و تا اومدم سرم رو روی بالشت بذارم، چند تقه به در اتاقم خمیازه
 :خورد. نچی کردم و خواب آلود گفت

 .آدخوابم می-

ا بود. بوی عطرش که تو هتر از این حرفهام رو بستم، اما فرد پشت در سمجچشم
تونه ُمعذل اوقات ام پیچید، شکم به یقین تبدیل شد که جز میثاق کسی نمیبینی

 .خواب و استراحتم باشه

هام رو روی هم فشردم در رو آروم بست و چراغ رو روشن کرد. به حالت گریه چشم
 :و گفتم

 .آدخر خوابم می-

ارم نشسته. توجهی بهش نکردم، اما خندید و از باال و پایین شدن تختم فهمیدم کن
ام عمیق کردم. بعد از چند ثانیه پیشونیسنگینی نگاهش رو خیلی خوب حس می

یده شد و با لحن صداش سرشار از شرم و حسی شدم که تا به امشب بوسو محکم 
 .اش نکرده بودمتجربه

 !قربونت بره میثاق! شما کی اینقدر بزرگ شدی که عروس بشی قلب داداش-
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هام رو آهسته آهسته باز کردم. نفهمیدم بم رو پر از خجالت گاز گرفتم و چشمل
پاچه شده چطوری از حالت درازکش بلند شدم و رو به روش نشستم. انقدری دست

 .اش خوردبودم که موقع بلند شدن، سرم محکم و با فشار به چونه

 !صدای آخش همزمان شد با هین بلند من

 .ه روی سرش گذاشتمبوسچسبیدم و یک چند تا  سریع با دو دستم سرش رو

 !داداش ببخشید-

کشیدم، آخه اونم اولین بارش بود که اولین باری بود که جلوی میثاق خجالت می
 .زداین طوری پر از دوست داشتن باهام حرف می

ریخت. کم مونده بود از حرارت زیاد، بخار از تمام تن و بدنم شر شر عرق شرم می
 !هم محوبشم و بعدش 

ی آروم میثاق گوشم رو نوازش داد و من موهام رو جلوی صورتم صدای خنده
 .ریختم تا لبو شدنم رو نبینه

 !دونستم آای بودم و خودم نمیجنبهچه آدم بی

دستش رو نوازش وار و آروم روی موهام کشید و به کمک دو انگشتش سرم رو 
 .بلند کرد

و چاشنِی هر دو یک تعصب از جنس اخم شیرینش با لبخندش قاطی شده بود 
آد از میثاق خجالت کشیده باشم. ولی خوب، برادرانه هم بود. وای اصال یادم نمی

 .امشب با روزهای دیگه خیلی فرق داشت

 .سرخ شدنت رو پای چی بذارم-
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ام شاید سالی یکی دوبار، اونم خوب حق داشت! من تو عمر بیست و شش ساله
های کشیدم. نتونستم مستقیم تو چشمجالت میبه زور از چیزی یا کسی خ

خندونش خیره بشم، دوباره خواستم سرم رو پایین بندازم که نذاشت و محکم 
 :گفت

 !نگاهم کن مستانه-

 :ناچار بهش نگاه کردم و گفت

 .میکائیل بهم زنگ زده بود-

 ...!این بار من بودم که از شدت حرص اخم کردم. پس بگو

 !زده بود تا راپورت بده آقا به خان داداشم زنگ

هاش، لبش رو هم غنچه کرد. این یعنی برای چی میثاق به دنبال تنگ شدن چشم
 !اخم کردی؟

 :جواب گذاشتمش و گفتبی

 درست فهمیدم؟-

 .سوالی نگاهش کردم و اون پر از مهر و محبت صورتم رو نوازش کرد

 راضی نیستی؟-

چ کس من رو تو این شرایط درک یک کلمه برای قانع کردن داداشم کافی بود. هی
تونم یک عمر زندگی با یک مرد رو بدون عشق تونستند بفهمند که نمیکرد. نمینمی

سپری کنم. فقط امیدوار بودم میثاق هم مثل بقیه حرف خودش رو نزنه، یا حداقل 
 .بعدش جا نزنه
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 .دوستش ندارم-

 .یدسبوبجای اخم و تخم، لبخند تحویلم داد و دوباره صورتم رو 

 .ام، هیچ تعللی نکردممنتظر نگاهم کرد و من برای بیان گفته

تونم با ی اول قرار داره. ولی داداش، من نمیدونم میکائیل از همه نظر تو ردهمی-
 .کسی زندگی کنم که هیچ تعلق خاطری بهش ندارم

هاش گرد و خاک غم نشست، لبخندش هم دیگه به دونم چرا یهو تو چشمنمی
 .نبود گرمی قبل

 شد میثاق؟چی-

 .بجای این که حرف بزنه، محکم محکم بغلم کرد و یک آه از ته دل کشید

 .فعال هیچی نگو، تا خودم حلش کنم-

تر ده یک داداش بزرگام رو نتونستم جمع کنم. وای که چه حال مینیش شل شده
 .از خودت داشته باشی و اون مثل کوه پشتت وایستاده باشه

 .ازت دارمولی یک خواهش -

 جونم؟-

اش رو رد کنم میکائیل ازم خواست فردا رو باهاش باشی. نتونستم خواسته-
 !ی داداشمستانه

 :ناراحت و دلگیر ازش جدا شدم و گفتم

 .نظر من مهم نبود-
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دم هات برم من! بخدا نشد مخالفت کنم. فردا باهاش برو، قول میقربون چشم-
 .بهش بدماگر نظرت عوض نشد خودم جواب منفی 

 :هام رو چلیپا کردم و با بدُخلقی گفتمدست

 .من فردا قراره برم پیش سرهنگ-

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 .ایدونم فردا خونهدیگه سرم رو شیره نمال، می-

هام هم از عصبانیتم کم هام رو محکم روی هم گذاشتم. مشت کردن دستچشم
 .نکرد. آی میکائیل... اه

 .و دستم گرفتم و از ته دل داد زدمسرم رو محکم با د

 !کنی؟! مِو احمق، مــوشعور مگه داری یونجه ِدرو میبی-

پروانه اخم کمرنگی تحویلم داد و با ته برس محکم به سرم کوبید و دوباره دادم 
 .بلند شد

 زنی؟کم زر بزن، بذار کارم رو بکنم. چرا هی نق می-

دش کاسته بشه. مثال داشت موهام رو به حالت گریه سرم رو جلو کشیدم تا از در 
اش رو روی های چند سالهخواست دق و دلیکرد، بیشتر فکر کنم میدرست می

 .سرم خالی کنه

هام رو روی هم فشار دادم و بازم تو آینه، خیره خیره به خودم نگاه کردم. دندون
 آخه من رو چه به آرایش کردن؟
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تر شده بودند و هام وحشیچشم شه گفت... اوم، خوشگل شده بودم!گرچه می
هام هم رنگشون هم تغییر کرده بود. یک چیزی ما بین زمردی و سبز لجنی! لب

 .زیادی تو چشم بودند

 .تر کارش رو انجام بدههام رو پایین آوردم تا پروانه راحتلبخند زدم و دست

ت. اونم خواسگیر" رو نمیولی از یک طرف، دلم این زیبایِی به قول پروانه "نفس
امروز؛ جلوی مردی که قرار بود به دعوتش شام رو بیرون باشم. آخه میثاق من رو 

 !انداختی تو این هچل که چی بشه

 :بازم حرص و خشم وجودم رو در بر گرفت و پروانه گفت

 !باز که وحشی شدی آجی خوشگل من-

 :با غیظ نگاهش کردم و گفتم

 !کنم آپره سر تو خالی میکنم گیر نده، دلم از یکی دیگه خواهش می-

 .یدبوسخندید و از پشت خم شد و صورتم رو 

 !سرم رو کنار کشیدم و گفتم: عه نکن

 .هام. کوفت میکائیل شه این چشمبوسکشه آجی خوشگلم رو بچرا؟ عشقم می-

 :شاکی و بلند اسمش رو صدا زدم و با خنده گفت

 !جــون؟ خوردنی من-

و همین که خواستم به سمتش یورش ببرم، تند با یک حرکت از صندلی بلند شدم 
 .و جیغ جیغ کنان به سمت در رفت و در عرض چند تانیه نیست شد
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 ای نثارش کردم. حاال باید چی کار کنم؟خندیدم و دیوونه

 .یک دور، دوِر خودم چرخیدم و دوباره نگاهم تو آیینه به خودم افتاد

ره این ین وضع برم بیرون؟ کی میابروی چپم نامحسوس باال پرید. اوه اوه! با ا
 !همه راه رو؟

اش کرد. امروز از شه کاریشه نمیاش تقصیر ماماِن دیگه، وقتی گیر میاه! همه
 .صبح پروانه رو به جونم انداخته بود تا سر و سامونی به صورتم بده

ری کشی با این همه پشم و پیل میخجالت نمی»سرم رو خورد؛ از بس که گفت: 
 «!مثال دختری بیرون؟

 .کم مونده بود سرم رو بکوبم به دیوار! آخه مِن سفید رو پشمم کجا بود

 .اش بدمدست آخرم باهام اتمام حجت کرد، که باید جواب مثبت به دردونه

 ...هه

َکَنم تا دیگه توهم پرواز نزنه خیال خام! من االن که برم، پر میکائیل رو جوری می
 .به سرش

 !تر، چرا منآخه بین این همه دخ

 ...گه برم این بزک دوزک رو پاک کنم آشیطونه می

 ...عین دلقک رنگی سیرک شدم! وای، وای، وای

 .دیوونه شدم رفت
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تر به خودم چسبوندم و با َمِشَقت خودم رو به در حیاط رسوندم. کیفم رو محکم
نده ی قاف رو فتح کرده باشم، با شوق جیغ کشیدم و میثاق پر از خانگار که قله

 :گفت

 گلوت پاره نشه یک وقت؟-

 :با خنده و اخم گفتم

 ای بود؟ای انداختینم. آخه کفش پاشنه بلند چه صیغهببین تو چه مخمصه-

 :با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت

 .ی بلندِی قد! یاال برو میکائیل منتظرهصیغه-

 .چپ چپ نگاهش کردم و در رو خیلی آروم باز کردم

 !دتی. خداحافظقد کوتاه هم خو-

دوباره خندید و من در رو پشت سرم بستم. آروم و با طمأنینه قدم برداشتم. کسی 
کرد دیدم، فکر میاین موقع شب، با این تیپ و قیافه؛ اونم با این مدل راه رفتن می

کرد که بابا، شاید چالقه! ی ناز و کرشمه هستم. طرف یک فکری با خودش نمیملکه
 ...تونه راه بره. ههای کوهان شتری نمیهشاید با این کفش

مانتوام رو کمی پایین کشیدم و همین که اومدم از روی جوب رد بشم، پای چپم 
گفت ُگ... نخور! خوب پیچ خورد. مثل این بود که پای راستم به قل چپش می

وا... برید خدا رو شکر کنید بغل گوشم تیر چراغ برق بود، وگرنه با آت و آشغال 
شدم. نفسم رو به شدت بیرون دادم و صاف ایستادم. قوزک پام درد گرفته یکی می

 !کشید. آبرومم که جلوی میکائیل به فنا رفته بود! که اونم به جهنمبود و تیر می
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لبم رو از درد گاز گرفتم و زیر بازوم توسط یکی کشیده شد. نگاهم باال اومد و روی 
ی ها به قدش نگاه نکردم. پاشنهاحمقهای نگران میکائیل ثابت موند. مثل چشم

 اشه؟کفشم ده سانت بود، پس چرا قدم تا سر شونه

 شدی عزیز؟چی-

اش اش چسبونده بود، کف دستم رو روی سینهبدون توجه به عزیزی که تنگ جمله
 .گذاشتم و از خودم دورش کردم

 !خوبم-

ون بده و خدا اش رو راحت بیر ی کوتاه کافی بود تا نفس آسودههمین یک کلمه
 :رو شکر کنه.سرم رو به سمت چپ چرخوندم و گفتم

 ماشین کو؟-

ی صورتم ها خیرهجواب نشنیدم و ناچار دوباره بهش نگاه کردم. عین مسخ شده
بود. اگر بگم خجالت کشیدم، دروغ نگفتم! آخه خوب، تا به حال با این غلظت از 

 .آرایش جلوی کسی ظاهر نشده بودم

 .ام رو زیر روسری طالکوبم پنهون کردمی فر شدهنچی کردم و موها

 !لعنت بهت پری

لبم رو زیر دندون کشیدم و زیر سنگینی نگاهش، یک دور دیگه تیپم رو از نظر 
 .گذروندم

ای تقریبا گشاد به همراه مانتوی بسیار کوتاِه ستش که بیشتر شبیه یک شلوار پارچه
ام ست براقم با کیف و الک طالییکفش پاشنه بلند  .به کت بود تنم کرده بودند
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ام خیلی خوب دامن گی تیپ مجلسیام به خیرهشده بود و روسری طالکوب شده
 .زدمی

 !بنده خدا میکائیل حق داشت منگ بمونه

 .چشم خودم، خودم رو گرفته بود، حاال که میکائیل جای خود داره

ا دنده عوض خورد، یزیر چشمی نگاهش کردم. راحت نبود انگار! هی وول می
خواست بگه، ولی کرد. گویا یک چیزی میکرد، یا آینه رو چپ و راست میمی

 !تونستنمی

 .نچی کردم، پشتم رو به در چسبوندم و کامل به طرفش چرخیدم

 :نیم نگاهی به سمتم انداخت و با یک لبخند محو گفت

 چی شد؟-

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم

 .بگو-

 .هاش رو گرد کرد و آب دهنش رو قورت دادچشمیکه خورده و با مکث 

 چی بگم؟ -

 :هام رو چلیپا کردم و گفتمدست

 .همون که عین خوره به جونت افتاده رو-

 :کالفه دستش رو بین موهاش کشید و تند و بدون مکث گفت

 .رژ لبت رو پاک کن-
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 .های من گرد شدند و با تعجب نگاهش کردماین بار چشم

 .ظ باز کردم و یک دستمال کاغذی از داخلش برداشتمزیپ کیفم رو با غی

هام کشیدم و تقریبا با های متعجبش، دستمال رو محکم روی لبجلوی چشم
 :صدای بلندی گفتم

 خوب شد؟ اومدم که بهم گیر بدی؟-

 :آروم و با آرامش چشم رو هم گذاشت و با مالیمت گفت

 .بفهم غیرت دارم-

ت! برام نامفهوم نیست. خوب... یک جورایی حرکت نگاهش کردم. غیر صامت و بی
مونه که مدام کنم. تعصب و غیرت ناخود آگاه عین آب روی آتش میدرکش می

در حال جوشیدنه. جوشش هم خروش داره، هم غرش! خدا نکنه یک نگاه چپ به 
شه. میکائیل هم دقیقا همین سمت ناموسش بیفته، وگرنه طرف تیکه تیکه می

 !طوریه

 ...ش بخاطر منهجوش و خروش

دونید؛ یک جوری شدم... دلم زیر و رو شد! میکائیل... بعد داداش و بابا می
 .دادامیرعباس، اولین شخص مذکری بود که روی من غیرت نشون می

 شه میکائیل رو دوست داشته باشم؟آب دهنم رو قورت دادم. یعنی می

 شه عاشقش بشم؟می

 ...لی... ولیمن این دو حس رو ابدا تجربه نکردم، و
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 ...اش خوشم اومد! شاید هم؟دونم، شاید از این تعصب عاشقانهنمی

 :هوفی کشیدم و گفت

 .کنه کسی به غیر من بهت خیره بشهدل المصبم قبول نمی-

 :پوزخند زدم و دست به سینه گفتم

 !تو خودت یک پا نامحرمی که-

اهم کرد که سرش رو با ضرب به سمتم چوخوند و یک جوری با خصم و غضب نگ
 :ی در رو محکم گرفتم و گفتمبی اراده هین کشیدم و دستگیره

 .وا-

 !دیگه نشنوم لطفا-

 .صاف سر جام نشستم و گلوم رو صاف کردم

زنه نطقت رو کور زنی تو ذوقش، اونم خیلی خوشگل میبیا مستانه خانم! شما می
 !کنهمی

 !کائیل رو شکار کرد. خدایای میام رو کمی جلو کشیدم و نگاهم، نگاه خیرهصندلی

 فهمه خجالت یعنی چی؟این بشر هم می

زدم. حرارت نگاهش ذوبم کرد، این طور ِعز و جز نمیالاقل زیر چشمی نگاهم می
اش شدم. قربونش بره کرد. چپ چپ نگاهش کردم و پرو تر از خودش خیرهمی

 .عمه، روی سنگ پای معروف قزوین رو هم کم کرده

 :ام جک کردم و گفتمنهدستم رو زیر چو
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 اومدیم تو به من نگاه کنی، من به تو؟-

 !باز نگاهم کرد. با یک لبخند پر از شعف و شور و عمیق... عمیِق عمیق

 .من گشنمه-

 سرش رو کج کرد و من... من... من اصال چرا این جام؟

انگار فقط برای تعجب و خجالت اومده بودم. دیدید بعضی اوقات، آدم از تعجب 
 کنه؟اد ُکپ میزی

زنه.دقیقا تو همون ی دهن یک متر بازش، زبونش هم بیرون میجوری که به عالوه
 !حالت بودم

ام رو از پریز کشیده بودند که اون طوری خشک شده به نگاه معنا دارش دو شاخه
 .زل زده بودم

 .کوبیده سفارش دادم-

 .قم رو حفظ کردههام خود به خود تنگ شدند. موزمار! چقدر هم خوب عالیچشم

 !ممنون-

 :لبم رو زیر دندون کشیدم و گفت

 .دونی... دوست دارم کشفت کنممی-

 !اش دو پهلو بودجمله

 !!حیاءکشف... کشف... کشِف من؟ هیـــن. خاک بر سرم، بی
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ات روی آب بند بیاد اش بلند شد. خندهحرصی و با غیظ نگاهش کردم و قهقهه
 !شاءاهللان

 ...ی کرده دیگه! بیچاره تقصیر خودش نیست کهاش قاط سیم پیچی

 .دونستم انقدر منحرفیبه جان خودم نمی-

 :با اخم و آروم گفتم

 .برو خودت رو مسخره کن آ-

دوباره خندید. اون قدر بلند که چند نفری که سر میزای کناریمون نشسته بودند، با 
 .تعجب و چپ چپ نگاهمون کردند

 !این جا هم آبرو برام نذاشت... واقعا که با خجالت سر به زیر انداختم.

 :دستم رو به حالت دورانی روی شکمم کشیدم و با شیطنت گفتم

 !ممنون، خیلی چسبید-

 :محبت آمیز گفت

 !نوش جونت-

تر کردم. هوا زیادی گرم بود و به اش رو شلام رو کمی عقب کشیدم و گرهروسری
 .مونستشه گفت عین کوره میعبارتی می

ام رو پاک کردم و نگاهم رو به بشقابش انداختم. مال پیشونی عرق کردهبا دست
 :هنوز نصف برنجش رو هم تموم نکرده بود. ابرو باال انداختم و با زاری گفتم

 نریم؟-
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 .قاشقش رو داخل بشقاب پر از برنجش گذاشت و بلند شد

 خوری؟نمی-

 .نه، سیر شدم-

ی صورت حساب از رستوران تصویه سری تکون دادم و کیفم رو برداشتم. بعد از 
 .بیرون زدیم

داشتم و اون دو جفت دستش رو داخل جیبش پنهون کنارش آروم آروم قدم برمی
کرده بود. سرش پایین بود و انگار توی فکر بود، یک فکری که تمام سیستم عقل و 
منطقش رو به هم ریخته بود. البته شاید، چون این حدس من بود و شاید اصال 

 !طور نبوداین 

ام رو جا به جا کردم و ناخودآگاه دستم رو دور بازوش حلقه کردم. این کیف دستی
رفتیم این کار رو کار از روی عادت بود. چون هر موقع با میثاق یا بابا بیرون می

کردم کردم و االن هم بر حسب اتفاق و عادت این کار رو کردم. و اصال فکر نمیمی
 .ورهمیکائیل این قدر جا بخ

تعحبش از جنس لذت بود. یک جوری که انگار دوست داشته من دستم رو دور 
 .بازوش حلقه کنم

 :آب دهنمون رو همزمان قورت دادیم و گفت

 فکرهات رو کردی؟-
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ای های مشتاقش گرفتم و سعی کردم کلمات رو کنار هم بچینم تا جملهنگاه از چشم
مون ی خانوادگیمنفی من رابطه خواستم با جواببهش بگم که ناراحت نشه. نمی

 .خواستمخراب بشه، واقعا نمی

 :بازوش رو کمی فشار دادم و آروم گفتم

 ...خوب-

جنبه اش نصفه موند. آخه کی تا به حال همچین حرکتی با مِن بیحرفم با کار یهویی
 کرده بود؟

ید؛ اون قدر عمیق که حس کردم اگر نفسش بوسدستم رو گرفت و پشتش رو عمیق 
 .شهرو آزاد نکنه خفه می

جوابت هر چی که باشه... ق... قبولش دارم. ولی این رو بدون منفی بودنش -
 .کنهنابودم می

لحنش پر از غم و غصه بود. دلم سوخت برای دل عاشقش! اصال واقعا عاشقه یا 
 هوسشه؟

هاش بیرون تر قورت دادم و سعی کردم دستم رو از میون دستآب دهنم رو محکم
 .هاش قفل شدندهام بین پنجهم. اما اجازه نداد و انگشتبکش

 :تحت تأثیر قرار گرفته بودم، ولی گفتم

 .تونم بدون عالقه زندگی کنمنمی-

 .خورم آهش از ته دل بودقسم می

 .کنمکنم، جوابت مثبت باشه دنیا رو برات گلستون میخوشبختت می-
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! جوری که مِن مصمم در لحن بیانش اطمینان بخش بود. جدیت و تحکم داشت
 .جواب منفی، تعلل کردم

خوب... میکائیل همه چی تموم بود. به قول مامان از هر سو که دقیق نگاهش کنی 
 !زنه، از بس که این بشر کامل و بی نقصهچشمای خودت سوسو می

شه بهش تکیه کرد. ولی من دونستم چی بگم! میکائیل کامِل... میواقعا نمی
 .رو تجربه کنم دوست داشتم عشق

*** 

ای که برام کلکسیون مشکالت بود. باید از باالخره آخر هفته سر رسید. آخر هفته
کردم و از طرف دیگه ذهنم مشغول پرونده یک طرف جوابم رو به خانواده اعالم می

 .بود

چنانی دست گیرم نشده بود که باهاش بشه باند بزرگ تو این یک هفته چیز آن
دونستم رد. تمرکز نداشتم! از دست کارهای مامان دیگه واقعا نمیقاچاق رو منهدم ک

 .کار کنمچی

گرفت. پروانه هم بابا هم که موضعش رو تغییر داده بود و کامال طرف مامان رو می
 ...غم بود. به کسی کاری نداشت! اما میثاق؟که علِی بی

بود که کم مونده های میکائیل تو مخم فرو کرده تو این یک هفته انقدر از خوبی
خواهر قشنگم مرد عاشق »گفت: اومد میبود جواب مثبت بهشون بدم. هی می

کنه... مرد عاشق مرد عاشق فالن می« کنه.اش گلستون میزندگی رو برای معشوقه
 ...کنهبهمان می
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ی من شون به فکر آیندهدونم همهدیگه شورش رو درآورده بودند. درسته، می
تونه زندگی رو تحمل تونستند درک کنند که دخترشون نمییهستن، ولی چرا نم

کنه که به شریکش عالقه نداره. کالفه دستم رو روی صورتم کشیدم و دوباره پرونده 
 .رو مرور کردم

های شاهین شدم. بعضی گفتهکردم، بیشتر گیج میهر چی بیشتر بهش فکر می
مونست، هی خ و فلک میاومدند. درست مثل چررستاک اصال با عقل جور درنمی

 .کرداش رو عوض میچرخ دنده

شاهین واقعا مرد اعصاب خورد کنی بوده و هست. گاهی اوقات اون قدر تو بهر 
اش کنم، تا یک آدم نحس و نجس از روی زمین رفت که دوست داشتم خفهمی

 !برداشته بشه. تحمل این مرد سخته برام

شاید باورتون نشه، ولی من حالم های مختلف خیره شدم. به عکسش تو زاویه
سوزه. آیا گناه شهید شد میخوره و دلم برای دختر سرهنگ که بیازش بهم می

 اونم عاشق این مرد بود؟

دونستم بیشتر دونستن در مورد این دو دوست دارم بیشتر بدونم. "اما من... نمی
 "!برادر یعنی صدور حکم مرگ خودم

با کوفتگی برای خودم آب ریختم. هوا باز هم گرم باالی ابروی چپم رو خاروندم و 
 !بود

های داخل لیوان آبم رو یک نفس سر کشیدم و همین که خواستم دوباره نوشته
 .پرونده رو بخونم صدای زنگ تلفنم بلند شد
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با دیدن اسم مامان روی بک راند گوشی، کالفه آیکون تماس رو لمس کردم و گوشی 
 .رو دم گوشم گذاشتم

 امان؟جانم م-

 سالم دختر قشنگم. خسته نباشی! خوبی؟-

 .خوبم مرسی-

 کجایی؟-

 .فعال دفترم-

 آی مامانم؟کی می-

 :ام نگاه کردم و گفتمبه ساعت مچی

 .امیک ساعت دیگه خونه-

 .تعللش باعث شد خودم به حرف بیام

 چیزی شده مامان؟-

 :صدای قورت دادن آب دهنش واضح به گوشم رسید و گفت

 .آنات اینا میمشب عمهامشب... ا-

 !لم رو جویدم. وای از دست شماهای لب باالییمحکم پلک زدم و گوشه

 !خداحافظ-
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مون. آرنجم رو روی میز گذاشتم و سر دردناکم رو همین یک کلمه شد پایان مکالمه
 .خوردحد و مرز بهم میهای بیبه مشتم تکیه دادم. حالم داشت از این زور گفتن

ام قرار مداراشون رو گذاشتن، مامان خـانم تازه یادشون افتاده یک یعنی چی؟؟ تم
ها در مورد اونه. یکی نیست بگه شما که بریدین و دختری هم داره که تمام بحث

 !دوختین، تنش هم بکنین تموم شه بره پی کارش دیگه

 :لبم رو با حرص گاز گرفتم و بلند گفتم

 خانم احمدی؟-

 .چوب در ظاهر شدبه ثانیه نکشید که توی چار 

 بله؟-

 :زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم

 .آب بیار-

همچین با تعجب "وا" گفت که یک لحظه شک کردم، گفتم شاید جونش رو ازش 
 .خواستم

 :با اخم و بدُخلقی گفتم

 چیه؟-

 نگاهش رو! نکنه ارث پدرش رو خوردم و خودم خبر ندارم؟

 .آب که دارین-
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دستم بود نگاه کردم و تو یک حرکت آنی، آب رو  به پارچ پر از آبی که درست بغل
 .روی زمین خالی کردم

 !خیلی خونسرد نگاهش کردم و گفتم: دیگه ندارم

دار به سمت آبدار دهن باز مونده از تعجبش رو به زور بست و با یک ایش کش
 .خونه رفت

چه کار  اما... آخه اینزیر پام پر از آب بود. یک استخر به تمام معنا! منم دیوونه
 ای بود؟احمقانه

 !کنماش میدلم از یک جا دیگه پره؛ سر این بنده خدا خالی

خانم احمدی با یک حرص عمیق به سمتم اومد و لیوان رو طوری روی میز کوبید 
 .که نصف آب داخلش روی میز خالی شد

 :ام رو جمع کردم و گفتخنده

 ای نیست؟اینم آب! امر دیگه-

 !ممنون-

داد و رفت. ببین کارمون به کجا رسیده که باید به این خانم احمدی سرش رو تکون 
 !رو مخ هم جواب پس بدیم

آب رو نخوردم. ترسیدم بپره تو گلوم و خفه بشم، نه این که خانم احمدی با 
 !نارضایتی برام آورده بودتش؛ بخاطر همون

تن. بعد یک ساعت خانم احمدی رو مرخص کردم و خودم هم آماده شدم برای رف
 !کشه! فقط خدا داندامشب چه انتظارم رو می
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ی هوفی کشیدم و بعد از قفل کردن در دفتر، به سمت آسانسور رفتم. دفتر من طبقه
رفتم ی پله که نداشتم، پس همون با آسانسور میپنجم برج قرار داشت. حوصله

. سوار شدم و بهتر بود. باالخره بعد دقایقی کلنجار رفتن با دکمه، آسانسور باال اومد
ی باالیی کناری ایستادم. دکتر ایزدی، جراح قلب و عروق که مطبش درست طبقه

 .من بود هم داخل آسانسور بود

با خوش رویی سالم دادم و جواب گرفتم. چقدر مرد متشخص و محترمی بود این 
 !مرد! همیشه منظم و اتو کشیده. البته جای برادری

 .بفرمایید برسونمتون خانم علوی-

 :با لبخند گفتم

 .شهخیلی ممنون! زحمت می-

 .رحمتین شما، تعارف نکنید که مسیرمون یکیه-

حاال از اون اصرار و از من انکار! من هم چون آدم راحت طلبی هستم، نگذاشتم 
آب دهنش رو بیشتر از این خشک کنه و خیلی آروم سوار شدم. خوب وقتی ماشین 

 ...وامجانی هست، چرا پولم رو حروم کنم. 

 .ببخشید، مزاحم شما هم شدم-

کنم خانم. این چه حرفیه، باالخره همسایه بودن باید به درد بخوره خواهش می-
 یا نه؟

 !فرماییدبله، درست می-
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ای بینمون رد و بدل نشد. وقتی هم لبخند زد و غیر از این چند جمله، حرف دیگه
 .ام کرد، تشکر کردم و بعدش خداحافظیدِر خونه پیاده

 .ی پروانه تو گوشم طنین انداختزنگ در رو زدم و بازم صدای پر از عشوه

 !َبــله-

 .ده! خاک تو سرش با این حرف زدنی عقد میی سر سفرهانگار بله

 :لم آویزون شد و کالفه گفتملب و لوچه

 باز کن بابا. خماری مگه؟-

 عه تویی؟-

 .نه توام-

 کنی؟چرا مسخره می-

ه کوتاه به دور و برم انداختم. پروانه و من چه گیری داده نچی کردم و یک نگا
 !بودیم پشت آیفون با هم بحث کنیم

 .کردهمیشه روز خدا همین ماجرا رو داشتیم. حداقل در رو هم باز نمی

 .حاال باز کن بیام تو-

 .صدای تیک در بلند شد و من با خستگی وارد شدم

 !گذاشتم. وای... سرم رفت  تلوزیون رو خاموش کردم و دستم رو روی سرم

حموم زنونه به این پر سر و صدایی نبود. به سرم زاویه دادم و نگاهشون کردم؛ 
خندید. دونم به چی، بلند بلند میپروانه چهار زانو روی کاناپه نشسته بود و نمی
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داد. اسما هم کم مونده اسرافیل هم کنارش بود و میثاق داشت اسما رو قلقلک می
دونه، هی ه قش کنه. کار همیشگی میثاِق دیگه! نقطه ضعف اسما رو میبود از خند

 .کنهاذیتش می

زدی از خنده اسمای بیچاره هم دست خودش نبود که، تا یک انگشت بهش می
 !کرد. میکائیل هم طبق معمول، پسر متین و آروم جمع بودضعف می

ر کچل سیاست نچی کردم و از جا بلند شدم. بابا و عمو فرهاد هم دست از س
دونم بحث سیاسی چه قندی داشت که همه از دم عاشقش داشتند. من نمیبرنمی
 .بودند

 .نگاهی بنما دختر دایی جان-

 :حوصله گفتماسرافیل بود. نگاهش کردم و بی

 !اوال اون نگاه نیست، ُرخه. دوما خیلی بی نمکی-

د و بعد به اش رو روی صورتش کشیبا یک حرکت دوست داشتنی، انگشت اشاره
 .انگشتش زبون زد

 .گی آ... اصال نمک ندارمراست می-

 :داد زد

 .زن دایی نمکدون بیار بپاچ روم تا طعمم عوض شه-

ام گرفته شون بلند شد. میثاق که پهن زمین بود، منم با این که خندهدوباره خنده
 .بود اما به زور جمعش کردم و اخم تحویلش دادم

 :دست به کمر گفتم
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کنه، باید حداقلش یک شب رو توی آب نمک این جوری فرقی به حالت نمینچ! -
 .بخوابی تا رنگ و لعابم بگیری

 :برام کف زد و گفت

 .نظر خوبی است فرزندم-

 .لبم با تأسف کج شد و میکائیل اخمش دو برابر شد

 .گیرم، خیلی هم شوریحرفم رو پس می-

 ...تست کردی؟ بیا ی-

های من از ترس باال پریدند. مش رو گفت که شونهمیکائیل همچین با داد اس
 .چپکی نگاهش کردم و دهنم کج شد

 .رسیدیهو همه ساکت شدن و حتی صدای پر زدن پشه هم به گوش نمی

 :اسرافیل پشت گوشش رو خاروند و میکائیل با فک منقبض شده گفت

 !بس کن-

 :و کوله کردم و لب زدم ام رو کجپروانه با خنده برام ابرو باال انداخت و من قیافه

 !بیشین بینیم بابا-

 .بلندتر خندید و اسما هم به دنبالش

 !ی دست دو تا فنچمنظورشون به رفتار میکائیل بود. شدیم سوژه

ها نشستم و عمه با سینی چای وارد شد. سریع بلند شدم و همین که کنار بچه
ک شده، همون سینی چای رو از دستش گرفتم، صدای دست و سوت بلند شد. خش
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کنند آ... گویا از جا کنار عمه ایستادم و نگاهشون کردم. ببین چه سوءاستفاده می
 .خداشونه من به این زودی عروس بشم

کم نیاوردم و انگار که اومده باشم روی ِسن و اسکار بهم داده باشند، دستم رو با 
 .لبخند روی سینه گذاشتم و کمی خم شدم

 !کنیدکنم، شرمنده نخواهش می-

 :همه دسته جمعی خندید و عمه آروم گفت

 .هات گل دخترفدای شیرین کاری-

 !خدا نکنه عمه جون-

 .چای رو به همه تعارف کردم و از قصد به میکائیل آخر از همه چای دادم

 :بدون این که نگاهش کنم خم شدم و گفتم

 !بفرمایید-

 :گفت  یک استکان برداشت و خیلی آهسته، طوری که فقط من بشنوم

 .کردی بهتر بود کهشالت رو بکش جلو. سر نمی-

ای کردم و چیزی نگفتم. یعنی نتونستم چیزی بگم، زبونم با حرص دندون قروچه
 !تو دهنم نچرخید

ی ده تنی روی دوشم اش برام سنگین بود که احساس کردم یک وزنهانقدر جمله
 !گذاشتند. آی، من ِکی بتونم روی تو رو کم کنم؟

 !ی من! فضولده، شده همه کارههیچی نش
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 .سینی رو محکم روی میز کوبیدم و خودم هم دست به سینه نشستم

 وا؟ چت شد؟-

جواب گذاشتم. تو سرم هزار تا فکر بود تا بتونم یک جوری حرصم سوال پروانه رو بی
 .رو خالی کنم

 :پوست لبم رو کندم و اسما کنار گوشم گفت

 چیزی گفت؟-

 :م و لج گفتمدستم مشت شد و با خص

 ...گه شالت رو بکش جلو. وای... وایبه من می-

اسما آروم خندید. اصال خاصیت اسما آروم بودن بود. طوری که به آدم آرامش 
 !دادمی

فدات بشم من، از سر دوست داشتنشه. به خدا خیلی دوست داره! روت غیرت -
 .داره

به تیریش قبای آقا بر آد. من همیشه این جوری بودم، تازه آخه خوب زورم می-
 خورده؟ که وای موهای عشقم بیرونه؟

 .یدبوسام رو ام حلقه کرد و گونهدستش رو دور شونه

 !باشه، شما ببخش-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .باید حرصم یک جوری خالی بشه-
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 :ام کرد و گفتچشک شیطنت آمیزی حواله

 بریم آب بازی؟-

 .اراده شل شدنیشم بی

تکون دادم و هر دو با هم بلند شدیم. هه... مثال مجلس خواستگاری  سرم رو تند
 .بود

 .آب بازی! خاک به سرم، مثال عروس منم

 .پشت اسرافیل سنگر گرفتم و با خنده، جیغ زدم

 .شعور خیس شدمبی-

 :میثاق بلند خندید و فشار آب رو بیشتر کرد. در همون حال گفت

 !اومدیم برای خیس شدن دیگه-

 :سرافیل رو فشردم و با حرص داد زدبازوی ا

 .آی... بازوم. من بجای تو خیس شدم-

 !جهنم و ضرر-

 .پروانه با تمسخر و لودگی خندید و اسرافیل به سمتش هجوم برد

سرم رو چرخوندم و با ضرب شلنگ رو از دست میثاق قاپ زدم. نگرفتم آ، قاپ 
 .کشیده شدزدم. یعنی محکم محکم کشیدمش؛ جوری که خودشم به سمتم  

ی شلنگ گرفتم حاال نوبت من بود که خیسش کنم. انگشت شستم رو جلوی لوله
 .تا آب بهتر پخش بشه
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 .مستــــانه خونت حالله-

 .از ته دل خندیدم

 !ها همیشگی بودند! کاش حس غم وجود نداشتکاش... خنده

وجود  شون "ای کاش" دارند، چون امکان نبودنشون و گاهی بودنشوناما، اینا همه
 .نداره

ای دارند. جدا کردنشون از هم مثل غم، شادی و غصه همه با هم ارتباط زنجیره
 !مونهُکنَفَیکون کردن عالم می

 .اما کاش، حداقل از آینده خبر داشتم

 .بمیری، بمیر-

حواسم جمع شد و نگاهم به سمت اسمای خندون کشیده شد. سطل آب خالی تو 
این بود که آب رو روی سر پروانه خالی کرده.  یدستش بود و این؛ نشون دهنده

 .زیر خنده زدم و از شدت خنده سرم به عقب پرت شد

 !پروانه دقیقا یک موش آب کشیده شده بود

شلنگ رو توی باغچه گذاشتم و شیر آب رو هم بستم. سرم رو چرخوندم و نگاهم 
کرد. انگار به نگاه مشتاق میکائیل گره خورد. دست به سینه و عمیق نگاهم می

 ...اومده سینما! برم بزنم چشمش کبود شه آ

 !ام اصال کار ساز نبود و برعکسچشم غره

توجه نکردم و به سمت پروانه و اسما رفتم. هر دو روی صندلی نشسته بودند. 
 .سومین صندلی رو که وسط هر دو نفرشون بود؛ اشغال کردم
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 خوبید؟-

 .ادشون بلند شد و اسما قری به گردنش دخنده

 شه بد باشیم عشقم؟مگه می-

آد، ولی ها خوشم نمیصورتم از لحنش جمع شد. هزار بار گفتم از این لوس بازی
منم « حرص خوردنت ملسه»گن کنند. اعتراض هم بکنم میهی تکرارش می

 .تونم هیچ دفاعی از خودم بکنمنمی

 .مستانه-

تر بتونه حرفش رو سوالی نگاهش کردم و به سمتم خم شد. برای این که راحت
 .بزنه، کمی خودم رو به طرفش متمایل کردم

 .نقشه داریم-

 :شیطنتم گل کرد. خبیثانه خندیدم و گفتم

 حاال کی در رأس قرار داره؟-

 !میکی جون-

ی پروانه نتونستم خودم رو کنترل کنم و از خنده منفجر شدم. تا به با شنیدن جمله
اومد. با اون همه ابهت و بهش نمی حال؛ اسمش رو مخفف نکرده بودم. اصال

اومد با این لفِظ سوسول، صداش بزنه. ولی باز هم مردونگی، آدم حیفش می
خواست... ام رو از ذهنم دور کنم. دلم خنده مینتونستم افکار بدجنس و شیطانی

 .ای که تمومی نداشته باشهخنده
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اسرافیل هم با یک  نگاهم روی میثاق ثابت موند و اون برام چشم و ابرو اومد.
لبخند مکش مرگ ما، با پانتومیم ادای میکائیل و خیس شدن رو درآورد. فقط 

 "تونستم با خنده لب بزنم: "دلقک

شون کردم و نگاهم رو به سمت میکائیل سوق دادم. متعجب و چشمکی حواله
 .مرموز لبخند زد و من ابرو باال انداختم

 ...میکی موز موز موز-

 !خیلی خوب گرفت. گفتم که خیلی تیزه اسما منظورم رو

 گل رز رز رز! کی خوبه؟؟-

 !هر چهار نفر با صدای بلند گفتند: خدا

 کی بده؟؟-

این بار هر پنج نفرمون انگشتمون رو به سمت میکائیل گرفتیم و هم صدا و بلند 
 !گفتیم: شما

 .اش بلند شدخودش هم به همراه ما قهقهه

 .مثل پیچک دور میکائیل پیچید هاش رواسرافیل با یک جهش دست

 :با ذوق کف زدم و میثاق بلند گفت

 ...ها آببچه-

 .تند شلنگ رو برداشتم و داد میکائیل بلند شد

 .شم! نه ها... مستانهاسرافیل من که با تو تنها می-
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 .شون پا تند کردمها بلند شد و من، بعد از باز کردن شیر آب به سمتی بچهخنده

شون رو خیس کردم. به ثانیه بود. نامردی نکردم و با جیغ همهفشار آب زیاد 
نکشید که سیل فحش و ناسزا به سمتم سرازیر شد. باز هم خندیدم و اسما به 

 .سمتم دوید

 !شعـــــوربی-

 !این یک کلمه بهم فهموند که باید فرار رو بر قرار ترجیح بدم. اما نتونستم

هام وهای خیسم رو پشت گوش زدم و دستبین چهار نفرشون گیر افتاده بودم. م
 .رو جلوی صورتم گرفتم

سردم شده بود، اما با خنده اجازه دادم خیسم کنند. آب سرد پهلوم رو به یخ تبدیل 
ای بعدش... کسی من رو در بر گرفت. یک آغوش که با تمام خیس کرد و ثانیه

ی گلوم خفه بودنش، گرما و حرارت وصف ناپذیری داشت. صدای جیغم تو نطفه
 .هام رو پایین آوردمشد و با شوک دست

میکائیل بود، مردی که نتونسته بودم به خوبی توصیفش کنم. من همین چند 
اون االن داشت برای خیس نشدن من تالش  ...لحظه پیش اذیتش کردم ولی اون

 .کردمی

یک نامردها، چند نفر به »گفت: خندید و میحواسش به من نبود. بلند بلند می
 «!خورهنفر؟ سرما می

ی درخشانش خیره شده تو اون جمع، فقط من بودم که مات و درمونده به چهره
بودم. باید اعتراف کنم، ته ته دلم یک لرزش نامحسوس احساس کردم. قفل 

 !فهمیدمتر شدند و من... من... حالم رو نمیهاش دور کمرم محکمدست



 

 
166

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 !فهمیدممن خودم رو نمی

 .خودم رو توی وجودم گم کردمبرای یک لحظه 

 .نفسم رو سخت بیرون دادم و با صدای مامان از هپروت خارج شدم

هام تیر کشیدند. صداش، مامان با دیدن وضعیت ما، چنان جیغ کشید که گوش
 .صدای معمولی نبود که. انگار بلندگو قورت داده بود

تر کمرم رو گرفت. حکمسرم رو تکون دادم و خودم رو کنار کشیدم. اما ولم نکرد و م
خواست در موردم ها نگاه کردم. دلم نمیترسیده و نگران به خودش و بعد به بچه

 .فکر بدی بکنند

های که اون هم، خدا رو شکر حواسشون به سمت ما نبود و داشتند به سرزنش
دادند. نفسم رو آهسته و آسوده بیرون دادم و صدای پر مامان و عمه گوش می

 .یکائیل گوشم رو نوازش دادحرص و خشم م

 .کنی؟ نترس همه از حس من نسبت به تو خبر دارندور رو نگاه میور، اونچرا این-

های خودم کامال تو نتونستم مثل همیشه کوبنده جوابش رو بدم، چون از حالت
 .بهت بودم

 !ولم کن برم تو، سردمه-

بلند کردم و تو پوزخندش اون قدر عمیق و واضح بود که ناخودآگاه سرم رو 
 .های پر از خشمش خیره شدمچشم

 !حاال که به من رسید؛ سردت شد؟-

 :کالفه نچی کردم و گفتم
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 چه ربطی داره؟-

 .ربطش خیلی روشنه-

دقیق نگاهش کردم. دوست داشتم جوابش رو بدم و قشنگ لهش کنم. اما نشد! 
م رو به هم اخواست از آغوش گرمش که معادالت ذهنی و قلبیاالن فقط دلم می

 .ریخت بیروم بیاممی

 :اش گذاشتم و با کمی تحکم گفتمکف دستم رو روی سینه

 !ولم کن لطفا-

بدتر از من لج کرد و با خشونت دستش رو بین موهای خیسم فرو کرد. متعجب 
 .اش رو روی سرم گذاشتاز کارش ابروم رو باال انداختم و اون پیشونی

 !توصیف حالم در اون لحظه برام امکان پذیر نبوداین بار به طور محسوسی لرزیدم. 

یک جور برزخ! برزخی بین خواستن و نخواستن. قلبم قیام کرد، شاید برای یک 
 .لحظه! اما همون اعالم حضور، دلم رو ریخت

ام رو اش چونهبا ترس هین بلندی کشیدم و اون با دو انگشت شست و اشاره
 .و نفسم رو حبس کردمی پیراهنش رو محکم چسبیدم گرفت. یقه

 .بفهم... منو بفهم!! حالم رو درک کن-

 .صدا و لحن گفتارش، عالوه بر تحکم؛ عجز و التماس خاصی داشت

خواست متوجه بشم، اگر جوابم منفی باشه چه به روز خودش جوری که انگار می
 !آداش میو زندگی
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خونه شدم. همه توجه به صدا زدناش، خیلی سریع وارد با غیظ هولش دادم و بی
 .کردندداخل بودند و منتظر و شاید مضطرب نگاهم می

 !شد؟شون چیخنده

 چرا حاال ناراحتن؟

ی تعویض لباس، وارد اتاق خوابم شدم و ساکت و صامت پشت در به بهانه
 !نشستم. از دست خودم عصبانی بودم

ه برای وجود توناز حسی که به غلیان افتاده بود و دلی که تازه فهمیده بودم، می
 !کسی بلرزه

 .پاهام رو جمع کردم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم

 !!دونمدونم!... واقعا خوب و بد رو نمینمی

مشورت با خواستم جوابم رو به تعویق بندازم، اما مامان همون شب بیباز هم می
 .من جواب مثبت رو به عمه اینا اعالم کرده بود

ده بودم که حتی نخواستم اعتراض کنم. چون قطعا به قدری ناراحت و سر خورده ش
کرد! حتی بابا، اون هم با دیدن جدیت مامان کسی به نارضایتی من توجه نمی

 .کامال سکوت کرده بود

دلم از همه گرفته بود. از میثاق که بهم دروغ گفته بود! مگر نه این که گفت اگر 
 !کنه؟جوابم منفی باشه؛ خودش همه چیز رو حل می

لم اصال خوب نبود! از هر طرف تو فشار بودم. هم پرونده و هم مشکالت حا
 .خانوادگی، واقعا آرامشم رو سلب کرده بودند
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 !زدم؛ جز مامان بزرگاین روزها، تقریبا با هیچ کس حرف نمی

فهمید. اون بود که بخاطر من با مامان و بابا فقط اون بود که حال و روزم رو می
 .کردسر سنگین برخورد می

ی شاهین با صدای باز شدن در، از فکر بیرون اومدم و نگاهم رو به قامت کشیده
 .رستاک دوختم

زد. به لبم چین دادم و اون رو به روم، روی صندلی اش حالم رو به هم میخونسردی
 .نشست

 .ی مطلب رو به دست گرفتباز هم بدون سالم ریشه

 .منتظر سوالتم-

 .کاغذ و خودکارم رو به سمتش هل دادم  پشت چشمی براش نازک کردم و

 .بنویس-

 چیو؟-

 .آدرس پاتوقای خودت و برادرت-

 :گرفت. اخم کردم و گفتمپوزخندش از خنده و تمسخر نشأت می

 !کنم نه اعصاب خودت رو خورد کن، نه من رو اذیت کن. فقط بنویسخواهش می-

 خوای باند مجهز برادرم رو منهدم کنی؟می-

 .مش رو دست به سینه، به کاغذ و خودکار روی میز اشاره کردمجواب گذاشتبی
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بار خیلی واضح و روشن لبخند زد. لبخندش پر از رمز و راز بود! مخصوصا برق این
 .دادندهاش که ترس رو به دلم راه میچشم

هاشون رو نوشت. متعجب و با ابروهایی باال برخالف انتظارم آدرس تمام پاتوق
هاش رو خوندم ی نوشتهزیر دستش بیرون کشیدم. نقطه به نقطهرفته کاغذ رو از 

 .و با رضایت داخل پرونده گذاشتم

زد. بر حسب معادالت من، نباید به این اما باز هم این وسط یک چیزی لنگ می
داد. ولی... ولی... اون خیلی راحت دم و دستگاه برادرش رو راحتی دم به تله می

 .گنجیدام نمیهلو داد و این قطعا در مخیل

 .ام به قدری زیاد بود که دیگه نخواستم بمونم و از جا بلند شدمشک و ُشبهه

 .برای امروز دیگه کافیه-

 ...!!فقط نگاه کرد. نگاهش... وای نگاهش

آب دهنم رو قورت دادم و همین که اومدم از کنارش رد بشم، با صداش متوقف 
 .شدم

 خانم وکیل؟-

 .چادرم رو کنار زدم سوالی به سمتش چرخیدم و

 !مواظب خودت باش-

ی چادرم رو تو مشت گرفتم و نگاهش کردم. دیگه داشتم مات شده، پره
ام بود. وهم و وحشتم به قدری زیاد بود ترسیدم. البته، ترس برای یک لحظهمی
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ی رعد آسا؛ از وجودم گذشت و قلبم رو به دو نیمه تقسیم که حس کردم یک صاعقه
 .کرد

ی پوزخند معنا دارش شده بودم. تو ذهنم هزارتا کرده بود و خیره  دستم عرق
 .شدندعالمت سوال مثل المپ روشن، خاموش می

 !هستم-

خواستم محکم باشم! خواستم آ... اما نشد. صدام ناخودآگاه، به خدا قسم که 
 .لرزید. ازش ترسیده بود و اون، خیلی خوب فهمیده بودناخودآگاه می

تر از حد معمول شده بودند و فکش وحشت آوری درشتهاش به طرز چشم
 .منقبض شده بود

 .تر از این تعلل نکردم و تند از اتاق خارج شدمبیش

زد. خدایا... این ترس زد و تمام تن و بدنم از ترس نبض میقلبم تو دهنم می
 گیرم؟مالیخولیایی چیه که به جونم انداختی؟! چرا آروم نمی

 .ام خیره شدمهای ِسر شدهصورتم آوردم و به نوک انگشتهر دو دستم رو جلوی 

 !سابقه بودحال و هوام برام بی

 .من تا به حال این طور ترس رو با تمام وجود احساس نکرده بودم

های ی مربوط به نوشتهپرونده رو مقابل سرهنگ، روی میزش گذاشتم و صفحه
 .امروز رو باز کردم

 !راضیه. ولی من حاال دیگه برام مهم نبود داد که از کارملبخندش نشون می
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 !کارت عالی بود دخترم-

لبخندم بیشتر به دهن کجی شبیه بود. حال بدم کامال مشخص بود و سرهنگ هم 
 !فهمید

 چیزی شده دخترم؟-

 .نفس عمیقی کشیدم و لبم رو زیر دندون کشیدم

 ...راستش... خوب-

به رفتارهای شاهین رستاک نتونستم بگم ترسیدم! نتونستم شکی رو که نسبت 
 .داشتم براش بازگو کنم

ای شه و هم دیگه پروندهبا خودم گفتم "اگر ضعف نشون بدم هم غرورم له می
رفتم و به غرور و احساس نادرستم دستم نمیدن." اما کاش با عقل و منطق پیش می

 .کردمتوجه نمی

حتی به دستگیر  گفتم که به شاهین رستاک مشکوکم.کاش... کاش به سرهنگ می
 .ام داغون بشهشدنش! اما نگفتم!! نگفتم و گذاشتم زندگی

 !چیزی نیست سرهنگ-

 :سرش رو تکون داد و گفت

باشه دخترم. فعال کاری باهات ندارم، یک چند روزی صبر کن بهت اطالع بدم به -
 .عنوان وکیل رستاک تو دادگاه حاضر باشی

 !چشم-
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 .که بعدش من راهی خونه شدم  این شد تمام مکالمات من و سرهنگ،

تو خونه غوغا بود. همه خوشحال بودند. از وصلتی که قرار بود سر بگیره. همه چی 
گرفتیم. مامان در خوب بود... البته اگر حال بد عروس رو که من باشم فاکتور می

 !برد. خیلی خوشحال بود! خیلیتکاپوی حاضر کردن جهیزیه به سر می

فشی گذاشتم و خیلی آروم وارد شدم. همه در حال بگو، هام رو داخل جا ککفش
 .بخند بودند. انگار نه انگار که منی هم وجود دارم

خواستم لبخند بزنم، اما اخمم زودتر دست به کار شد. جواب سالمم رو از همه 
 .گرفتم و عمه به سمتم اومد

 !عمه به تصدت عروس گلم-

رو خوردم. عروس!! این لفظ چقدر سرم رو پایین انداختم و بغضم رو با زحمت ف
 .برام ناآشنا بود

یده شد و سیل تبریک و تمجیدها به سمتم روانه شد. این بوسبه نوبت صورتم 
وسط هیچ کس به فکر من نبود، جز همون مامان بزرگم که با غم و اندوه نگاهم 

کرد. طاقت نیاوردم و خودم به سمت آغوش پر مهرش هجوم بردم. محکم می
 .دم و بغضم سر باز کردبغلش کر 

 مامان بزرگ؟-

 :موهام رو نوازش کرد و با یک آه عمیق گفت

 جانم دختر خوشگل من؟-
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خواست کسی تو این جمع متوجه هق اول رو زدم. اما خیلی آروم، چون دلم نمی
 .حال بدم بشه

اومدم حرف زدن با اون بغض بزرگ کار آسونی نبود. یعنی اصال ممکن نبود! تا می
شدند و رو باز کنم و یک جمله بگم، قطره اشک و هق هقم با هم مخلوط میدهنم 
 .شدی صحبت کردن ازم سلب میاجازه

کردم مامان بزرگ با دیدن حال بدم، بلندم کرد و با هم به اتاق رفتیم. من گریه می
 .کردهای مانتوم رو باز میو اون با آرامش دکمه

 !تونمنمی... نمیمامان... ب... بزرگ... م... من... -

 .یدبوسهام رو پاک کرد و با ناراحتی صورتم رو اشک

 .نریز این مرواریدا رو قشنگم-

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و خودم رو تو بغلش انداحتم. دستم رو محکم 
 :دور کمرش حلقه کردم و گفتم

 ...زور... زور گفتن بهم. مامانی من... من-

 .اش تر شدهبوسام با گرفت و پیشونیصورتم رو با دو دستش قاب  

 شما چی عزیزم؟-

لم رو با شرم گاز گرفتم و مامان بزرگ موشکافانه نگاهم کرد. زن تیزی لب باالیی
 .بود و خیلی زود دردم رو فهمید

 :ید و آروم گفتبوسبا محبت صورتم رو 
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 .زنمات حرف میخودم با عمه-

 :با شدت بیشتری گریه کردم و گفتم

 شناسی مامان بزرگ؟دخترت رو نمی اخالق-

 .اخم کرد و به صورتش چنگ انداخت

 نزن این حرفو... -

 وای وای! چطوری حالم رو براتون وصف کنم؟

کردم. روی نگاه کردن به چشمای خجالتم به حدی بود که بخاطرش زار زار گریه می
 .مامان بزرگ رو نداشتم

میون گذاشتم. البته با کمترین ی مشکالتم رو با مامان بزرگ در اون شب همه
 !میزان خجالت

ام کرد و بهم اطمینان داد که با عمه در مورد این خیلی دلسوز و مادرانه راهنمایی
 .کنهمسئله صحبت می

** 

نقصم دستم رو روی صورت تب دارم گذاستم و لبم رو از داخل گاز گرفتم. آرایش بی
که زیبا بودم، زیباتر هم شده بودم.   کرد. الحقی صورتم میای رو خیرههر بیننده

کشیدم با این وضع و حال از اتاق خارج بشم. ولی راستش... راستش خجالت می
 !امشب بله برونم بود! هه... اونم چه بله برونی؟

 .کم مونده بود بزنم زیر گریه
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 .خواست زوری ازدواج کنمدیگه تحمل نداشتم، من دلم نمی

ی بخت برم. ترها عاشق بشم و با عشق به خونهی دخخواست مثل بقیهدلم می
ترین گفتند عاشقمه ولی من کوچکاما بنا بر صالح مامان افتادم تو دام کسی که می

هام از شدت ناراحتی و تو هم گره خورده بودند و حسی بهش نداشتم. سگرمه
کرد که به این وصلت حالت صورتم جوری بود که کامال به وضوح مشخص می

 .ستمراضی نی

 .لبم رو تر کردم و از جا بلند شدم

ی صندلی برداشتم های طالیی داشت از روی دستهروسری سفید رنگم رو که حاشیه
 .میلی سر کردم. خدا رو شکر لباسم زیاد باز نبود و بخاطر همون معذب نبودمو با بی

های اعصاب خوردکن بیرون آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم به صدای
ه باشم. اولین باری بود که از خش خاص صدای سینا درخشنده بدم توجبی
 .اومدمی

 .نفسم رو خسته و کالفه بیرون دادم و به سمت در اتاق رفتم

ی در رو پایین بکشم، در قبل از اقدام من باز شد. عمه همین که خواستم دستگیره
 .یدبوسبا یک ذوق وافر داخل اومد و صورتم رو محکم و با عشق 

 :جب و با چشمایی گرد شده نگاهش کرد و گفتمتع

 .قربونت بره عمه! بیا بیرون که یارت اومد-
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هام نخونه. گرچه که ام رو از تو چشمسرم رو پایین انداختم تا نارضایتی
ی میکائیل، هیچ رضایت دونه مِن به قول خودش مست کنندهدونستم، میمی

 .قلبی به این ازدواج ندارم

 :ازش کرد و با بغضی که از خوشحالی بود گفتصورتم رو نرم نو

 .دمشی عمه! قول میخوشبخت می-

یدم و سعی بوسکردم! عمه هه... عمه تو چه فکری بود و من تو چه فکری سیر می
بودم. من دختر بودم و کردم خودم رو با شرایط موجود وفق بدم. باید خوب می

بودم، بخاطر دل خودم خوب میام بود. من باید آرزوم یک شب رویایی از عروسی
 .نشستمی عقد میحتی اگر با قلبی آکنده از درد سر سفره

به همراه عمه از اتاق خارج شدم و با ورودم به حال، صدای دست و جیغ بلند شد. 
 !ی کودک و نوجوانفقط هورا کشیدنشون کم بود که دقیقا بشه شبیه برنامه

نگاه میکائیل اون لبخند شیرین رو از  لبخندی از خنده روی لبم نشست و سنگینی
هام رو کرده بودم، بین برد. نخندیدم، اما اخم هم نکردم. کامال خنثی بودم! گریه

خواست خوددار باشم و نقاب بزنم به صورت هام رو زده بودم ولی االن دلم میضجه
 .ام معلوم نباشهدرهمم که ناراحتی

 .وکیل بزنهتونست رو دسِت مِن تو این کار کسی نمی

من خیلی خوب بلد بودم چطوری خودم و روح رو روانم رو با شرایط تطبیق بدم. 
طور نباشم، گو... شاید من اینچون وکیل بودم! ذات یک وکیل همینه، دو رو و دروغ

 !گمولی قطعا دیدم که می

 (قصد توهین به شغل شریف وکالت رو ندارم عزیزان)
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ی درشت دِر گوشم گذاشته باشند، که یک پنبه  شنیدم. انگار اون وسط هیچی نمی
کر شده بودم. بابا و مامان به سمتم اومدند و مامان با یک عالمه قربون صدقه 

ید. هنوز هم دلم ازش گرفته بود، ولی اون مادر بود و من یک دختر بوسصورتم رو 
 !های پدر و مادرشه. بغلش کردم، بدون این که چیزی بگمکه نفسش بنده نفس

عد مامان نوبت بابا بود، با بابا هم سر سنگین بودم. آخه اونم به من اهمیت ب
نداده بود. ولی بغلش کردم، محکم... محکم... جوری محکم که حس کردم 

 .هاش دو نیمه شدنددنده

مون دستم رو دور بازوی بابا حلقه کردم و باهاش به سمت به رسم خانوادگی
 !دونه و بسکرد، فقط خدا مینگاهم می میکائیل قدم برداشتم. با چه عشقی

 .ترین مرد مجلس شده بودتو اون کت و شلوار تقریبا اسپرت جذاب

 .سرم رو پایین انداختم و بابا دست آزادش رو روی دستم گذاشت

 !بله برونته دخترم-

لرزید و با صداش دل منم لرزید. لب زیرینم رو با دندون نیشم گاز صداش می
تم این دونسشناختم، میبعد بیست و شش سال خیلی خوب میگرفتم. بابا رو 

ی کوتاه یعنی "دلجویی"... یعنی امشب رو با مِن بابا نه، با خودت و یک کلمه
 .ات خوب باشزندگی

مثل همیشه نذاشتم حرفش رو زمین بمونه و سریع لبخند زدم. یک لبخند درب و 
 !زدم بهتر بودداغون که اگر نمی
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ی آرومم گفته شد. زیر همون تور، وقتی کائیل گذاشته شد و بلهدستم تو دست می
خوندم، از معبودم خواستم مهر میکائیل رو شد و من قرآن مینکاح عقد خونده می

 .به دلم راه بده

ام چیه! آخه اون شبی دونستم مهریهمن... من... من عروس بودم ولی حتی نمی
دونید خوابیدم. خوابیدم آ... می ی خستگیکه قرارا گذاشته شد، من به بهونه

 خواب تو شب خواستگاری یعنی چی؟؟

 !!خیال باشه... دیگه واویالخیال بودن. عروسی هم که بییعنی اوج نخواستن و بی

بهش محرم شدم و انگشتر تک نگین طال سفید رو دستم کرد. به انگشتر نگاه کردم، 
تفاوت باشم، تو بخوام بهش بی دقیق و پر نفوذ! من از هر چی نفرت داشته باشم و

 .این یک مورد کامال عاجزم

ام، انگشترم برام معنایی جز تعهد نداشت. نگفتم اسیرم و این ی نارضایتیبا همه
انگشتر قفل اسارتمه، فقط گفتم متعهدم و باید به شوهرم وفادار باشم. من این 

 !جوری بار اومده بودم! جوری که زن باشم و شریک همسر

تونم م رو محکم روی هم فشار دادم و نگاهم با نگاه درخشانش تالقی کرد. میهالب
های شب رنگش دیدم. با ی امید و سنبل عشق رو تو چشمقسم بخورم، ستاره

ید که خجالت زده از حضور فامیل فقط به بوسچنان شور و شعفی کف دستم رو 
 .گفتن "نکن" اکتفا کردم

ام رو فهمید و حد و اندازهخیلی زود خجالت بی مرد مقید و مأخوذ به حیایی بود،
 .هاش رو روی هم فشرددار چشمبا یک چشِم خش
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نگاهش کردم، این بار با دقت و ریز بین نگاهش کردم. از این اخالقش خوشم 
هاش شور اومد، مثل مردهای این دوره زمونه سبک و رو اعصاب نبود. شیطنتمی

 .اتفاقا خیلی متعادل و دوست داشتنی بودند آوردن که آدم ازش زده بشه،درنمی

 .تر شدنفس عمیقی کشیدم و مهر نگاهش افزون

 !جـــان؟-

 !چنان با حرارت و از ته دل گفت که یکه خورده بهش چشم دوختم. مات موندم

خوب به منم حق بدید... تا حاال با کدوم پسری بودم و کی این طور عمیق با جان 
 خطابم کرده بود؟

 !به طرفین تکون دادم و خیلی آروم زمزمه کردم: هیچیسرم رو 

ی دستامون شدم. دستم چقدر های ظریفم قفل کرد و خیرههاش رو تو پنجهپنجه
 :کوچیکه!... ابرو باال انداختم و زیر گوشم گفت

 ناراحتی؟-

 :سرم رو بلند نکردم و تو همون حالت جوابش رو دادم

 نباید باشم؟-

 گفت: چرا؟غصه دار و محزون  

 :جواب ندادم و گفت

 !دمکنم، قول میکنم... عاشقت میخوشبختت می-
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ای بودند که آدم رو به هاش عین سیاه چالههای سیاهش، چشمزل زدم تو چشم
 .کشیدقعر وجودشون می

 حاال تو بگو چرا! چرا این قدر پافشاری کردی؟ چرا؟-

 :صریح و با حزن و لحنی لبریز از عشق گفت

 !اج سرمی... جون دلمی... جوِن منیآخه ت-

 .لبم به اسارت دندونم دراومد و با بهت نگاهش کردم

باز یک چیزی تو دلم تکون خورد. نه... نه... خوِد دلم تکون خورد، درست عین 
 !یویو باال و پایین شد

 :خواستم دستم رو از دستش بیرون بکشم، اما نذاشت و محکم و تشدید وار گفت

 .باشه نــه... بذار -

ترسیدم، لرزید. من از خودم میلرزید، یا نه بهتره بگم از ترس میصدام از حرص می
 .ام وهم داشتمجنبهمن از خود بی

 ...زده به سرت... زده-

 .از حرص بود که آب دهنم تو گلوم پرید و حرفم نصفه موند

شده های رو هم کیپ هام انداخت و با دندوننگاه دریده و عاشقش رو تو چشم
 :گفت

 .آره حق با تو... زده به سرم که عاشقت شدم-
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ظرفیت بودنش رو خیلی خوب به رخ کشید. آخه ام، بیباز هم لرزید... دل لعنتی
 ی خاک بر سر، با یک عاشقتم گفتنش دلت سرید؟مستانه

 !اون شب هم گذشت. گذشت و من شدم محرم دل و جون میکائیل

 !ش و آبادش کردمبه قول خودش، شدم محرم دل ویرون

ای که پایانش کامال نامعلوم بود. رسیم به پروندهاز ماجرای خودم بگذریم، می
خواست گفت. یه جوری که انگار میشاهین رستاک همه چیز رو تو هم تو هم می

هایی هم که داده بود، هیچ دردی ازمون دوا نکرد. فقط ما رو سر بدوئونه. آدرس
 !بدتر ناامیدتر شدیم

ته بعدش دختر سرهنگ فتوحی ناپدید شد، یا بهتره بگم دزدیده شد. چون دو هف
وقتی به مالقات رستاک رفتم، با یک لبخند گیج کننده که کنج لبش جا خوش کرده 

 !بود گفت: دختر خوشگلی بود

های هیز و تیزش برق زدند و من با نفرت تف رو زمین حین گفتن این جمله چشم
چون حتی لیاقت فحش و بد و بیراه رو هم نداشت.  انداختم. هیچی بهش نگفتم،

 ...اما باز این وسط یک چیزی درست نبود

ش هزارتا سوال تو مغزم پشت سر هم ردیف شده بودند. مثال این که چرا تو جمله
 از فعل گذشته استفاده کرد؟ خوشگل بود؟! چرا بود، مگه دیگه نیست؟

ه بود. پرسیدم ازش، من پرسیدم و اصال از کجا این اطالعات مهم به دستش رسید
 "!دونمگفت "من هیچی نمیحتی بازجویی شد. اما فقط یک چیز می

مواظب خودت »گفت: دیدمش، آخرش میاز اون بدتر این بود که هر وقت می
 .و این جمله همیشه رو مخم بود« باش
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کردم یتونستم ترسم رو با کسی درمیون بذارم. فقط سعی مترسوند، اما نمیمنو می
 .جلوش محکم باشم و ضعف نشون ندم

گذشتند و هیچ خبری از دختر سرهنگ فتوحی به دستمون روزها پشت سر هم می
نرسیده بود. من پلیس نبودم، اما چون بخش مهمی از پرونده به من مربوط 

ام شد، مجبور بودم تو جلساتشون شرکت کنم. دو هفته مونده بود به عروسیمی
و شوقی نداشتم و برعکس دوست داشتم زمانش عقب بیفته تا اما من هیچ ذوق 

ام متمرکز بشم. درست روز ششم بود که یک فلش و نامه تر رو پروندهمن راحت
به دست سرهنگ فتوحی رسید. نگم براتون که حین خوندن نامه چطور رنگش 
، عین دیوار گچ سفید شد و چندی بعدش بلند زار زد و ورد زبونش شد "دختر نازم

نفس بابا" من با دیدن وضعیتش بغض کردم. گریه نکردم ولی بغضم افتضاح بود. 
جوری که میکائیل نگران پشت سرم وایستاده بود. فلش که وارد لپ تاپ شد، 

 ...آگاهی شد صحرای کربال

 !تونم... نفسم... وای خدایانمی

 دکر چهار نفر عین کفتار باال سرش بودند و دختر سرهنگ التماسشون می

تونه پست و رذل باشه که به حرمت و قداست یک زن خدایا یک نفر چقدر می
 !احترامی کنه؟این طور وحشیانه بی

میکائیل با دیدن وضع و حالم، نامحسوس از پشت بغلم کرد و دستش رو جلوی 
هام گرفت تا نبینم. زیر گوشم هی زمزمه میکرد "جـان؟ چیزی نیست خانمم! چشم

 "!چیزی نیست
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فهمیدم. دلم کرد، من زن بودم... من درد همجنسم رو میون درک نمیاما ا
هام چی کار هام رو بستی تا نبینم، با گوشمیکائیل چشم»خواست بهش بگم: می
 «کشه؟کنی که صدای جیغ، توشون سوت میمی

 !سرهنگ دیگه نتونست... از پا افتاد، کمرش شکست

 !سم شایان رستاکو من... متنفر شدم از ذات خراب مردی به ا

جسد دختر سرهنگ فتوحی با احترام دفن شد. دختر بیچاره بعد از اون ماجرا 
 !خودکشی کرده بود. دقیقا شده بود ماجرای دختر سرهنگ مودت

اما سرهنگ فتوحی اون قدری محکم نبود که بتونه مرگ دخترش رو به راحتی 
 !دبپذیره و سکته کرد. ولی خدا رو شکر حالش االن بهتر بو

دستمون به هیچ جایی بند نبود. هیچ نام و نشونی از شایان رستاک در دسترس 
نبود و برادرش تو زندان خون منو تو شیشه کرده بود. بس که بهش گفتم هر چی 

 .کنم عفو بخوره و گوش نکرد، زبونم مو درآورددونه بگه خودم کمکش میمی

شد. خیلی خسته بودم و به  ام بلندام کشیدم و خمیازههای خستهدستی به چشم
 .اومد. سرم رو روی میز گذاشتم و بشمار سه، خوابم بردطرز فجیعی خوابم می

 .بین خواب و بیداری، با صدای مامان از جا پریدم

 آد، بعد تو گرفتی تخت خوابیدی؟وا... دختر االن نامزدت می-

 :سرم رو روی میز کوبیدم و نالیدم

 .اممامان جون من ول کن، خسته-

 .یدبوسنزدیکم شد و سرم رو 
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دورت بگرده مامان، بلند شو یک آب به سر و صورتت بزن حاضر شو، اون پسرم -
 .دل داره گناه که نکرده توی ژولیده رو گرفته

 .شاکی و با اخم صداش زدم و مامان خندید

ی خندونش گرفتم و تند بلند شدم. موهام رو پشت گوش فرستادم و نگاه از چهره
بعد مرتب کردن اتاقم رفت. صد بار بهش گفتم خودم ریخت و پاشم رو  مامان

 .دهکنم آ... اما حرف گوش نمیجمع می

هام رو عوض کردم. یکمم به خودم چیز میز مالیدم، بخاطر دل نچی کردم و لباس
 .خودم نه؛ برای دل میکائیلی که مرد بودنش ثابت شده بود

های منتظر که از همون جلوی در پی من یک ساعت بعد اومد، با دست پر و چشم
گشتند. لبخند زدم. دوستش نداشتم، عاشقش هم نبودم. اما شوهرم بود و تو می

گذشت بهم نشون داده بود که چقدر مستبد و این مدت کم که از محرمیتمون می
 .محترمه

آمد گویی کردم. تموم جونش شده بود چشم، با به سمتش رفتم و با مهر خوش
قراری میکائیل، با شیطنت ابرو باال کرد. مامان با دیدن بیشق نگاهم میشور و ع

 .ی غذای رو گاز، تنهامون گذاشتانداخت و به بهانه

 .یدبوسبا خجالت خودم رو تو آغوشش جمع کردم و دستم رو 

ید بوساگر مردی دستت رو »گفت: ی پروانه افتادم که میی یاد جملهیک لحظه
رسم. میکائیل حاال دارم به عمق معنای اون جمله می« !پرستِتتبدون که می

 !کشه... اونم عمیق و کشداره و بو میبوسهمیشه دستم رو می

 .کنهتا به حال نشده که از حد خودش فراتر بره و این من رو شاید شرمنده می
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 .یدبوسنفس عمیقی کشیدم و دوباره پشت دستم رو 

 میکائیل؟-

 جــان؟-

 .ری سرپا وایستیمخوای همین جومی-

 .نوازشم کرد و گفت: نه عزیز دلم

 .نشستیم و مامان برامون شربت آورد

شربتم رو یک نفس سر کشیدم و مامان چادر چاقچور کرده از اتاق بیرون اومد. 
 چشم گرد کردم و با تعجب گفتم: مامان کجا؟

 :تبسمی کرد و گفت

 .آممی ات زنگ زده بود، یک ُتِک پا برم ببینمش، زودخاله-

 .وا؟ خاله کی زنگ زد من نفهمیدم-

 :این بار با اخم و تشر گفت

 .شما خواب تشریف داشتی-

 مامان؟-

 :چپ چپ نگاهم کرد و رو به میکائیل که به احترامش بلند شده بود گفت

 !بشین پسرم، راحت باش-



 

 
187

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

ام گرفت. مثل النگ و دلنگ میکائیل آروم نشست و من بلند شدم. یک لحظه خنده
 .ره باال تا اون نشست من بلند شدماش میاگر یک ورش پر بشه، طرف دیگه که

 :به سمت مامان رفتم و گفتم

 مامان راستی راستی خاله زنگ زده بود؟-

 !نه-

 .ریوا!... نه یعنی چی؟ پس کجا می-

 :خونسرد و با مهر به سرم دست کشید و آروم گفت

 .به شوهرت برس-

 چی؟ منظورش رو نفهمیدم و پرسیدم:

 :عاصی شده چادرش رو جلوتر کشید و گفت

 تر چی بگم؟نامزدته... از این واضح-

 خواد؟وارفته نگاهش کردم. مامان ازم چی می

 :تحلیل رفته و معذب، با ولوم صدای پایینی گفتم

 .اش رو ندارممن آمادگی-

 :اش رو پا کرد و آروم گفتکفش طبی

و بغلت  بوسنه؟! فوق فوقش یکی دوتا خواد چی کار کخواد؟ مگه میآمادگی می-
 .کنهمی
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 .خون زیر پوستم دوید و چادرش رو با بدخلقی تکون دادم

گی؟ تو االن باید من رو تو هفت تا سوراخ سنبه قایم کنی تا چشم مامان چی می-
 ...آقا بهم نیفته بعد

 :با اخم و نگاه تندش ساکت و سر به زیر شدم و گفت

 قرارش رو ندیدی؟یدل داره، بفهم! نگاه ب -

 :با بغض و حسادت گفتم

 تر از منه؟اون مهم-

 «!کار کنمخدا من چی»با حرص به آسمون نگاه کرد زیر لب گفت: 

 :پام رو با تخسی زمین کوبیدم و پر از اضطراب لب زدم

 .ترسمماما من می-

 وا؟ خجالت بکش... مگه میکائیل هیوالست؟-

 .ترسمنه نه نه... من از رفتار خودم می-

 .یدبوسهوفی کشید و صورتم رو 

 .آم. نگران هم نباشبرو تو مامان جان. من یک ساعته می-

 !!با حالت گریه لب زدم: مامان

اما توجه نکرد و با یک خداحافظی کوتاه رفت. با حرص به هال برگشتم و نگاه 
 .مشتاق میکائیل به سمتم چرخید
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ی چپش کج کرد. سمت شونهبا خجالت و استرس نگاهش کردم و سرش رو به 
ای که خونده بودم افتادم، نوشته بود مردی که جلوی یک زن سرش رو یاد مقاله

گم نگاه اش به اون زِن. نگاهم کرد... میحد و اندازهی بیی عالقهکج کنه، نشونه
 .ندازهکنه و آتیش به جون دلت میهایی که از بنا خرابت میآ! از اون نگاه

 :رت دادم و دست پاچه گفتمآب دهنم رو قو

 میوه بیارم؟-

 .لبخند زد و با شور بیشتری نگاهم کرد

 !نه-

 پس چی بیارم؟-

 !خودت رو-

با سادگی و صداقت سر تکون دادم و همین که اومدم به سمت آشپزخونه قدم 
بردارم... وای احساس کردم برق بهم وصل کردند. دلم هری ریخت! یه جوری که 

 .ار متری پایین پرت شدمانگار از ارتفاع هز 

 گه! وای چرا این قدر خنگ شدم من؟ببین چی می

 .ام گر گرفته بودلبم رو از ته دل گاز گرفتم و تمام تنم از گرمای شرم و حیای دخترانه

خیلی سریع اتفاق افتاد. میکائیل از جاش بلند شد و با طمأنینه به سمتم قدم 
 .برداشت

 ، تا جایی که به در چسبیدم. رفتمبا هر قدمش یک قدم عقب می
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 .با اون همه تخسی و سرتق بودنت، خجالت ازت بعید نیست-

 :متعجب نگاهش کردم و باز با صدای آرومی گفت

یک جا خونده بودم، زن تخس و زبون دراز تو خلوت با شوهرش از هر آدم -
 .شهتر میای، خجالتیخجالتی

 .آروم خندید و من رو بیشتر به خودش فشرد

 .برماال دارم به صحت اون جمله پی میح-

خواست از خجالت آب بشم، نفسم از شرم و استرس به شماره افتاده بود. دلم می
 !تا جایی که تو دید نباشم

هام کشیده شد. وای آبروم صدای قلبم تو گوشم طنین انداز شد و لبم بین دندون
 !ده؟رفت! چرا این المصب این همه صدا می

ی . انگار بمب ساعتی وصلش کردند! یک جوری تند و محکم به قفسهبوم بوم بوم..
 .رسهشد که مطمئن بودم صداش به گوش میکائیل هم میام کوبیده میسینه

 !دهنم رو خودم بستم. الهی زنده به گور شی مستانه، این چه وضعشه؟

سرم رو از سمت راست به در چسبوندم. حاال نیم رخم به طرفش بود. پیراهنش 
و دستم مچاله شده بود و قطعا بخاطر عرق کف دستم چروک هم شده بود. ت

هاش رو ناخودآگاه خودم رو جمع کردم و دستش رو از روی در برداشت و انگشت
  .بین موهای پریشونم فرو کرد

 کنی عزیز دل؟تابی میقربونت برم من! جــان؟ چرا بی-

 !نگاهش نکردم و خودم کردم که لعنت بر خودم باد
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انگار که به اکسیژن رسیده باشه، عمیق و پر قدرت نفس کشید. نه یک بار... نه  .
دو بار... نه سه بار... بلکه ده بار این کارش رو تکرار کرد. من هم که داشتم قالب 

کردم. انگار نفسش چاق شده بود که یک آخ از ته دل گفت. آخش از درد تهی می
و به سمتش چرخوندم و با خجالت نگاهش نبود، بلکه از عشق و شور بود. سرم ر 

 :کردم. با عشق نگاهم کرد و متحرص و متعصب گفت

 !مال منی... فقط مال منی. جوِن منی مستان-

 .ی مِن مست کننده باشهکردم این قدر عاشق و شیفتهوای خدایا! من فکر نمی

شده بود و موهام رو مالیم کشید و سرم رو باال آورد. گردنم زاویه دار به عقب خم 
 .هام بودنگاهش زوم چشم

گم این تازگیا زد. من میی پیش پرسه میاما فکر و ذکرم حوالی همون چند دقیقه
های لرزون سینی حاوی از دو لیوان شربت رو منحرف شدم! نچی کردم و با دست

 .از روی کابینت برداشتم

ن از اون اتفاق تصمیم گرفتم موضوع کار و پرونده رو پیش بکشم تا فکر هر دومو
 .تکون دهنده دور بشه. من که خودم به شخصه منقلب شده بودم

با هل روی صندلی نشستم و یک لبخند نصفه و نیمه تحویل نگاه شیطون و 
 .خندونش دادم

 !وای ببین مامان منو با کی تنها گذاشته! این همون میکائیل بود واقعا؟

 حال سرهنگ فتوحی چطوره؟-

 .لی فعال بیمارستانهخوبه الحمداهلل! و-
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 .راضی از بحث پیش اومده پرسیدم

 با رستاک به کجا رسیدین؟-

 :نا امید دستی به موهای پر پشتش کشید و گفت

 .بریمفعال که تو ناکجا آباد به سر می-

 .میکائیل-

 جانم؟-

 .از دختر سرهنگ مودت برام بگو، از اون اتفاق-

 .هام خیره شدآه عمیقی کشید و با غم به چشم

 چی بگم؟-

 .این که چطوری بود؟! اون عملیات-

دختر سرهنگ، ستوان بود. اون عملیات به درد نخور صرفا برای دستگیری برادر -
شه که تحت تعقیبه. اما تمیز شاهین بود. رئیس بزرگ باند قاچاق، خیلی وقت می

گ ره. اون نقشه رو خود سرهنده. جوری که مو الی درزش نمیکاراش رو انجام می
مودت طراحی کرد ولی هیچ کدوم از دخترها داوطلب نشدند، بهشون حق 

دادیم چون شایان رستاک بدون شک کثیف ترین موجود روی زمین بود و می
هست. تا این که ستوان نیلوفر مودت برای پیش َروی عملیات خودش داوطلب 

هم شد. سرهنگ به دخترش مطمئن بود برای همین... هیچ مخالفتی نکرد. من 
داوطلب بودم. تا خودم رو جای برادر ستوان مودت جا بزنم. همه چی خوب پیش 

رفت... اما ما شایان رو دست کم گرفته بودیم. شایان نفوذ و قدرت بسیار زیادی می
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دونست داشته و داره، پس شناختن ما براش کار سختی نبود. فهمید اما نمی
دت شده. نفهمید و منم دیر برادرش قبل از خودش فهمیده و عاشق ستوان مو

 .رسیدم

 :با هیجان گفتم

 خوب؟-

 .لبخندی به روم زد و دستش رو به سمتم دراز کرد

 .گماول شما بیا این جا، بعد من می-

 !موهام رو پشت گوش زدم و چپ چپ نگاهش کردم. سوءاستفاده گر

ام ای روی موههبوسدستم رو توی دستش گذاشتم و کنارش نشستم. آروم خندید و 
 .کاشت

 !خوب حاال بگو-

 .های مشتاقم شدی چشمدستش رو نوازش گونه روی صورتم کشید و خیره

 .خوب... بعدش خودکشی کرد-

 .ناراحت شدم

 !حیف! خیلی جوون بود نه؟-

 .اوهوم. ولی خوب عجل مجالش نداد-

اش سرم رو تکون دادم و پاهام رو روی کاناپه جمع کردم. سرم رو هم روی شونه
 :م و گفتمگذاشت
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 شاهین چه پدر کشتگی با تو داره که روز اول اون جوری کرد؟-

 .دونهخودت رو درگیرش نکن. اون من رو مقصر مرگ ستوان مودت می-

 :روح مقابلم زل زدم و گفتمتعجب به دیوار سفید و بی

افتادم، افتاد. شاید خودمم گیر میرسیدم، اون اتفاق نمیمن اگر اون روز زود می-
 :عمیقی کشیدم و گفتمآه 

 !شن آعجب آدمای نامروتی پیدا می-

 .زیادن عزیز دلم. شما فکر خودت رو درگیر نکن-

سرم رو کمی جا به جا کردم و شاکی شده از صدای ضربان بلند و محکم قلبش 
 :گفتم

 !وااای... سرم رفت-

 :بلند بلند خندید و با حالت خاصی گفت

 دونستی؟نمی اش برای حضور توعه خانم من!همه-

 :اش ضربه زدم و گفتمبا مشت و لبخند به سینه

 .خیلی لوسی-

 .یدبوسام رو محکم این بار آروم شد و پیشونی

 !لوس نه، عاشق-

تبسمی کردم و دستم رو داخل موهای وسوسه انگیزش ُسر دادم. وای اون قدر نرم 
 .و لطیف بود که دوست داشتم تا صبح باهاشون بازی کنم
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خواست ل برام ستودنی بود. اون قدر که طی این مدت کم دلم نمیحس میکائی
 .ناراحت یا غمگین ببینمش

 .دونی میکائیل... من هنوز با بابا قهرممی-

اخم شیرینی مهمون ابروهاش شد و دستم رو که داخل موهاش بود توی دستش 
 .گرفت

 اون وقت به چه دلیل؟-

 .یدبوستلخندی زدم و کف دستم رو 

 !شه یا نهم اگر حقیقت رو بگم ناراحت میدونستنمی

خواستم جواب مثبت بدم. حتی یک لحظه به خوب... راستش... من... من نمی-
 .ی عقد بگم نهسرم زده بود که سر سفره

 .ها یخ زده شدرنگش پرید و عین مرده

 .با نگرانی دستش رو فشردم و صداش زدم

 خوبی؟-

 :ید و با عجز گفتبوسکف دستم رو عمیق 

 اومد من رو زنده زنده بسوزونی؟رحم! چطور دلت میخدا بهم رحم کرده... ای بی-

 :شرمنده لبم رو گاز گرفتم و با دلجویی گفتم

 .خوب اون موقع دوست نداشتم-

  االن چی؟-
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 :با تردید پرسیدم

 چی؟-

 :ام گذاشت و گفتاش رو روی پیشونیپیشونی

 االن دوستم داری؟-

 .یت زیادی داری، جوری که دوست ندارم ناراحت ببینمتخوب برام... برام اهم-

 :پر از شادی خندید و با ذوق گفت

 !آخ خدا رو شکر-

گم عشق، ام رو به زبون آوردم. نمیمنم خندیدم. خدا شاهده که از ته دل جمله
 .ولی برام مهم بود

*** 

 !های روی میز نگاه کردم، واقعا غم انگیز بودبا شوک به عکس

 قتل؟-

 .نگ دستش رو داخل جیبش گذاشت و آروم از جاش بلند شدسره

یکی از آدرس هایی که شاهین رستاک داده بود، اول نخواستیم بریم چون قطعا -
ای برامون نداشت. ولی گفتیم شاید این بار چیزی دستمون بیاد. ها نتیجهمثل قبلی

 .پنج نفر از بهترین نیروهام شهید شدن

 دونستن که شما قراره برید اونجا؟گید اونا میخواید بیعنی... یعنی می-

 .سرش رو با اطمینان تکون داد و پشت به من، رو به پنجره ایستاد
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 !من به همه چیز مشکوکم-

شد و با سهل انکاری من گفته پشیمون و شرمنده از حرف هایی که باید گفته می
 .نشد، سرم رو پایین انداختم

تونم بگم از تمام د و حبسه... اما به جرأت میشاهین رستاک... با این که در بن-
 .های گروهشون مطلعهفعالیت

 سرهنگ؟-

 .به سمتم برگشت و با اخم، سوالی نگاهم کرد

دونید... وقتی مرحومه فتوحی ربوده منم به این موضوع شک کرده بودم. خوب می-
اطالع  شده بودن، اون روز من با شاهین رستاک مالقات داشتم. گویا از همه چیز 

ای از موضوع بکنم، داشت، چون بدون این که من چیزی بهش بگم یا حتی اشاره
ای رو به طرز وقیحی به روم زد که کامال از به زبون آوردنش معذورم. اما منم جمله

دونه و تمام اطالعاتی که در میتونم با اطمینان کامل بگم که اون... همه چیز رو می
 .و راه گم کنهاختیارمون قرار داده، غلط 

 .ترم کردنگاه توبیخ گرانه سرهنگ شرمنده

 :خجول و ناراحت گفتم

 ...خواستم بگم، اما... خوبباور کنید می-

سرش رو تکون داد و با یک پلک محکم، کف دستش رو نشونم داد؛ یعنی "آروم 
 ".باش
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ی شک و خواد خودت رو ناراحت کنی. درستش این بود که همهدونم... نمیمی-
فهمم. حاال که دیگه کار بهه هات نسبت به این مسئله رو برام بازگو کنی، اما میش

 .از کار گذشته، ولی لطفا از این به بعد با چشم و گوش باز پرونده رو تشریح کن

ی تشکر، باز هم عذر خواهی کردم. سرهنگ دیگه نفس عمیقی کشیدم و به عالوه
 .موضوع رو بیشتر از این کش نداد

 :ام گذاشتم و تلقین وار گفتمروی پیشونی دستم رو

 !من آرومم، آرومم-

های بلندش دلم رو هری اما در حقیقت تالطمی تو وجودم به پا شده بود، که موج
 .ریختپایین می

 .کف دو دستم رو روی میز گذاشتم و کمی به سمتش خم شدم

 !بس کن-

بهش دست داده بود. از خندید. یا بهتره بگم دیوونه وار قهقهه زد. انگار جنون 
وقتی که اومده بودم، یک جمله شده بود تکیه کالمش. "مواظب خودت باش!" 

 !فقط همین

 :اخم کردم و گفت

 !جوجه وکیل... مواظب خودت باش-

 :عصبی و با حرص پوست لبم رو جویدم و با مالیمت گفتم

ری کنم آقای رستاک. من این جا هستم تا کمکت کنم، ولی تو داخواهش می-
 .ات عصبانی بشهکنی که وکیل پروندهکاری می
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 :شو به صندلی داد و گفتدست به سینه تکیه

 .عصبانیت تو هیچ ربطی به من نداره-

 .ولی من وکیلتم-

 .پوزخندش مثل یورتمه از سراشیبی مغزم پایین اومد

 !نه این که خیلی هم طرف منی-

 پس در نظرت من با تو چی کار دارم؟-

تا زیر زبون من رو بکشی. اما کور خوندی خانم، چیزهایی هم که  تو این جایی-
 .قبال گفتم، خریت محض بوده

لب زیرینم رو داخل دهنم کشیدم و با تردید نگاهش کردم. خوب حق رو تو این 
 .بودمدادم، چون قطعا من وکیل، طرف اونی نبودم که باید مییک مورد به اون می

هیچ تالشی نکردم تا چشم از نگاه پر حرفش بگیرم.  ام رو غافلگیر کرد،نگاه خیره
 !اش رو بخونم. کاش ذهن خوانی بلد بودمدوست داشتم ذهن پر مشغله

 .سرم رو در همون حالت پایین انداختم و صداش تو اتاق پیچید

 .سعی نکن چیزی رو انکار کنی، چون تو هم از من متنفری-

 .حرف حق جوابی نداشت

 .کاری کنی برات عفو بگیرمدم اگر هممن قول می-

 !!باز هم پوزخند زد. اما خونسرد



 

 
200

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

انگار نه انگار که قرار بود بعد سه هفته حکم اعدامش ُمهر بخوره. و این مسئله 
 .زدی من دامن میاندازهقطعا به شک بی

ی سنگینت دونی که بخاطر پروندهخیله خوب، بیا رو راست باشیم. خودت هم می-
 .تونی با کمک به ما خودت رو اصالح کنیکرد. اما حداقل میشه کاری برات  نمی

 خوای؟ انتظار داری برادرم رو لو بدم؟مالی؟! هه... ازم چی میشیره می-

 .چشم تنگ کردم و دلم از سنگ شد

  بخاطر عشقت چی؟-

اش خارج شد. یک دستی زدم! مات نگاهم کرد. احساس کردم روحش از تن خسته
 !ضعف این مرد، به حتم نیلوفر مودت بود حدسم درست بود، نقطه

 !خندیدم، اشکالی داشت؟االن اگر به این ضعفش با تمسخر می

 .اما دلم سوخت، از خودم بدم اومد که از عشقش سوءاستفاده کردم

 .چشم بستم و محکم نفسم رو بیرون دادم

. به فکر کن. عشقت با کاری که برادرت کرد خیلی زجر کشید. به اون روز فکر کن-
 !های زنی که شاید... شاید عاشقش بودیها و التماسجیغ

شد و رنگ و روش رو به سفیدی گفتم، لرزش تنش بیشتر میای که میبا هر کلمه
 .رفتمی

ی غلتان خون شده بودند و هاش دو کاسهخشم نگاهش وجودم رو لرزوند. چشم
 .تادهاش ایسآشامی شده بود که آماده برای شکار طعمهشبیه خون
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 .به لبم زبون زدم و کیفم رو از روی میز برداشتم

 !رم، ولی... فکر کنمن می-

 .پشت بهش به سمت در رفتم و تا اومدم در رو باز کنم، صداش متوقفم کرد

 .صبر کن-

بدون این که تغییری تو حالت ایستادنم به وجود بیاد، سرم رو به طرفش 
 .چرخوندم

 ...گم... فقطمی-

 چی؟-

 .کنم... فقط بخاطر اونی که برگ گلم بودمی کمکتون-

دونم، براش درد داشت! مرد بغض صداش کافی بود تا من هم بغض باال بیارم. می
کار، اما اون مرد بود و رگی داشت به نام غیرت. بود، هر چند قاتل، هر چند خالف

 .عین زخمی بود که ترمیمش، فقط و فقط به زمان احتیاج داشت

 .اش زخم خورده بودترین کِس زندگیاز نزدیکشاهین رستاک، 

 فردا بیام؟؟-

 .های پر اشک، سرش رو تکون دادی لرزون و چشمبا همون چونه

 .خوام اون هم باشهسرهنگ هم بیاد. می-

 .ای زمزمه کردم و این بار از اتاق مالقات خارج شدمباشه

**** 
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 .به همراه سرهنگ از ماشین پیاده شدم و کنارش ایستادم

ی سرهنگ دوختم. حالتش عادی نبود و مردمک ی رنگ پریدهنگاهم رو به چهره
زدند. با نگرانی و تردید سرم رو به سمتش متمایل کردم هاش هم دو دو میچشم

 :و گفتم

 خوبید سرهنگ؟-

خواست حال لبخندش کامال مصنوعی و از روی اجبار بود. انگار که دلش نمی
 !خرابش پیش روی من آشکار بشه

 .کالهش رو برداشت و دستی به موهای کم پشتش کشیدسرهنگ 

هایی که قراره بشنوم دست از سر کچلم خوبم دخترم. فقط استرس حرف-
 .دارهبرنمی

 .لبم به خنده باز شد و پر از آرامش پلک زدم

 .نگران نباشید سرهنگ! فقط سعی کنید تسلطتون رو تو مشت بگیرید-

 .بسم جلوتر از من به راه افتادسرش رو تکون داد و با یک ت

 .پشت سرش داخل شدم و باز هم دلم گرفت و حس خفگی بهم دست داد

 .نداختنداشدم، انگار منو به زور تو یک قفس آهنی میوارد زندان که می

 !پوکیداصال دلم از دلتنگی می

 ...تر کردم. استرس داشتمنفس عمیقی کشیدم و کش چادرم رو محکم
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دونستیم رستاک هایی که قرار بود بشنوم. ما که نمیاسترس حرف به قول سرهنگ
گه به دردمون بخورند. سوای خواد بگه، اما خدا کنه حداقل چیزهایی که میچی می

تونستم تضمین کنم، ضربان استرس و اضطراب، هیجانی که داشتم دیدنی بود. می
 .زدقلبم روی هزار می

دامت بود، عاری از هر گونه حس کینه یا نگاهش به سرهنگ پر از شرمندگی و ن
 !دشمنی

سوخت. اما داد و دل من به حالش میاش نشون از بغض بزرگش میلرزش چونه
کرد، انگار که قاتل روح و جسم سرهنگ با حسی آمیخته از نفرت نگاهش می

 .دیددخترش رو می

شاهین رستاکی  لبم رو با زبون تر کردم و من هم نشستم. حاال ما دو نفر رو به روی
 .نشسته بودیم که هیچ شباهتی به اون آدم چند ماه قبل نداشت

 .دادسر به زیر و آروم نشسته بود و تند تند آب دهنش رو قورت می

 .ما این جا هستیم که بشنویم-

 .ی کوتاه من، شد شروع اعترافات سنگین و تعجب آور شاهین رستاکاین جمله

 .اشکش رو به سرهنگ دوختسرش رو بلند کرد و نگاه پر از 

 خوام از شما عذرخواهی کنم. من... من نتونستم از... ازاول... اول می-

 .حرفش رو نصفه گذاشت و نفس عمیق کشید

برادرم، شایان... رئیس بزرگترین باند قاچاق مواد و اعضای بدِن انسان هستش. -
دخترای فراری از مرز  های بانفوذ برای رد کردنو... بهتره بگم یکی از بهترین ِکیس
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کرد.( های عرب. )پوزخند زد، انگار خاطراتش رو مرور میو فروختنشون به شیخ
ی مزخرفشه. احساس که فقط و فقط به فکر پول و غریزهقلب نداره، یک مرد بی

اش. اند... هه، پول و ارضای امیال جسمانیاز زندگی فقط این دو چیز براش مهم
داد، اما یک طور بود. کارهاش رو با برنامه انجام میاز همون بچگی هم همین

ی غلط که زندگی سالمش رو به باد داد. دانشجو بود که وارد یک باند خالف برنامه
خواستم، چون دلم شد و من رو هم کم کم وارد گروهشون کرد. اول نمی

ن ام کرد. تا ایرحم و سنگدل باشم. اما وسوسه شدم، پول وسوسهخواست بینمی
که خودش شد رئیس، یک کله گنده که هیچی براش ارزش نداشت. پدر و مادر 

مون کنند، فقط دو تا داداش بودیم که هم که نداشتیم تا باال سرمون باشند و جمع
 .ای رو نداشتیمجز همدیگه کس دیگه

اش افتاد و خیلی سریع های خشک شدهمکث کرد و آه عمیقی کشید. نگاهم به لب
ی یزید که نبودیم، زندانی بود اما نه اسیر! اسیر با زندانی تم. از طایفهبراش آب ریخ

فرقشون از زمین تا آسموِن. لیوان آب رو به سمتش گرفتم و اون با یک تشکر 
 .خشک و خالی لیوان رو از دستم گرفت

 .های ظریف دستم رو تو هم گره زدمصاف نشستم و انگشت

های یا آرزو و هدف بیهوده. هدفمون نشست، با یک دنجای رئیس قبلی-
آوری که به زبون آوردنشون کفاره نیاز دارن. گذشت و گذشت تا خودش و شرم

گروهش بزرگتر شدند، به قدری که تحت تعقیب باشه و چند فقره قتل هم به 
 .ی قطورش اضافه بشهپرونده

 .اش رو به سرهنگ دوختسرش رو بلند کرد و نگاه خیره

 .کردینهاتون میفرستادین. نباید اونو قربانی خواستهجلو می نباید دخترتون رو-
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اش بهم فهموند که های پهن و مردونهسرهنگ نگاهش رو دزدید و لرزش شونه
 .نتونسته بغضش رو حفظ کنه

 :نفس عمیقی کشیدم و شاهین ادامه داد

و جلو ای من، دل شیر پیدا کرد و من ر نتونستید کاری از پیش ببرید و برادر کینه-
 .فرستاد

تعجبم اون قدر زیاد بود که فقط خیره نگاهش کردم. حالت صورتم اصال تغییری 
نکرد، فقط خیره و مات نگاهش کردم. عین کسایی شده بودم که ُاِوز دوز کرده 

 .بودند. سرهنگ هم گریه یادش رفته بود

کر تعجب نکنید، دستگیر شدن من کامال با نقشه و از پیش تعیین شده بود. ف-
های شما رو پیدا کرد، به راحتی گیر کردید مِن برادر شایان که خیلی زود نفوذی

 افتادم؟می

 .پوزخند زد و من برای خودم تأسف خوردم

 !منطق الزم داشت فقطخواست، عقل و منطِق بیگول خوردن که شاخ و دم نمی

 :دستی به موهای بسیار کم پشتش کشید و گفت

هاش رو از مرز تر بتونه محمولهمراه کردن شما تا راحتفقط یک نقشه بود برای گ-
 .رد کنه

 .نفسم رو حبس کردم و رستاک تیر آخر رو هم زد

 .ام بدنبرینم دادگاه، قراره فراریدرست همون روزی که می-

 چی؟ چی کار کنند؟-
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 .ام بدن. تا حاال هم باید کارها انجام شده باشنقراره فراری-

 .سرهنگ با گنگی پرسید

 چه کاری؟-

هاش رو از مرز رد کنند و خودش هم بعد از فرار کردن من گفتم که، قراره محموله-
 .قاچاقی بره اون ور

 بیشتر بگو! تو از دزدیده شدن دختر سرهنگ فتوحی خبر داشتی، درسته؟-

 .سرش رو تکون داد و آرنجش رو روی میز گذاشت و دستش روی سرش نشست

 .خبر داشتم-

 .ممنوع المالقات بودی اما چطور؟ تو-

 .با تمسخر پوزخند زد و سرش رو تو همون حالت، کمی باال آورد

 !ها روشه با پول خرید. حتی آدمهمه چیز رو می-

کشید، این همه وقت شدند. مغزم دیگه نمیهام دیگه بیشتر از این باز نمیچشم
رو پا انداخته و به ما کال سر کار بودیم. هه... شایان چه خوشه االن! صد در صد پا 

 .خندهمون میریش نداشته

 جاسوِستون کیه؟-

 .مردی که زیادی بهش اعتماد داری سرهنگ-

خواست چیزی بگه، اما زبونش دهن سرهنگ چند بار باز و بسته شد. انگار می
 .یارای جمله بندی نبود
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 !َن... نه... ِام... امکان نداره-

 .کان دارهچرا سرهنگ؟! تو این زمونه همه چیز ام-

 .اما... رحیمی یکی از بهترین نیروهای منه-

حاال دیگه نیست. چون مدیون برادر منه، چون برادر من جون مادر در حال مرگش -
 .رو نجات داده، کاری که شما نکردید

شناختم، اما اصال نامردی به ریخت و لبم رو محکم گاز گرفتم. رحیمی رو می
ا خیلی بده آدم از معتمدش، یک دستی بخوره. از اومد. نچ نچ، واقعاش نمیقیافه

گیره... نفرت انگیزند، حال بهم زنند. یک جوری که های دو رو عقم میاین جور آدم
آد، گن مار از پونه بدش میآد از این همه پر رویی! راسته که مینفست بند می

خفه کنم. شه. االن فقط دوست دارم اون رحیمی کثیف رو اش سبز میجلو در لونه
 !شه مثال؟چی می

 !تر، زندگی بهتر بیشتریک فرد بد کم

 .ایی عارفانهچه جمله

 .کنم برادرم رو دستگیر کنیدمن کمکتون می-

 :رو به من گفت

 .فقط هم بخاطر اونی که قسمم دادی-

خواد به برادرش پشت پا بزنه! اصال مورد ریز بینانه نگاهش کردم. یعنی واقعا می
 . چرا باید از برادرش بگذره! یعنی انقدر عاشق پیشه بوده؟قبول نیست..

 کنی؟چطوری کمک می-
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 !شم یک نفوذیکنم، اما این بار طرف شما هستم. میکاری نداره... فرار می-

 !فکرم مشغول شد. پر از ابهام و ایهام

های شاهین تعریف نشدنی بود، امروز خوب بود و فردا بد... تشخیص حالت
 .به شناخت کامل داشت، که ما اون شناخت الزم و کافی رو نداشتیمعجیبش نیاز 

 .پیش دستی کردم و با تردید پرسیدم

اما چرا باید به تو اعتماد کنیم؟ با چیزهایی که گفتی صد در صد اعتماد به تو یعنی -
 .غرق شدن تو اعماق آب

واست ختیز و برنده نگاهم کرد. پوزخندش هم یک جوری بود؛ جوری که دلت می
تونست از مخمصه نجاتت شد، چون تنها فردی بود که میازش بترسی اما نمی

 .بده

 !باید اعتماد کنید. من تنها سر نخ شما هستم، فقط من-

هاش رو محکم روی هم فشار داد و قبل از این که من زبون به سخن سرهنگ چشم
 :باز کنم گفت

 .کنمخیله خوب! من بهت اعتماد می-

 .ترم کرد و با اعتراض سرهنگ رو صدا زدمن شاهین رستاک جرینگاه نور بارا

 .اما سرهنگ باز هم منطقش رو کنار گذاشته بود

شه. همکاری کن تا شایان رستاک رو دستگیر کنم، قول هر چی تو بگی، همون می-
 .دم عفو بخوریمی
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با حرص نگاهم رو به سمت رستاک سوق دادم و برای یک لحظه احساس کردم 
ای باز شدند. اما فقط برای یک لحظه، که همونم کافی ی خبیثانهش به خندههالب

 .بود تا من دوباره شک کنم

 .فقط، برادرم از من یک نفر رو خواسته که براش ببرم-

 :هام رو تو هم کشیدم و رو به من گفتاخم

 .برادرم از من تو رو خواسته-

 

 

 

ش کردم. حسم تو اون لحظه هام رو روی هم ساییدم و همون طور نگاهدندون
های مرگ بود. یخ بستم، ولی دم نزدم. خواستم محکم باشم، یک چیزی تو مایه

دونستم چی کار باید اما نتونستم. وحشت تو تمام جونم رسوخ کرده بود و نمی
 .بکنم

 :سرهنگ با وحشت و تعجب نگاهش کرد و مِن خشک شده، به زور گفتم

 من؟-

 :خونسرد گفت

و بعدا کشید، سرهنگ برادرم بعد فهمیدن ازدواج این دو مرغ عشق این نقشه ر -
 مصمم شده تا انتقامش رو از سرگرد بگیره، و حاال کی بهتر از عشقش؟
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لب پایینم رو محکم به دندون گرفتم و با اعصابی متشنج چشم به نگاه خونسردش 
 .دوختم

رو دستگیر کرد یا  من فقط یک وکیلم، هیچ ربطی به من نداره که آیا بشه برادرت-
 .ندازمنه! من خودم رو تو چاه نمی

 .اما باید به همسرت کمک کنی-

شه بهت غیرته که با حرف تو؛ اونم تویی که نمیفکر کردی همسرم اون قدر بی-
 اعتماد کرد بگه اوکی، حله؟

 :پوزخند زدم و گفت

فهمه که براش تونید به شایان برسید، اگر من تنها برم، اون میفقط این طوری می-
 .نقشه کشیدیم. برادرم خیلی تیزه، هوشش هیچ نقصی نداره

 :با تشویش پوست لبم رو با دندون کندم و گفت

 .ذارم اتفاقی برات بیفتهمن مراقبتم، نمی-

ی تو حکم تو غیر قابل اعتمادی رستاک. من با یک چند تا اعتراف نصفه و نیمه-
 .کنممرگ خودم رو صادر نمی

نگاه کردم تا اون هم حرفم رو تأئید کنه، اما در کمال تعجب با شاهین به سرهنگ 
 .رستاک موافق بود

 :هایی که از سر تعجب گرد شده بودند نگاهش کردم و گفتبا چشم

 .تنها راهه-



 

 
211

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 ...من... سرهنگ... میکائیل-

 .کنماش میزنم. راضیمن خودم باهاش حرف می-

 :عصبی ایستادم و با خشم گفتم

 !ن راضی نیستماما م-

 :محکم گفت

 .تنها راهه-

 چی؟-

 .با دستم به شاهین اشاره کردم و ادامه دادم

عقلی. فردای روز دادگاه عروسی منه سرهنگ، انتظار اعتماد به این یعنی ته ته بی-
 دارید چی کار کنم براتون؟

 :کالفه به موهاش دست کشید و رستاک گفت

ن قبول کردم. من مراقبتم، باور کن من قول دادم کمک کنم، قسمم دادی و م-
 .ذارم حتی نوک انگشت کسی بهت بخورهنمی

شد. تمام تنم نبض ام تند تند باال و پایین میی سینهزدم و قفسهنفس نفس می
داد. ناآروم شده بودم! هه... چرا همه چیز من گرفته بود و قلبم وحشیانه صدا می

 زوریه؟

 !... بعد حاال کار زوری؟دوست داشتن زوری... ازدواج زوری
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شم، اصال بهتره بگم ی من تو کمک کردن خرابه، آخرش خودم کباب میسابقه
 .شمِجزغاله می

ی پاچه گیری بودم. فقط منتظر بودم یکی بهم بگه اعصابم خورد شده بود و آماده
 .اش کنمباالی چشمت ابروئه، تا بلند شم و طرف رو زیر پاهام له

 !ی بهم کاری رو تحمیل بکنه... چرا من طعمه باشمآد یک آخه زورم می

های من زل زده شما خودتون رو بذارید جای من! ِا ِا ِا ِا، راست راست تو چشم
 ."گه "من مراقبتممی

اش این بود خودم مواظب خودم باشم، چطوری یهو تغییر موضع تا دیروز عقیده
 داد؟

ر هستش. اما دیگه نه اون قدر درسته، قبول دارم شغل من پر از خطر و ریسک دا
های خودم به ام رو با دستی نامعلوم بکنم و زندگیکه خودم رو درگیر یک پرونده

 !باد بدم. این همه پلیس زن داریم، اد باید گیر بدن به من وکیل؟

 !چرا؛ چون شریک غم و شادی میکائیل هستم؟

 .دستی به پیشونی خیس از عرقم کشیدم و چادرم رو تا کردم

خواست تو این حوصله نداشتم، دلم یک جورایی گرفته بود. برای اولین بار دلم می
حال نامیزون برای یکی ناز کنم تا خریدارش باشه، نوازشم کنه، آرومم کنه، من رو 

 !بفهمه

 .اما فعال که فقط خودم بودم و بس
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ارمون و هزار ی خودم... میکائیل... کار و بتا خود خونه فکر کردم و فکر کردم، درباره
 .تا کوفت و زهرمار دیگه که باالخره بین دو راهی گیرم انداختند

 .خواست کمک کنمخواست و هم میهم دلم نمی

ام بدتر ی انتخابیهمیشه از بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کردم... حاال اگر گزینه
 شه؟باشه چی می

شون عملی بشه، عروسی نقشهاومد. فردای روزی که قرار بود اما با عقل جور درنمی
من و میکائیل بود. روز پیوندمون! روزی که هیچ ذوق و شوقی درش نبود، اما قرار 
بود من عروس اون مجلس باشم. عروسی بدون عروس! وای... حتی فکر کردن 

 .بهش هم خنده داره

هام رو آروم و آهسته باز کردم. منگ و با حس نوازش دستی روی موهام، چشم
های نیمه باز به دور و برم نگاه کرد و دوباره خواب بهم غلبه همون چشم گیج، با

ها موهام نوازش بشه و من راحت بخوابم، حس خوبی خواست ساعتکرد. دلم می
 .داشت

 !قربونت برم مـن-

ی ریستارتش رو آن کرد. فقط یک ذره دقت الزم بود تا ام، دکمهمغز هنگ شده
 .ی میکائیل رو تشخیص بدمبتونم صدای پر مهر و دو رگه

 .هام رو باز کردم و نگاهم رو باالتر کشیدمبا کرختی دوباره چشم

کنارم روی تخت نشسته بود و با اون نگاه به خصوصش، تمام اجزای صورتم رو 
 .کرداسکن می
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 .لبخندی به روش زدم و خیلی آروم لب زدم

 !سالم-

  لبخندش مثل ستاره برام چشمک زد

 !اهت یاشیِل منسالم به روی م-

 با من رمزی حرف نزن آ... یاشیل چیه؟-

 .ام ضربه زداش به نوک بینیبه اخمم خندید و با انگشت سبابه

 !یاشیل یعنی به رنگ زمرد، چشم سبز من-

 .هام روی هم افتادندخندیدم و دوباره چشم

 !چه باحال-

 آد؟خوابت می-

 :حال گفتمسرم رو تکون داد و کسل و بی

 .امتهخیلی خس-

 .بخواب خانمم-

دستش رو تو بغلم گرفتم. عین کوآال دستش رو دو دستی چسبیده بودم. قصد 
خاصی نداشتم، بی اراده بود. اما حس خوبی بهم دست داد، مخصوصا وقتی با 

 .یدبوساون یکی دستش موهام رو ناز کرد و چند بار با فاصله از هم صورتم رو 

 .که چندی بعدش خواب خواب بودماین حس خوبم به قدری آرامش داشت  
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 !!یک خواب عمیق و راحت

ام از خواب که بیدار شدم، میکائیل کنارم بود. آخ الهی عمه به تصدقش بره، بچه
بارید اما به درست دو ساعت باال سر من نشسته بود. خستگی از سر و روش می

 .ی مظلوِم غرق در خواب من بگذرهی خودش نتونسته بود از چهرهگفته

 .ُبِرسم رو روی میز گذاشتم و با تردید به سمتش چرخیدم

 یعنی تو این دو ساعت کسی نیومد یک حالی ازت بپرسه؟-

 .آرنجش رو روی تخت گذاشت و به حالت دراز کش، خودش رو پایین کشید

زن دایی هی اومد گفت بیا بشین برات چای بیارم، میوه پوست بگیرم، این خرس -
 .شهیحاال حاالها بیدار نم

 .هام رو تو هم کشیدمهام رو به کمر زدم و اخمبا حرص، دست

 :خندید و با حسی مملوء از عشق گفت

 .من که نرفتم، آخه این خرس مظلوم عشق مِن که-

 .چند بار پشت سر هم و با ناز پلک زدم

 !اوهوم-

با یک حرکت از جاش بلند شد و به سمتم خیز برداشت. چون کارش ناگهانی بود 
 .ی میز رو دو دستی چسبیدمهای گرد شده لبهستم کاری بکنم و فقط با چشمنتون

هام برای خودشون جا باز کردند و من با صد من خجالت هاش کنار دستدست
 .سرم رو به سمت مخالف چرخ دادم
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 :گفت

 !دم آمی دلبری نکن خانــوم، دلبر نباش. کنترلم رو از دست-

 .منم که زبونم الل شده بود، توانایی انجام کاری رو نداشتم

برای یک لحظه ضعف کردم، احساس کردم زیر پاهام خالی شدند و اگر میکائیل 
 .افتادمدور کمرم رو نگرفته بود، حتما می

 گل من؟جــان؟ جان، خوش-

 .گردنش رو محکم گرفتم و با ترس صداش زدم

 !وای میکائیل-

 جونم... جونم، جون میکائیل؟ من برات بمیرم تقصیر من بود؟-

 :گوشم رو به قلبش چسبوندم و با غصه گفتم

 .زبونت رو گاز بگیر، امروز از صبح حالم خوب نبود-

تزریق بشه.  بغلم کرد. یک جوری که نفس من بره و نفس به خودش و وجودش
 !محکِم محکم

مستانه جان، خوب نباشی منم خوب نیستم. به فکر من نیستی، به فکر خودت -
 .باش خانومم

 .سرم رو تکون دادم و منم بغلش کردم

 .تونم منکر این موضوع مهم بشممیکائیل پر از آرامشه، قطعا نمی

 :فتمی پیراهنم رو درست کردم و با صدای بسیار آرومی گبا خجالت یقه
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 .آدوای زشته، مامانم االن می-

 :صداش از زور هیجان دو رگه شده بود، وقتی که گفت

 .قرارتمفهمه من بیدونه، تجربه داره؛ میآد! خودش مینمی-

های هام کشیدم و با زاری صداش زدم. سرش رو بلند کرد و چشملبم رو بین دندون
. از چپ به راست و از های من کرداش رو بند مردمک رقصان چشمسرخ شده

 :راست به چپ تو صورتش چشم گردوندم و با حرارت گفت

 جــون؟-

 .آدمامان می-

 .اخم کرد و پر از حرص به موهام چنگ زد

 !آد. هی تکرار نکنآد، نمینمی-

مظلوم و نگران هین آرومی کشیدم و دستم رو روی دهنش گذاشتم. نگاهش کردم، 
 .تا گوش مامانم هم رسید ی آبروریز! صداشوای مرد گنده

 چرا داد میزنی؟-

 :ید و کنار گوشم زمزمه کردبوسکف دستم رو چند بار 

  خوادتدلم می-

 .دیگه چیزی نگفتم، نخواستم به احساسش لطمه بزنم .
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هر چند وسط معاشقه بیچاره رو زا به راه کردم، بس که صدا شنیدم و هی گفتم 
داد شعف منو تو صدا زدنش بیشتر که می  هایی"وای میکائیل" که البته با جواب

 .گفت: "جاِن میکائیل؟ زندگی من!" خیلی کیف داشت آخهکرد. مثال میمی

دونستم وقتی قراره برم شد. نمیخوب چی کار کنم؟! خجالتم مانع راحت بودنم می
 .بیرون چطوری تو روی مامانم نگاه کنم

 ید بوسصورتم رو 

نقصش تازه به چشمم اومده بود، چهار شونه و دادم. هیکل بی سرم رو تکون
عضالنی که کامال طبیعی و خدادادی بود، چون میکائیل اصال اهل بدنسازی نبود. 

کرد که این امر، به هیکلی بودنش افزون البته بخاطر شغلش رزمی و سنگین کار می
 .کردمی

 .خودم رو باالتر کشیدم

 :گر و پر مهرش خیره شدم و گفتمهای کاوشبا شرم خاصی تو نی نی چشم

 !خوامتشنمه. آب می-

ی حس پر موهبت خودش، خدایی نکرده دلم میکائیل الیق عشقی بود به اندازه
 .اش کوتاهی بکنمخواست در حق میکائیل و عشق ستودنینمی

 !چشم-

 .خودش رو از روی زمین برداشت

 .ام کشیدمردهبه پهلو دراز کشیدم و دستی به پیشونی عرق ک

 ...وای امروز روز هیجان زایی داشتم، سراسر شرم و استرس
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 .میکائیل در اتاق رو پشت سرش بست و من با خستگی تو خودم جمع شدم

 .خواست یک دل سیر بخوابمدلم می

 .ای پوشیدم و با خجالت لیوان رو از دستش قاپ زدمپیراهنم رو عجله

 .اش به جونم انرژی بخشیدو خنکیام رو با آب خیس کردم دهن خشک شده

 !آخ الهی من به تنهایی قربونت برم-

ام هم کرد قربون صدقهزیر چشمی نگاهش کردم، در حالی که موهام رو نوازش می
 .رفتمی

 ماما فهمید؟-

 .یدبوسهام رو لبخند زد و روی چشم

 .نه قشنگم-

 :سرم رو تکون دادم و گفت

 .یک دوش بگیر خستگی از تنت بره-

طاقت بغلم کرد، بهتره بگم هام خارج شد و میکائیل بیی آرومی از میون لبباشه
  .خودش رو تو بغلم جا کرد

 !دونی چقدر دوست دارمآخ که نمی-

دستم رو روی کمرش گذاشتم و آروم نوازشش کردم. یک جا خوندم مرد جلوی 
خیلی راحت تره، قبولش نداشتم ولی با دیدن میکائیل ای بچهعشقش از هر بچه

 .قفل جمله برام گشوده شد
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اِش، باید زبون ریختن بلد باشی، بدونی مرد محتاج ناز و نوازش از سمت معشوقه
 .اش کردشه بیشتر و بیشتر عاشق و شیفتهکه چطور می

یدم و بدون حرف، چند لحظه بغلش کردم. باید بوسموهای نرمش رو بعد نوازش 
مونه، درست مثل عین دیِفن هیدرامین می این نکته رو هم بگم، آغوش میکائیل

 .شیاین که سرما خوردی و فقط با بوی تن و گرمای آغوشش خوب می

 .ازش جدا شدم و به روش لبخند زدم

 .بعد من تو هم دوش بگیر، بعد از اونم کار مهمی باهات دارم-

 .چشم روی هم گذاشت و دستش رو به چشمش زد

 .هامروی جفت چشم-

 !ت بی بالهای سیاهچشم-

 .خندید و من راهی حموم شدم

*** 

 :در قابلمه رو گذاشتم و با به به و چه چه گفتم

 اوم! مامان چی کار کردی؟-

چپ چپ نگاهم کرد و سرش رو با تأسف تکون داد. گیج از رفتار ضد و نقیضش، 
 :کنارش وایستادم و گفتم

 چیزی شده؟-
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لوش رو گرفت و با اخم و تخم قشنگ متوجه شدم که لبش به خنده باز شده، اما ج
 .بهم توپید

 !خجالت بکش-

 :چشم گرد کردم و با اخم کمرنگی که از روی گیجی بود گفتم

 وا! مامان؟-

 .یامان-

لبم آویزون شد و با ناراحتی سرم رو به سمت پروانه چرخوندم که داشت با 
 .َکندخیالی برای خودش میوه پوست میبی

 پری مامان چشه؟-

ه سمتم روانه کرد و بعد چند لحظه پق خنده رو زد. با حرص پام رو نیم نگاهی ب
 :به زمین کوبیدم و گفتم

 ای درد بگیری. چیه؟-

شد، کامل روی زمین دراز کشید و اش که موقع خندیدن چپه میبه عادت همیشه
اش شدت گرفت. با حرص دندون دو دستی شکمش رو گرفت، باز نگاهم کرد، خنده

 .چشم ازش برنداشتم ای کردم وقروچه

 !مامان؟-

 :موهای زیتونی رنگش رو عقب زد و با خنده گفت

 جان مامان؟-
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 :مظلوم نگاهش کردم و گفت

 ...!گردنت-

فقط یک ثانیه طول کشید تا منظور جفتشون رو بفهمم. جوری از ته دل جیغ زدم 
 .ام پاره شد، هم سقف خونه جر خوردی نداشتهکه هم حنجره

 .به تاراج رفتآبرو و حیثیتم 

 !خاک تو سرم، االن فهمیدن بین من و میکائیل چه اتفاقی رخ داده

مون اضافه کم مونده بود بزنم زیر گریه، مخصوصا وقتی میثاق هم به جمع دوستانه
 .شد

وای نگم براتون که چطور از روی داداشم خجالت کشیدم. درسته پیشش راحت 
 .ام رو ببینه و من دم نزنمد شدهبودم ولی دیگه نه تا اون حد که گردن کبو

 "میثاق بیچاره اول با اخم و نگرانی پرسید "چی شده؟

 .مامان و پروانه فقط خندیدن و من خشک شده فقط نگاهش کردم

 .گردنم رو دید و قطعا فهمید چی شده که سرش رو تند پایین انداخت و رفت

 !!!بمیری میکائیل، هجده چرخ از روت رد بشه، له شی الهی

گن چشِم پای کوبان وارد اتاقم شدم و محکم موهام رو کشیدم. راسته که می
های کور چطور درشت روشنایی نداره آ، آخ بزنم خودم رو لت و پار کنم. عین آدم

 کبودی به اون حجم رو ندیدم؟
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جلوی آینه خودم رو برانداز کردم و با شرم لبم رو گاز گرفتم. خوبه بابا خونه نبود، 
 .رفتمه از اتاق بیرون نمیوگرنه دیگ

ام رو برداشتم. خدا سرم رو با تأسف تکون دادم و از داخل کمد پیراهن یقه اسکی
کنه پدر مادر اونی که این مدل پیراهن رو دوخت بیامرزه، درد آدم رو درمون می

 !اصال

ام تو ذوق نزنه. ضعف پوشیدمش و یکم کرم پودر به صورتم مالیدم تا رنگ پریدگی
 .رفت، شدید گرسنه بودم و عطش داشتمه بودم، دلم هی قیلی ویلی میآورد

 .شدشد! وای بهشت خدا نصیبش میداد چی میآخ اگر یکی بهم چای می

ی تمیز از داخل کشوی میزم برداشتم تا به میکائیل بدم. لبم رو تر کردم و یک حوله
 .اومدمهمون جا، پشت در حموم آویزونش کردم و خودم از اتاق بیرون 

 !نگم که چطور از کنار میثاق رد شدم، به معنای واقعی آب شدم

 چای یا آب؟-

 :یدم و گفتمبوسذوق زده صورت پروانه رو 

 !قربون آجی چیز فهم، چای-

ام ضربه زد. محبت پروانه این بود، چه اش به شقیقهخندید و با انگشت سبابه
اش تو زد و خورد ابراز عالقه دوست داشتم؛ چه نداشتم، کال مدل پروانه این بود.

 .شدخالصه می

 .ها بود چیزی ننوشیده بودمچایی بدجور به دلم نشست. انگار سال
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برنجی هم که خوردم کامل سیرم کرد. دستپخت پروانه بر خالف من اصال حرف 
اومدند، اما من تا ته قابلمه رو نداشت. غذاهاش همیشه خوش مزه از آب درمی

 .پختنمیسوزوندم غذام نمی

 .محو خندیدم و مامان کنارم نشست

 .اش پرسیدسوالی نگاهش کردم و با مهر مادرانه

 خوب پیش رفت؟-

 چی؟-

 .یدبوسام رو آروم تبسم کوتاهی کرد و پیشونی

 برای اولین بار حست خوب بود؟-

 :گه. سر به زیر "اوهوم" آرومی کردم و گفتتازه متوجه شدم چی می

. من مادرتم، هر چیزی اذیتت کرد یا به دلت نشست خجالت نکش دختر نازم-
 .بهم بگو

 !چشم-

 :ید و کنار گوشم گفتبوسهام رو روی چشم

 .برو یکم استراحت کن. من و پروانه هستیم-

 .ی تأئید حرفش و خیلی سریع به سمت اتاقم پا تند کردمبازم چشمم شد نقطه

 به در تکیه زدم و میکائیل به سمتم برگشت



 

 
225

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

دونم م و تازه تمام موضوعات یادم اومد. چطوری بهش بگم وقتی مینگاهش کرد
 !آدمی نیست که چنین چیزی رو قبول کنه

 :لپم رو از داخل گاز گرفتم و با شک گفتم

 دی عصبی نشی؟اگر بگم، قول می-

 .با دیدن تردید من، جدی شد و لبخندش رو با اخم تعویض کرد

 چی قراره بشنوم خانمم؟-

 :رت دادم و آروم گفتمآب دهنم رو قو

 .در رابطه با پرونده هست-

 .شنوممی-

 .خوب... راستش شاهین به همه چیز اعتراف کرد-

 به چی؟-

 .ی قبلی بودهاین که... این که کال دستگیر شدنش هم با نقشه-

 .ابروش خود به خود باال رفت و مات شده لب زد

 چی؟-

 ...رو بکنه وی برادرش مجبور شده این کار گفت بخاطر کینه-

 و؟-
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اش صد دونم، غیرت و تعصب مردانهکنه؟ بعید میبا نفوذ نگاهش کردم، قبول می
 .دهای رو نمیدر صد همچین اجازه

 .دونم چطور بگمخوب... شایان از تو کینه به دل گرفته و... خوب... نمی-

 :غلظت اخمش بیشتر و بیشتر شد و با خشمی پنهان گفت

 .راحت بگو-

 ...رار کنه، درست روز عروسی ما. اما شایان من رو خواسته تاقراره ف-

حتی نذاشت حرفم رو کامل کنم، یک جوری غرید "ساکت شو" که من درجا صدام 
 .رو تو گلو خفه کردم

حد و های سرخش نشون از عصبانیت بیرگ گردنش برجسته شده بود و چشم
گرش گرفتم و مشغول شهای سرزنداد. با پشیمونی نگاه از چشماش میاندازه

 .های دستم شدمبازی با انگشت

ی غیرتش جرقه زده بودم و اگر صدای مهیب انفجارش چیز کمی نبود که، به فیتیله
 .کردمکرد هم، اعتراض نمیگوشم رو کر می

داد. دارش بند بلند دلم رو پاره و پوره تحویل وجودم میهای بلند و کشنفس
، میکائیل مرد با غیرتی بود و راضی کردنش از محاالت انتظار این رفتار رو داشتم

 .ممکن بود

عصبی مشتش رو روی زانوش فرود آورد و من با اضطراب ناخنم رو جویدم. 
گرفت. هی طول و اش نشأت میهای هیستیریکش از اعصاب خورد شدهحالت
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بار دونم جد و آباد کدوم بدبختی رو به کرد و زیر لب نمیعرض اتاق رو متر می
 .فحش بسته بود

 !میکائیل جان-

اش رو روی لبش گذاشت و به معنی حرف نزن با حالت تهاجمی انگشت اشاره
 .دار ادا کرد"هیس" رو کش

 :با ناراحتی لبم رو خیس کردم و گفت

 !تو چی گفتی؟ هان؟ قبول کردی؟-

 دی؟اول آروم باش، چرا انقدر خودت رو حرص می-

 .اش غریدهای کلید شدهاز بین دندون کالفه به موهاش پنجه کشید و

 ...چی کار کنم پس؟ مستان... وای مستان-

 .ی تو مهمهخوب من که قبول نکردم. بهشون گفتم نظر و اجازه-

 .با اخم نگاهم کرد و شرمنده جواب نگاهش رو دادم

 :اش خارج شد و با درد گفتآه عمیقی از سینه

 که پشت عشقم پنهان بشم؟جرُبزه هستم  غیرت و بییعنی انقدر بی-

 !وای نگو اینو... یعنی چی؟ من ِکی همچین حرفی زدم-

خوان همینه. شایان اگر با من مشکل داره، نزدی ولی معنی چیزی که ازت می-
 .مردونه بیاد جلو. نه این که نقطه ضعف من، عشق من رو بخواد

 .سرم رو تکون دادم و با تهدید ادامه داد
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 .کنماگر بفهمم قبول کردی قلم پاهات رو خورد می به خدای احد و واحد-

شگفت زده نگاهش کردم. اولین بارش بود که داشت این جوری با تحکم و جدی 
کرد، دلخور شدم، عادت نداشتم جز قربون صدقه چیزی از زبون باهام بحث می

 !مثل گلش بشنوم. آخه گناه من چیه؟

 :قهرآلود ازش رو گرفتم و گفتم

 زنی؟ال! سر من چرا داد میبه من چه اص-

کنه. اما با باال پایین چون بهش پشت کرده بودم، نفهمیدم دقیقا چی کار داره می
 .شدن تشک تخت، فهمیدم کنارم نشسته

هاش رو از پشت دور کمرم حلقه کرد و من رو روی پاهاش نشوند. بغلش دست
 .شدممثل پناهگاه بود، پر از احساس آرامش می

  اش تکیه دادمهسرم رو به سین

پوکه از دم! قهر نکن، که دلم میگیری؟ از من؟ منی که برات جون میرو از من می-
 .محلِی محلول مستی آورمبی

با عشوه پلک زدم و عین گربه سرم رو چپ و راست کردم. خمار نگاهم کرد، خمار 
شون هافته و به زور باز نگآ... درست از اون مدالیی که چشم کامال روی هم می

 .داریمی

 .کشیدنازکش داشتن همین مزایا رو داشت! باید جور من نازدار رو می

 .شمام نکن آ... خر نمیآری؟ دیوونهجـان! آخه بدمصب این همه ناز رو از کجا می-
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با اخم و سیاست زنانه بهش تشر زدم: ِا... دور از جونت! شما تاج سری، خر کدوم 
 .بود

 گیر، باشه؟خندید و گفت: دیگه رو ن

 .به شرط این که دیگه سرم داد نزنی-

 !چــشم-

 .خندیدم و خندید. دنیا هم به روی جفتمون خندید

خوب بود، خوش بودن خیلی خوب بود اگر عین پارازیت وسط زندگی آدم ول 
 !!شدند. خوب بودنمی

اون شب هم به خوبی گذشت، اما فقط همون شب. چون حدودا بعد از دو روز 
اش با میکائیل شروع شد. هیچ کدوم از م جنگ کرد و مشاجرهسرهنگ اعال

کردند و سرهنگ گاهی اوقات مجبور به تهدید موضعشون عقب نشینی نمی
 :گفتشد. اما میکائیل راضی بشو نبود. فقط میمی

 «.رسونممن بوی خون به دماغ خون آشام نمی-»

افشاری سرهنگ هر لحظه زد و پشد دو کالم باهاش حرف زد، فقط داد میاصال نمی
شد. منم این وسط ریحان مرزه بودم، عین توپ اون وسط گیر افتاده زیادتر می

 .بودم و منتطر بودم باالخره یکی بهم شوت بزنه

اش رسیدگی کنه. به ی زندگیشاهین هم که تصمیم گرفته بود ُصما و بکم به ادامه
 .سرهنگ گفته بود

 «.بکشیم، وگرنه من دیگه نیستمجواب قطعی به من بدید تا نقشه -»
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 !رگ خواب سرهنگ رو زده بود، مردک عوضی

خواست استعفا کم کم کار به جاهای باریک کشیده شد، به طوری که میکائیل می
 .بده و من رو هم از کار بی کار کنه

خواد زنش رو دونست چطور باید به سرهنگ حالی کنه که نمیبیچاره دیگه نمی
 .بیابون بکنه که از کفتار هم بدتره دو دستی تقدیم گرگ

منم حرفی نداشتم، تقریبا خودم رو راضی کرده بودم که اگر میکائیل رضایت داد 
چون و چرا باهاشون همراه بشم تا هر چه زودتر قال قضیه کنده بشه و بره پی بی

 .کارش

 .خسته و کوفته کیفم رو روی میز جا به جا کردم و کنار میکائیل نشستم

 !سرهنگ شمشیر رو از رو بسته بودگویا 

 .من راضی نیستم-

 .اما نظر خود خانم علوی مهمه-

 .خانم علوی زِن منه سرهنگ-

 .توام زیر دست منی و من مافوقت، باید به دستوراتم عمل کنی-

 :میکائیل با خصم پوزخند زد و با همون دهن کج شده گفت

 دستور چی؟ که زنم رو بدم دست گرگ گرسنه؟-

 .همراهش هست شاهین-

 .میکائیل دیگه رسمیتی عربده کشید
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 .همه چیزهاما شاهین برادر همون مردک بی-

 :سرهنگ با آرامش گفت

 .اما حاال طرف ماست-

 .تونه به برادری که مدیونشه پشت کنهنیسـت... ِد بخدا که نیست. اون نمی-

 .اما حاال کرده-

سرهنگ دیگه داشت زیاده  خوردم.میکائیل عصبی شده بود، منم داشتم حرص می
 .خواست لباسی تنمون کنه که دوختش رو دوست نداشتیمکرد. به زور میروی می

کشیم. دختر من بخاطرش قربانی هاست انتظار این روز رو میسرگرد حیدر، ما سال-
 .شد، بیشتر همکارهای خود تو... پس حاال پشت پا نزن بهش

ترس دستم رو روی قلبم گذاشتم. وا، قلبم به ضرب از روی صندلی بلند شد و من با 
 !ایستاد! این چه کاریه

 .شه، سرهنگ اون شب عروسی منهنمی-

 :با انگشت منو نشون داد و گفت

 این دختر اون شب عروِس منه. انتظار دارید رگ غیرتم رو با ساتور دو شقه کنم؟-

 .تونید تاریخ عروس رو عقب بندازیدگم، اما میاین رو نمی-

 .دادگفت، سرهنگ جواب سر باال میئیل هر چی میمیکا

فهمید ای که داشت میپشتکار سرهنگ زیاد بود اما کاش با همون چند سال تجربه
 .در افتادن با شاهین و شایان یعنی پایان قصه
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آورد و دودمان مِن تازه عروس روبه ی جریان دخترش رو به یاد میکاش تجربه
 .دادباد نمی

روم و منطقی، چنین عصبانیت چشم گیری واقعا بعید بود. در حین از میکائیِل آ 
کشید و زیر لب با خودش حرف کرد، تند تند به لبش دست میاین که رانندگی می

 .زد. حالش خوب نبود و باالخره این حال بدش کار دستمون دادمی

ن تصادف کردیم و خدا رو شکر اتفاق خاصی برای خودمون نیفتاد، اما سپر ماشی
 .کامال له شده بود

ام زد و از ترس زبونم بند اومده بود. با دست لرزون کمربند ایمنیقلبم تو دهنم می
رو باز کردم و میکائیل با خشمی که تبدیل به طوفان شده بود از ماشین پیاده شد. 

 .اون قدر عصبی و بهم ریخته بود که حتی به من بد حال هم توجه نکرد

گر شدم. پیاده م و با استرسی که به جونم افتاده بود نظارهلبم رو محکم گاز گرفت
 !شدن میکائیل همانا و شروع دعوا همانا

ی طرف رو گرفت و به ماشین کوبیدش که گفتم کمر مرد بیچاره خورد چنان یقه
 .شد

 .وار میکائیل به هوا رفتی غرشهین بلندی کشیدم و نعره

 مگه کوری مردک نفهم؟-

 .کردم و با عجله پیاده شدمنگران در رو باز  

 .چند تا مرد سعی در جدا کردنشون داشتن، اما هیچ کدوم ول کن نبودند

 .بلند صداش زدم و صدای نازکم تو هیاهوی جمعیت گم شد
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ناچار جلوتر رفتم و از بین جمعیت اندکی که دورشون حلقه زده بودند گذشتم. 
کرد، دیگه واقعا توجه نمی های منمگرفت و حتی به صدا زدنمیکائیل آروم نمی

 .مجبور شدم خودم جلو برم و دستش رو بگیرم

 ...کشیدمش کنار و آخ

یک لحظه حس کردم نفسم رفت و فکم درجا، جا به جا شد. صداها یهو خوابید و 
رفت ناله کردم. هوشی میهایی که گرد شده بودند، با حالی که رو به بیمن با چشم

ویی بازوی میکائیل رو کشیده بودم، مشت مرد اشتباهی چون کارم ناگهانی بود و یه
 !تو صورت من خورده بود. وای که چه دردی داشت

 .ی پر از درد من برای دیوانه شدن میکائیل کافی بودصدای ناله

مردم. دیگه مهار کردنش کار هیچ بنی بشری نبود و من اون وسط داشتم از درد می
های رفتند. اگر اون دو خانمسیاهی میهام هی دستم جلوی دهنم بود و چشم

 .شدممحترم نگرفته بودنم، قطعا پهن زمین می

 .ام رو گرفتمیکائیل نفس زنان کنارم چمبره زد و با دستش چونه

 .کردنگران بود، اما بیشتر از اون حِس عصبانیت بود که خروشش رو مضاعف می

 کی به تو گفت از ماشین پیاده شی؟ هان؟-

 .بلندش، ناخودآگاه پلک زدم و با درد نگاهش کردم از صدای داد

محکم محکم بازوم رو گرفت و با ضرب از رو زمین بلندم کرد. جرأت جیک زدن هم 
 .زدنداشتم، البته درد فکم هم به ساکت بودنم دامن می

 .کشون کشون من رو به سمت ماشین برد و در همون حال با خشم غرید
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 این چیه پوشیدی؟-

 .و دوباره داد زد هیچی نگفتم

 .شالت رو درست کن-

 :با دست آزادم، خیلی سریع سر و وضعم رو درست کردم و گفت

 .هی بزن این غیرت سگ مصب من رو خورد کن. حاال هی بزن-

 :تقریبا رو صندلی پرتم کرد و پرخاش گرانه گفت

ل مشکالت شدی؟ اونم با این وضع؟ مانتو نیم وجبی پوشیدی که چی-  برا من حالا
 بشه؟

فقط سرم رو پایین انداختم، به قول مامان تو این جور مواقع سکوت بهترین راه 
کرد، پس بهتر بود ی من فقط خشم میکائیل رو زیادتر میکاِر. توجیح های بیهوده

 .سکوت اختیار کنم تا خودش آروم بشه

بم ای که هم متعجبا ضرب دستم رو از روی دهنم پایین آورد و با یک بغض مردونه
 :کرده بود و هم ناراحت، گفت

 .غیرتلبت پاره شده. وای... وای خاک تو سر من بی-

 نگو... آخ-

 :دوباره دستم رو روی دهنم گذاشتم و با نگرانی گفت

 .جان! ببینمت-
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خون لبم رو با دستمال تمیز کرد و خودش صورتم رو با آبی که داخل ماشینش بود 
 .شست

ی بزنم و بیشتر از این ناراحتش کنم. زنگ زدن خواستم حرف درد داشتم اما نمی
 .افسر اومد و کروکی کشید

حالی نشسته بودم و هی زدن، من با بیتموم مدتی که داشتن با افسره حرف می
 .ام خشک نشهدادم تا بلکه لب زخم شدهآب دهنم رو قورت می

ائیل تا داد، اما میکباالخره هم همون مرده مقصر شناخته شد و باید خسارت می
 ".خوام، فقط باید از خانومم عذر خواهی کنهحال من رو دید، گفت: "خسارت نمی

چون و چرا از من عذر خواهی مرده هم که بخاطر رفتارش شرمنده شده بود، بی
 .کرد و قال قضیه کنده شد

ی کوچکش برانداز کردم. لبم به شدت آفتاب گیر رو پایین دادم و خودم رو توی آینه
 .ی لبم کامال کبود شده بوده بود و زخم گوشهباد کرد

کرد و عین اومدم بخندم زخم لبم سر باز میدار شده بود، اما تا میام خندهقیافه
 .سوزوندچی تا ته وجودم رو می

کرد، یا با نگرانی کشید و سرزنش میمیکائیل هم با هر آخ من یا سرم داد می
 .دادیرفت و خودش رو فحش مام میقربون صدقه

 .اش رو تو کوچه علی چپ جا گذاشته بودانگار ثبات شخصیتی
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کرد الهی، پیراهن خودش هم تو دعوا پاره شده بود و از اون جایی که هی اخم می
اش دوباره عود کرده دادم میگرن بد پیلهداد، احتمال میاش رو ماساژ میو شقیقه

 .طر من فقط حرف شنیده بودباشه. نگرانش شده بودم، نگران مردی که امروز بخا

هر چقدر بهش گفتم حالم خوبه و نیازی به دکتر نیست، قبول نکرد که نکرد. معتقد 
فهمم، باالخره اون قدر گفت که من هم دیگه بود که االن داغ شدم و درد رو نمی

 .مخالفتی نکردم و راهی درمانگاه شدیم

، یکی اون وری. یک رفتداخل اورژانس هر کی هر کی بود. یکی این وری می
ام رو بگیرم. اما واقعا خندیدن با تونستم جلوی خندهطوری شده بود که دیگه نمی

 .اون حجم از زخمی که روی لبم جا خوش کرده بود، سخت بود

سالی نوبتمون شد و من و میکائیل با هم وارد اتاق معاینه شدیم. دکتر، مرد میان
نوشت. همزمان با این که روی رقه میبود که تند تند با خودکار چیزی توی و

نشستم، زیر زیرکی هم به دستش نگاه کردم. َای، یک خط صندلِی کنار دکتر می
 .ای داشت که توصیفش نکنم بهترهچرِت خرچنگ قورباغه

 .بدبخت انگار با خودش و خودکار جنگ داشت

 .آروم خندیدم و جدی به سمتم برگشت

 خوب؟-

 .میکائیل پیش دستی کرد

 ...دعوا تو-

 مریض شمایی یا ایشون؟-
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 .هر دو اخم کردیم و دکتر رو به من ادامه داد

 مشکلت چیه؟-

 .اعصاب تنها صفت مناسبش بودبی

 .اشتباهی مشت خوردم-

ام رو گرفت و صورتم رو یکم این ور، اون ور کرد. با حرص نفسم رو بیرون چونه
 .به نوشتنام رو گرفت و شروع کرد خیالی دفترچهدادم و با بی

 .س که براش پماد نوشتمچیز مهمی نیست. یک ورم و کوفتگی ساده-

دار، من رو به چپ چپ نگاهش کردم و میکائیل با یک "خسته نباشید" طعنه
 .سمت در هدایت کرد

 .جلوی در به همدیگه نگاه کردیم و یهو زدیم زیر خنده

ده سروته قضیه رو خوب خنده هم داشت، این همه راه بکوب بیا، با یک پماد سا
 !هم بیارند واست. نچ نچ

سرم رو تکون دادم و دست میکائیل رو محکم گرفتم. بعد از گرفتن داروهای مورد 
 .نظر، از درمانگاه بیرون زدیم

 درد که نداری؟-

 :کمربندم رو بستم و گفتم

 .شهس که اونم زود خوب میشمشیر نخوردم که، یک خراش ساده-

 .تارت زدبا آرامش پلک زد و اس
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 .کرد، اما شش دانگ حواسش پی من بودفرمون رو هدایت می

 .آخ که عاشق همین توجهات خاصش بودم

 .ای داشتاصال یک حال و هوای دیگه

 .جلوی در خونه ایستاد، ترمز دستی رو کشید و من سرم رو به سمتش کج کردم

 آی باال؟نمی-

 :لبخند زد و با محبت گفت

 .زنم حتمایک سری می فعال کار دارم، اما شب-

 .باشه. پس فعال-

 .یدبوسام رو محکم خواستم در رو باز کنم که دستم رو کشید گونه

 .کنن خانم بی بخار مناین جوری خداحافظی می-

گن ش کردم. جدیدا خیلی پررو شده بود، راسته که میای حوالهبا خنده چشم غره
 .حیا رو ُشسته شده کنار گذاشته بود شه. میکائیل دقیقاروی مرد بعد ازدواج باز می

 .دیگه هم تو کارای مردونه دخالت نکن-

 :دهن کجی کردم و با حرص گفتم

 .دستور نده آ-

 .ید و نوازش کردبوسپشت دستم رو 

 !دستور نبود، خواهش بود-
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زنه اما ُگزیده! یک جوری ام. میکائیل عین خود منه، کم حرف میقشنگ الل شده
 .شهیکه دهن آدم قفل م

 .اش، از ماشین پیاده شدمهای گرد شدهتوجه با چشمبعد هم بی

های ماشین بهم کلید رو توی قفل چرخوندم و تا داخل شدم، صدای جیغ الستیک
 .فهموند که رفته

 .ام رو همون جا توی حیاط درآوردم. آی پختم از گرماهوفی کردم و مقنعه

 مامان؟-

 .بند کفشم رو باز کردم

 .! سالمجان مامان-

 .ام رو به آغوش پر مهر مامان سپردمقراری درآوردم و تن خستهکفشم رو با بی

 .کافی بود بوی تنش به مشامم بخوره تا دردهام تسکین پیدا بکنند

اش عین آب زالل و گوارایی بود که توی وجودم روان شد. وای مامان... هبوس
 ...مامان

 !مادر چیه اصال؟

هاش دوای دردهای ه حتی با تمام زورگویییک موجود دوست داشتنی ک
درمونه. مامان، من رو به زور شوهر داد، اما دل چرکینم زود باهاش صاف شد. بی

 !اش کم نشهی هیچ پدر و مادری از باال سر بچهوای که سایه

 قربونت برم من مامان. چرا انقدر خوبی آخه؟-
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مال مامان بود، ناز و یدم و من غرق شدم تو مخزن نازی که فقط بوسدوباره 
 !ای که خریدارش فقط و فقط مادرم بودعشوه

ی مامان صورت کبودم رو دید و شروع کرد به نفرین کردن. اون قدر اون راننده
بیچاره رو نفرین کرد و پشتش آه کشید که فکر کنم بدبخت ناقص شد. منم که جز 

 .ای بلد نبودمخندیدن کار دیگه

اش روی سرم آرومم کرد و هبوساش گذاشتم. و روی شونهکنار بابا نشستم و سرم ر 
 .ترنوازشش لوس

 قشنگ بابا؟-

 جونم؟-

 خوشبختی؟-

ی سیاه تلوزیون شدم. گر صفحههام رو باز کردم و چند دقیقه با سکوت نظارهچشم
 !فکر کردم. آره، زندگی خوب بود

 .لبخند روی لبم دل آشوب خودم رو آروم کرد

خوبه! زندگی با میکائیل طعم اون شاهتوتی رو داره که از بین خوبه بابا، زندگی -
هزار تا، فقط همون یه دونه شیرین و ترشه. وجود میکائیل زندگی رو برام به دو 
طعم عالی تقسیم کرده. ملسه، اون قدری شیرین نیست که دلمو بزنه و اون قدر 

 نچشیدمش. هم ترش نیست که حالمو به هم بزنه. طعمش یه جوریه که تا حاال
داره، و خیلی کارهای زنه، احترامم رو نگه میهای به جا میکنه، حرفناراحتم نمی

کردم. خوبه بابا! زندگی، تا این جا خـیلی خوب دیگه که حتی فکرش رو هم نمی
 .بوده. طعمش زیر دندونم گیر کرده. مرسی که مجبورم کردید با قبولش کنم
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غل و قشه. منم خندیدم، خوشحال ون تِه تهش که بیی بابا از ته دل بود. از اخنده
ی اون اصرار بودم. اجبار بابا گرچه برایم ناخوشایند بود، اما حاال میفهمم که همه

 .ها بخاطر خودم بوده و ممنونش هم بودم

 :ید و گفتبوسسرم رو محکم 

 !خدا رو شکر! خدا رو شکر-

ه چیزی یادم افتاده باشه، با ی ملوس خودم رو لوس کردم و انگار کعین یک گربه
 .ترس و بلند بابا رو صدا زدم

 !جانم بابا-

 !ترسممی-

هاش همیشه تردید گفتم. بابا از همون اولش محرم اصرار دلم بود. بابا و حرفبی
داد. هیچ کرد، راه درست رو نشونم میام میمنطقی و عقالنی بودند. راهنمایی

هاتم. چیزی رو بهم تحمیل نکرد، اما قانعم وقت سرم داد نزد، حتی بخاطر اشتبا
 .کردکرد. نه تنها با من، بلکه با پری و میثاق هم همین طوری برخورد می

یادمه پروانه هفده سالش بود که اومد به بابا گفت عاشق شده، مامان کلی سرش 
اش، بدون این که داد کشید که خجالت بکش. اما بابا با لبخند و اون آرامش ذاتی

دونم اون روز بابا چی اش. نمیی غیرتش دود کنه، پروانه رو برد تو اتاق مطالعهالک 
گفت و پروانه چی شنید، اما همون حرف بابا بود که پروانه دست از سر عشق 

 .اش برداشتبچگانه

 .چه روزایی رو گذرونده بودیم
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 ترس از چی امید بابا؟-

 .بی ندارمکشه. احساس خواز عاقبت چیزی که انتظارم رو می-

 .دونی، گوش شنوای خوبی هستماگر صالح می-

ی لبخند زدم و با یک نگاه، شروع کردم به گفتن اتفاقات اخیر. از کارم و خواسته
 !سرهنگ، از تعصب و مخالفت میکائیل. از همه چی گفتم، از همه چی

 کنی دخترم؟خودت چی فکر می-

 .بابا رو بغل کردمسرم رو کمی جا به جا کردم و دست گرم و پر مهر 

خواد کمکشون کنم. اولش راضی نبودم، وقتی سرهنگ بهم گفت عصبی دلم می-
شه ساده ازش بگذرم. نمیتونم هم شدم. ولی نشستم و خوب فکر کردم، دیدم نمی

 !تونمدونم که میبابا، من می

ام بهم قوت اش روی پیشونیهبوسهاش شد و با یک لبخند از ته دل مهمون لب
 .ب دادقل

خوام بگم خطرناکه، ترسناکه یا حتی توانش رو نداری. چون من به دخترم و نمی-
ری و مشکلی دونم که خودت با عقل و منطق جلو میهاش ایمان دارم. میتوانایی

دونم غیرتش آد. ولی این وسط میکائیل هست، همسری که میبرات پیش نمی
اش کنی. اما یادت ات راضیهای زنانههتونی با حربده. اما تو زنی، میاجازه نمی

 باشه اگر راضی نشد زیاد اصرار نکنی. باشه بابا؟

 :هام گذاشتم و با خیالی آسوده گفتمدستم رو روی چشم

 !چشم-
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**** 

شب شد، میکائیل هم اومد. به استقبالش رفتم و جلوی در ورودی، درست جلوی 
و انگار که تازه یادش افتاده  چشم بابا بغلم کرد. خجالت زده اسمش رو صدا زدم

 .باشه خودش هم شرم زده شد

 :لبش رو گاز گرفت و آروم و معذب گفت

 .کشی آخرمنو می-

ای که به زبون آورده بود هام تا حد امکان گرد شده بودند و متعجب از جملهچشم
 :گفتم

 وا... به من چه؟-

دار بابا رو که دیدم، دیگه جوابم رو نداد و با احترام به سمت بابا رفت. لبخند معنا
 .واقعا نتونستم جو رو تحمل کنم و به آشپزخونه پناه بردم

مامان همزمان با ورود من به آشپزخونه خارج شد و صدای سالم، احوال 
 .شون به گوشم رسیدپرسی

برای خودم یک لیوان آب ریختم و یک نفس سر کشیدمش. حرارت تنم با خنکِی 
 .لوی بابا هم آبرو برام نموندآب از بین رفت. وای که ج

سینی چای رو روی میز گذاشتم و تا خواستم کنار مامان بشینم، با چشم و ابرو به 
 .میکائیل و جای خالی کنارش اشاره کرد

 .هایی افتاده کنار میکائیل نشستمکالفه هوفی کشیدم و با شونه

 !چه خبر میکائیل جان-
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 .رو تو هم گره زدمهای دستم دستی به صورتم کشیدم و انگشت

 .سالمتی، خبر خاصی نیست دایی جان-

 مامان اینا خوبن؟-

 .سالم دارن خدمتتون-

های بابا ام جک کردم و گوشم رو به تعارف تیکه پاره کردندستم رو زیر چونه
 .سپردم

هاشون فرو رفته بودم که اصال نفهمیدم کی بابا از جاش بلند شد انقدر تو بهر حرف
 .دستم رو گرفتو میکائیل هم 

 خوبی خانمم؟-

 :با لبخند گفتم

 .اوهوم، اومدی تعجب کردم-

 اومدم؟نباید می-

 من اینو گفتم؟-

 .اش رو باال برد و سرش رو به چپ و راست تکون دادولوم خنده

 پروانه و میثاق کجان؟-

 .به قول خودشون رفتن دور دور شبانه-

 تو چرا نرفتی؟-



 

 
245

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 :دلخور گفتم هام رو تنگ کردم وبا حرص چشم

گن. وقتی هم چینن و به منم نمیبرن اصال؟ خودشون دو تا برنامه میمنو می-
 :گهآم، میثاق میگم منم میمی

 «.صدام رو کلفت کردم و با دهن کجی ادای میثاق رو درآوردم»

آد از این تو دیگه شوهر داری، عیبه با ما کله شقا همراه بشی. ایش، انقدر بدم می-
 .رفتاراش

 :ید و گفتبوسمیکائیل با خنده سرم رو 

کنیم، اصال شما صبر قربونت برم من، خودم نوکرتم. دوتایی همه جا رو سیر می-
 .گیرمکن من برادر زن گرامم رو ببینم، بد حالشو می

با ناز و غمزه خندیدم و موهام رو پشت گوش فرستادم. از ذوق حمایت میکائیل 
ام به جای صعود، ها جنبهونه کله ملق بزنم. تازگیکم مونده بود بلند شم و وسط خ

 !نزول کرده بود

 .شیطون نشو-

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 خوام دلتو ببرم. حرفیه؟شوهرمی، اصال می-

لبخندش رو جمع کرد و با یک دنیا عشق و اشتیاق به صورت و حرکاتم چشم 
ها . دیگه مثل قبالشدمخود میدوخت. این نگاهش رو دوست داشتم، از خود بی

نبود که از این نگاه سوزانش فرار کنم و به فحش ببندمش. حاال آرامش داشتم، با 
 .هاش آروم بودممیکائیل و پشتیبانی
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 .کنیام میدل من خیلی وقته برات رفته خانـم. شما با این کارات فقط جنون زده-

ی تو  دونید، زن که از طرف مردش مورد ستایش قرار بگیره دیگهمی هیچ هما و غما
گیره. خلقت زن این طور بوده و هست، که منبع ناز باشه، زندگی گریبانش رو نمی

بلد باشه چطور با مردش بسوزه و بسازه. اما معشوق بودن، یک چیز دیگه هست. 
 :گهشه، به قول مامان که میاون وقته که دیگه دنیا گلستون می

چون حتی اگر تمام عشقش رو به پای اون ی یک زن به مرد پوچه، هیِچ، عالقه»-
دونه! ره، در حالی که نقطه ضعفت رو میمرد بریزه چشم مرد پی یکی دیگه می

اما... اما واویال از اون روزی که یک مرد عاشق یک زن بشه. کافیه فقط ف بگه تا 
 «.مردش با پای پیاده تا فرحزاد رو طی کنه

برم. اصال نه، دارم با تمام وجود تش پی میاالن دارم به راز نهفته تو تک تک جمال
کنم ی بارز یک مرِد عاشِق. وای که احساس میکنم. میکائیل نمونهحسش می

 .ام، رفتار میکائیل با من دقیقا همین طورهملکه

 :لبخندی به روش پاشیدم و دم گوشم گفت

 ی ما؟آی خونهاز دایی اجازه بگیرم، امشب می-

 .دونمنمی-

 خوب؟ نه نیار،-

. 

 .ی کمک به مامان از دستش فرار کردمآروم لبخند زدم و به بهانه

 .هامم گل انداختنزد بیرون، مطمئن بودم لپوای انگار قلبم داشت از حلقم می
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سفره رو با کمک مامان چیدم و در آخر دیس برنج رو وسط گذاشتم. دهنم آب 
 .ی رنگارنگ اشتهای کورم رو باز کرده بودافتاد، سفره

 .ها رو اشغال کردمبابا و میکائیل رو صدا زدم و خودم هم یکی از صندلی

 .الحق که دستپخت مامان تک بود

*** 

 ...زیاد شیطونی نکنید آ-

 :با شرم و تحیر از مامان فاصله گرفتم و معترض گفتم

 !عه، َاه... مامان-

 :ید و بجای تشر، آروم گفتبوسمحبت آمیز صورتم رو 

 !بینمت، خداحافظتونا میبرو قشنگم. فرد-

شد. از روی مامان و بابا با هزار زحمت سعی کردم عادی باشم، اما واقعا نمی
 .کشیدم، درواقع این حس با گوشت و استخونم عجین شده بودخجالت می

 :باالخره بعد خداحافظی سوار شدم و گفتم

 .وای آبروم رو بردی-

 ."یک بوق زد، یعنی "خداحافظ

 !خانم. خالف که نکردیمجونم به فدات -

 شد از خیر امشب بگذری؟خوب آخه نمی-
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. 

 !نه، اصال-

اش به گوش فلک رسید. وقتی این طوری مردونه با اخم نگاش کردم و قهقهه
هاش خیلی ه بارون کنم. این خندهبوسخندید دوست داشتم سر و صورتش رو می

برد و به چپ و راست نشست. مخصوصا وقتی سرش رو عقب میبد به دلم می
 .دادتکونش می

 شد؟ماشین چی-

 .ندیدی االن؟ کامل درست شده دادم تعمیر،-

 .سرم رو تکون دادم و به گفتن یک خوبه اکتفا کردم

*** 

 .راضی کردن میکائیل کار حضرت فیل بود

زد و اصال هم اومدم یک کلمه در مورد پرونده بگم با اخم و تخم سرم داد میتا می
استم آورد. اون شبی که خونشون موندم هم خوناراحتی من رو به روی خودش نمی

اش کنم، اما باز هم نشد. تو اوج ناز ازش خواهش کردم ام راضیبا ترفندهای زنانه
خوام چیزی بشنوم" ی "نمیو میکائیل عین یخ، سفت و سرد شد و با گفتن جمله

 .تخت و راحت گرفت خوابید. یعنی تا خود صبح مات رفتارش مونده بودم

 .م قهر کرده بودهای تخس باهادرست از اون شب هم مثل پسر بچه

با صدای تق مانند لیوان چای که توسط خانم احمدی روی میزم گذاشته شد، از 
هپروت بیرون اومدم. با نگاهم ازش تشکر کردم و اون با لبخندی که شده بود عضو 
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کاری زل زده بودم به بخار   جدا نشدنی صورتش، سر پستش رفت. منم از سر بی
هام رو دور تن لخت لیوان حلقه جفت دست چای خوش رنگی که روی میزم بود.

 .کردم و با یک نفس عمیق گذاشتم برای چند لحظه فکرم آزاد بشه

هایی نه چندان دور، درست زمان ها... گذشتهآخ، دلم لک زده بود برای گذشته
ام. لبم به خنده باز شد و صدای زنگ تلفن داخلی ذهنم مغشوش کرد. کودکی

 :فتمارتباط رو وصل کردم و گ

 بله؟-

 !خانم زمانی اومدن-

قسمتی از مغزم رو که قرنطینه شده بود، ریستارت کردم و سعی کردم اسم زمانی 
 .رو بخاطر بیارم

 .خواست از شوهوش طالق بگیرهآهان، همون زنی بود که می

 .شون کن داخلراهنمایی-

 !چشم-

 .صدام رو صاف کردم و تره موی پریشونم رو هم عقب فرستادم

ی ورود رو صادر کردم، خودم هم به احترام موکلم از جا به در خورد و من اجازهتقه 
 .برخاستم

 .خوش اومدین-

 .زدی زیباش خستگی رو داد میزن جوانی بود، اما شکسته و شکست خورده. چهره
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 .ممنون-

های دستم رو تو هم گره زدم و منتظر نشست و منم به دنبالش نشستم. انگشت
 .نگاهش کردم

 وب؟خ-

 تونی منو خالص کنی؟دیگه خسته شدم خانم علوی، می-

 .کنهتر میخوشبختانه حق طالق با شماست و این کار ما رو راحت-

 .سرش رو تکون داد و من تمام مراحل طالق رو براش توضیح دادم

 .اون قدری که در آخر دهنم کف کرده بود و چای خوش رنگم از دهن افتاده بود

هایی که خانم زمانی، سرهنگ وارد اتاقم شد. شوکه و با چشمدرست بعد از خروج 
 :از حدقه بیرون زده بودند نگاهش کردم و زمزمه وار و ریز گفتم

 !سرهنگ-

هاش نشونده بود و با محبت من رو که پشت میزم ایستاده تبسم کم رنگی رو لب
به میزم آنکه حرفی بزنه یا حتی سالم بده صندلی چسبیده کرد. بیبودم رصد می

 .رو برای نشستن انتخاب کرد

 ی پرستیژته دخترم؟گفته بودم این میز برازنده-

 .خجول و سر به زیر میز رو دور زدم و صندلی رو به رویی رو اشغال کردم

 !نه-

 .گمپس حاال می-
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 :لبخندی به مهرش زدم و گفتم

 رسوندم، چرا خودتون رو تو زحمت انداختید؟زدید خودم رو میزنگ می-

نه دیگه، یک بارم ما اومدیم محضر شما دخترم. خسته شدی بس که اومدی و -
 .رفتی

 !نه این چه حرفیه-

 اش کنی؟خوب! تونستی راضی-

 .با شرمندگی سرم رو پایین انداختم و لبم رو محکم گاز گرفتم

 ندازه.آم بگم "ف" داد و هوار راه میذاره در این مورد حرف بزنم. تا مینه اصال نمی-
ده، وگرنه ای رو بهش نمیسرهنگ درکش کنید، غیرت و تعصبش چنین اجازه

 .خواد رو حرف شما حرف بیارهمیکائیل دلش نمی

 .سرش رو تکون داد و متفکر پای چپش رو روی پای راستش انداخت

فهممش. اما باید راضی بشه. تو تنها کیس مورد نظری هستی که دونم، میمی-
 .ترم فقط شش روز تا روز موعود باقی موندهمیشه بهش تکیه کرد. دخ

شد که کرد. باورم نمیسکوت کردم، ذهنم کنکاش این چند روز باقی مونده رو می
 .شدام باشه، اصال باورم نمیبعد شش روز عروسی

ی اصِل شایان و شاهین رو با اره برقی افتاد. باید ریشهاما... عروسی باید عقب می
گذشتم تا دنیا آباد بشه. تا ، از روزی که برام رویا بود میکردم. مِن عروسقطع می

 .تر کنهشیرینی زندگی کام هم وطنام رو شیرین

 .های خودم وارونه کنمام رو با دستذاشت زندگیام نمیاما کاش ترس و واهمه
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موند... کاش از اون لباس سفید دنباله دار مورد کاش حسرت عروسی به دلم نمی
 .گذشتمام نمیعالقه

ای به حضور سرهنگ بکنم، ازش با میکائیل تماس گرفتم و بدون این که اشاره
خواستم به دفترم بیاد. اون هم بدون فوت وقت پذیرفت و گفت تا نیم ساعت 

 .رسونهدیگه خودش رو می

منظرش بودیم و مثل همیشه آن تایم بود، سر نیم ساعت کنارمون نشسته بود و 
 .ردکبا اخم فقط تماشا می

کرد که انگاری به خونم تشنه هست، البته حقم یک جوری با حرص نگاهم می
 .داشت. بیچاره رو تو عمل انجام شده قرار داده بودیم

 .سرهنگ من یک بار نظرم رو اعالم کردم، دوست ندارم برای بار دوم تکرارش بکنم-

دم که ول میها رو در نظر بگیر. من قاما همسرت راضِی سرگرد، تو هم همه جنبه-
 .ترین خطری تهدیدش بکنههام مراقبت کنم و نذارم کوچکاز همسرت عین چشم

ی حرفش رو از قبل از این که زبون میکائیل تو دهنش بچرخه، خود سرهنگ ادامه
 .سر گرفت

کنم که رضایتت رو من مافوقت نه؛ بلکه به عنوان یک پیرمرد ازت خواهش می-
 .دمکه مواظب خانم علوی باشم، قول شرف می  دماعالم کنی. من قول شرف می

وار سرم رو پایین انداختم. خوب به من میکائیل با غیظ نگاهم کرد و من بیچاره
 !کنه؟چه؟ مگه من ازش خواستم که این طوری نگاهم می

 .شهشه، نمینمی-
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 .ولی و اما و اگر نیار تو کارت، فقط یک کلمه بگو و خالص-

گرفت، یعنی اوج نداخت و با پاهاش رو زمین ضرب میوقتی به موهاش چنگ می
 .اش نمایان شده بودخشم و کالفگی

اش هویدا بود، ناراحت و مغموم نگاهش کردم و با درد و رنجی که کامال تو چهره
 .سکوت اختیار کرد

دونستم خوشحال باشم یا غمگین. اصال ی مورد نظر ابالغ شد. نمیاین یعنی اجازه
های عالم تو وجودم سرازیر شد، ترس، ندم یا گریه کنم، تمام حسدونستم بخنمی

 ...دلهره، استرس و

ای از وجودش رو ازش گرفته باشند، میکائیل اما حال خوشی نداشت، انگار که تکه
اش فراری حس بود و حال نزاری داشت. به قدری که رنگ از رخ همیشه بهاریبی

 .شده بود و من رو نگران کرده بود

 .داد. نه خوشحال بود، نه ناراحتگ هم چیزی بروز نمیسرهن

کرد و این حالت برای مردی به اقتدار سرهنگ بعید نبود. آروم کامال خنثی عمل می
 .از جام بلند شدم و از پارچ روی میز، یک لیوان آب برای میکائیل ریختم

 .کردمگفت بغض کرده. آره، دقیقا درست فکر میحسم می

 .دارش رو دیدم فهمیدمهای نمتم، وقتی نگاهم کرد و چشموقتی کنارش نشس

 .ته دلم قلقلک داده شد و با لذت لبخند زدم

 .غیرت و تعصبش برام تازگی داشت، غیرتی که فقط برای من بود
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ها کشیده به خواست سرهنگ حاضر شدیم تا به مالقات شاهین بریم و نقشه
 .بشند

اش از صورتم َکنده جدا نشد. نگاه خیره تو طول راه دستم از دست سرد و لرزونش
ترسید، نگران بود و این کامال از رفتار نشد، بغضش هم برطرف نشد. میکائیل می

ای تو دلم و گفتارش مشخص بود. من اما ریلکس بودم، درسته یک نیمچه واهمه
رخنه کرده بود، اما دیگه تا اون حد نبود که چنگ به سر و صورتم بندازم و کولی 

 .زی دربیارمبا

تونم، از پس این کار هم بربیام. اما تا حاال شنیدید به خودم قبولونده بودم که می
 !زنه؟جا آدم رو زمین میکه اعتماد به نفس بی

ی اوجش رسیده بود، مثل ام به نقطهی بارز بودم، غرور و خودباوریمن یک نمونه
 .شههمه جا پخش میکنی و یهو ی گاز داری که یهو بازش میهمون نوشابه

*** 

کنار سرهنگ نشستم و میکائیل باال سرم ایستاد. نگاهش به شاهین اخم آلود و 
 .کردی اتاق و خود شاهین رو تحمل میتنفر آمیز بود. انگاری که به زور هوای خفه

اما اون، انگار برگ برنده دستش بود که اون طور خونسرد و دست به سینه 
 .کردنگاهمون می

 نتیجه؟خوب! -

 .سرهنگ دستش رو روی میز گذاشت و کمی به سمت جلو متمایل شد

 ات چیه؟نقشه-
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خندید، عاری از هر گونه شکست یا ترس. تیز نگاهم کرد، درست عین گرگی که به 
 !اش خیره شدهطعمه

 .تونم از برادرم انتقام بگیرمخوبه، منم می-

 .د شده غریدهای کلیام گذاشت و با دندونمیکائیل دست رو شونه

کشمت. زنده زنده چالت یادت باشه که یک مو از سرش کم بشه، خودم می-
 .کنممی

 !باز هم خندید، آروِم آروم

انگار براش تفریح بودیم، از این حرکتش خوشم نیومد و اخم مهمون صورتم شد. 
 :با خصم گفتم

 ات برای چیه؟جناب رستاک! خنده-

 :نفسی کشید و گفتم

زنیم، باشی، ما داریم در مورد برادرت و باند بزرگش حرف می االن باید جدی-
تر دستگیرش کنیم. خوای، ما استتار تا راحتی نابودی برادرت. تو انتقام میدرباره

دونی که مِن وکیل هیچ ربطی به تو و برادرت و این پرونده خودت هم خوب می
 .مونم نکنندارم، اما قبول کردم که باشم، تا آخرش باشم، لطفا پشی

 .اش بودی شیطانیاین بار نخندید، اما پوزخندش بدتر از خنده

 !زنگ خطر تو گوشم به صدا دراومد، ولی چرا نادیده گرفتمش

رفت. واقعا ای به کمک هوش شاهین که مو الی درزش نمینقشه کشیدیم، نقشه
 .دونست چی رو با چی تطبیق بده تا درست از آب دربیادزرنگ بود، می
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ی قبلی فراری داده بشه و من به صورت ر شد تا روز دادگاه، شاهین با نقشهقرا
شد، اما بدون مهمون تا شایان نمایشی توسطش دزدیده بشم. عروسی گرفته می

رستاک شک نکنه. همه از این مسئله راضی بودیم، به جز میکائیلی که تمام مدت 
 .کردبا نگرانی نگاهم می

 !مستانه-

 :با محبت گفتم

 جانم؟-

 مطمئنی؟-

 .دستش رو گرفتم و نامحسوس نوازشش کردم

دونی که مطمئن تر از همیشه عزیز من. نگران نباش، به من اطمینان کن. می-
 .تونممی

ام دست خودم نیست. شایان از من کینه داره بهت ایمان دارم، اما ترس و نگرانی-
 .خوام انتقام من رو از تو بگیرهو نمی

ونم زیاد قابل اعتماد نیست، اما من رو عشقش به نیلوفر شاهین هست. مید-
مودت ریسک کردم. قسمش دادم و قسم عشق چیزی نیست که بتونه اون رو 

 .بشکنه

 .اش خارج شدسرش رو تکون داد و آه عمیقی از سینه

قبولت دارم مستانه، باید مراقب خودت باشی، باید داره. اگر خار کف پات بره؛ من -
 .خانممشم داغون می
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 :لبخندی به پنهای صورت زدم و گفتم

 دونه؟عمه می-

 !ها که نکشیدهدونی که برا اون روز چه نقشهراضی کردنش با خودت. می-

 .پلک زدم و خیره خیره نگاهش کردم

کردم. کردارش ستودنی بود. این ارزش این مرد باالتر از اون چیزی بود که فکر می
 .لم بشینهشد مهرش به درفتارهاش باعث می

** 

رسید. برای اولین بار تو د میشد خدا باید به دای لج داشت، چپ که میعمه دنده
دونستم احترامی نکردم چون میعمرم از عمه عزیزم سیلی خوردم. اما دم نزدم، بی

اش، یعنی ی عمیقش به برادر زادهی حرکات عمه از روی احساسات و عالقههمه
 .من بوده

دارش رو به جون خریدم. های بغضنشستم و تمام سرزنش سر به زیر جلوش
داد، وقتی رفتار مالیم و آرومم مظلوم شده بودم و عمه برای مِن عروسش جون می

ام رفت. راضی شد به اون عروسی رو دید، با گریه بغلم کرد و هزار بار قربون صدقه
 :ساختگی، اما گفت

 .کنمم حاللت نمیاگر آسیبی ببینی، به خدا که بخاطر دل پسر -

یدمش و بهش قول دادم حافظ خودم باشم و عمه، من رو به خدای خودش بوس
 .سپرد
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گذشتند و حاال فقط بیست و چهار ساعت به روز روزها تند تند پشت سر هم می
زد، موعود باقی مونده بود. مامان که کال باهام قهر کرده بود و حرف هم به زور می

کرد. اختالف نظر بین بابا و مامان زیاد شده دعوت می اما بابا من رو به آرامش
بود و گویا به تریج قبای غیرت میثاق هم برخورده بود. داداشم راه به راه اخم 

 .زدداد و هی با زبونش نیشم میتحویلم می

پروانه هم نگران بود، برای اولین بار این حالت رو از خواهر و برادرم دیده بودم. 
خواست دلیل غم و ایندی، ناراحت کننده بود. چون دلم نمیبرام در عین خوش

 .شون بوده باشمغصه

وحشتناکی که  بوسپروانه دید خوبی نسبت به این مسئله نداشت و برام از کا
گفت تا نظرم رو تغییر بدم. اما من ْپِی همه چیز رو به شب گذشته دیده بود می

 .تنم مالیده بود و هیچ راه پس و پیشی نداشتم

ی ساعت هم مثل هر روز نبود که ُکند جلو بره و خون من رو تو شیشه بکنه. عقربه
داد. تو رو خدا ببینید، خیلی ُرند و تند به طی کردن مسیر َدَورانی ساعت ادامه می

 .ساعت هم با من سر لج داره

 :نمکین به افکارم خندیدم و مامان با تشر گفت

 ...یشگاه و تاالر، باید بری... بریچیه؟ خنده داره؟ که فردا به جای آرا-

ی من پر کشید. ابروهام به هم پیوند خوردند و از شدت یهو بغضش ترکید و خنده
 .ناراحتی آه کشیدم

 .بابا نچی کرد و من مامان رو محکم بغل کردم

 !آخه مگه قراره برم بمیرم مامانم-
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 .وشکونی از بازوم گرفت و آخ پر درد من بلند شد

های طالقت ه، مگه تو پلیسی که ماموریت هم بری. همون پروندهآخه ذلیل شد-
 !رسید؟کردی دنیا به آخر میرو جفت و جور می

پوستم بدجور به ذوق ذوق افتاده بود، اما بخاطر حال مامان حتی جاش رو هم 
 .مالش ندادم

ی کاری من همینه. چه بخوام، چه نخوام باید قربونت برم من مامان. حیطه-
بدم، چون قسم خورده ام. یک وکیل قسم خورده که باید کارش رو به انجامش 

نحو احسن انجام بده.درسته، حق با شماست، من پلیس نیستم. اما آدم که هستم 
 !مامان

 :هق زد و بابا گفت

دونی که مستانه دختر متکی به خودیه. بجای خانم دل بچه رو خالی نکن، می-
 .زیزمگریه بلند شو براش دعا کن، پاشو ع

 :ی خونسردی بابا کرد و گفتای حوالهمامان چشم غره

 .تو حرف نزن که دلم از تو یکی پر تره، با اون شکمت که رو اعصابمه-

ی پروانه خونه رو لرزوند. من هم بی صدا خندیدم. میثاق پق خنده رو زد و قهقهه
 .وای امان از دست مامان

 .کردمامان نگاه میبابا رو نگم دیگه، با دهن باز و چپ چپ به 
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راستش رو بخواید مامان من، رو هیکل حساسیت خاصی داشت و بابا هم اخیرا 
شد چون مامان به شدت از مردهای شکم درآورده بود، و این برا بابا گرون تموم می

 .اومدشکم گنده بدش می

 .یدمبوسصورت سفید و خیس از اشکش رو 

 .پرونیگریه پارازیت خنده می  فدای تو بشم من مامان، که در اوج بغض و-

ای اش رو از سر گرفت و من همزمان با پری و میثاق َاه بلند و کشیدهدوباره گریه
 .گفتیم

 ی مامان. چرا راضی شدی؟ات بود دردونهفردا عروسی-

 :با خنده و اخم نگاهش کردم و گفتم

 !آگیریم. هان؟ اگر سالم برگشتم اگر سالم برگشتم، یک عروسی توپ می-

 :جیغ بنفش مامان تو گوشم پیچید و گفت

 !الل شی الهی-

 .یدمش. اما باز هم دلش صاف نشده بودبوسدندون نما خندیدم و 

عمه اینا اومدن، عمو فرهاد اصال جواب سالمم رو هم نداد. دلخور بود و رنجیده 
 .کردنگاهم می

وده که قبول هر چقدر هم سعی کردم قانعش کنم نشد، فقط گفت که به زوِر عمه ب
 .کرده چنین حماقت بزرگی بکنم
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دونستم هیچ کدوم راضی به رفتنم شون بودم. میی روی همهمن واقعا شرمنده
نیستن، اما بخاطر خودم و میکائیلی که نصفه نیمه راضی شده بود چیزی 

تونستم از گفتند. حداقل خوب بود! خوب بود که فقط قهر بودن، چون بعدا مینمی
 .ن دربیارمدل تک تکشو

کنار عمو فرهاد نشستم، یک لبخند موذی لبم رو تزئین کرد و عمو از من رو گرفت. 
تر نشستم. حاال دست عمو خبیث برای اسمای خندون ابرو باال انداختم و نزدیک

اش. محرمم بود، پدر شوهرم، و شاید به نحوی فرهاد تو دستم بود و سرم رو شونه
 !پدِر خودم

یدم. عمو دوست داشت حاال بوسحرکاتم کردم و صورتش رو خود شیرینی قاطی 
 .که عروسش شدم، بهش بگم بابا. ترفند خوبی برای آشتی کردن بود

 .شمبابا جون، لطفا رو از من نگیر که ناراحت می-

 .یدبوسچپ چپ نگاهم کرد و متقابال سرم رو گرم و پدرانه 

 .خام شدم من بابا جان. الزم به زبون ریختن نیست-

 :میلی گفتعمه خندید و مامان با بی

اش نیست. یعنی بودآ، االن انگاری نم یعنی چی آقا فرهاد؟ این بچه عقل تو کله-
 !شیدکشیده. شماها چقدر زود زود راضی می

بابا فرهاد با تأسف سر تکون داد و بابا امیر عباس آه عمیقی کشید که دلم رو صد 
 .بار سوزوند
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ترها دخالت نکنیم بهتره! خواد پیش بره. ما بزرگدلش میخانم، بذار هر طور که -
دونند تصمیم درست چیه. یادت میکائیل و مستانه دو آدم بالغ هستند و قطعا می

 !کردی؟رفته که شما خودت همیشه بلوغ فکری مستانه رو تحسین می

 .بابا فرهاد به تأئید از حرف بابا شتافت و تند سرش رو تکون داد

ی هاش رو چلیپای تنش کرده بود و خیرهکائیل اخمو افتاد، که دستنگاهم به می
 .های سرخ فرش زیر پاش شده بودطرح

کردم که میکائیل قلبًا و عمیقا راضی به دونستم و احساس میلبم رو تر کردم، می
 .کرداین کارم نیست، اما ظاهر متدین خودش رو حفظ می

ام شستم و مشغول بازی با حلقهناراحت از بحث پیش اومده، صاف سر جام ن
ای که نشون از متعهد و متأهل بودنم بود.لبخند زدم و سعی کردم شدم. حلقه

تمرکزم رو حفظ کنم، گرچه تو این َبلَبشوی جدال خانوادگی، کار بسیار سخت و 
 .طاقت فرسایی بود

 صورتم تموم شد (Make up) استرسم زیاد بود، به قدری که نفهمیدم کی ِمیک آپ
 .و کی لباس عروس رو تنم کردم

کردم. وقتی به خودم اومدم که جلوی آینه ایستاده بودم و خودم رو برانداز می
ای ی نقرههای خمار و به مانند زمرد، که دورش رو حالهدلربا شده بودم، با اون چشم

ُبردم. و قطعا با اون موهای فر رنگ اکلیِل براق احاطه کرده بود به راحتی دل می
 .ی طالیی رنگم، کم از عروسک نداشتمشده

آه کشیدم، یک آه از ته دل که کامال ناخودآگاه بود. اما اطمینان داشتم که غم و 
شد امروز کردم، میحسرت دلم رو به نمایش گذاشته. اگر لجبازی و پافشاری نمی
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 ای که برای گمراه کردن مضنون، لباِس عروس واقعی همسرم باشم، نه عروِس قالبی
 .ام رو، باالجبار به تن کنمدکلته و پرنسسِی مورد عالقه

 !پشیمون شده بودم. اما حیف، حیف که سود نداشت

آورد. دلم بد آشوب بود، بدتر از اون؛ بغض مزخرفی بود که به گلوم فشار وارد می
دونم چرا، دلیلش برام نامشخص بود. اما غوغای دلم، مثل سرماخوردگی نمی

 .کشیدو داشت جونم رو به آتش می سرایت کرده بود

مشوش بودم و تعریفات خانم آرایشگر، در خصوص زیبایی منحصر به فردم بیشتر 
ی اشکم منتظر یک کرد. بغضم در معرض انفجار بود و چشمهعصبانی و غمگینم می

 .ی کوچیک بود تا سیل راه بندازهاشاره

 .فسم بدتر از "بد" بودی تازه نحس خیلی بدی داشتم، گواِه دِل مخروب شده

 عروس خانم خوشگل. کسی که همراهت نبود؟-

ی ی "نه" رو زمزمه کردم. آخه یکی نبود بگه "بندهزورکی لبخند زدم و آروم کلمه
 "!خدا، وسط عملیات همراهم کجا بود

بند شنلم رو پاپیونی بست و در حالی که سعی داشت کاله رو طوری بندازه که مدل 
 :گفت  موهام خراب نشن،

 .کشهاشکالی نداره خانومی. االن آقات جور این چند ساعت رو تنهایی به دوش می-

 !فقط لبخند زدم. اونم نصفه نیمه و کامال مصنوعی

خواست صحبت کنم. پس فقط سرم رو تکون دادم نطقم کور شده بود و دلم نمی
 .و سعی کردم به خوش خیالی خانم آرایشگر قهقهه نزنم
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نهایی طی کردم و آروم به سمت در خروجی قدم برداشتم. میکائیل ها رو به تپله
اش رو که برق های ورنیتونستم نوک کفشکنار در وایستاده بود و من فقط می

 .درید رو ببینماش چشم میتمیزی

اش، کاله شنلم رو باال هام کردم و رسیده به چند قدمیلبخندی زینت بخش لب
 .زدم

 ...اما... اون... اون

تونستم حرکت فسم حبس شد، ولی لبخندم محو نشد. چون گیج بودم و حتی نمین
 ...کشید... قفل کرده بودمهام رو کنترل کنم. مغزم نمیلب

 کرد؟جا چی کار میاون این

 :ام رو به زور داخل دهنم چرخ دادم و با حیرت گفتمزبون نیم مثقالی

 !س... سرهنگ؟-

 .رت نگاهش توجه نکنمخونسرد خندید و سعی کردم به شرا

هایی که مثل المپ باالی سرم خاموش و پر از تعجب بودم، پر از عالمت سوال
 .شدندروشن می

حضور سرهنگ، این جا و با این وضع و حال بیشتر از این که بهم قوت قلب بده، 
 .دادرعب و وحشتم رو افزایش می

با این کت و شلوار سرهنگ، مردی که همیشه تو باورم مقید و متین بود، حاال 
اش رو به طرز زیبایی حالت داده بود برام اسپرت که جنتلمنانه موهای جوگندمی

 .شناختمی تازه کشف شده بود. من این مرد رو نمیمثل یک پدیده
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 شما؟ این جا؟-

 .الزم بود که به جای سرگرد، من این جا باشم دخترم-

م رو گول بزنم، دلیل سرهنگ تونستم خودنامطمئن سرم رو تکون دادم. اما نمی
 .ی ما این نبود و ممکن بود لو بریماصال قانع کننده نبود. اصال نقشه

 ...خوب... پس... پس-

 .ی مناسبی تحویل سرهنگ بدم و کالفه تاجم رو جا به جا کردمنتونستم جمله

 .ات کنمنترس دختر! چیزی نشده، اما بنا بر شرایط من باید تا تاالر همراهی-

 .ترسیدمترسیدم، واقعا میمی

تمرکز کافی نداشتم و ذهنم مغشوش شده بود. راحت نبودم، انگار یک چیزی مثل 
 .کردندمیخ رو با چکش تو قلبم فرو می

برای اولین بار، آرزو کردم میکائیل کنارم باشه. آرامشم، همسرم، آقای مهربونم... 
 !مفهومدلیل و بیدلم خواستش! بی

 ادرک و شعور من، َقدِرت رو ندونستم. مگه نه؟میکائیل... مرد ب

 !اگر از دستت بدم، چه کنم

ترین حسی که رم که برنگردم. مزخرفسرهنگ صدام زد و من احساس کردم می
 اش نکرده بودمتا به اون روز تجربه

** 

 .سوار شدیم و در عین ناباوری، سرهنگ خودش پشت رل نشست
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ام رو به ام، تعجب بیش از اندازهیرون زدههای از حدقه بچیزی نگفتم، اما چشم
 .کشیدرخ می

 .خوبی دخترم؟ استرس که نداری-

 ترسیدم؟تو خودم جمع شدم، وای وای چرا از سرهنگ می

 خ... خوبم-

 .همین

خواستند بر خالف میلم انگار چاقو بیخ گلوم گذاشته بودند و به ضرب و زور می
 .و به زبون آوردمی "خوبم" ر حرف بزنم که با اکراه کلمه

چند دقیقه گذشت و سرهنگ کیک و آبمیوه به دستم داد، تا سرم گرم خوردن بشه 
 .و ضعف نکنم

تردید داشتم، اما باالخره اصرار سرهنگ کار خودش رو کرد و مِن قحطی زده شروع 
 .ای خیلی بهم مزه دادبه خوردن کردم. گرسنه بودم و کیک مغزداِر خامه

 .ی بلند باالیی کشیدمگی خمیازهتشکر کردم و با خست

سر سنگینم رو به شیشه تکیه دادم و تن سرد و لرزونم رو خودم به آغوش گرم 
 .خودم دعوت کردم

ی صد تنی شده بودند و هی ام مثل وزنههاومد. پلکباور نکردنِی، اما خوابم می
! من بارید. برام عجیب بودافتادند. از وجوِد پرتالطمم خستگی میروی هم می

آدمی نبودم که این موقع و این ساعت از روز بخوابم، مخصوصا االن هم که سر 
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خواست بخوابم. یک خواب آروم... راحت... عملیات بودیم. اما االن فقط دلم می
 .سر و صدابی

 !و باالخره سیاه و سفیدِی خواب روحم رو در برگرفت

تماِم من رو احاطه  سوختند، احساس خالءهام میسرم سنگین شده بود، چشم
 .کرده بود

 !خواست بخوابم! چقدر تنم کوفته شده بودچقدر دلم می

کردم. دلم یک بطری آب، هام رو به خوبی حس میتشنه بودم، ترک خوردگی لب
هام وارد خواست. تکون آرومی خوردم و فشار آرومی به چشمبا یخ فراوون می
 .م رو باز کنمهاام رو جمع کردم تا چشمکردم و تمام سعی

 .شون کرده بودندهام به هم چسبیده بودند، انگار به چسب آغشتهاما پلک

 .ام خارج نشدناله کردم، اما صدایی از حنجره

بیشتر سعی کردم، بیشتر و بیشتر! اما باز هم نتونستم و صدای حرف زدن به گوشم 
 .خورد

شنیدن. هامم نمیشهام رو تیز کردم، واضح نبود، گودستم و تکون دادم و گوش
 !کر شده بودم؟

 !وای چه بالیی به سرم اومده بود

تو همون حالت خواب و بیداری، بغض کردم. تو ُخلصه بودم انگار... یک حالتی 
 ...داشتم، شبیه به مرگ تدریجی

 نکنه واقعا ُمرده بودم؟
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ل زبونم رو به سقف دهنم چسبوندم و با زور و تالش بسیار، باالخره یک صدایی مث
"اوم" از گلوم خارج شد. اما ولوم صدام اون قدری بلند نبود که به گوش افراد حاضر 

 .در اون مکان برسه

 .بــس کن-

کی فریاد زد! چه صدای غریبه و در عین حال آشنایی، من این صدا رو خیلی 
 .شناختممی

خوای بفهمی که گند زدی به چرا بس کنم؟ هان؟ چرا؟ تو بس کن، چرا نمی-
 مون؟زندگی

های بسته اخم کردم. آشنا بودن، اما حضور ذهن ناخواسته و با همون چشم
ام توانایی کمک کردن به مِن گنگ رو نداشت. ویندوزم باال نیومده نداشتم. حافظه

 .بود

 تون؟گند زدم؟ من؟ ِد احمق من پدرتم. چطوری گند زدم به زندگی-

 !تو هنگ بودم. کی پدِر کی بود؟

خبری بدترین حس ممکِن، که خبر بودم و بیه جا و همه کس بیمن االن، از هم
 .تو دنیا وجود داره

 خواست بدونم کجام، چه اتفاقی افتاده؟دلم می

 ست؟های کما رفتهاصال من چرا حالم شبیه به آدم

 !!این سواالت نامفهوم، همشون یک نشونی داشتند، که اون هم غفلِت محض بود
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ام رو از هم های چسبیده به همدیگهار موفق شدم پلکدوباره سعی کردم و این ب
 .جدا کنم. اما همه جا تیره و تار بود، پلک زدم و نگاهم صاف شد

 .های خودش هول داد تو لجن زارهاش رو با دستپدر؟ آره پدری! پدری که بچه-

حسم رو تکون دادم و نیم خیز شدم. سرم به طرز فاحشی درد تن کرخت و بی
شدم، هایی بود که سر و ته از تخت آویزون میدردم مثل همون موقع کرد. سر می

ام رو ماساژ دادم و گویا تازه خون به مغزم راه پیدا کرده بود. با دو انگشت شقیقه
 .هام باز سیاهی رفتآروم ناله سر دادم، چشم

 تو ناز و نعمت بزرگ شدن، یعنی لجن زار؟-

 .زش دادخنکای پارکت، کف پاهای ملتهبم رو نوا

 .کدوم ناز و نعمت بابا؟ این که کشت و کشتار راه بندازم و ملت رو از راه به در کنم-

به خودم جرأت دادم و آهسته از جام بلند شدم، اما نشد که بشه. پاهای سست 
هام گرفتم. جونم تحمل وزنم رو نداشتند. دوباره نشستم و سرم رو میون دستو بی

 .کردسنگینی میلباس عروسم، رو تن رنجورم 

 .کپنت زیاد شد شاهین، بشین سرجات-

شاهین! دستم روی سینه مشت شد، احساس کردم دیگه روح تو تنم نیست. 
 ...درست حدس زده بودم، صدا صدای شاهین رستاک بود و... و

خوام به اون آدم مجهوِل زیادی آشنا فکر کنم. اما اینی که االن نه، نه! هرگز نمی
 !حرف زد کی بود؟

 .دیگه صدا نیومد، حتی یک جیک کوچیک
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ام رو لمس کردم و نفس لرزونم رو بیرون فرستادم. دلم از های ترک خوردهلب
ی سیستم بدنم؛ چه از داخل و چه از پیچید، همهشدت ترس و اضطراب بهم می

 .لرزیدندخارج می

اون آدمی  کردم. به شاهین، حتی بهحق با میکائیل بود. من... من نباید اعتماد می
 که جای پدرم دوست داشتم. چطور تونستند؟

 شون اجازه صادر کرد؟چطور دل نامروت

 .ام لرزید و لغزش قطره اشکم، همزمان شد با باز شدن درچونه

 .ی روی تخت سر و گردن لختم رو پوشوندمپاهام رو جمع کردم و با مالفه

 !َب... بیدار شدی که-

دم. انگار هنوز امید داشتم به این که فکر و حدسم ناباور و نالون سرم رو بلند کر 
اشتباه بوده باشه، امیدم واهی و پوچ بود! خوِد نامردش بود، خوِد خود عوضی و 

 .ناِکسش

 ...نگاهش کردم، با نفرت، کینه، چندش

 .حاال، در نظرم منفور ترین آدم روی زمین بود

ر ظاهر شد. مثل همیشه ی دی ترسناک شاهین رستاک تو آستانهکنار رفت و چهره
 !خنثی و سرد بود. دست به جیب کنار رفت و ظرفیت تکمیل

 .ترین باند قاچاق تهران مقابلم قد علم کرده بودشایان رستاک، رئیس بزرگ

 .کشیدهای تند و ِکش دارم، ترسم رو به رخ میدلم بدتر پیچ خورد. نفس
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 .ترسیدمیاش مپروای دریدهترسیدم، از اون نگاه وحشی و بیمی

 خوبی دخترم؟-

ی این چند وقتم رو... باال آوردم عق زدم، عق زدم و باال آوردم تمام باورهای مسخره
 .های این مرد عوضی روتمام دو رویی

 .به من نگو دخترم-

زد. درست عین جونم، به خنده انداختش... بلند بلند قهقهه میصدای لرزون و بی
داد. بهتره بگم خود شیطان جلوی چشمم ماُنور می خندید، یا نه... اصالشیطان می

ام لرزید، حس تحقیر شدن داشتم. من، خودم به درک و شعور خودم توهین چونه
 کرده بودم. چطور سیرت واقعی این مرد رو نشناخته بودم؟

 !شنیدم! ای کاشی این موجود کریح رو نمیشدم و صدای خندهکاش کر می

 .که دختر خودمیآخ، آخ! دختر بدی نباش،  -

 .تف... تف تو ذات کسی که دختر تو باشه-

اش رو با تهدید اش رو باال پایین انداخت و انگشت اشارهابروهای پر و جوگندمی
 .برام تکون داد

 .جا زبون درازی ممنوعِ آی آی، این-

 .مهلت حرف زدن به مِن درد کشیده رو نداد و خودش با هیجان ادامه داد

 بریم برای معارفه! نظرتون چیه پسرا؟خوب خوب. حاال -

 ...شاهین نگاه از من گرفت و شایان... وای شایان
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 .دادنزدیکم شد و از بوی تنش عق زدم، بوی گند تعفن می

ام رو محکم گرفته بود که حتی ترسیده خودم رو عقب کشیدم، اما انقدر چونه
 .نتونستم یک اینچ ازش فاصله بگیرم

 .زده ناپاکش فواره میهیز بود، کثافت از نگا

 .موافقم-

 من، اردوان رستاک، یا شاید سرهنگ مودت که برای تو آشناتر هم هست. هوم؟-
ی پسر کوچکم. مگه نه؟ شاهین و شایان پسرهای من و مستانه علوی وکیل پرونده

 خنده دار نیست؟

 .هام لبریز شدی چشمی خودم، از کاسهاجازههوای دلم ابری شد، اشکم بی

 شه؟خر و عاقبتم چه میآ 

میکائیل عزیزم، وای مرِد مردهای من... قدر ندونستم، ناشکر بودم. عفو کن خدا! 
 .ی حقیر روببخش این بنده

دفاعی ی بیدستم رو ول نکن خدا، کمکم کن که من پیش روی این سه مرد، مثل بره
 .ها دراومدهی گرگهستم که به محاصره

 !خدا فقط تو رو دارم، تو رو دارم

جونم کردم و سعی گاه تن بیام رو باال کشیدم و دست لرزونم رو تکیهآب بینی
کردم از شایان رستاک فاصله بگیرم، اما نذاشت و با تفریح به تقالی وجودم نگاه 

 .کرد
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خواست دست نجسش با تنم برخورد کنه، اما حاال کامال زیر دستش اسیر دلم نمی
 .شده بودم

 .دم و باالجبار دستم رو روی دست کثیفش گذاشتمآب دهنم رو قورت دا

 ...نیلوفر-

 .همین یک اسم کوتاهز کافی بود تا متوجه منظورم بشند

اش تمام اتاق رو ی شیطانیشایان با یک حرکت از جا جست و صدای بلند قهقهه
رفت. اما، اما در بر گرفت. اردوان رستاک هم، پا به پای پسرش از خنده ریسه می

ی شاهین رستاک رو دیدم. به خدا که های خمیده و کمر شکسته... شونهمن دیدم
دارش تنید. دیدم، اما دیدم چطور بغِض غم مثل پیچک به دور قلب و گلوی خش

 .باورش نکردم. چون بازیگر خوبی بود؛ هم خودش، هم اون پدِر ناخلف و نامردش

 .ام انداختم و مستأصل نگاهشون کردمچینی به بینی

 .خواستم، یک جواب درست و حسابی که مِن گنگ رو قانع بکنهمیجواب 

 !ی من. آخ، عزیز دلمی عزیز و سادهدختر خوانده-

 .کردام رو عیان میی درهم و نالونم، غم و اندوه درونیچهره

 .دختر بیچاره... دختر بیچاره

ون نباید بیگ و دار به آب زد دختر. من پنجاه سال در خفا زندگی کردم، بد-
 .ای از طرف قانونترین شک و ُشبههکوچک

 .پوزخند زد
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ام بود. شنیدی فقط یک نفر به این موضوع شک کرد، که اونم خود دختر خوانده-
 گن خودم کردم که لعنت بر خودم باد؟می

 .اش کشید و ادامه داددستی به موهای مرتب و تافت زده

هام رو کردم و اون خیلی زود هاش کار اش کردم. جلوی چشمخودم وارد این بازی-
 .فهمید. دختر باهوشی بود، اما حیف که عجل مهلتش نداد

 .های سیاهش برق زدندای کنج لبش نشست و چشملبخند خبیثانه

تعجب نکردم، هنگ نکردم، فقط نگاهش کردم و تو خودم شکستم. آخ بیچاره 
 .نیلوفرنیلوفر... بدبخت 

نگاهم باال اومد و روی شاهینی ثابت موند که عین میت رنگ عوض کرده بود و 
 ...لرزید. آب دهنم رو جمع کردم و تف انداختم جلوی پاشمی

 .شدسوخته بودم، نساخته بودم، دلم داشت از جاش کنده می

 :وی تخت رو چنگ زدم و با جیغ و شیون گفتمی ر مالفه

 سگ شرفت، نامرِد نالوتی. مگه عاشقش نبودی؟-

 .چشم درشت کرد، دست مشت کرد اما لب از لب باز نکرد

صدا، گوش ی بیپناهم رو تو سکوت شکستم. با همون گریهمن بودم که بغِض بی
لرزونم، همه و همه  پایانم، دل پر دردم، صدایفلک رو کر کردم. غم و اندوِه بی

دادند که مِن نو عروس تنها، چطور از دست شیاطین حاضر در اتاقی که نشون می
 .توش به اسارت دراومده بودم واهمه داشتم

 .بالی نازل شده به سر نیلوفر مودت من رو هم ترسونده بود
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دروغه اگر بگم خونسرد و آروم بودم، چون نبودم! به ِضرِس قاطع هر دختری هم 
ه ی من بود وحشت میجا کرد. از وجود سه مردی که کنارش بودند و خودش یکا

 .شون گیر افتاده بودو تنها بین

 دونید بدترین حسی که تو دنیا وجود داره چیه؟می

 ...کنه، بدتر از تنهایی، ترس، شکست عشقیحسی که درد رو بهت القا می

نجر خورده باشی، ده که از پشت خاون حس، فقط و فقط زمانی بهت دست می
 .نامردی به اعتمادت دیده باشی

 .ترین حس دنیاستتونم بگم وحشتناکاش کردم و به جرأت میمن تحربه

ام رو پاهام رو تو سینه جمع کردم و دامن لباسم رو باال کشیدم تا اذیتم نکنه. چونه
 .روی زانوهام گذاشتم و خودم رو بغل کردم

ترین مرد دنیا مردی که تا چندی پیش برام محترمفکر کردم، به اردوان رستاک. به 
ی داد؛ نبود. رکب خورده بودیم، من و همهوقت اونی که نشون میبود. اما هیچ

 .ی بدی راه انداخته بودیممون معاملهاون کسایی که بهش اعتماد کردیم، با جون

های مردی هی پر دردم خارج شد و قلبم تیر کشید از یادآوری گفتآه عمیقی از سینه
اش بوده که به کردم بهتر از اون تو دنیا ندیدم. سرهنگ،. خود ناجنسکه فکر می

دونسته خواسته با اون مرحومه کرده. در حالی که میاسم "پدر" هر کاری دلش می
وار پسر کوچکش عاشق نیلوفری بوده که مثل اسمش، گلی بوده در سبد. افسوس

 .مشغول شد سرم رو تکون دادم و باز هم ذهنم

ترین های خودم کثیفتونستم با همین دستکاش اون قدری قدرت داشتم که می
 .ی زمین رو خفه بکنممرد روی کره
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های تهوع آوری که ساختم با حرفسوختم و میکرد، میدلم داشت جلز و ولز می
 .شنیده بودم

 .مدونستم چطور باید این دلتنگی رو رفع کندلم هم تنگ شده بود و نمی

ام تا حاال باید همه چیز رو فهمیده باشند! اگر فهمیده باشند که وای به حال خانواده
 .من

شد و عمه و عمو فرهاد هرگز مِن کرد. بابا داغون میبغض کردم؛ مامانم سکته می
 .بخشیدننادون رو نمی

بخاطر قولی که ازم گرفته بودند، قول سالم بودنم. اما با این وضعیت بعید 
 .ی خودم رو هم خونده بودمنستم، جوری که فاتحهدومی

میکائیل... وای از غیرت و تعصب زبون زدش که اگر فهمیده باشه خون به پا 
 .کنهمی

 (میکائیل)

عصبی و متحرص، گوشی رو محکم به دیوار کوبیدم و به دنبالش یک داد بلند 
 .کشیدم

زدم، و هر چی دست و پا میخبری گیر افتاده بودم جنون گرفته بودم، تو باتالق بی
 .شدمبیشتر تو عمقش غرق می

هام ظاهر شد. دلم برای ی ملیح مستانه پشت پلکچشم رو هم گذاشتم و چهره
  های منحصر به فردش تنگ شده بود، برای بغل کردنش،اون چشم
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جهتی بکنم. ام رو گاز گرفتم تا مبادا فکر بیخود و بیما بین انگشت شست و اشاره
 ...!تصورش هم عذاب آور بود، چه برسه به این کهاصال 

 .آروم باش پسرم-

نگاهم به سرهنگ افتاد. اصال به کلی فراموش کرده بودم که تو اتاق تنها نیستم. 
جا و سرهنگ، تو این دو روز بیش از اندازه خونسرد بود و قطعا این خونسردی بی

 .کردام میموردش بیشتر و بیشتر عصبانیبی

 !شهسرهنگ، نمی شهنمی-

 :اخم کرد و گفت

 .شهاگر بخوای؛ می-

خواستش... من زنم رو عجز و ناتوانی تمام وجودم رو در بر گرفت. دلم می
 .خواستمام رو میخواستم، آرامِش زندگیمی

دونم کجاست! چطوره، اصال سرهنگ، من االن دو روزه خبری از زنم ندارم. نمی-
 !حالش خوبه یا نه؟

 .حاسنش کشید و کالهش رو جابجا کرددستی به م

 .من اطمینان دارم که حالش خوبه-

زنید؟ ما مگه قرارمون بر این بنا نبود که به محض از کجا انقدر مطمئن حرف می-
مستقر شدنشون، بهمون خبر بدن. اما پس چرا دو روزه ازشون خبری نیست؟ اصال 

 مگه قرار نبود من اون روز برم دنبال مستانه؟

 :و تکون داد و با طمأنینه گفتسرش ر 
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خوب نقشه عوض شد سرگرد. و حتما مشکلی پیش اومده، یا براشون مقدور نبوده -
 .که تماسی باهامون داشته باشند

 :پورخندی کنج لبم نشست و مستأصل و نگران گفتم

سرهنگ پس شنود و ردیاب ها چرا خاموش هستند؟ تماسشون به جهنم، ولی -
ه و خنده داره که دو روز تمام ابزارهای ارتباطی ما به این دیگه زیادی مسخر 

 .همدیگه قطع باشه

 .سرهنگ عصبی شده بود

شناختم همیشه واضح و رک بگم، زیادی شک برانگیز شده بود. مردی که من می
شد و برق خشم تو کرد. اما حاال هی عصبانی میآروم و متین برخورد می

 .نج، قطعا جدید و غیر قابل قبول بودنشست. و برای مِن نکته سهاش میچشم

تونم بس کن سرگرد! انقدر با من بحث نکن، من بیشتر از تو تجربه دارم و می-
 .تضمین بدم حال همسرت خوبه پسر جان

چنگی به موهام زدم و بعد از کمی این پا و اون پا کردن، بدون گفتن و شنیدن 
جوری که هفت ستون اداره از  حرفی از اتاق بیرون زدم. در رو پشت سرم کوبیدم،

 .بست لرزید

فهمید، حتی سرهنگی که زیادی ادعای عاقل هیچ کس حال مِن مرد عاشق رو نمی
کرد. زنم رو با ضرب و زور راهی مأموریت کرده بودند و اون وقت دو بودن می

 .قورت و نیمشون هم باقی بود
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ترین خبری ود که کوچکدادم، دو روز بی عزیزم جون میمن، منی که برای مستانه
ازش نداشتم. غیرت و تعصبم هر دو باهم جوش آورده بودند. قلبم به زور تلمبه 

 .ام روح ببخشهزد، رگ و پی من از مستانه بود و حاال نبود که به زندگیمی

 سرگرد؟-

با صدای سروان محمدی متوقف شدم و آهسته به سمتش برگشتم. احترام نظامی 
 .شش رو دادمگذاشت و من آزاد با

 حالتون خوب نیست سرگرد؟-

های ملتهبم رو مالش دادم و از ته دل آه کشیدم. یک آِه جانسوز که ی چشمگوشه
 .کرددل سنگ رو هم آب می

 خوبم، چیزی شده؟-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .خوام خصوصی و در خفا ببینمتوناگر براتون مقدور باشه، می-

 :کردم و گفتزده چشم تنگ  مشکوک و هیجان

 .دونید که، دیوار موشش زیاده و موش هم، گوش درازی دارهمی-

 .آمفهمیدم. آدرس رو پیامک کن! هر کجا باشه می-

ی نامحسوس چشمش، بهم فهموند که نباید کسی از سری تکون داد و با اشاره
 .چیزی خبردار بشه

 !شم، پس فعالمزاحم می-
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فکری که بیشتر از قبل درگیر شده بود، به دوباره احترام نظامی گذاشت و من با 
 .سمت خونه حرکت کردم

 .ام رو داخل کشیدمکلید رو داخل قفل چرخوندم و تن خسته

 .ام، مردونه شکستهمین که پام رو داخل خونه گذاشتم، بغض مردونه

 .صدا ولی در حین حال پر دردمردونه یعنی آروم، بی

رگی گریه کردم. اشک ریختم تا بلکه دل تنگم همون جا کنار در ُسر خوردم و با بیچا
 .آروم بگیره، اما بدتر شور افتاد و بدتر ویرون شدم

 ی تو رو نبینه. مامان؟ای وای، ای وای! مادرت بمیره گریه-

 .مادرم بود، محرم اسرارم

 مادر؟-

 .پر از نگرانی کنارم نشست و سرم رو به آغوش کشید

 !جان مادر؟ چی شده؟-

گاز گرفتم، تا مبادا صدای هق زدنم به گوش مادر برسه. نه این که از لبم رو محکم  
ام، به حد کافی ی به اشک نشستهاشک ریختن خجالت بکشم، نه. اما دیده

 .ناراحتش کرده بود

 .تو آغوشش، دلم رو از گریه سیر کردم
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ای رو که مثل اسمش؛ من رو مست خواستم. مستانهی عزیزم رو میمن، مستانه
اد وجود نازنینش کرده بود. ولی حاال نبود... نبود که به دردهای قلب و معت

 .درمونم التیام ببخشهبی

 گیره مامان. چی کار کنم؟ چی کار کنم؟دلم آروم نمی-

اش رو پاک کرد و موهای آشفته و بهم اش، اشک تازه متولد شدهی روسریبا پره
 .یدبوسام رو ریخته

 .. کار دلته! دلت باید آروم بشهمادر پیش مرگت بشه ستون من-

 .یدمشبوسدستش رو تو دستم گرفتم و با گریه 

مامان، تو مادری. دعا کن، دعا کن اتفاقی براش نیفته، که اگر یک مو از سرش کم -
 .گیرمبشه من جنون می

دونم که شناسم... میام رو میجان مادر! جان مادر! عروس من سالمه... مستانه-
 .ش حفاظت کنهتونه از خودمی

 .ی آروم مامان بلند شدکمی مکث و بعدش، زمزمه

 !دونممی-

 !اما... نه، انگار تردید داشت. مثل من... مثل دل من

 .ساختسوخت و به زور میدل منی که تو آتش عشق و غیرت می

 !داد... خیلی بددلم گواه بد می

 (مستانه)
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اک داخل اتاق شد. تو این درست پنجمین روز بود که شایان با یک حالت دهشتن
کرد، کاری به کارم هاش منجمدم میاومد و با حرفپنج روز، گاهی اوقات می

 .نداشت

 !کرد، احساسم هم برعکس تا شده بوداما امشب... فرق می

 .کردتنم لرز گرفته بود، ترسیده بودم و قلبم از درد و وحشت به ندرت خون پمپاژ می

بغضم گرفته بود و خیال شکستن نداشت. فقط، انگار نازل شده بود تا ذره ذره 
 .جونم رو بگیره

 خوایچـ... چی... م... می-

چسبید و آب تونستم کلمات رو درست ادا کنم. زبونم هی به سقف دهنم مینمی
ی کالم از تهکردم و رششد، بخاطر همون هم سرفه میدهنم تند تند خشک می

 .رفتدستم در می

کنارم که نشست، تو خودم جمع شدم. جمع که نه... بیشتر عین یک جنین چند 
 .ی مادر شده بودمماهه تو نطفه

 .ام از شدت بغض لرزید و لذت نگاهش من رو از زن بودنم متنفر کردچونه

 دونستی؟ای داری دختر، میهای افسون کنندهچشم-

 :ا تنفر گفتمبا چندش عق زدم و ب

 .هام خوشت بیادآرم اگر تو از چشماز کاسه درشون می-

 .اش کل اتاق رو پر کردآروم آروم خندید و کم کم صدای خنده
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کنی، به عواقبش هم ره. زبون درازی میتر از این هم انتظار نمیاز یک وکیل، کم-
 .فکر کن کوچولو

 :پوزخندی تحویلش دادم و با تمسخر گفتم

 .هر چی باشه، صد در صد بهتر از تحمل تِو الشخورهعواقبش -

 .ام رو به حصار دستش درآورداش چونهنیشخند زد و با دو انگشت شست و اشاره

تقال کردم، اما با دست آزادش که به عقب هلم داد، هر گونه مقاومتی رو از مِن 
 .ترسیده سلب کرد

 .سد بغضم شکست و با یک جیغ بلندتر، به صورتش چنگ انداختم

 .در اتاق محکم و طاق باز، باز شداین بار 

 .پناهم بلند شد و نگاه عاجزم رو به سمت شاهین رستاک سوق دادمهق بی

 .تمام امیدم به اون بود که حداقل بتونه برادر عوضی و کثیفش رو از من دور کنه

توجه بود، مثل همیشه خونسرد و آروم. انگار نه انگار که یک دختر داره اما بی
 .اش آلوده نشهزنه که دست یک نامرد به مرگ پاکیا میجلوش دست و پ

قطعا این صحنه براش عادی بود که خودش هم، به جای مردونگی در حق من، به 
تیم برادرش ملحق شد. و من درست همون جایی ُمردم که در رو قفل کرد و پشت 

 :بندش گفت

 !ترآروم-

 :گیج و ویج نگاهش کردم و با لکنت گفتم
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 .. یعنی... چی؟ی... یعن..-

 .شایان با تفریح نگاهم کرد و با پشت دستش صورتم رو لمس کرد

 .یعنی جیکت درنیاد-

 .ی چشمم سرازیر شداشکم از گوشه

ام حس کردم. به خدا که بوی مرگ رو حس کردم... وجودش رو توی یک قدمی
افتاده  انگیز بود که مِن دختر، بین دو تا گرگ گرسنه گیر چقدر وحشتناک بود... غم

 .بودم

 .به شاهین نگاه کردم... نه نه نه، تو نامرد نیستی

تونی تفاوت باشی... نمیتونی بیتو عشقت رو هم همین جوری از دست دادی، نمی
 .رحم باشیانقدر بی

کردم، هام، با اون دو جفت چشم سیاه و گوی مانند تبادل میداشتم با چشم
و خون همین خاندان بود... به قول مادرم کردم. اما اون هم از گوشت التماس می

 "!"عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود

ی کم هم، با بودن برادرش پر زده شاهین فقط کمی خوب بود... که همون اندازه
 .بود

من... اون شب، تو اون اتاق چند متری مجهز جون دادم. درست وقتی تو 
 .شدمال به دیگری پاس کاری میهای دو برادر عین توپ بسکتبدست

اما هنوز هم امید داشتم... من زجر کشیدم، دردش رو با تمام وجود حس کردم. 
 .امیدم به کمک یک مرد بود؛ اما همه در حق من نامردی کردند



 

 
285

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 !وصیف کنم؟وای وای... چطور ت

 !چطور درد اون شبم رو توصیف کنم؟

لحظات چشمم به در بود، تا معشوقم، پهلوونم، عزیز جونم بیاد و  تو تمام اون
نجاتم بده... اما زندگی؛ رمان یا فیلم عاشقانه نبود که در یهو باز بشه و ناجِی 

ی روی روزهای سختت، پناهت بشه. نبود... که ای کاش بود تا من شرمنده
 .اش نشمی عاشقیدار شدهی صبر و غرور جریحهمیکائیلم نشم. شرمنده

 !اما شدم... شرمنده شدم

 ...زن بودن درد داشت

 ...زن بودن بغض داشت

 !ی دردشه، نه شادیزن؛ مخزن تمام دردهای دنیاست! حتی لبخند یک زن، نشونه

 !وقتفهمه! هیچها رو نمیوقت درد ما زنکس، هیچهیچ

 .حس بودم... تن و بدنم لمس شده بودحِس بیبی

کردم. حتی نفسم هم باال زدم. فقط نگاه میط پلک میها فقعین قطع نخایی
 .کردماومد. چون هوا نبود؛ اگر هم بود من حسش نمینمی

 .دادمام دوباره لرزید. ِسر شده بودم، داشتم جون میچونه

 اصال چی شد؟ چه طور شد؟

ها نداشتم با این ی پدرم که کم از شاهزادهی خونهچه طور شد که من، مستانه
 !سفناک، گیر افتادموضع ا
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 !ی از ته دلم جواب ندادهام جواب نداد! چرا ضجه و مویهچرا التماس

من به پای شایان افتادم، من با اون همه غرور برای حفظ نجابتم به پای مرد 
آبرویی نجات بدم، نامروتی مثل شایان افتادم؛ تا عفتم رو حفظ کنم، خودم رو از بی

 .اما جواب نداد

فقط خدا شاهده که چطور التماس کردم، جیغ کشیدم، قسمشون خدا شاهده، 
دادم... اما هیچ کدوم از راه کارهام جواب گوی تب و تاب تنِد انتقام شایان و 

 .شاهین نبودند

ی سرخوش رفت. درست اون زمانی رفت که من عین شایان رفت، با یک خنده
  یک تیکه گوشت فاسد

دونید ی چشمم سرازیر شد. آروم گریه کردن میبا این فکر، اشک از گوشه به گوشه
 یعنی چی؟

 !یعنی اوج غم، یعنی چیزی نمونده که قلبت از زور غم منفجر بشه و بعد ِبایسته

ی حس شرمندگی و سرخوردگی داشت له بیشتر از تن دردناکم، قلبم زیر منگنه
 .عالم و آدم شده بودمی شد. من شرمندهمی

 آخ خدا، چطور جواب پس بدم؟

شم... در توانم نیست... به خودت قسم که زیر بار این خفت خورد و خاکشیر می
 !آرم که کمر میکائیل عزیزم بشکنهدوام نمی

هام شد. دیگه کنترل اشکهای پر آِب دو جفت چشمم، تند تند پر و خالی میچاله
 .ریشه دوانده تو گلوم هم دست خودم نبوددست خودم نبود، حتی بغِض 
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ی آروم، جوری آه کشیدم، جوری از ته دلم آه کشیدم که شاهین وسط اون گریه
 .یکه خورده نگاهم کرد

 !ترین فرد این بازِی کثیف بودم و آِه مظلوم گیراست... مگه نه؟من مظلوم

 .خودش فهمید، خود شاهین فهمید که باید از آه من ترسید

 .رفت، بعد انداختن مالفه روی تن خسته و نالونم رفتاون هم 

من بودم که با شنیدن چرخش کلید داخل قفل در، جنون زده شدم و با تمام قوایی 
 ...که داشتم جیغ کشیدم. موهای سرم رو کشیدم تا جایی که َکنده شدند

ز گداز بود. هر کس اون صحنه رو اسوز و جانی از ته دلم، جانصدای جیغ و ضجه
ی قدی اتاق ایستادم. شد. بلند شدم، جلوی آینهشک دلش آب میدید، بیمن می

بلندتر ی سفید از دستم ُسر خورد و میِخ تیز نگاهم روی تن کبودم نشست... مالفه
ترین دارایی که داشتم. چرا دلشون به تاراج رفتن بزرگ گریه کردم، هق زدم برای

 نسوخت! چرا مِن دختر رو فدای انتقامشون کردند. چرا من؟ چرا من؟

 !دلم وای دلم خالی نشد... ُمردم، ُمردم

 !ام برگردمبا چه رویی به خونه و خانواده

کردم. نگاهم پی دیوار ی اتاق نگاه میر سفید و گچ کاری شدهخیره خیره به دیوا
 .زدام پرسه میبود، اما فکر و ذکرم حوالی خانواده

هام ی چشمروحم پیش میکائیل بود، بغض کردم، باز هم اشک مهمون ناخونده
ای که کرد، اما قلبم، وای از اون حفرهی تن کبودم درد میشد. درد داشتم، همه
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ی عطف تنم، یعنی قلبم رو محاصره کرده بود. احساس بدی داشتم، درست نقطه
 ...شاید نامردی

 .من نامردی کردم در حق میکائیل، به اعتماد و احساس نابش نامردی کردم

حاال با این وضع؛  کردمکردم، اگر خودم این مأموریت رو قبول نمیاگر اصرار نمی
 .خوردمحسرت گذشته رو نمی

ام رو باال کشیدم، موهام رو پشت گوش فرستادم و دوباره زانوی غم بغل بینی
 .گرفتم

 !خواستاش رو میهای دل گرم کنندهخواست، بابا و حرفدلم مامان رو می

 !چرا پشیمونی سود نداره

 !دونیمهامون رو نمیرا قدر داشتهشیم! چها دیر از خواب غفلت بیدار میچرا ما آدم

 .من طمع کردم، چوبش رو هم محکم خوردم

کردم، االن اگر به همون موقعیت نسبتا خوبم راضی بودم، اگر به شهرت فکر نمی
 .جام این جا نبود

ام دست لرزونم رو به سمت شنلم دراز کردم و لباس عروس منحوس و طلسم شده
 .ا از تن زخم دیده و نجسم محافظت کنهبود ترو برداشتم. باید چیزی می

ها، همون هایی که ته خط جلوی آینه لباس پوشیدم و اشک ریختم. عین بازنده
 .ها شده بودمرسن آ... دقیقا شبیه اونمی

نشستم و قشنگ فکر کردم. از همون اول، تمام خاطراتم مرور کردم. دیدم نه، من 
آبرویی تونم با این بیاده برگردم، دیدم نمیآبرویِی بزرگ به خانوتونم با این بینمی
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ی مناسبی به میکائیل صبورم برگردم. اشکم رو پاک کردم و شاید خود کشی گزینه
 .درمون بودبرای خالصی از این درد بی

 کشند؟اما اگر بمیرم، پدر و مادرم چه می

 !ی مظلومم چیشم، پس خانوادهمن راحت می

 !فهمیدم چه دردی کشیدهادم، میدحاال به نیلوفر مودت حق می

کنم؛ چون از عشق ضربه نخوردم. من و کنم... من درک نمیولی نه، درکش نمی
  اون مرحومه فقط از یک نظر وجه مشترک داشتیم،

*** 

آخ آخ، من باید این پسرای بد و ناخلفم رو تنبیه کنم. نچ نچ، چطوری دلشون -
 اومد با تو این کار رو بکنن؟

 .و کینه نگاهش کردم. این مرد، حتی الیق فحش خوردن هم نبود پر از نفرت

 :اش رو جلوی صورتم گرفت و با تهدید گفتانگشت اشاره

 .آدآی آی! اون طوری نگاهم نکن، بدم می-

 :آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم

ز کنم، ابرای نگاه کردن به تو؛ کفاره الزمه پیر خرفت. حاال هم که دارم نگاهت می-
 .سرت هم زیاده

 .ترین سیلی که به عمرم خوردمزد... محکم
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دستش زیادی برای صورت لطیف و ظریف من سنگین بود. اما آخ هم نگفتم، فقط 
 .پلک زدم و باز هم خونسرد نگاهش کردم

 .زنیهمیشه زیادتر از کپنت حرف می-

 !این که خوبه سرهنگ قالبی-

جونی کردم ی بیروشن کرد. سرفه روی صندلی نشست و با پوزخند، سیگارش رو
 :و گفت

 .شدیتو نباید وارد این بازی می-

 که چی؟-

 .ای وارد بشهخواستم به تو ضربهمن نمی-

 .هام از خیسِی اشک تر شدندناخودآگاه بغضم گرفت و چشم

 .سیرت کردی، نامردی کردیاما زدی. من رو بی-

 .خواستم، مجبور شدم. یعنی مجبورم کردندنمی-

 ...چی مجبورت کرد؟ من جای دخترت بودم آخه-

حالم دوباره خراب شد، بغض کردم، بدون خجالت اشک ریختم. وای دلم داشت 
ام رو از دست افتاد که چطوری ساده و راحت دخترانگیترکید، وقتی یادم میمی

 .دادم

 .تو از هیچی خبر نداری-

 :فتمی آروم گدستم رو روی قلبم مشت کردم و با همون گریه
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بگو تا بدونم. حداقل بخاطر همون احترامی که برات قائل بودم و جای پدرم -
 .دوستت داشتم، بخاطر همون بهم احترام بذار و بگو

عمیق نگاهم کرد و بعد از یک مکث طوالنی، از جاش بلند شد و پشت به من و رو 
 .به پنجره ایستاد

منفور نبودم. جوون بودم و کارهام، بینی نبودم. شاید بد، اما من از اول اینی که می-
از روی خام بودنم بود. روزگار با من بد تا کرد. درست وقتی که عاشق شدم و عشقم 
دختر کسی از آب دراومد که بویی از انسانیت نبرده بود. و من، منی که پدرم 

 .زدمسرهنگ آگاهی بود باید قیدش رو می

 .پک عمیقی به سیگارش زد و از ته دلش آه کشید

 .کرد با خلق عالم! چرا درمونی نداشتعشق! امان از این عشق؛ چه می

نتونستم، نتونستم از عشق بگذرم. در عوضش از خانواده گذشتم. مادرم رو کنار -
م کردند اما باز هم گذشتم.  گذاشتم، پدر مقید و مبادی آدابم رو کنار گذاشتم. آقا

کشتم، کردم، آدم می، خالف میوقتی به خودم اومدم که تو کثافت غرق شده بودم
ریختم و هزار جور کار دیگه که گفتنشون دوای هیچ دردی رحم نداشتم، آبرو می

 .نیست

 .نفسش رو تازه کرد و ادامه داد

خواستم و حاضر بودم جونم رو در مقابلش بدم. حاال خط من فقط عشقم رو می-
رم مجبور بود من رو همون ی اعمالم که کار زیاد سختی نبود. پدخطی کردن کارنامه

طور بپذیره، چون آبروش بودم. آقم کرد، اما بخاطر این که کسی از ماجرا بویی 
نبره و شاید راه کجی رو که انتخاب کرده بودم، درست کنم، مجبورم کرد وارد 
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کنه. موقعیت سازمان امنیتی بشم. نفهمید با این کارش کل سیستم رو نابود می
ی مواد مخدر بود و این که کی از بزرگترین مافیای وارد کنندهخوبی بود، پدر زنم ی

دامادش جاسوسش بشه موقعیت خوبی بود. من احمق بودم، اما طعم شیرین 
نامردی بدجور کامم رو تازه کرده بود. طولی نکشید که با نقاب خوب بودن، جایگاه 

ملکت تو خودم رو تو آگاهی تثبیت کردم. شدم سرگردی که نیمی از اطالعات م
دونست من پشت نقاب کرد سر عقل اومدم، اما نمیدستش بود. پدرم فکر می

کنم. همسرم شایان رو باردار بود که فهمیدم پدر خوب بودنم چه کارهایی که نمی
تونستم عقب بکشم. چون زنم، جاسوس آمریکاست. شوکه شدم، اما نمی

که بدونم، نصف اطالعات ناخودآگاه پای خودم هم گیر بود. چون خودم بدون این  
مربوط به کشورم رو دست دشمن داده بودم. دونسته یا ندونسته باالخره من خودم 

شدم، پس اعتراض نکردم. پدرم فهمیده بود یک جای قضیه هم جاسوس تلقی می
رم... پس بدون این که من رو در جریان قضیه لنگه، فهمیده بود زیر آبی میمی

ود. اما دو سال طول کشید تا اصل قضیه رو بفهمه. وقتی بذاره، زیر نظرم گرفته ب
 .شاهین به دنیا اومد همه چیز رو فهمید. زندگی پنهانی و خالف من رو فهمید

 !سعی کردم قانعش کنم، اما از شوک قضیه سکته کرد و تموم! پدرم تموم شد

 !شنیدملبم رو محکم گاز گرفتم و موهام رو پشت گوش زدم. چی داشتم می

 گی چیه؟ط من به اینایی که میرب-

های ناگفته نگاهم کرد. ابرو درهم کشیدم و اشک خشک برگشت و پر از حرف
 .ی چشمم رو پاک کردمشده

 .تو دقیقا تو رأس این ماجرایی-
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 :گنگ سرم رو تکون داد و با گیجی گفتم

 .فهممنمی-

اتفاقی فهمیدم  همیشه آرزوم بود دختر داشته باشم. بعد مرگ پدرم، به طور کامال-
که به جز خودش هیچ کس از ماجرای من خبر نداشته. جای شکر داشت، چون 

رفت. باز هم به جاسوسی ادامه دادم، اصال فهمید تمام من به باد میاگر کسی می
افته. کارم هم اون قدر حساب شده بود که عمرا هم برام مهم نبود که چه اتفاقی می

سومین بار باردار شد، گفتم آرزوم بود دختر  شد. همسرم برایکسی متوجه می
داشته باشم، حاال دختر داشتم. انقدر خوشحال بودم که بین شرکای خالف و 

 .نادرستم سور دادم

 :چشم تنگ کردم و با تمسخر و غصه گفتم

 .باز هم ربط خودم رو نفهمیدم-

 .احساس صداش رو بلند کرد و داد زدخشن و بی

 .ام رو ُکشتایی شروع شد که پدر نامردت زن و بچهربط تو دقیقا از اون ج-

ام رو از برای یک لحظه احساس کردم مغزم سوت کشید و تمام حس پنج گانه
 !داد که چی بشهدست دادم. اراجیف تحویلم می

 :رفت، گفتمام رو ماساژ دادم و با صدایی که رو به تحلیلی میشقیقه

 گی؟چرا چرت و پرت می-

ات. این همه سال هیچ کس نفهمید، ی بود، به همراه شوهر عمهپدرت مأمور مخف -
 !حتی مادر احمق خودت
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 .خواست من رو قتل خاص کنهشد. این مرد مینفسم داشت قطع می

 !خفه شو-

من پدرت رو دیدم، تو آگاهی شد زیر دستم. زیر دست من بود اما بدون این که -
ی هوش و ذکاوت ما با همهکرد. در مورد خودم. امن بدونم داشت تحقیق می

 .اش نفهمید اردوان مودت؛ همون اردوان رستاِک ستودنی

 .به گلوم چنگ زدم تا بلکه نفسی بیاد و بره

 ...گی! تو... توداری شر و ور می-

 .ام، اما فهمید زنم کیه، فهمید زنم دختر کیهپدرت نفهمید من کی-

ر حقایقی که صداش خش برداشت، درست مثل قلب من که داشت زیر با
 .شدشنیدم سنکوپ میمی

 !بدون اراده، از اعماق وجودم آه کشیدم. بابا، وای بابا... چه کردی

ام به باد ی زندگیمِن احمق اون شب مأموریت رفته بودم. وقتی برگشتم، همه-
خواستن دستگیرش کنند، خواسته فرار کنه اما چون رفته بود. پدر زنم موقعی که می

ی شلیک داشتند، خیلی راحت کشته شد. همسرم دستگیر شد و از همأمورین اجاز 
 ...ترس و شوک، بچه رو سقط کرد. خودش... خودش

کرد و من برای خودم بغض کرده بودم. برای پنهون کاری بابا بغض داشت گریه می
کرده بودم. عمو فرهاد هم! چطور تونستند این همه سال با مخفی کاری کاراشون 

 !رو انجام بدن
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های من خودش خودکشی کرد تا مجبور نشه اعتراف کنه. یک عمر، یک عمر بچه-
تونستم پسرهام عرضه فقط تماشاگر بودم. نمیتو پرورشگاه زندگی کردند و مِن بی
ی این ها رفتم. من یک شبه نابود شدم و همهرو پیش خودم بیارم، چون لو می

 .تقصیر پدر تو بود

 .فکش منقبض شد و نعره کشید

 .تقصیــر پدر عوضی تــو بود-

 .دوباره اشکم روی صورتم چکید

مظلوم شده بودم، من دیگه دل و دماغ زبون درازی نداشتم. به سمتم اومد و با 
 .نفرت موهام رو تو چنگش گرفت

دو دستی دستش رو چسبیدم و خودم رو باال کشیدم تا بلکه کمتر درد کشیده شدن 
 .سوختداشت می ی موهامموهام رو حس کنم. ریشه

من قسم خوردم انتقام بگیرم، قسم خوردم پدر کثافتت رو به عزای دخترش -
 .بنشونم

ام احترامی به خانوادهشد. اما هر چی که بود؛ طاقت توهین و بیدونم یهو چینمی
رو نداشتم. خیلی یهویی مغزم فرمان داد تو صورتش تف بندازم. همین کار رو هم 

 .کردم

 .دیتر از خودت نشون می. تویی که زورت رو به ضعیفکثافت تویی..-

 .صورتش رو با چندش پاک کرد و سیلی محکی زیر گوشم خوابوند

 .هق بلندی زدم و نگاهش کردم
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 :جسور و بلند گفتم

اش رو انجام داده، کار اشتباهی نبوده که توی نامرد من رو دست پدر من وظیفه-
خودش مردن رو انتخاب کرد، پس  خوش انتقام مزخرفت کردی عوضــی! زنت

 .ات هیچ ربطی به پدر من نداشته و ندارهمرگ زن و بچه

اش کامال آمیخته با جنون بود و هیستریک سرش رو تکون داد و قهقهه زد. خنده
 .کردرفتار می

 .تونست نجاتش بده اما کاری نکردپدرت قاتله. اون می-

 .گی، تو خودت هم کاری نکردیداری چرند می-

 :پوزخندی چاشنی لحن تمسخر آمیزم کردم و گفتم

تو خودت برای این که جون منحوس خودت رو نجات بدی، حتی حاضر نشدی -
 .هات رو پیش خودت بیاریبچه

هایی اش کنم، با همون چشمسرخ شد و من خوشحال از این که تونستم عصبانی
 .بارید ادامه دادمکه ازشون اشک می

هات، فرار رو بر قرار ترجیح جای نجات جون همسر و بچهتو عوضی بودی که به -
 .دادی

دستش خیلی سنگین بود، طوری که این بار واقعا مرگ رو حس کردم. دیوانه شده 
تونست و با هر چی که دم بود، عین بختک رو سرم افتاده بود و هر جور که می

 .زددستش بود من رو می
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، هر چقدر هم پیر و فرتوت، باز هم مرد اومدجز جیغ و گریه کاری از دستم برنمی
 !بود. حاال حساب کنید، زور منی که جون تو تنم نداشتم کجا و زور اون کجا

هام پنهون کردم. دهنم از پاهام رو تو سینه جمع کردم و صورتم رو میون دست
کشیدم. باالخره خسته طعم گس خون پر شده بود و خس خس کنان نفس می

 .شد شد... باالخره خسته

کشمت اگر یک بار دیگه کنم. میالل باش، زبونت رو کوتاه کن وگرنه رحم نمی-
 .تر از دهنت حرف بزنیبزرگ

داد. بیشتر مچاله شدم و بلندتر گریه صدای بهم خوردن در نشون از رفتنش می
 !ترکیدکردم. قلبم داشت می

 (میکائیل)

 :م بلند شدم و گفتمعصبی، با صدایی که سعی در کنترل کردنش داشتم از جا

 خبرم. چطوری آروم باشم؟اس از زنم بیسرهنگ من یک هفته-

 :سرهنگ غیوری با غم و ناراحتی سر تکون داد و گفتم

دونید احساسم داره کنه. نمیدونید غیرتم داره با من چی کار میسرهنگ شما نمی-
 !شه. نمیدونیدچه رنجی رو متحمل می

 .دادم، بغض کار دستم میزداگر یک کلمه دیگه حرف می

ام رو لمس کردم. حس خأل داشتم، ی بینیکالفه دستی به صورتم کشیدم و تیغه
کردم ازش زدم و هر چی بیشتر تالش میخبری محض دست و پا میتو باتالق بی

  .شدمبیرون بیام، بیشتر و بیشتر توش غرق می
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شه به مدی دلیل نمیی محهای نصفه نیمهمن هیچ مدرکی ندارم سرگرد. گفته-
 .سرهنگ مودت که چندین و چند ساله باهاش همکارم شک کنم

 !زدمپلک زدم، حدس می

 .رسیدحق داشت بهش شک نکنه، نامردی مودت به عقل جن هم نمی

مردی که به چشم همه مظلوم و بسیار موقر بود، تازه فهمیده بودم پشت این 
 .نقابش چه شیطانی پنهان شده

 ...های خودش دیده که سرهنگیده. با چشممحمدی خودش د-

شه سرهنگی که دخترش رو بس کن. اینا همش حرفه، خزعبالته! تو باورت می-
 هم برای این پرونده از دست داد جاسوس باشه؟

 .دخترش پرورشگاهی بود-

سرهنگ غیوری برای چند لحظه نفسش رو حبس کرد. تردید و دو دلی تو 
 :هاش لونه کردند و گفتمچشم

هاش آد برای دخترش هیچ محدودیتی قائل نبود، حتی برای مأموریتیادتون می-
 .کرد سرهنگچندان مخالفت نمی

 ...خوب... خوب-

 شه دخترش رو بفرسته تو دهن شیر؟یکم فکر کنید. کدوم پدری حاضر می-

 :هاش گرفت و گفتچشم بسته، سرش رو میون دست
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یچ کدوم از این هایی که گفتی دلیل کنی. باز هم هداری ذهنم رو مغشوش می-
 .موجهی برای قضاوت نیستند

 :آه عمیقی کشیدم و با غم و پریشونی گفتم

کنید یا نه، اصال برام مهم نیست. االن فقط و فقط چیزی که مهمه حال باور می-
 !کنمخبرم. یک کاری کن سرهنگ، خواهش میزنمه که ازش بی

 .نداشت اش هیچ توفیری به حالمنگاه شرمنده

سرم رو تکون دادم و آرنجم رو روی زانوم گذاشتم. در همین لحظه در اتاق محکم 
باز شد و سروان محمدی با پریشونی وارد شد. حالش داغون بود، طوری که کال 

 .اش من و سرهنگ رو هم نگران کرداحترام نظامی هم یادش رفت. نگرانی

 .بسته دارید سرهنگ-

اومد. "بسته" یعنی یک درد این کلمه هیچ خوشم نمی آب دهنم رو قورت دادم، از 
 !تازه

 ای؟چه بسته-

 :نگاهم کرد و با استرس گفت

 .نام و نشاِن دونم، کامال بینمی-

 :سری تکون دادم و سرهنگ گفت

 .ها رو خبر کنبدش یه من... خودت هم بچه-

 .اطاعت قربان-
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خواست ده بودم. دلم نمیبسته رو داد، در رو نبسته رفت. مستأصل سر جام ایستا
 .بدونم تو اون بسته چیه. اما سرهنگ برخالف من زیادی کنجکاو بود

 .بیا سرگرد .ی کوتاهانگشتر و فلش به همراه یک دست نوشته-

حسم رو به حرکت درآوردم. تموم جونم داشت چشم بستم و پاهای لرزون و بی
هام برعکس ون تو رگکردم خلرزید، قلبم خیال ایستادن داشت، احساس میمی

 .جریان پیدا کرده

کنار سرهنگ ایستادم و چشمم که به انگشتر افتاد، دنیام تیره و تار شد. سرم گیج 
رفت و برای یک لحظه دنیا به روی چشمم سیاه شد. اگر سرهنگ کنارم نبود و 

 .افتادمگرفتم، صد در صد مینمی

 .چته مرد! آروم باش-

 .ر شد، بغض بیخ گلوم بود اما گریه نداشتمانگشتر رو لمس کردم، تنم ِس 

 .ستاین... ما... مال مس... مستانه-

 !بغض باعث شده بود بین کلماتم تپق بزنم. حس بدی بود... خیلی فراتر از بد

حال رو روی صندلی نشوند و برام آب قند سرهنگ سریع دست به کار شد، مِن بی
ربوط به پرونده تو اتاق سرهنگ جمع داران مدرست کرد. تو این فاصله، تمام درجه

 !شده بودند، اما از سرهنگ مودت خبری نبود

 .یدم، به قلبم چسبوندم، ولی آروم نشدمبوسانگشتر رو 

 !حالم افتضاح، بد بود
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دونم تو این فلش چی هست و چی قراره ببینیم، اما انگشتر متعلق به همسر نمی-
 .سرگرد حیدرِ 

هام رو دی تند خودش رو به من رسوند و شونههمه ناراحت بودند. سروان محم
 .ماساژ داد

 .حاضرید-

با استرس چشم بستم و صلوات فرستادم. نفسم حبس شده بود، صدای جیغ 
 !زد، عشق منِاستارت فیلم بود. یخ بستم، چشم باز کردم، زنی که جیغ می

د، انگشتر افتاد، صدای برخوردش با کاشی عین صور اسرافیل بود. قلبم ایستا
شکست، باالخره ترک بغضم شکست. در عرض چند ثانیه دنیا روی سرم آوار شد. 

فهمه. گم مزاح نیست؛ دنیا واقعا خراب شد. درد ناموس رو فقط مرد میاینی که می
 !کرد، وای بر من! وای بر منرگم داشت گردنم رو پاره می

ام شونه ی محمدی رویهای یخ زدهکشید، انگشتهیچ کس تو اتاق نفس نمی
 !بود و وای عشق من! خانوم من

داد زدم، نه بیشتر شبیه غرش بود، درست مثل رعد و برقی که قصد شکافتن قلب 
 .آسمون رو داره. لپ تاپ رو پرت کردم، میز رو چپ کردم

قابل کنترل نبودم، زنجیری شده بودم، دیدن عشقم در اون وضعیت دهشتناک 
 .مغزم رو خاموش کرده بود

ی سقفی رو دور تند حرکت امت خیره به سقف نشسته بودم. پنکهساکت و ص
کردم. بعد داد، اما با لجاجت همچنان نگاهش میکردن بود و چشمم رو آزار می

 .ام کشیدمچندی پلک زدم و دستی به پیشونی
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 .آه که کشیدم، قلبم ناجور تیر کشید. با درد اخم کردم و بغضم رو دوباره قورت دادم

 .متأسفم-

 .صدای محزون سرهنگ غیوری برای چند لحظه گیج نگاهش کردم با

 تاسف! فقط همین؟

 !تونه دوای درد من باشهمگه تأسف سرهنگ می

چیزی نگفتم، دهنم چفت شده بود و عالقه ای به حرف زدن نداشتم. اون هم تو 
 .این شرایط خاص

ی تن من پارهی عزیزم. چطوری دلشون اومد با آخ... میکائیل برات بمیره مستانه
 همچین کاری بکنند؟

 خوای نامه رو هم بخونی؟نمی-

ی سقفی بود، باز هم چیزی نگفتم، حتی نگاهش هم نکردم. نگاهم هنوز پی پنکه
 .چرخیدکه داشت با آخرین سرعت و تمام توان می

 .آه عمیق سرهنگ؛ بغض و غمم رو بیشتر کرد

شون از صد بودند و برجستگی های گردنم باد کردهحالم خیلی بد بود، تمام رگ
 .زدفرسخی تو چشم می

ام از زور تعصب به خس خس افتاده بود و نفسم جوشید، سینهغیرتم داشت می
 .گشتچاق نشده برمی

 .ی غم انگیز فیلم جلوی چشمم ظاهر شدپلک زدم، صحنه
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 !شدم، خدایاداشتم خفه می

های بلندش تو گوشم جیغها! هنوز هم صدای عزیز دل من چی کشیده بود. حیوون
 .کشید، درست عین نوای مرگزوزه می

 .آوردعصبی نبودم، فقط غم و غصه بود که داشت من رو از پا درمی

 :ید و گفتبوسام رو سرهنگ نزدیکم شد، شونه

 .متأسفم پسرم. خیلی خیلی متأسفم-

فقط همین و بعدش هم رفت. چقدر راحت بودند، انگار نه انگار که همسر من 
 .فت و حرمتش رو از دست دادهع

ی اعصاب ام که خیس شد، فهمیدم باز هم بغضم شکسته. خیره به همون پنکهگونه
 .خورد کن، اشک ریختم. مردونه بغضم رو خالی کردم

کردم، بیشتر به اوج فاجعه پی غم دلم تمومی نداشت، هر چی بیشتر گریه می
 .بردممی

صفت باشه که دامن ناموس مردم ه بیتونه این هموای، وای یک مرد چطور می
 !رو لکه دار بکنه! از جنس خودم متنفرم. متنــفرم

کرد بلند شدم. سرم گیج هایی افتاده و غمی که روی دلم سنگینی میبا شونه
 .رفت و تعادل نداشتممی

دستم رو بند دیوار کردم و صورت خیسم رو پاک کردم. نامه روی میز بود. خودم 
لرزید، نه میز رسوندم و پشتش روی صندلی نشستم. دستم می رو با مشقت به

 .لرزیدتنها دستم؛ بلکه تمام جون و تنم می
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ترسیدم، هیچ رغبتی برای خوندن نامه نداشتم. یعنی در اصل جرأت نداشتم. می
 .ترسیدم چیزی بخونم و بدتر بشکنممی

 .نفس عمیقی کشیدم و باالخره بازش کردم

 .ی آخری بود که عین تیر به قلبم اصابت کردههای داخلش ضربنوشته

 .نامه، با این مضمون بود

دونم، دونم، دیدن زنت تو اون حال پاهات رو سست کرده. به خدا قسم که میمی"
چون عشقم رو جلوی چشمم، با همین روش ازم گرفتن. من، شاهین رستاک به 

خوام جبران کنم. می همتون نارو زدم، از اعتمادتون سوءاستفاده کردم. و حاال
دونم شاید باور نکنی، شاید مِن گرگ صفت رو که بخاطرت عشقت جبران کنم. می

خورم به همون خودمم هم تو اون لجن کاری دست داشتم باور نکنی؛ اما قسم می
پرستی پشیمونم. از کاری که کردم عین سگ پشیمونم. میکائیل خدایی که می

 .اطالع پدر و برادرمهچیزهایی که برات فرستادم بدون 

تونم حس کنم. آره پدر، پدری که خودش عشقم رو از گفتم پدر! تعجبت رو می
چنگم درآورد. پدری که حتی به شماها هم رحم نکرد. پدر من، اردوان رستاک، 

ست. از پدرت بپرس، پدر و پدر زنت همه همون اردوان مودت، سرهنِگ عالی رتبه
میکائیل، من رو بخاطر اون دوستِی بی غل و غشی  دونند. من رو ببخشچیز رو می

 .که زمانی با هم داشتیم ببخش

 "!شاهین رستاک

 .ای نفسم هم رفتنامه از دستم افتاد، برای لحظه
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لب گزیدم و قبل از این که سقوط کنم، سرهنگ غیوری وارد شد و مِن نالون رو دربر 
مخفی اتاقش کار  دونستم چطوری حالم رو فهمیده، دوربینگرفت. خوب می

 .خودش رو کرده بود

 (مستانه)

ی اتاق پناه گرفتم. پاهام رو جمع کردم و با بغض و ترس، نفس نفس زنون گوشه
 .لب زدم

 خوای؟چی می-

 .خوامجوِن تو فقط خودت رو می-

 .با انزجار بیشتر تو خودم جمع شدم

 .پست، کثافِت پست-

ی داشت. شایان رستاک ی کریه و به شدت حال به هم زن خندید. خنده
 .ی زمین بود. درست مثل پدرشترین آدم روی کرهشرفبی

 .گمشو بیرون. نزدیک من نیا-

خواست نداختم. قلبم ناآروم بود. سرم رو به نفِی کاری که میام چنگ ابه سینه
اومد که توانایی دفاع از تکون دادم و بغضم رو شکستم. چقدر از خودم بدم می

 .قداستم رو نداشتم

 !کنمخواهش می-

 .زدتو صدام عجز و ناتوانی موج می
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نگ بود و ای بود که داشتم؛ گرچه دل این مرد از سالتماس و خواهش تنها حربه
 .شداش نمیناموس حالی

همین که نزدیکم شد، بلند و رسا جیغ کشیدم. با وحشت و التماس نگاهش کردم 
 :و گفتم

 .خارم نکن، خارم نکن-

 .داد. عین سوهانی بود که به جون مغزم افتاده بودپوزخندش آزارم می

ناک بود سرش رو تکون داد و در با صدای بدی باز شد. صدای در اون قدر وحشت
 .هام باال پریدندکه شونه

 .این جا چه خبره شایان-

 .شاهین بیا اینو خفه کن به کارم برسم-

 .اخم کرد، نگاهم کرد و با غضب چشم بست

 .و، کارت دارهبیا بر -

 کی؟-

 .پدرت-

گی پدرت انگار تو رو از داخل جوب بیرون کشیدیم. تو هم از هه، یک جوری می-
 .ی همین مردی داداتخم و ترکه

 :شاهین با پوزخند رو زمین تف کرد و گفت

 .دمدارم تقاص پس می-
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شایان پیراهنش رو پوشید و با اون صدای کلفت و خش داری که در حد مرگ 
 :زار بودم گفتازش بی

 !زر مفت نزن برادر من، زر نزن. زدی حالمون رو گرفتی، یک چیزی هم طلبکاری-

 .همین که رفت، با بیچارگی سرم رو روی زانوهام گذاشتم و گریه سر دادم

 .شه. سعی کن آروم باشیبا گریه چیزی حل نمی-

 .نفرت و کینه رو با هم مخلوط کردم و نگاهش کردم

 .خرشیتو حرف نزن که آ -

 .دونم، بد کردممی-

 .غم زده موهام رو به چنگ گرفتم

 .تو من رو کشتی. آبروم به درک، میکائیل رو ازم گرفتی-

 .کنهنگران نباش، میکائیل ولت نمی-

 .هام رو پاک کردمعصبی بلند شدم و با پشت دست اشک

شما دو برادر گرگ صفت  ام رو زیر دست و پایعفت و پاکیعلم غیب داری! هه... -
 .از دست دادم

 .فروغم شبیخون زد. دلم دنیا دنیا گرفته بودهای بیاشک به چشم

 .کنه. اونم وقتی عاشقتهشناسمش، هرگز ولت نمیمیکائیل مرد روزهای سخته. می-

 !ی عشق تماِم من رو سلب کرد. وای از عشقخلع شدم، کلمه
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 .آه کشیدم هام گرفتم و با صدا،سرم رو میون دست

 .دلم خالی نشد، میزون نبودم

 .کنمکمکت می-

 .ام گرفت، با تمسخر زهرخند زدمبا شوک و با حیرت سرم رو بلند کردم. خنده

 کمک! به من؟-

 .کمک به تو-

 .نخندون منو-

 .امدروغ نگفتم، من کامال جدی-

 خوای بخاطر کمک به من، به پدر و برادرت پشت کنی؟یعنی می-

 !دونمهمزمان شد. پوزخند من از روی تمسخر بود و شاهین... نمیپوزخندمون 

 .ها پشت کردم. خیلی وقته از جفتشون رو برگردوندممن خیلی وقته به اون-

 خیال داری باورت کنم؟-

دونم بهت بد کردم. انسان جایزالخطاست، و پشیمونی و توبه هم باور کن، می-
 .هاستمال همین موقع

ی چشم نگاهم ی سرش رو تغییر داد و با گوشهت به من زاویهدر رو باز کرد، پش
 .کرد

 .فقط باور کن-
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دادند تنها گذاشت. از جوابی که تو سرم جولون میهای بیرفت و من رو با سوال
 .این ندونستنی که با شوک همراهه متنفرم

 .پاهام رو جمع کردم و دوباره سر رو زانوهام گذاشتم

! چقدر زیر دست و پاهاشون ذلیل و خار بشم و حرمتم دیگه چقدر این جا بمونم
 .رو بشکنند

 دونه؟کس حرمت زن رو نمیی ما هیچچرا تو جامعه

کنند. زن محتاج ناز و نوازِش، اما برخالف چیزی که باور داریم؛ زن رو مچاله می
مونه، پاِک، شکستنِی و زود کنند که زن عین برگ گل میاصال به این توجه نمی

 فهمند . چه حیف که این موضوع مهم رو نمیرنجِ 

 (میکائیل)

هیچ کس حال خوشی نداشت، وقتی حقیقت رو از پدر و دایی جویا شدم، اون 
 چیزی رو که نباید؛ شنیدم. پلیس مخفی بودن! این همه سال!؟

هر دو شوهراشون رو مسبب حال من و گرفتاری مستانه  دایی بدتر،مادرم و زن
دونستند. خودم هم که هیچی، همه چیز رو باخته بودم، اما امید بود. امیدم به می

 .خدا مثل همیشه استوار و محکم بود

یک روز هم گذشت، و باالخره تماسی دوباره از شاهین رستاک به دستم رسید. این 
ی عمرم یاد گرفته بودم عاشقش باشم، صدای هبار صداش رو شنیدم، کسی که هم

ی همسرم برام حکم مرگ رو داشت. چقدر قصی القلب بودند که خسته و درمونده
 .تر من رو در تنگنا قرار داده بودندهمسر از گل نازک
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 میکائیل به فدات، خوبی؟-

 .تر بودبغضش، از ناقوس مرگ هم دهشتناک

 !میکائیل-

 جـان؟-

 .خوب باشمن خوبم، تو هم -

سرم رو با درد و نگرانی تکون دادم، بدون خجالت از حضور سرهنگ غیوری، پدر و 
 .دایی همه جونم رو فداش کردم

الهی من دورت بگردم، خانوم قشنگم! خودت رو اذیت نکنی آ... چشم رو هم -
 .بذاری پیش خودمی

 .آه کشید و دل من براش پر کشید

 !دوستت دارم-

 .مه جونم، مثل شراب نابی بود که مستم کردشنیدن جمله از زبون ه

هام بغضم از چند جا شکست. دستم رو روی دهنم جنون زده خندیدم و میون خنده
 !گذاشتم و با دلتنگی اشک ریختم. حالم دست خودم نبود، واقعا نبود

 .خودم کرده بودی "دوستت دارم" از زبون مستانه، از خود بیشنیدن جمله

دن این جمله حس خوبی داشت! شرین بود. مخصوصا حس خوبی داشت، شنی
 ...که منتظر شنیدنش بودم، از خیلی وقت پیش

 .ام رو باال کشیدم و همزمان صدای شاهین تو گوشم پیچیدآب بینی
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 هستی؟-

 .های خیسم رو با دست پاک کردمنفس عمیقی کشیدم و چشم

 .هستم-

 صداش رو شنیدی؟-

 .چیزی نگفتم و آه سنگینم شد جوابش

کنم، حتی شده جونم رو بدم. دفعه قبل، نامردی این بار هر جور شده کمکت می-
 دم، قبول داری؟دونم. اما این بار قول شرف میکردم، می

 !صداقت داشت، کالمش مردونه بود، شرف داشت

 :چشم رو هم فشردم و از ته دل گفتم

 .قبولت دارم-

 .م، از روی اجبار بودبه خاطر اتفاقی که افتاد، کاری که با زنت کرد-

 .شکست، ابهت صداش کامال شکست

 بخشی؟ام، میمن، شرمنده-

 .یادآوری فیلمی که دیده بودم، قلبم رو به درد آورد

 :پلک زدم و با رنجش گفتم

تونم، نه بخاطر خودم؛ فقط بخاطر اون زنی که حرمتش زیر پا شکسته این رو نمی-
 .نیست شد و درد رو متحمل شد. بخشیدن، کار من
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 .کنمفهمم اصرار نمیفهمم، چون میمی-

 .بگو، هر چیزی که الزمه بدونم و بدونیم-

هایی قاچاقی وارد بشن. پدرم مسئول تحویل گرفتنشونه و من قراره، محموله-
ها دستگیرشون فرستم، اگر حین تحویل گرفتن محمولهنشونی محل رو براتون می

 .تونه هیچ چیز رو انکار کنهکنید، پدر من؛ سرهنگ مودت دیگه نمی

 محموله؟-

 !آره. سالح گرم-

 با بهت گفتم: چی؟

 .رمشه، یعنی لو میدم، اما االن نمیمفصل توضیح می-

 .باشه، منتظرم-

 .فعال-

های تموم نشدنی، کنار پنجره ایستادم ارتباط قطع شد و من با ذهنی پر از مشغله
 .و بیرون رو تماشا کردم

 بود؟دخترم، حالش خوب -

 .دایی بدجور نگران بود، ناراحتی هم داشت و غم دخترش از پا انداخته بودتش

 .بستگی داره خوب بودن رو تو چی ببینی دایی-

 .کردندهاش وقوع ریزش اشک رو اطالع رسانی مینگاهش کردم و چشم
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خواست، دایِی مقتدرم رو با این حال ببینم، سر پایین انداختم و شاید دلم نمی
 .خاطر این همه سال پنهان کاری هم از پدرم و هم از دایی دل چرکین بودمگرچه ب

 .ام رو پاک کردمهای بارونیدستی به صورتم کشیدم و چشم

 بابا جان، پسرم؟-

 .به سمت بابا چرخیدم و منتظر نگاهش کردم

 پسره چی گفت؟-

 .سرهنگ هم سِر کالفی رو که بابا بازش کرده بود، گرفت و پرسید

 کنه؟ قابل اعتماد هست؟کمک می-

 .ای هم نداریمی دیگهباید بهش اعتماد کنیم، یعنی چاره-

 چیز مهمی گفت؟-

هایی قاچاقی وارد بشن و پدرش، منظورم سرهنگ مودت و انگار قراره محموله-
 .شون هستنهمچنین برادرش مسئول تحویل گرفتن

 .دامه دادمپوزخند زدم و ا

 !واقعا شما چطور به مودت اعتماد کردین؟ اونم این همه سال-

 :پدرم با حزن و تأسف وافری گفت

 !ی میش. باورم نمیشهی فریبندهاون گرگی بود در جامه-

ها ی ما رو گول زد. ولی، اشتباه از خودمون بوده، نه اون. من اون سالدایی: همه
 .کردمه جای همسرش، خودش رو شناسایی میکردم. باید بباید درست تحقیق می
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ام خارج به دایی خیره شدم. تو این چند هفته پیرتر شده بود. آه غمگینی از سینه
 .زدمشد و با اجازه از حضورشون مرخص شدم باید با شاهین حرف می

 !مفید و در عین حال مفصل

*** 

 (مستانه)

. لباسم راحت بود اما هنوز لباسی رو که شاهین رستاک برام آورده بود، پوشیدم
 .کردمهم سنگینی لباس عروس طلسم شده رو به خوبی حس می

قرارتر از حوصله بافتم. شال رو هم سر کردم و بینفسی چاق کردم و موهام رو بی
 .حمام خارج شدم

شاهین روی تخت نشسته بود و طرز نشستنش نشون از افکار درهم برهمش 
 .دادمی

 .رو کمی محکم بستم تا حواسش جمع بشهسری تکون دادم و در 

 .هاش باال پریدندقدر غرق و پرت بود که با همون صدای آروم هم شونهاون

 اومدی؟-

گفتم "نه، هنوز ای بود، حتما به شوخی میاگر جای دیگه، زمان دیگه یا کِس دیگه
 ."تو راهم

 !اما االن، نه حوصله بود، نه وقتش

 .تو فکری-
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 :ن انداخت و با تن صدای بسیار آرومی گفتدوباره سرش رو پایی

 .از زندگی سیرم-

دستی به مانتوی گشادم کشیدم. روی تنم سیستم نداشت، اما خوب قطعا کاچی 
 !به از هیچی

 دی. چی از این بهتر؟چرا؟ زندگی دیگه! هی داری یکی رو به کشتن می-

 .نیش نزن. من فقط به پدرم کمک کردم-

 رو تا حاال گرفته؟ حساب کردی؟کمک تو جون چندین نفر -

 .شاید حق با تو باشه، اما انصاف داشته باش-

 .دیدمشهام پر شدن. تار میدلیل چشمبی

 ؟ -

 .خودم از صراحت کالمم شرم کردم

 .اما الزم بود، برای یادآوری الزم بود

 .ن اشک سردم رو پاک کردمدستش رو مشت کرد و م

 .اشکمم سرد و یخ شده بود، درست مثل خودم

 !ِهی، روزگار

شم. من تقاص پس دادم. تو دیگه به یادم نیار، هر بار بیشتر از قبل شرمنده می-
 .روم نیار
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ان بود. درست مثل تیغ تیز چاقو  !پوزخندم عمیق و ُبرا

 بینی؟تقاص رو تو چی می-

 .ای ناگفتههنگاهم کرد. پر از حرف

 .ی قدِی داخل اتاق ایستادبلند شد و کنار آینه

 .امتو بیماری-

 :پلکم پرید و با شک و تردید گفتم

 ات؟بیماری-

 اش تلخ بود. شاید مثل لیمو شیرین! چرا؟خندید. خنده

خوریش، چند ثانیه بعد دهنت از چون لیمو فقط اسمش شیرینه، وگرنه وقتی می
 .شهاش بد مزه میتلخی

 .خوردمشکاش نمی  گیجوری که با خودت می

کرد و حسرت و حاال، شاهین رستاک بخاطر کارهایی که کرده بود ابراز پشیمونی می
 .خوردروزهای خوبش رو می

 "!! کاشکرد. "کاش! کاشمطمئنم هی با خودش تکرار می

 .مریضم-

 .واضح پوزخند زدم

 شوخی؟-
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 ...خیلی وقته. بعد از نیلوفر-

 !لبش گذاشت و رو ازم گرفت. بغص داشتدست رو ق

 .شم، نشدم؛ بدتر شدماین کار نکرد. اسقاطی شد. هی گفتم خوب می-

 .حیرت زده دهن باز کردم چیزی بگم، ولی توانش رو نداشتم

نیلوفر رفت، روح منم باهاش پر کشید. برگ گلم بود، درست از همون روزی که -
برای من هیچ وقت خواهر نبود. عشق  بابا آوردش و گفت خواهرته... اما نبود،

 .بود، زندگی بود، نبض بود

 .تونستم بفهممآب دهنم رو قورت دادم. اینو دیگه می

مثل قبل نبود که بگم، تو قلبم خبری نیست. حاال بود، تا اون حد عشق نه، اما 
 .میکائیل جان و جهان بود

 چرا براش کاری نکردی؟-

 .دونمدونم... نمینمی-

 :دم و تلخ گفتمنزدیکش ش

دونم. چون ترسیدی، چون جرأت کافی برای عشق رو نداشتی. تو خیلی من می-
راحت گذاشتی عشقت قربانی بشه. چون قدرت مقابله نداشتی. چون آدم عشق و 

کج سرم رو  کنی، عاشقی نبودی. چطور تونستی دم نزنی؟ چطور ادعای عاشقی می
 .کردم و بیشتر رو گرفت

 .کنمنگو، خواهش می-
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 .صداش زیادی لرز داشت

 .کردداشت گریه می

 .سوزی گفتم: باشهعقب گرد کردم و این بار با آرامش و غم جان

 .دیگه چیزی نگفتم. به قول بابا، آدمی رو که خدا زده دیگه نباید سرزنش کرد

 !اتت من بودشاهین رو خدا زمین زده بود، پس چه نیاز به شم

 (شاهین)

 کنم، چطور شد که به این جا رسیدم؟گاهی فکر می

 شد که باختم؟چی

رسم. جز این که تباه شدم، اون هم ای نمیکنم و دست آخر به هیچ نتیجهفکر می
 .به دست پدرم

 .ی میکائیل رو گرفتمام رو از روی میز برداشتم، شمارهنفسم رو بیرون دادم و گوشی

 .. بوقبوق... بوق.

عادتش بود، سر سومین بوق جواب بده. دوست بودیم. سر همون عملیاتی که با 
 .دونیمکرد چیزی از اصل ماجرا نمینیلوفرم بود و چه ابلهانه فکر می

 !بله-

 .سالم-

 مستانه!؟-
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 .لبخند تلخی زدم، عشق بد دردی بود که میکائیل هم دچارش شده بود

 .ای زنگ زدمی چیز دیگهحالش خوبه، نگران نباش. فعال برا-

 شده؟چی-

 .گوشی رو قطع نکن، گوش بده. خودت تنها نه، با همکارات گوش بده-

 به چی؟-

 .فهمیمی-

 .گوشی رو خاموش نکردم، تماس رو قطع هم نکردم تا همه چیز رو بشنون

 .داخل جیب شلوارم پنهانش کردم و به سمت اتاق بابا به راه افتادم

 .ودمثل همیشه با شایان ب

 .کشید و از بوش متنفر بودمپیپ می

 !شاهین جان. بابا-

 .نگاهش کردم و لبخند زدم

 .لبخندی که هیچ شبیه لبخند نبود

 :نشستم و شایان گفت

 شد از اون سوراخ موش دل کندی؟چی-

چپ چپ نگاهش کردم. برادرم بود، هم خونم بود، اما بدتر از دشمن ازش بیزار 
 .بودم
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 .افتادمی نیلوفرم میهای مظلومانهجیغ دیدمش، یادوقتی می

 پناه مستانه علوی. نامرد بودم! نبودم؟های بییاد جیغ

 .های شیطان صفتی پدر و برادرم هستندفهمیدم چه آدمکاش، اون روزها زودتر می

 .من با تو حرفی ندارم-

 !نه این که من دارم-

 .شایان... یک امروز رو پا تو کفش من نکن-

 ...لنگی منم که دلســوزبزرگه آخه، می سایز کفشت-

 .اش کردشد قیچیسرم رو تکون دادم. زبون شایان، درازتر از حد بود. کاش می

 .توجه به شایان، رو کردم به بابابی

 از محموله چه خبر؟-

 گفتی نیستی؟شد، تو که میچی-

 .پوزخندی تحویلش دادم

تالش نکردم، حاال هم هر چی دست من االن تا گلو تو باتالقم، اولش برای نجات -
 .شم بابارم و زودتر خفه میو پا بزنم؛ بیشتر توش فرو می

 چته، فیلسوف شدی؟-

 .امبیشتر شبیه عروسک خیمه شب بازی-

 .خیلی خوب! نرو تو بهر حرف، خوب شد که نظرت عوض شد-
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 چطور!؟-

 .ره. تو دست راست منی پسرتو نباشی قدم از قدم جلوتر نمی-

 :باال انداختم و گفت ابرو

 .رسنها فردا میامروز صبح باهاشون حرف زدم، محموله-

 سالح گرم؟-

 .درسته-

 چرا گرم؟؟-

 .الزمه-

 قسطی حرف نزن بابا، برای چی؟-

 .شه گفت، سازمان قدغن کردهنمی-

 .من پسرتم-

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .ستی جاسازی شدهدر اصل سالح گرم نیست، شیشه-

 :دستی به موهام کشیدم و گفتم بهت زده،

 گی؟ یعنی چی! مواد مخدر؟بابا چی می-

 .دونم. من خودمم مثل تو تازه فهمیدمدونم، نمینمی-

 .گیجم کردی-
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 :شایان کالفه بلند شد و گفت

فهمم چرا باید سازمان این طور یهویی بهمون منم گیج شدم. حتی بدتر از تو، نمی-
 .خبر بده

 .تمسرم رو پایین انداخ

 !سازمان، سازمان. از این کلمه که توش هزار تا معنی استتار شده متنفرم

 .دستی به موهام کشیدم و سعی کردم بیشتر از پدرم حرف بکشم

 .بابا، بیشتر بگو تا بیشتر بفهمم-

فهمی، وقتی خودم چیزی که مد نظر هست رو بفهمم، تو و برادرت رو هم در می-
 .ذارمجریان می

 خوای چی کار کنی؟کنی؟ با این دختر... میکار می  آگاهی رو چی-

 :شایان پوزخند زد و قبل از بابا گفت

 نگران اون دختری! نکنه خبریه. مثل نیلوی خوشگل!؟-

خندید... خندید و من با انزجار بلند شدم. باز به عشقم توهین کرد. عشقی که 
 .برادرم نابودش کرد

هام رو گرفته صابم نداشتم. خون جلوی چشماش رو گرفتم و قطعا کنترلی رو اعیقه
 .بود

 .دوزمچاک دهن نجست رو ببند، که اگر نبندی خودم لبات رو به هم می-
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اول با بهت نگاهم کرد، تا این که بابا با تشر صدام زد. شایان هم به خودش اومد. 
 :اخم کرد و با همون اخم نفرت انگیزش گفت

 .رو بابا... یقه رو ول کنهی هی، تو سواره من پیاده! یواش ب-

 .اش کنم، کاش برادرم نبود، کاش هم خونم نبودخواست خفهدلم می

 .دندون رو هم ساییدم و با ضرب ولش کردم

 .کنینگفتی بابا... چی کار می-

تو اداره باید فهمیده باشند، پس بعد این همه سال دیگه کارم اون جا تمومه. و -
 .دمونهاون دختر، فعال باشه به نفع خو

 :حوصله گفتمسری تکون دادم و بی

برم. همون طور که گفتی تا فردا... مزاحم من نشید. اون دخترم با خودم می-
 .بودنش به نفع ماست، فردا هم با ما بیاد بهتره

خواستم با نگاهش شایان با حرص نگاهم کرد و از محبت نگاه بابا رو گرفتم. نمی
ه بودم کمکشون کنم. پدرم بود، درست! اما سست بشم، من به میکائیل قول داد

اش عشق من، که به عنوان خواهرم شد از کارای پستش چشم پوشی کرد. نمونهنمی
تر از حد در اتاق رو محکمی نفسم. احمق بودم، پا تو خونه گذاشت بعد شد همه

 .عمول بستم تا با صداش فکرم آزاد بشهم

 ...اما نشد

باز رفتم به اون روزها، روزهایی که وجود نیلوفر امید بخش زندگی تاریک و سیاهم 
 .بود
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ای ایستادم. گوشی آهی کشیدم و جلوی در اتاقی که مستانه توش بود، چند دقیقه
 .رو از جیبم درآوردم و بدون در زدن وارد شدم

 .لبخند زدم و گوشی رو دم گوشم گرفتمخواب بود، محو 

 هستی؟-

 .هستم-

 شنیدی؟-

 .شنیدم. زیاز به درد بخور نبود اما بازم از هیچی بهتر بود-

 فردا، شاید همه چی تموم بشه. درسته؟-

 .شاید، اگر باز هم نامردی نکنی-

 .چشم بستم و تکیه زدم به دیوار

 .کنمبار نامردی نمیکنم. ایننمی-

 .ارشمستانه، بی-

 .میارمش، سالم و سالمت میارمش-

 سالم! مطمئنی؟-

دار کرده بود، درمونده اش رو خشدردی که تو صداش بود، بغضی که صدای مردونه
 .ام کردندبودنش... همه و همه شرمنده

 .شرم کردم، از خودم، از مرد بودنم



 

 
325

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 .اتمنیستم، نیستم و شرمنده-

 .یز من رو نابود کردینذاریم کنار، ولی روحش، روانش. عزجسمش رو فعال می-

کنم. من آخرشم، چوب خطم پره پره. تو نبخشی ببخشم، ببخش. خواهش می-
 .باید عذاب بکشم

 ...درست شو-

صدای بوق تو گوشم زنگ زد و بغضم باز ترکید. دستم شد حفاظ دهنم تا صدا ازم 
دلم! صدا زجرآور بود. نیلوفرم... چی کشیدی عزیز ی بیدرنیاد. زجرآور بود. گریه

 !چی کشیدی

مستانه رو بیدار کردم، ازش خواستم باهام همراه بشه. ولی تردید داشت، تو 
 .زد. و این نگاهش قطعا دردآور بودنگاهش ترس موج مکزیکی می

 .ای چشم رو هم گذاشتمکالفه موهام رو به بازی گرفتم و برای لحظه

ز آدم گرگ صفتی مثل دادم اترسید و من بهش حق میبه زور قانعش کردم، ازم می
 .من واهمه داشته باشه

کتم رو برداشتم و مستانه از اتاق بیرون اومد. نگاهش کردم. زیبا بود، مخصوصا با 
های خماری که رنگ مشخصی هم نداشتند. ولی انگار این روزها تحلیل اون چشم

 .ومدرنگ و رو شده بود. آه عمیقی کشیدم و آروم به سمتم ارفته بود، الغرتر و بی

 !اوه، بانوی زیبا-

ای از خودش داشته باشه، اینکه ارادهبا صدای شایان سر چرخوندم و مستانه بی
 .پشتم پناه گرفت. نفهمید با این کارش چه زخمی به دلم زد
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 .اومد، اما دستش رو محکم گرفتم و از کنار شایان گذشتمشاید بدش می

 .ر گریه که وحشت کردمسوار ماشین که شدیم، جوری با صدای بلند زد زی

 !!مستانه-

من... من... تو این... خو... خونه... تنها.... هق... تنها چیز با ارزشی که داشتم رو -
 .بخشماز دست دادم. پدرت رو... هیچ وقت... هیچ وقت نمی

باز هق زد و من رو گرفتم. قلبم انگار پمپاژ خون یادش رفته بود که اون طور کند و 
 .کوبیدام میی سینهآروم به قفسه

نفس عمیقی کشیدم و با حس تنگی نفس، از داخل داشبورد اسپری و داروهام رو 
ی تلخی ی تلخ دارو، درست زیر زبونم عین زهر بود، اما به اندازهبرداشتم. مزه

 .روزهای مزخرفی نبود که داشتم

 خو... خوبی؟-

 .اختمسر تکون دادم و بعد از چند دقیقه ماشین رو به راه اند

 ...!تو راه فقط فکر کردم و حسرت خوردم... حسرت... حسرت

 (مستانه)

ای برای زندگی نداشتم. حوصله هم شده بودم پوست و استخون، دیگه انگیزه
دونستم که باید اش ترس بود، خجالت و شرم. اما این رو هم مینداشتم. همه

  بجنگم، باید با

بود، شرمندگی من هم هیچ وقت تموم  ، تموم هم شد. اما میکائیل تموم نشدنی
 .شدنمی
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کنم، که وقتی ببینمش چه جوابی برای غیرت و حس عمیقش این روزها فکر می
 !خواهم داد

 !رسیدم که باید ترکش کنم. چراهی فکر و فکر، آخرش به این نتیجه می

 .امچون من االن یک زن دست خورده و شکست خورده

ها... گفتنش د به تنهایی عادت کنم. خیلی سختهرسیدم که بایبه این نتیجه می
 .مونه که اصال چی کار باید بکنهآسونه... اما در عمل آدم می

تونم میکائیِل نفرت انگیز رو دوست داشته باشم. آه اونم منی که تازه فهمیدم می
 .ام رو تر کردمهای خشک و ترک خوردهعمیقی کشیدم و لب

 .ی و استرس فردا هم بگذرهکاش زود بگذره... غم و نگران 

دونست. صبح هم که شد شب رو با چه سختی و َمشقتی خوابیدم فقط خدا می
شاهین رستاک بیدارم کرد. صبح هم نه، چهار بامداد بود و هوا گرگ و میش. از 
این هوای تاریک و سوز دار متنفر بودم. شاهین گفت قبل رفتن دوش بگیرم و 

 !یارخودم رو حاضر کنم برای دیدن 

اولش خندیدم، با ذوق و شوق... اما بعد با فکر اینکه ممکنه از طرف میکائیل پس 
ام تبدیل شد به یأس و ناامیدی! این که میکائیل من ی خوشحالیزده بشم همه

 .گرفترو از خودش ِبرونه، طنز تلخی بود که براش بغضم می

شدم. حداقل در نظر دوشم رو گرفتم، تن نجسم رو هر جور شده شستم. اما تمیز ن
 .خودم نجس و ناپاک بودم

 ای؟آماده-
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 .ی مثبت باال پایین کردم و نگاه غمگینش رو شکارسرم رو به نشونه

 شه یک چیزی ازت بخوام؟برای آخرین بار، می-

 چی؟-

 ام؟شه ببخشیشه... میمی-

این که کرد، یادم افتاد. ای که گاهی پدرم برام تکرار میدم عمیقی گرفتم و جمله
 :گفتمی

 .مفهوم زیادی توش نهفته بود«. بخشش از بزرگان است»-

دونستم که حتی اگر شاید تا اون درجه بزرگ و بالغ نشده بودم، اما این رو هم می
کینه به دل بگیرم کاری از دستم ساخته نیست. این که کینه با ذات درونی من 

تونستم مناسبی بود که میی تناقض داشت، کامال ُمبرهن بود. پس بخشش گزینه
 :انتخاب کنم. نگاهش کردم با غم و آهسته گفتم

 .بخشممی-

 از ته دلت؟-

 .اشاز تِه ته-

ی جالبی ای که کشید، صحنههای بسته و نفس آسودهتبسم محوش، با اون چشم
 .بود

 .ممنون... ممنون... بازم ممنون-

 :سر تکون دادم و گفت
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 .شمکه منو ببخشه، دیگه راحت می  حاال فقط مونده میکائیل، اون-

 ان حاللیت گرفتی؟خوای بگی از همه اون کسایی که از دستت شاکیمی-

دونی که من زیاد زنده نیستم، تنها شه گفت تقریبا همه. چون الزم بود. میمی-
 .شد از بار گناه هایی که داشتم و دارم، کم کنمراهی بود که می

 .اوهوم-

 .لم راحتهحاال بریم، دیگه خیا-

 نیلوفر چی! مطمئنی تو رو بخشیده؟-

دونم این سوال از کجا به ذهنم رسید. ولی یهو بود که مغزم از حرکت ایستاد، نمی
 .فرمان داد و زبونم ازش اطاعت کرد

دونم که همه دار دونم. فقط همین قدر میدونم. من... از... از نیلو چیزی نمینمی-
 .و ندارم بود

 .ت سرش بسترفت و در رو پش

پرسیدم! من هم با فکر درهمی از خونه خارج شدم. شاید نباید اون سوال رو می
 !دونمشاید! نمی

*** 

 .خیلی زود به مقصد رسیدیم

اومد اما ترس و استرس مانع راحت بودنم ساعت پنج و نیم صبح بود. خوابم می
 .شدمی
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شورن، اتفاق بدی در میداد. تجربه ثابت کرده وقتی تو دلم رخت دلم گواه بد می
 .معرض رخ دادنه

 .نفس عمیقی کشیدم و همه چیز رو دست خدا سپردم

شاهین از داخل داشبورد، ُکلتش رو برداشت و به همراهش چاقوی ضامن داری 
 .رو هم به دست من داد

 :نگاهش کردم و گفت

اده این پیشت باشه بهتره. اگر خدایی نکرده اتفاقی برات افتاد حتما ازش استف-
 .کن

 .باشه-

 :پلک زد و با مکث گفت

 .هات باعث شدی به خودم بیامممنون مستانه، ممنون که با حرف-

 .لبخند کجی تحویلش دادم. البته بیشتر شبیه دهن کجی بود. پر از غم بود

 .کار خاصی نکردم-

 !ی قبلی تو رو انتخاب کردم. اما باز هم ممنونمن با نقشه-

 .شدیمسری تکون دادم و پیاده 

 ...راستی، با میکائیل َحر-

 :با سرعت دست انگشتش رو روی دهنش گذاشت و گفت

 دونستی؟هیس... دختر! دیوار موش زیادی داره. می-
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حرف دنبالش قدم برداشتم. چاقو رو مفهومش رو گرفتم، سر تکون دادن و بی
 .ام تا در موقع لزوم راحت ازش استفاده کنمگذاشتم تو جیب گشاد مانتو

الکرسی خوندم و آرامش گرفتم. کلمات عربی این دعا تسکین دهنده زیر لب آیت
 .کردمبودن، فراتر از چیزی که فکرش رو می

ی چندش آور شایان که جلوی چشمم ظاهر شد، نفرت تمامم رو فرا گرفت. چهره
خواست بشم هند اش کنم. دلم میخواست توانش رو داشتم تا بتونم خفهدلم می

 .اش رو بشکافم و از قعر تنش جگر سیاهش رو دربیارمتا سینهجگرخوار 

 .به خودت مسلط باش، عادی رفتار کن-

 .باشه-

 .یکم دیگه تحمل کنی، همه چیز تموم میشه-

 .زیر چشمی نگاهش کردم و باز هم سر تکون دادم

ها، مثل های تو فیلمبه اطراف نگاه کردم. یه جای پرت و متروکه بود. شبیه خرابه
 .مونستی ارواح میانهخ

سه تا کامیون بزرگ، کنار هم پارک شده بودند و حدود ده نفر مرد قوی هیکِل سیاه 
 .ها آماده باش ایستاده بودندپوش و اسلحه به دست کنار ماشین

آب دهنم رو قورت دادم و تندتر قدم برداشتم. فضای این جا خیلی سنگین و رعب 
 !آور بود

 .طعا متعلق به اردوان رستاک بود ایستادیمکنار یک بنز سیاه که ق

 .به محض این که شاهین کنارم با جدیت وایستاد، اردوان رستاک هم پیاده شد
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 .سر تا پای این مرد رو گند گرفته بود. بوی گندش هم بدتر حال به هم زن بود

 :ی شاهین کرد و به بادیگاردش گفتلبخندی حواله

 .شروع کنید-

 !بله قربان-

 :ا اخم گفتشاهین ب

 :قراره چی کار کنیم-

 ...هااون کامیون-

 .نگاه من و شاهین همزمان به اون سمت کشیده شد

 خوب؟-

 .محموله است. چند هزار تن شیشه-

 .چشم درشت کردم و با بهت و ناباوری لب گزیدم

 چند هزار تن؟

 !!!شیشه، اونم تو ایران

 :پلک زدم و شایان گفت

 .ی ناخالصالبته شیشه-

 !دار... وای از مرد نامردمشت شد و با نفرت نفس کشیدم. عمیق و ِکش دستم

 .های مملکتحیف از جوان
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 .شاهین با حرص خندید

 .گفتی سالح گرم بابا-

 .تقصیرم پسر. من چیزی رو بهت گفتم که سازمان هم به من گفته بودمن بی-

 و اونا دروغ گفتن؟-

 .ن )با اشتیاق خندید( ما شیشه داریمدروِغ دروغ هم نبود. گفته بودن شیشه و اال-

 ناخالص؟-

خوایم ِبِکشیم! فقط خالص یا ناخالص بودنش چه فرقی به حال ما داره؟ مگه می-
 .کنیمکنیم. تازه ثواب هم میفروشیم و سود میمی

 :دندون روی هم ساییدم و شایان با خنده گفت

 !اونم چه ثواب خدا پسندی-

 :و حسرت گفتشاهین نگاهم کرد و با تأسف 

 .کاش نبودید-

 .اش رو شنیدم، صدای آروم و غمگینش رو فقط من شنیدمفقط من جمله

 .دلم براش سوخت، دلم واقعا سوخت

 !من چی کار کنم؟ اومدنم بی دلیل بود-

های شهر دور های تابلو تو خیابونتونیم با این کامیوننه، تو ناظر باش. ما نمی-
 .شون بکنیمباید بسته بندیدور راه بندازیم. همین جا، 
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 .خورداحساس خیلی بدی داشتم، حالم داشت از این تزویر و دو رویی به هم می

 .تو دختر-

 :ی چشم نگاهش کردم و گفتبا گوشه

گفتم امروز کی زنگ زده بود؟ آخ، نه... انگار نگفتم. همسرت، میکائیل حیدر. نچ -
دن کی بودم و کی هستم، نچ، بیچاره حال درست و درمونی هم نداشت. فهمی

کنی بابات چه حالی داره االن؟ ی منفورت هم فهمیدن. فک میپدرت و شوهر عمه
 و میکائیل؟

 .صدا خودش رو به رخ کشیدی دردمندم بیصورتم خیس شد و گریه

 !تو یک حیوونی-

قهقهه زد ولی چیزی نگفت. شایان نیشخند داشت و شاهین سر پایین انداخته 
 .بود

 .ریختمشکستم و اشک میپناه بغض میبی و منی که

 .بخشمت سرهنگ. هیچ وقتهیچ وقت نمی-

 .باز خندید و دستی تو هوا تکون داد

 .شد "خفه شو". اما من بدتر جیغ کشیدماش میشاید معنی

 .ازت متنفرم پسِت کثافت-

 .با سیلی محکمی که از شایان خوردم، گوشم سوت کشید، صورتم درد کشید

 .شاهین کاری نکرد تا شک نکننهق زدم و 
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 .کنم. اضافی حرف نزن که زبونت رو قیچی میدهنت رو ببند-

 .ای ترس ایستادم و با غضب غریدمرخ به رخش، بدون ذره

ی لزج و چندش آوری که چسب تر از پدر لجنتی، درست مثل یک مادهتو رذل-
ی که حتی به عشق چسبه. تویشده و به هر جا و هر کس و چیزی که برسه می

 .برادرش هم رحم نکرد

های جنون زده موهام رو تو چنگش گرفت و چند تا سیلی پشت سر عین وحشی
 .هم مهمون صورتم کرد

 !خفه شو، خفه شو، خفـــه شــو-

 :با لرز و جیغ گفتم

من خفه شم کی کثافت کاری هات رو به روت بیاره لعنتی؟ کی بهت بگه نجس؟ -
 کی بگه نامرد؟

های سرخش مرکز آرامشم بود. اش، با اون مویرگهای از حدقه بیرون زدهچشم
 .شدمخورد و من آروم میاون حرص می

 .کنمات می، نه اصال خودم خفهخفه شو س-

 .با دو دستش گردنم رو چسبید و محکم فشار داد

 .نفسم رفت انگار، دست رو دستش گذاشتم و سرفه کردم

 .تو... تو... نامر...دی-
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هام سیاهی رفتن، بیشتر برای نفس کشیدن هاش که زیاد شد، چشمفشار دست
 :تالش کردم و شاهین با داد گفت

 .ولش کن کشتیش احمق-

 !به جهنـــم-

رفت، هوش و حواس داشت دهنم رو باز کردم و خر خر کردم. نفس داشت می
 .شدحس میرفت... حس بدی بود. اکسیژن نبود و وجودم داشت بیمی

 .دوان: ُمرد، شایان. ولش کنار 

نفسی، صدای آژیر تو فلک پیچید. برای یک که دقیقا تو اون سانس سیاهی و بی
 .لحظه همه مات شدن، حتی خود شاهین

هام شایان زودتر به خودش اومد و ولم کرد. انگار که دنیا رو بهم داده باشن، ریه
 .رو پر از هوا کردم

 ...سرفه پشت سرفه

 !!ه؟ بـــابـــااین جا چه خبر -

خواست بخندم اما حال زدم و دستم روی گلوم بود، دلم مینفس نفس می
 .مساعدی نداشتم

تر بود گردنم رو ماساژ دادم و شایان به سمت اتاقک کوچکی که چند متر اون طرف
 .دوید

 .شاهین کنارم نشست و من از خوشحالی زدم زیر گریه



 

 
337

 رمان جام مستان | مریم پور محمد
 

 ...چطو...ر-

 نخور تا بیان ببرنت، خوب؟ ردیاب بهت وصل بود، تکون-

 .نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم

اما همین که خواست ازم دور بشه، صدای شلیک گلوله باعث شد جیغ بزنم و اون 
 .کنارم بشینه

 .چیزی نیست، چیزی نیست-

 :نفسم که باال اومد گفتم

 .ترسم، یهویی بود. تو برونمی-

 .شایان: کجا بره؟ شاهین عوضی! شاهین عوضی

 .شایان شده بود میر غضب. جوری وحشی شده بود که کسی جلو دارش نبود

 نامردی؟ نامردی؟-

 .ی وجودم رو وهم گرفتازش ترسیدم. همه

 .شایان... بذار بره-

کشید که نگاهم کرد و از رو عصبانیت چشم درشت کرد. اون قدر عمیق نفس می
 .شدنهای دماغش به طور واضحی باز و بسته میپره

 بره؟ کجا-

 .بازوم رو محکم گرفت و با ضرب باال کشیدم
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 .ای نیست، ولش کن برهاین دختر کاره-

 .کنم اگر خفه نشیخورم خودم خفتت میخفه شو، که قسم می-

سرمو به عقب چرخوندم و کسی که دیدم... وای جونم جونم، ضربان قلبم رفت رو 
 .هزار. نفسم باالتر اومد، جون گرفتم، نبض گرفتم

 .ام بیشتر شدها با دیدنش شدت گریهبچهعین 

 .مستــــــــانه-

 !جان مستانه! عزیز من، مرد مردهای من

 عشقته نه؟-

نگاه از نگاه حیات بخش همسرم نگرفتم، فقط صدای شایان رو داشتم، تصویری 
 .در کار نبود

 :محکم تکونم داد و گفت

 کنی؟اگر بمیره چی کار می-

 .های نجسش آزاد کنمم بازوم رو از بند دستچیزی نگفتم و فقط تالش کرد

 .رسیداما زور ناچیزم بهش نمی

اردوان رستاک با رنگ و رویی پریده کنارمون اومد و شاهین دست گرد گردنم 
 .پیچوند

ام یخ بستم. آهی کشیدم و شایان ی روی شقیقهچشم بستم و با سردی اسلحه
 .نعره زد
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 .کشمش میکائیلکشمش، میمی-

ی میکائیل حتی از این فاصله هم کامال معلوم بود. دست لرزونش تو دهرنگ پری
 .زد. همه افرادش کنارش مستقر شده بودندذوق می

 .ام لرزید و صدای بمش بلند شدچونه

 .باشه، باشه ولش کن-

اردوان رستاک و مردهایی که مثل سگ نگهبان همراهش بودند، گارد گرفتن و من 
 .اشک ریختم

 .کردز رو خراب میوجودم همه چی

 :ام فشار داد و میکائیل با داد گفتشایان اسلحه رو با قدرت بیشتری به شقیقه

کنی. این جا محاصره شده. ازت خواهش ببین، داری بدتر جرمت رو زیاد می-
 .کنم ولش کنمی

ات گورتون رو کشمش اگر خودت و دار و دستهکور خوندی میکائیل، به خدا می-
 .گم نکنید

 .طقی برخورد کنمن-

 .شایان دوباره داد کشید

 .شه. یا گم شو یا جسد زنت رو تحویل بگیرام نمیمن االن چیزی حالی-

 .هام رو روی هم فشردممیکائیل با غم و کالفه نگاهم کرد و من لب

 .شایان، وضع خرابه. همین که خودمون رو نجات بدیم شاهکار کردیم-
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 .گفت  اردوان رستاک بود که این جمله رو

 .اششایان باز وحشی شد و صدای انکراالصواتش رو انداخت پس کله

شمرم. اگر فرستم بیاد و تا پنج میشمرم. این دختر رو میمیکائیـــل... تا پنج می-
 .کنمعقب نرفتید، با یک گلوله کارش رو تموم می

 .آب دهنم رو با اضطراب قورت دادم و بغضم بیشتر شد

 .هاش رو باال برددستلب گزیدم و میکائیل 

 .خیله خوب! آروم باش... آروم باش-

 .این بار به جای شایان، اردوان رستاک جلو اومد

 .شمریمسرگرد، شنیدی چی گفت. پس بیخود زور اضافه نزن، فقط تا پنج می-

 .تو حرف نزن کفتار پیر به درد نخور-

میکائیل به قدری ی زد و شایان با شنیدن جملهنفرت تو صدای میکائیل موج می
 .عصبی شد که عصبانیتش رو سر من خالی کرد

باز سیلی نوش جان کردم و میکائیل داد کشید و تا اومد به سمتم ِبَدوه، شایان تیر 
 .هوایی زد

 .ناگهانی بود و جیغ کشیدم

 .من با کسی شوخی نــدارم-

 اش لعنتی؟زنیخیله خوب، خیله خوب. چرا می-
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داد که غیرتش جوش پیشونی میکائیل نشون از این می ی گردن وهای برجستهرگ
 .آورده

 ...پنج-

 .چشم گرد کردم و شایان زنجیری بود

 ...بدون اطالع، شروع کرده بود به شمارش معکوس

 :شاهین با حرص و دندون هایی که روی هم کلید شده بودند گفت

 زده به سرت شایان؟-

 .شه. چهــارا از گور تو بلند میهی این آتیشآره... آره تو خفه شو که همه-

 :اردوان یکه خورده نگاهشون کرد و گفت

 گی شایان؟شاهین، شایان چی گفت؟ چی می-

این خائن باهاشون هم دسته بابا. این از خون ما نیست، از خود ما نیست، پسرت -
 .دشمن ماست

 :اش رو پایین آورد و ناباور گفتاردوان وارفته اسلحه

 .کندم و جنگیدم که پسرم بهم پشت کنه  من این همه جون-

 :شاهین با اخم و کینه گفت

ذارم . من تو میدون جنگ ناحق و سکوالر شما پا نمیپسرت بودم. اما دشمن شدم-
 .بابا
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ا شاهین. اردوان رستاک بعد گفت، دو تسرگرم بحث کردن بودند، یکی شایان می
کرد و طبیعی بود های شاهین که کال خفه شد، خیره به زمین نگاه میشنیدن حرف

 .کنه. تو اون گیر و دار بحث، شایان من رو ول کرده بودکه فکر می

 .یک قدم دیگه عقب رفتم

 .ی شایان رو گرفت و من چرخیدمشاهین یقه

من و میکائیل به سمت هم... و اما صدای  تو یک صدِم ثانیه اتفاق افتاد، دویدن
 .ی شایان و شلیک گلولهنعره

هام گذاشته مغزم دستور صادر کرد که جیغ بزنم و بشینم. دستم رو محکم رو گوش
 .کشیدمبودم و پشت سر هم جیغ می

جونی اول توهم این رو داشتم که تیر به تن من اصابت کرده، اما با دیدن جسم بی
 .تاده بود... الل شدمکه کنار پام اف

 .ی جونم شد چشمصدام خفه شد و همه

 .روی زانوهام افتادم و مات شده دست لرزونم رو برای لمسش پیش بردم

 .کردمام نگاه میهای خونیحاال با دقت به انگشت

 تو... ش... شاهین-

 .با تأسف و غم سر تکون دادم و صدای فریاد میکائیل تو گوشم پیچید

 .بنداز ات رواسلحه-
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توجه به همهمه و شلوغی دورم، سر شاهین رو تو بغل گرفتم. تو اون لحظه هیچ بی
 چیز مهم نبود، محرم یا نامحرم بودنش مهم نبود، ش مهم نبود، 

 .ک... کارم... آخ... درست... بو... بود-

چپ و راست تکون  ترین حالت ممکن، سرم رو بهبغضم رو قورت دادم و با غمگین
 ."دادم. یعنی "نه

 چی کار کردی؟-

 .سر بلند کردم و شایان دستبند خورده بود، اما گیج و مات بود

ه بودند. ی باارزشش رو به آتش کشیداردوان رستاک از اون بدتر. انگار تنها داشته
 .کرداز چشمش به جای اشک، خون چکه می

 ...تو... ب... به-

ریزی جلوگیری کنم، اما بدتر از کف دستم رو روی زخمش گذاشتم تا از شدت خون
 .دهنش خون بیرون زد

 .کنمحرف نزن حرف نزن. خواهش می-

 .باز سر بلند کردم و لب روی هم گذاشتم

داد و اون انگار تازه به خودش اومده باشه،  یکی از سربازها شایان رو از پشت هول
با عجله و سرعت خودش رو روی زمین پرت کرد و سینه خیز به سمت برادرش 

 .اومد

 .کردی متحرک هیچ فرقی نداشت. فقط نگاه میاما اردوان، با مرده
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 :سرباز تا اومد شایان رو بگیره، میکائیل از پشت من رو در بر گرفت و بلند گفت

 .ولش کن-

 !داداشم-

 .خیره شدم به شایان

 .گوه خوردم، نگاهم کن. داداش کوچیکه-

 .شاهین خندید و من بیشتر به حالش بغض کردم

 .برو... ببری... ببریدش... لط... لطفا-

اش احترام گذاشت و دستور داد شایان رو ببرن. شایان فقط میکائیل به خواسته
 .خوردمانگیزش تأسف میل رقتزد و من به حاکرد، با گریه داد میتقال می

 می... می...کا-

 .دستش رو بلند کرد و میکائیل دست خونی شاهین رو تند و محکم گرفت

 :سرفه کرد و از دهنش خون بیرون زد. پلک زدم و گفت

 حال... حاللم؟-

 .حاللت-

 .انگار منتظر همین یک کلمه بود. به قول خودش فقط منتظر حاللیت میکائیل بود

 .های دنیا آزاد شدلبخند محو، چشم بست و از تمام غمبا همون 

 .ام از غلظت آهی که کشیدم سوخت و آهسته گریه کردمسینه
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تو بغلم جون داد، و چه سکانس چرتی بود که به چشم دیدم یک برادر؛ برادر خونی 
 .اش رو به ضرب گلوله کشتو تنی

 .این سکانس، سمفونی درد و غم بود

 .رفتمشدت گرفت، تا جایی که دیگه داشتم از حال میام رفته رفته گریه

 !جان! دیگه گریه نداریم جون من. تموم شد خوشگلم، تموم شد-

 !خوشگلم! خانم من ببخشید مراقبت نبودم. ببخشید عشقم-

خودش، فقط خودش و وجودش مهم بود. میکائیل وجودش پر از امنیت و آسایش 
 .بود

ی اتفاقات اون روز و قبل از اون روز همه یک ماه گذشت، خیلی زود هم گذشت.
 .فراموش شدند، شاهین دفن شد و شایان محکوم به اعدام

 .و پدرشون، اردوان رستاک یا شاید بهتره بگم سرهنگ مودت هم اعدام شد

 .ی اتفاقات فراموش شدنباندشون منهدم شد و چه خوب که همه

سعی کردم خوب باشم تا  رنام، بعضی چیزها هیچ وقت از یاد نمیاما خودمونی
 .ام هم خوب باشندوانوادهخ

شد و شیطنت هاش پاک نمیدرسته، نشدم همون زنی که خنده از روی لب
 .کردهاش، زیباترش میچشم

اما به دنیای واقعی برگشتم، شدم همون وکیل جدی و سرسختی که عاشقانه کارش 
 .دادرو انجام می
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شدی، خیره میشدم یک زن که در نگاه اول شکست خورده بود، اما عمیق که بهش 
اوایل ازش دوری  !میکائیل هم بود، همسر عزیزم .فهمیدی استقامتش ستودنِی می
کرد روندمش و عمه که قهر کرده بود بدتر من رو مصمم میکردم، از خودم میمی

ام کاری به خانواده که بخاطر شرایط روحی .اش بکشم بیرونکه پام رو از زندگی
اش دلم از دستش های چند سالهه بخاطر پنهان کاریکارم نداشتند. مخصوصا بابا ک

دونست. عمو فرهاد هم خون بود و البته بابا هم خودش رو مقصر حال من می
کرد، ولی کشید و با نگاهش التماس میمیکائیل هم فقط منت می .طرف بودبی

که در آخر باز عمه به دادمون رسید.  !مرغ من یک پا داشت. فقط طالق و جدایی
 .کشیدای بهم زد که یک هفته گوش چپم سوت میدم نمیره چنان کشیدهیا

و من باز شدم  ".کنم اگر باز پسرم رو خون به جیگر کنیعمه گفت: "حاللت نمی
 .ی اشکم خشک شدشب عروسی از بس گریه کردم، چشمه .مطیع و فرمان بردار

کردم که بدبخت انقدر گریه می ."کنیگفتم "تو باالخره ولم میزدم زیر گریه و میمی
نقطه ضعفش رو پیدا کرده بودم، تا گریه  .افتاد به گو... خوری و غلط کردنمی
رفت. طوری که آروم ام مییدم و قربون صدقهبوسکرد، میکردم بغلم میمی
این  !چیزی که درد بود و درمونش رسیدن به یار !عشق بود دیگه، عشق .شدممی

همه فک زدم که آخر بگم هر اتفاقی بیفته، هر چند بد و زجرآور نباید خودمون رو 
آدمی که خودش رو در هنگام مشکالت و  .باختن مساوِی با نابودی .ببازیم
ی سعی کنید در عرصهپس  .ستها فراموش کنه و از درون فرو بریزه، بازندهسختی

 !روزگار موفق باشید. همیشه، هر لحظه، هر ساعت

 !لبتون خندون

 !دلتون شاد


