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 سروناز روحی

 کالکت2

 

 : فصل یکم

 سکوت اگر حالت بود ، به نظرم مایع بود . مایعی که

 ش حتما غرق میشدی و اگر رنگ

ر  ِ  

 تو َد بود ، سیاه

 بود، ماتم بود... سکوت اگر قرار بود یک حیوان باشد

 ، یک مار بی سر و صدا بود که از آشیانه اش بیرون

 می امد و تا به خودت می جنبیدی ، اسیر زهر و نیشش

ت قبرستان را پر کرده بود . بهبودی و تمام ! سکو  

 سنگ مرمر سفید نگاه میکردم وفکر میکردم : کجا ،

 . چند شنبه؟ چندم ؟! کی از دستش داده ام



 مغزم تمام لحظات خوب را به یاد داشت و تمام

 . لحظات بد را پس زده بود . باال آورده بود
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تاد ، سر بهسایه ی مرد قد بلندی روی سینه ی قبر اف  

 عقب برگرداندم .فروردین سردی بود . خیلی سرد،

 سردترین ماهی که تهران به خودش دیده بود. از سال

 تحویل چیزی نفهمیدم ، امروز چندم بود؟! چند شنبه

 بود؟ حافظه ام انگار مرده بود و احیا نشده بود . مرگ

 . مغزی شده بود و خاطراتش را اهدا کرده بودند

به فاصله ی سه قدم از من ایستاده بود ،نگاهش کردم   

 باید فرار میکردم اما چیزی در چهره اش ، وادارم

 میکرد تا بمانم ، تا باشم تا بپرسم ، ته ریش داشت ،

 خسته بود ، موهایش نیمه پریشان و بلند ... در نگاه

 مشکی رنگش یک عالمه آشنایی بود ومن ، من او را

 . نمیشناختم

که با پنجه های سنگین ، گلویم را به جز همان مرتبه  

 فشار داده بود ... گلویم تیر کشید، حافظه ام کار

 :میکرد هنوز . حافظه ام به گلویم اولتیماتوم داد

 !کارت ساخته است

 در این آرامستان خلوت و بی حاشیه ... میتوانست من

 را زیر ان بید مجنونی که تنها صد متر با ما فاصله



کسی متوجه نباشدداشت ، چال کند و   . 
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 دستی به گردنم کشیدم . هنوز فشار پنجه هایش را به

 خاطر می اوردم . هنوز سر انگشتهایش که حاضر

 نبود هیچ رقمه از گردنم جدا کند را توی ذهنم پر

 . رنگ و واضح داشتم
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 صدای جیغ پرستارها و نگهبانی که کشان کشان از

 اتاق بیرونش کردند را مو به مو به یاد داشتم . همین دو

 هفته ی گذشته همه ی این اتفاقات رخ داده بود و حاال

 اینجا آمده بود ، دستهایش من را می ترساند. سکوتش

 ...بیشتر

 ! چشمهایش

 چشمهای لعنتی و سیاهش ، مثل دو سیاه چاله بودند

 ، سیاه چاله هایی که حسرت تماشایشان را

انشمندها به گور برده بودندد  . 

 دستش را از توی پالتوی خاکستری رنگش بیرون

 کشید ، پاکت سیگارش را درآورد نخی میان لبهایش

 نگه داشت ، فندک زد ، شعله ی نارنجی روی

 .صورتش نور انداخت

 خسته بود . آنقدر خسته که دلم میخواست ، او را به

 . یک چای گرم و خانگی دعوت کنم



درشت و انگشتهای کشیده ، سینه ی ستبر و دستهای  

 رگ گردن بیرون زده اش، وادارم کرد کمی خودم را

 مچاله کنم یک قدم از او فاصله گرفتم که دود سیگارش

 را ماهرانه از بینی بیرون داد، خواستم بگویم : این
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 مضر ترین رفتاری است که یک سیگاری در حق

تواند انجام دهدخودش وریه اش می  . 

 .اما لبهایم را به هم دوخته بودند

Romanbooki 2کالکت 

7 

 صدای گرم و رسایش توی گوشهایم نشست: از

 من میترسی؟

 بند کیفم را توی چنگ نگه داشتم ، باید میرفتم،

 رفتارش غیر طبیعی بود ! انسانی نبود . اصالبه

 اعتقاد من او انسان نبود . شبیه یک گرگ بود به

ل انسان در امده بود ... اصالاگر انسان هم بودشک  

 شبیه بیماران روانی ای بود که از آسایشگاه فرار

 .کرده بودند

 یک گام پیش آمد، آنقدر ترسیده بودم که پاهایم به

 .زمین چسبیده بودند

 ! در چشمهایم زل زد و گفت: واقعا میترسی انگار

 !با صدایی که می لرزید پرسیدم: من شما رو میشناسم؟

 نیشخند زد ، دود پک سوم سیگارش را در صورتم



 خالی کرد، توان عقب کشیدن هم نداشتم ، بهنام گفته بود

 تنها جایی نروم ، حرف توی مغزم نرفته بود ! امده

 بودم دنبال خودم بگردم! خود خاک برسرم را کاش

در آرامستان سوت و کور انتوی خانه می جستم . نه   

 ! هم سوم فروردین

 ! همه منو میشناسن-
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 اعتماد به نفسش ستودنی بود، نفسم تکه تکه شد ،

 ... کمی از آن از بینی بیرون امد ، کمی از دهان

 باورش ناممکن است اما من دیگر حتی با چشمها و

ضربانگوشهایم داشتم نفس میکشیدم میترسیدم صدای   

 قلبم،
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 مصدع اوقات شریف مرد مقابلم شود و دستهای

 ناآرامش گلویم را فشار دهند ! خفگی بدترین احساس

 دنیا بود . سیگارش را تا انتها کشید و در صورتم فوت

 کرد . هرچه بیشتر به تصویرش ، به چشمهایش ، به

رنگاه مردانه و خشک و خالی اش زل میزدم ، کمت  

 میفهمیدم! نمیشناختمش . در هیچ جایی از خاطراتم از

 ... او نشانه ای نبود

 فیلتر سیگار را زیر نوک کفشش له کرد ، جوری نوک

 پنجه ی توی کفشش را به چپ و راست تکان میداد که



 انگار گردن من آن زیر است کاش بگوید مشکلش با

 من چیست .کاش دلش را سبک کند و دردش را بگوید

حتم کند . حافظه ام رفته بود، عقل و هوشم که سرو را  

 جا بود! من لیسانسه ی مامایی بودم ! بی سواد که

 ... نبودم

 احمق هم نبودم! مادرم را خاک کرده بودم و نمیدانستم

 . کی از دست دادم

 گریهام گرفت، در چشمهایم اشک دوید و اون انگار

 امیدوار شد از این بی تابی ، خیره شد به صورتم و لب

 !زد: منو یادت نمیاد؟
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 بدتر از من ، حال او بود صدای دو رگهاش ، خط و

 خش صدایش... رنگ تیرهی حنجرهاش ، چشمهایم را

 . تیره میکرد

 چه اصراری بود در چشمهایش . شاید تعبیر من غلط

... که به خاطر بیاورمش.... امابود که اصرار داشت   

 هیچ جای ذهنم از گذشته ، از او ، از نقش او ، از اسم

 ... او

 . خطی نبود ، رسمی نبود . نشانه و آدرس نبود

 یک گام جلو رفتم، احساس میکردم برخالف دو دفعهی

 پیش ، قصد جانم را ندارد ، احساس میکردم میتوانم به



مین میکرد ، یعنی خیالاو اعتماد کنم ، امنیتم را تا  

 میکردم که می کند ، شانه های پهنش به من امیدواری

 میداد که میشود به او تکیه کرد، حداقل حاال بی سالح

 . آمده با گفتگو حلش کنیم

 شاید بدهکار بودم ! اما چه بدهکاری ؟! من که همیشه

 پول توی کیفم پیدا میشد ... دوستانم من را ولخرج و

ند . شاید عاشقم بودالرج می دانست ! 

 !زهرخند زدم ، نفسم را حبس کردم و گفت: که اینطور

 "!دو مرتبهی قبل هم همین را گفته بود"که اینطور
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 از که اینطور و آنطوری که به لب می آورد ، بدم می

 ... آمد . خواست بچرخد و برود که صدایش زدم : اقا

برد ، نگاهم کرد، یک دنیاایستاد، دستها را در جیب   

 گناهکاری در چشمهایش امده بود . به من یک دنیا

 احساس گناهکاری میداد، احساس بد بودن . از خودم

 بدم
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 می آمد که او من را اینطوری نگاه میکند . هیچ کس تا

 .به حال به من اینگونه نگاه نکرده بود

 اینگونه که فکر کنم چه خطایی مرتکب شدم! چه

 گناهی کردم ... چه ناخدمتی ای کردم ! نکند پدر

 یکی از زن هایی باشد که بچه شان مرده دنیا آمده



شما، من شما رو دو سه باری دیدم-است ؟!   ... 

 پاکت سیگارش را باز از جیب شلوار بیرون آورد ، با

هایش گذاشت ویک نیشخند یک طرفه، یک نخ میان لب  

 گفتم: توی هر تولدی من فقط نقش یه مشاور و دارم یه

 ... مامای همراه اگر فرزند شما

 . میانکالمم آمد با ریشخند گفت: من بچه ای ندارم

 روی لبهای خشکم زبان کشیدم : منو از کجا

نمیشناسم-میشناسین؟   . 

 جا خوردم جوابش باعث شد ابرو درهم بکشم، خواستم

که میانکالمم گفت: فقط باال ی سر قبری چیزی بگویم  

 ! که داری گریه میکنی ، مرده نیست

 چشمکی حوالهام کرد، ته سیگارش را به سوی

 .سنگ پرت کرد و فاصله گرفت

 به سنگ قبر زل زدم، به سیگار خاموش نشده و خط

 دودی که از شعلهی نارنجی باال میرفت. سرم درد
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اهم تیر میکشید انگشتم را روی اسممیکرد، گیجگ  

 !مادرم کشیدم... چرا مرگش را به خاطر نمی اوردم؟
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 صدای تلفن در آرامستان پیچید ، گوشی را از توی

 :کیف بیرون کشیدم ، صدای بهنام توی گوشم پیچید

 عزیزم کجایی آهو ؟! نمیگی ما نگرانت میشیم؟



زمی که نثارم کرد ، خوشمپوفی کشیدم ، از لحن عزی  

 نیامد

 .چه معنی میداد مرد زن دار به من بگوید عزیزم .

 الو کجایی بیام دنبالت؟-

 ... نمیخواستم بیاید. اصالنمیخواستم به من زنگ بزند

 !اصالچرا باید چهار چشمی من را می پایید ؟

 پدرم غیرتش را با مادرم خاک کرده بود؟

ازش گذشته بود، ازبه قبر نگاه کردم ... یک سال   

 خاک کردنش، از سنگش... سنگش ! روی سنگش

 . ترک خورده بود

 جلو رفتم . بهنام صدایم زد : آهو؟

 . خودم میام خونه-

 گوشی را قطع کردم و توی کیف سر دادم ، روی زانو

 فرود آمدم و سر انگشتم را به جای جای ترک های

 روی

 سنگ قبر کشاندم ... این قبر تازه ، چرا باید ترک

 خورده

 !باشد؟! چرا هیچ گلی پای این خاک جوانه نزده است؟
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 چرا یک مرد غریبه که بهنام و پدرم میگویند او کسی

 : نیست ادعا میکند همه او را میشناسند؟! چرا میگفت



 !این قبر بی مرده است ؟

 ! یادم نمی آمد

Romanbooki 2کالکت 

16 

 به اسم مادرم بوسهای نشاندم و عطر خاک را به ریه

 . هایم بردم

 . از دیدن بهنام توی آشپزخانه جا خوردم

 نیم نگاهی کردم و پرسیدم: تو اینجا چه کار میکنی؟

 خندهای کرد و گفت: چطوری؟ کجا رفتی از صبح

 خبری ازت نیست . حالت بد نشد؟ دکتر گفته باید

مراقب خودت باشی ! عوارض عمل... داروها هنوز  

 . بیهوشی.... جوابی به نگرانیاش ندادم ....

 بند کیف را دست به دست کردم و همانطور حیران

 نگاهش میکردم اخمی کرد و گفت: چیه ؟ چی شده؟

 کیف را روی کانتر قرار دادم و پرسیدم: اینجا چه

 کار میکنی؟
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- تو و عمو یه چیزی سر هم کنم . عموی اومدم برای  

 ! بیچارهی من که دختر نداره یه کم بهش برسه

 نگاهش خندان بود، در صورتم چشمهایش را چرخاند و

 پرسیدم: بابام کجاست؟

 ... میاد-

 قاشقش را در تابه فرو کرد و گفت: برو یه دوشی



 ! بگیر ، یه لباسی عوض کن ببین بهنام چه کرده

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: خانمت هم میاد؟

 نگاهی به من کرد و جواب داد: با دوستاش دوره داشتن

. 

 ...برو بیا تعریف کن کجاها رفتی... چیکارا کردی

 به سوت و کوری خانه نیم نگاهی انداختم ، غیرت

 پدرم ، با جسم مادرم خاک شده بود . پر حرص به

ردم و روی پاشنهسمت تلویزیون رفتم، روشنش ک  

 چرخیدم، میتوانستم در اتاق پدرم بمانم در را قفل کنم ،

 در اتاقش حمام بود، سرویس فرنگی هم بود. آنقدر

 . انجا می ماندم که بابا برگردد

 .از بودن کنار بهنام حس بدی داشتم، آن هم تنها

 .نمیخواستم جلوی چشمش باشم
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لهی جمع کردنش راروی تشکی که صبح حوص  

 نداشتم چهار زانو شدم . پاهایم درد میکرد، به بالش

 تکیه زدم و پاهایم را دراز کردم . تخت خوابم کجا

 بود؟ میز تحریرم؟
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 وسایلم... اصالما چرا به این خانه آمده بودیم؟ این محله

 این آپارتمان کوچک دو خوابه! اسبابم

 کجابود؟لباسهایم



 ... جزوه های درسی ام ... کتاب و کولهام ...

 ... پوسترهایم! مجله هایم

 مقنعه را کامل از سرم بیرون کشیدم . بخش اعظمی

 از موهایم را تراشیده بودند .بخش دیگر هم پرستار

 خوش مشرب بخش ، تکه کرده بود تا راحت تر باشم

 باقیاش هم خودم در خانه کوتاه کرده بودم. کوتاه .

هکوتا  . 

 سرم را به سقف چرخاندم ، از گرسنگی دلم ضعف

 میرفت و بوی خوش املت در خانه پیچیده بود . در کمد

 نیمه باز بود ، چهار دست و پا به آن سو رفتم و جلوی

 در کمد نشستم به کشوها نگاه میکردم به لباسهای به هم

 . ریخته و نامرتب پدرم

 به کراوات های رنگارنگی که هیچ کدام سرجا

 . نبود . پیراهن هایی که همه از دم چروک بودند

 . برق زرورق یک جعبه ، انتهای کمد به چشمم آمد

 روی زانو برخاستم ، دستم را جلو کشیدم . یک جعبهی
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 کادویی قرمز رنگ بود، آن را از انتهای کمد که

شده بود بیرون آوردم، بی هدف روبان ناشیانه پنهان  

 صورتی پیچیده به زرورق را باز کردم ، مثل یک

 شکالت از باال بسته شده بود ، وقتی روبان را باز



 کردم کاغذ دورش شل شد ، جعبه ، یک جعبه ی عطر

 ... بود . پلمبش باز نشده بود
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ک نوشتهاما زیر جعبه روی یک تکه کاغذ سفید کوچ  

 ! شده بود: تقدیم به رویای عزیزم ... تولدت مبارک

 تاریخش را نگاه کردم . برای یک ماه جلوتر

 ! بود .اردیبهشت

 ... پدرم با زنی آشنا شده بود؟ در فامیل رویا نداشتیم

 . حق داشت خب زنش مرده بود

 ... جعبه ی عطر را در همان وضع قبلی پیچیدم

رتم جاری شد ، هیچ وقتاشکهایم ناخودآگاه روی صو  

 برای مادرم چنین هدیه ای نخریده بود جلوتر ... در

 ! زرورق ! مزین به روبان

 با پشت دست اشکهایم را پاک کردم که صدای فریاد

 مردی کل خانه را برداشت : آسید حسن ، شما رو به

 ! خدا، دو زار انصاف داشته باش

را بازاز جا برخاستم جعبه را همان جا گذاشتم قفل   

 . کردم

 . صدا صدای خوشی بود ، آهنگ مردانه اش آشنا بود

 ... جمله ی بعدی در ذهنم آمد : به مرتضی علی قسم

 . چیزی مشابه این



 نمیدانم چطور از ذهنم گذشت که مرد داد کشید : سید

 ، شما رو به مرتضی علی قسمت میدم نگو نه .... به

 . خدا گیرم . به جون دخترم گیرم
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 از راهروی کوتاه گذشتم مقابل تلویزیون که ایستادم ،

 قاب جادویی مجذوبم کرد و من به تصویر مردی که

 زیر باران
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 پای دیوار آجری روی زمین نشسته بود نگاه میکردم

... 

 چهره اش، چشمهایش ، ته ریشش... موهای خیس زیر

 ...باران مانده اش

 . فریاد " یا خدایش" ... ماتم برد

 : فصل دوم

********************** 

 از اتاق بیرون آمد ، درحالی که از پله های گرانیتی ،

 سالنه سالنه تنه اش را پایین میکشید، به سوی

 آشپزخانه رفت. قهوه ساز را روشن کرد و از ال به

 الی کارتون های تلنبار شده ی بساط آشپزخانه ، ماگش

 را پیدا کرد . بی حرف ماگ را زیر شیر آب نگه

 داشت ت

 و سوت قهوه ساز فضای آشپزخانه را پر کرد . ماگ



 را زیر شیر قهوه ساز نگه داشت ، ساعت از یازده

 شب گذشته بود ، کمی خامه به قهوه اضافه کرد و با

 قاشق همش میزد ، در همان حال به سالن رفت، روی

پخش فرود آمد و با ریموتصندلی راک مقابل دستگاه   

 ، آلبوم محبوب بلوزش با صدای بی بی کینگ ، را

 play، کرد
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 صدای پخش را تا آخرین حد باال برد ، صندلی راک

 جلو و عقب میشد و از طعم قهوه اش لذت می برد و

 . سیگارش را دود میکرد که در به ارامی باز شد

 دختری با چشمهای طالیی و موهای خرمایی پیش می

 آمد . نیشخندی حواله اش کرد و از الی پلکهای نیمه

 بازش زمزمه کرد: به به ! اولیاحضرت افتخار دادید

 بانو ! میفرمودید گاوی ، گوسفندی ، شتری چیزی

 !جلوی پاتون قربونی کنیم

 ! بدجوری گیج کردی آقای هنرمند_

_ رمتون توی گشت ارشاد مشغولتازگی با همسر محت  

 به فعالیت شدین؟! مافیا زدین البد! تکنیکال عمل کنین

 موفق
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 !میشین! براتون آرزوی توفیق روز افزون دارم خانم

 آب دهانش را قورت داد و در جواب طعنه هایی که



 بدون

 : مکث از میان لبهایش بیرون می آمدند تنها گفت

مبذار کمکت کن ! 

 کمکتو کردی گلم ! شما لطفا زحمت بکش، دیگه-

 . کال به من کمک نکن

 نگاهش لرزید، آب دهانش را قورت داد و زیر لب

 :گفت

 !چاره ای نداشتم

 برای من از چاره نفرمایید خانم . برای من از-

 !بیچارگی اصالصحبت نکنید

 نگاهش تیز تر شد و زیر لب اضافه کرد: اگر

هنوز میخوای گردنتو نشکنممیخوای ، البته اگر   

 !گورتو گم کن از خونه ی من بزن به چاک

 ساسان پیش آمد، بسته های مواد غذایی را روی کانتر

 گذاشت و رو به او که در عالم خودش بود گفت: ش
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 ام میخوری؟

 .جوابش را نداد

 لپ هایش را باد کرد و پر حرص به شیشه های

توی سینک قطار شده بودند و خالی نوشیدنی که  

 ظروفی که هنوز نشسته روی هم تلنبار، نگاهی



 . انداخت

 .پناه روشن هنوز بالتکلیف میانه ی سالن ایستاده بود

 به سوی آشپزخانه آمد، ساسان با ابروهای توی هم فرو

 رفته ، دستکشهای ظرفشویی را به دست کرد، پناه

 کیفش را روی کانتر گذاشت و گفت: بذار من انجامش

 .بدم

 چشم غره ای به پناه رفت و روشن مصر گفت: تو

 ... برو پیشش من درستش میکنم . اگر بخواد

 ساسان بی حوصله گفت: اون هیچی نمیخواد جز

 . اینکه تنها باشه

 روشن پنجه مشت کرد: تنها باشه بیشتر گند بزنه

ان چرا متوجهبه خودش و زندگیش؟ ساس  

متوجه چی باشم ؟-نیستی...   
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 دوباره پخش را پلی کرد، اینبار با صدای بلند تر، پناه

 اشاره اش را به گوشش برد، مغزش از شنیدن این

 . آهنگ درحال سوت کشیدن بود

 پناه رو به رویش ایستاد و گفت: من میخوام کمکش کنم

الکار که نیست! میتونمممنوع التصویره ، ممنوع  !  

 براش
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 مجوز تئاتر بگیرم . به خدا اینکار و میکنم! منم به



 !خاطر راستین از تلقین کشیدم کنار

 ساسان نیشخندی حواله اش کرد ، به مجالتی که جلوی

 :سوالردوم روی هم سوار بودند، اشاره کرد و گفت

تن؟! درموردمیدونی چند صد تا مطلب راجع بهش نوش  

 عدم تعهد کاری! درمورد بدقولی، اخالق غیر حرفه ای

 ، سوپراستار مغروری که پروژه رو نصفه کاره رها

 میکنه! تمام پیشنهاد های امسالشو با انصرافش از تلقین

 از دست داد! تمام پیشنهادهای سلایر های تلویزیونی،

 نمایش خانگی، تئاتر و سینما !!! حتی دیگه کارگردان

ای زرد هم جرات نمیکنن براش فیلمنامه بفرستن کهه  

 بخونه و بیاد قرارداد ببنده میترسن وسط کار ، ول کنه

 و بره! شما میدونین باهاش چیکار کردین؟

 !من؟ من فقط خواستم کمکش کنم-

 اینطوری؟! ما هر شب داریم دراین مورد باهم-

 .بحث میکنیم

 پناه بی حوصله گفت: و هرشبم به نتیجه نمیرسیم که

 . تو به من کمک کنی تا به دوستت با هم کمک کنیم
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 کمک شما رو نمیخواد شما یه بار کمک کردی برای-

 ! هفت پشت همه ی ما بسه

 پناه غرید: منم به خاطر راستین از تلقین کنار کشیدم



و گذاشتم وسط... منممنم آبروی پونزده ساله ام  .... 
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 میانکالمش آمد: شما به قول خودتون پونزده سال

 !اعتبار دارین . راستین چی! چند سال بود اعتبارش

 چهار روز دیگه همه فراموش میکنن ... خواهش میکنم

 برید بذارید تنها باشه! از همدردی شما، از لطف شما،

سپاسگزاریماز دوستی شما هرجفت ما  . 

 !ماگ قهوه را روی کانتر کوبید و لب زد: من نیستم

 . منو جمع نبند

 ونیشخندی حواله ی روشن کرد و به سمت پله ها

 رفت. پناه عصبی گفت:به محض اینکه عموی من

 . برگرده همه چیز و مرتب میکنم

 چطوری؟! با این حجم از شایعه و توهین چیکار-

مصاحبه ی اینترنتیمیکنی؟! کارگردان تلقین توی   

 ...راستین و شست گذاشت کنار! شوهر شما همینطور

 من نمیدونم دقیقا میخواین چطوری این آبروی ریخته

 . رو دوباره برگردونین

 ...یه خاکی به سرم میکنم ! به شرطی که کمکم کنی-

 ساسان ، من دارم تالش میکنم همه چیز به حالت

ه از پیشنهاد هاینرمال برگرده، دوباره تلفن تو میسوز  

 کارگردان ها و تهیه کننده ها! دوباره برمیگرده ،
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 دوباره میاد تو بازار ... اون یه بازیگر حرفه ای و

 قهاره، جوونه ! اگر
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 بهش میدون داده بشه ، جای رادان و هزارتای دیگه

 !رو میگیره

 دارین درمورد میدون حرف میزنین؟ میدونی که-

 !شما و شوهرتون ازش گرفتین؟

 پناه با گونه های سرخ شده از عصبانیت در جواب

 ساسان گفت: چطوری میخواستیم خانواده ی امانی رو

 سرجاش بنشونیم؟! هان؟! چطوری میخواستیم مطمئن

 بشیم که هیچ فیلمی از اون شب نحس به بیرون درز پیدا

کنه! اون شب صحرا ملکان اینجا بوده ! آهونمی  ... 

 پدرش... اون همه اتفاق! آیت هرچقدر هم عوضی باشه

 حداقل همه ی اینها رو مدیریت کرد ... االن یک ماه

 گذشته از اون ماجرا هیچ خبری جزکناره گیری ناگهانی

 راستین حکمت از تلقین به بیرون درز نکرده ! این

ستین و حاال به خاطرخودش یه پوئن مثبته! را  

 حرفهایی که توی شب عید زد و از سیاست

 دولت ، ممنوع التصویر کردن دیگه تقصیر من که

 ! نیست، هست؟! من که االن میگم درستش میکنم

 دیگه چی باعث میشه اون خودشو اینطوری از بین



واقعا نمیدونین چی؟-ببره!  ! 
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دوست آهو صحبت کردمپناه نفسش رافوت کرد: با  ! 

 اون دختر بیچاره هم یه سر داره هزار سودا ! اونم

 تهدید شده! بهنام اذیتش کرده ... یه حرف و حدیثی

 !هست که شاید بهارک نمیخواد کسی مطلع بشه
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 ساسان نیم نگاهی به پناه انداخت و گفت: با اهو

 هم صحبت کردین؟

- نم . با پزشک معالجش حرفنه! ولی قراره صحبت ک  

 زدم ... عکس ها و سی تی اسکن شو فرستادم برای

 عموم، همه آسیب مغزیشو تایید کردن این فراموشی

 دائمی نیست ! خواهش میکنم ساسان ، من واقعا میخوام

 !به راستین کمک کنم

 !چرا؟ این همه اصرار شما ناشی از چیه؟-

 . از سوالش جا خورد

 برای چند ثانیه مکث کرد و ساسان درحالی که مستقیم

 و

 خیره تماشایش میکرد گفت: علت این کار چیه خانم

 روشن؟! برای چی زندگی راستین تا این حد برای شما

 مهم شده؟

 نفس عمیقی ک



 شید و گفت: احساس میکنم من گند زدم باید درستش کنم

د به اینبرای راستین ارزشو احترام قائلم، دلم نمیخوا .  

 . زودی فراموش بشه

 . ساسان بی حرف نگاهش میکرد
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 پناه با لحنمالیم تری گفت: برو پیشش، ترتیب یه شام و

 میدم، اینجا هم مرتب میکنم . کاری که از دستم برمیاد
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 که پس فردا هم یه تیتر دیگه بامبول کنن برای-

روشن میاد اینجا و راستین که پناه  .......... 

 پناه میانکالمش آمد: خواهش میکنم ساسان! من اشتباه

 کردم، اشتباه کردم که به آیت گفتم مشکل راستین رو

 حل کنه ... اشتباه من بود که برنامه ی شب عید و

 ترتیب دادم که راستین درمورد انصرافش از تلقین

هایحرف بزنه و اون ماجراها و سواالت و نقد   

 سیاسی... و حاال هم اومدم کمی جبران کنم . فقط کمی

 !منم یه وجدانی دارم به هرحال !

 ساسان بی حرف ، دستکش های ظرفشویی را توی

 سینک انداخت و شانه ای با القیدی باال انداخت و

 :درحالی که از آشپزخانه بیرون می آمد رو به او گفت

یرونسعی کنین شب موقعی که از این ساختمون ب  

 ! میرین مراقب نگهبانی و کوچه باشین



 .ومتاسف نگاهش کرد و از آشپزخانه بیرون رفت

 به محض اینکه به طبقه ی باال رسید ، نگاهش افتاد به

 در باز تراس ، برای چند ثانیه رنگ از رخش پرید، با

 گام های بلندی خودش را به تراس رساند، روی

ربدری بهصندلی حصیری نشسته بود، پاهایش را ض  
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 لبه ی سیمانی تراس تکیه زده بود و سیگارش را دود

 میکرد به تجمع فیلترهای توی زیر سیگاری نیم نگاهی

 کرد و رو به او گفت: خوبی؟
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 خاکستر سیگارش را توی زیرسیگاری تکان داد و

 :گفت

 رفت؟

 !نه-

 با اخم نگاهی به ساسان انداخت و ساسان بی تقصیر

 گفت: به خدا من مقصر نیستم! چیکارش کنم وقتی میگه

 میخواد تو روببینه نمیتونم جلوشو بگیرم! سرشو

 انداخت

 !پایین دنبال من اومد. ترسیدم اگر راهش ندم بدتر بشه

 روی صندلی کنار او فرود آمد، از ذهنش گذشت،

 آخرین

ین صندلی را استفاده کرده بود چشمبار کسی که ا  



 . آهویی بود

 نگاهش را به ستاره ها کشید و ساسان گفت: یه حرفهای

 خوبی میزد! میگفت جهانگیر روشن برگرده میتونه

 واست یه کارایی بکنه! مجوز تئاتر بگیره .یه اجرا بری

 !سر حال میای

 ته سیگارش را توی زیر سیگاری انداخت و دستهایش

 را

ش به هم قالب کرد و گفت: کاری که بهتزیر سر  

 سپرده
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 بودم و کردی؟

 ! آره-

 خب؟-

 ! یه بساز بفروشه! با همون شرایط-
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 سری تکان داد و لب زد: خوبه .به سروش که

 چیزی نگفتی؟

 . نه هیچی-

 بهت اعتماد کنم؟-

 ساسان نفسش را فوت کرد و گفت: برگشتیم سر خونه

 ی اول؟

 پوزخندی زد و گفت: از طرف من زنگ بزن به امیر



 رضا

 بگو که نماینده ی تام االختیار منی ! برای فردا شب

 ! دعوتشون کن به همون هتلی که گفتم! به رستورانش

 ساسان زیر لب گفت: چشم . تو خوب باش هرکاری

 .بگی میکنم

- ش مادی ای که باید ببخشم و فکر کردم بهاون بخ  

 یه مدرسه ! موافقی؟

 ساسان لبخندی به لب آورد: عالیه

 .دنبال زمین بگردیم براش- .

 !حتما-

 پنجه هایش را باال ی موهایش قالب کرد و رو به

 ساسان گفت: از رستورانت چه خبر؟
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 خوبه! دارم کارای افتتاحش-

ین سری تکان دادومیکنم. راست  : 

 . خوبه

 !با گلی خوبین ؟ همه چی رو به راهه؟-
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 :خواست بگوید عالیه اما لغتش را قورت داد و گفت

 .خدا روشکر

 کاری چیزی بود بهم بگو ... اکی؟-

 دست ساسان روی زانویش نشست لبخندی به لبش آمد



هو دوستانه گفت: همه چی هست ، همه چی هم خوب  

 خدا رو شکر ! تو خوب باشی، بشی همون راستینی که

 ! بودی ! دیگه خدا وکیلی همه چی خوبه! همه چی ها

 پنجه اش را روی انگشتهای ساسان گذاشت و به

 آسمان زل زد و گفت: نشونی قبر واقعی مادرشو از

 !بهارک بگیر برام

 !پناهم رفته سر وقت بهارک! میگه دختره تهدید شده-

 .بهنام اذیتش میکنه

 . میدونم-

 خودش را به جلو هل داد ، آرنجهایش را روی

 زانوهایش گذاشت و پنجه در موهایش کشید ، ساسان

 زیر لب گفت: به پیشنهاد آذرخش فکر کردی؟! برای

 !تدریس، تو آموزشگاه؟

 برای مدرس بودن اول باید حرفه ای بود، برای حرفه-

زد! حتی به اجبارای بودن هم نباید وسط کار جا   . 

 !ساسان کالفه گفت: پس میخوای چیکار کنی ؟

 ...همینطوری باشی
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 :در یک تک جمله لب زد
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 !میخوام برم-

 لبخندی به لبش نشست و رو به چهره ی مبهوت او



 :گفت

 .البته قبلش باید کارهای ناتموم رو تموم کنم

- و چی بدم راستینجواب آذرخش ر ... 

 به آذرخش بگو راستین گفت نیاز نداره کسی براش-

 !ترحم خرج کنه

 ساسان خودش را لبه ی صندلی کشید ، دست روی

 زانوی او گذاشت و با لحن دوستانه ای گفت: من

 نمیدونم چی تو سرت میگذره ... حداقل بهم بگو منو از

 !این آشفتگی دربیار ناسالمتی ما رفیقیم

زد: ساسان له در جوابش تنها صدایشبی حوص . 

 . ساسان بی ساسان . راستین یک کلمه جواب میخوام-

 فازت چیه؟ میخوای چه غلطی کنی؟ چرا به هر

 پیشنهاد درست و حسابی ای دست رد میزنی؟ با

 خانواده ی عموت چیکار داری؟! چی از جونشون

 ... میخوای؟ حاال که آبا از آسیاب افتاده

 .تورج از زندان آزاد شده ! منتظر فرصتن-
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 چه فرصتی؟ میخوان اموالتو تصاحب کنن؟ خیلی-

 خب، قبل از اینکه اونا طرحی بریزن تو قراره

 ببخشی... مگه
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 غیر از اینه ؟ وقتی چیزی نداشته باشی، کسی هم



دسیسه منتظر فرصت و پشت پرده نیست تا برات  

 .درست کنه . بی حوصله به شهر زیر پایش زل زد

 :ساسان وراج شده بود

 مگر اینکه نیت عوض کرده باشی و هرچی تا حاال-

 براش برنامه ریختی وبذاری کنار و یه ایده ی جدید

 توی سرت باشه که اون وقت ... ترجیح میدی من

 ندونم ! راستین لبخندی به حدس و گمانش زد، به چهره

 ی

کوک و مبهوتش نیم نگاهی انداخت و گفتمش : 

 اگر بدونی ، محاله بذاری اجراش کنم . بهتره خیلی-

 . درگیر نباشی ... من حالم خوبه

 ساسان مضطرب به چهره اش نگاه میکرد ، طی مدتی

 که هم خانه ی او شده بود فهمیده بود خواب و

 خوراکش اندازه است ، ُدز داروهای مصرفی اش به

ه بود ، افضل از نتایج جلسات مشاورهحداقل رسید  

 راضی بود و این وسط تنها کسی که نگران واقعی به

 نظر میرسید ژاکلین بود که هر روز تماس میگرفت

میخوام خوب باشی داداش ولی-حداقل یک بار !  .... 
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 قبل از اینکه جمله ی ساسان به نقطه برسد لبهایش را

میخوام یه ضیافت ترتیب بدم همین تکان داد و گفت:  



 جا . گوهر ، امیررضا ... عالیه ... هانیه ، اکبرخان

 حکمت
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 ساسان لپ هایش را باد کرد و راستین گفت: خیلی

 . وقته خبری از خانواده ام ندارم

 نمیدانست چه بگوید ، به صورت جدی اش نیم

 نگاهی انداخت و گفت: و عاقبت این گرد همایی

 ومیزبانی چی میخواد باشه راستین؟

 لبخندی زد، از جا برخاست ، کف دستهایش را به لبه

 سیمانی چسباند و رو به او گفت: رفع دلتنگی و

 کدورت فامیلی... فکر بدیه؟

 ساسان بلند شد ، صندلی را پر سر و صدا عقب

به شهر زل زد و گفت کشید و کنار دستش ایستاد و : 

 .... میگی تو سرت چه خبره یا بگم هیپنوتیزمت کنن

 لبخندی به لب آورد و گفت: باید تکلیف یه چیزهایی

 رو یک سره کنم به نازی زری قول داده بودم یه

 ... روز برم مدرسه اش

 یک نفس عمیق کشید ، ساسان دست به شانه اش

 گذاشت

ده داداشزیر لب گفت: جمله ات به اخر نرسی  ... 

 دستش را روی انگشتهای ساسان گذاشت و گفت: باید



 . یه فکری به حال دخترخونده ی مادرم بکنم
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 ساسان زمزمه کرد: دختر خونده ؟! از کی حرف

الف بابا ... تو هم به جایی از مغزت ضربه-میزنی؟!   

 خورده انگار
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تین نگاهی کرد و راستین یک نفسخشک شده به راس  

 عمیق کشید و زیر لب گفت: یه شب دیگه هم باید یه

 شام ترتیب بدم با خانواده ی جدید مادرم آشنا بشم ببینم

 .... کی ان، چی ان! سرشون به تنشون میرزه یا

 صدای قهقهه ی مردانه اش در فضای تراس برج

 پیچید

 : فصل سوم

***************** 

 این منطقه را درست و حسابی نمیشناختم ، با این

 وجود نوک بینی ام را گرفته بودم و مستقیم جلو

 میرفتم. یک بگ جین روی شانه ام سوار بود و

 سنگینی اش امانم را بریده بود ، چند جلد کتاب پس

 نداده به کتابخانه توی بگ مانده بود و باید پس می

 .دادم

یی نبود ، در رابطه با سینماکتاب ها در ارتباط با ماما  

 بود



 هنر... بازیگری! چیزی که همیشه به آن عالقه ...

 داشتم

 یک عالقه ی دست نیافتنی... حس میکردم هیچ وقت .

 قرار نیست من روی سن باشم، روی پرده بازی کنم یا
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 در سینما ... یک رویای محال به نظر میرسید و این

 ... همه کتاب

Romanbooki 2کالکت 

52 

 بند بگ را به شانه ی چپم منتقل کردم، چرا کتابخانه

 ای که از آن کتاب قرض کرده بودم جردن بود؟! در

 این نقطه از شهر؟ درحالی که خانه ی محقر ما از

 جایی که بود تا اینجایی که حاال بودم کیلومترها فاصله

یداشت! به اندازه ی مسافرت تهران رشت ، من تو  

 مترو و بی آرتی وقت تلف کردم تا به این کتابفروشی

 برسم ... و از جلوی بیمارستانی رد شوم که در آن

 !بستری شده بودم! اصالچرا باید اینجا بستری میشدم؟

 ... در مرکز شهر هم بیمارستان های خوب بودند

 وقتی به جوی آب رسیدم، گام جلو رفته را به عقب

تان، ساختمان بیمارستانبرگشتم، نرده های بیمارس  

... 

 ورودی و خروجی بیمارستان ... فضای سبز و نگهبان

 های آالگارسونش... وادارم کرد بی اهمیت به سنگینی



 کیف، راه رفته را برگردم و به داخل محوطه خودم را

 بکشانم . از تریا رد شدم ، به ساختمان اصلی که رسیدم

 پله ها را دو تا یکی باال رفتم، سینه ام تیر میکشید ، به
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 خاطر دوران بیهوشی بود یا داروهایی که همچنان

 .مصرف میکردم ، اما قفسه ی سینه ام سنگین بود

 به بخش اطالعات رفتم، هیچکس درمورد اینکه من

 چطور در بیمارستان بستری شدم ، چیزی نگفته بود

پدر با آن نگاه هراسان که به بهنام انداخت ،جوابفقط   

 را به دوش او گذاشت و بهنام با نیشخندی گفت: یک

 !حادثه بود
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 ! نفهمیدم دقیقا چه حادثه ای باعث شد من به کما بروم

 بیهوش شوم... جمجمه ام نیاز به جراحی داشته باشد و

یز ! ی ُکدر گران بهاحافظه ای که حاال شده بود عز ...  

 را به یاد نیاورم. آن هم حافظه ای مربوط به همین دو

 سه سال اخیر. ... سالی که مادرم را از دست داده بودم

... 

 متصدی متوجهم شد، خواب آلود بود شاید هم فرم

 چشمهای گیجش این حس را به من القا میکرد که

 .خواب آلوده است ، با لبخندی پرسید: بفرمایید

دایش کش آمد و فکرکردم چه قدرهمسرش از اینکهص  



 او با این لحن حرف بزند لذت می برد . رینگ زردی

 که توی دست چپ داشت ، به یادم می آورد من هم

 کسی را داشته ام که دوستش بدارم! فقط رهایم کرده

 بود ... چرایش هم برمیگشت به اینکه من حافظه ام را

 !از دست داده ام

- به اسم آهو امانی اینجا بستری شدند حدود یه بیماری ،  

 چهار هفته ی گذشته ... میخوام علت بستری ر وبدونم

... 

 براتون مقدور هست؟
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 سری تکان داد، اسم را توی سیستمش ثبت کرد و

 ... ثانیه ای بعد گفت: تصادفی بودن

 !تصادف؟

 !تصادف کرده بودم؟! کجا ؟
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 ببخشید میدونین کجا یعنی ... منظورم این نیست که-

 آدرس دقیق ... فقط یه نشونی یه منطقه هم کفایت

 . میکنه

 لبخندی زد خوش اخالق بود ، چند ثانیه مکث کرد و

 گفت: تیم آمبوالنس آوردنشون ... فکر نمیکنم از اینجا

دهخیلی دور باشه ... البته اینجا تو شرح پرونده قید ش  

 مورد مذکور سریعا به اورژانس ارجاع داده شده



 کارشناس فوریت آمبوالنس هم پرسنل بیمارستان

 . خودمون هست

 من میتونم با ایشون صحبت کنم؟-

 خانم امانی؟-

 خیر. کارشناس آمبوالنس رو عرض میکنم درواقع-

 ... من یه جورایی همکار به حساب میام ، ماما هستم

ره شد و با مکثی کارت ملی امچند ثانیه به صورتم خی  

 را نشان دادم و گفتم: در واقع آهو امانی هم خودم هستم

 دکتر صادقی منو میشناسن به خاطر مشکل حافظه .

 ای که ناشی از ضربه بوده ، االن دنبال یه نشونی

 میگردم

 کارت ملی ام را با دقت خواند به صورتم نگاه کرد

 ...و با مکثی گفت: اجازه بدید یه لحظه
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 از جا برخاست، به اتاقی رفت و چند ثانیه بعد به

 محض اینکه پشت میزش نشست رو به من گفت: زمان

 بندی شیفت های آمبوالنس رو نمیتونم در اختیارتون

 بذارم مگر
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 اینکه امضای دکتر باشه یا با سورپروایزر صحبت

بوالنس هم بپرسید شاید بتوننکنین . از بچه های آم  

 کمک کنن ، شیفت آقای توفیقی بوده اون روز... بیستم



 ! اسفند

 نفسم را حبس کردم ... بهترین کمکی بود که میتوانست

 . به من بکند

 لبخندی زدم . تشکر کردم و به همان آدرسی که گفته

 بود رفتم . راضی کردن سوپروایزر کار چندان سختی

 نبود، از خوش شانسی من بود که شیفت توفیقی بود و

 من کافی بود در محوطه بمانم تا آمبوالنس سر برسد ،

 .خیلی طول کشید

 برای منی که تپش قلب داشتم و هیچ چیزی توی ذهنم

 نبود ، سی دقیقه ، زمان زیادی بود .... تلفنم مدام زنگ

 میخورد، شماره ی بهنام احساس خوشایندی به من

دادنمی  

 اصالنمیدانم چرا انقدر به من زنگ میزد . برادرم بود

 ؟ همسرم بود؟ پدرم بود؟ چه نسبتی داشت ؟! یک
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 پسرعموی متاهل بود که بیش از حد برای دختر

 . عمویش سنگ تمام گذاشته بود

 با دیدن چراغ های آمبوالنس و توقف ماهرانه اش

گ را محکم دورجلوی ورودی اورژانس، بند ب  

 انگشتهایم پیچ دادم . آنقدر ماندم تا هر دو کارشناس

 کارشان تمام شود ، میدانستم برای جا به جایی



 آمبوالنس باال خره سر و کله
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 اشان پیدا میشود؛ با گام های متزلزلی پیش میرفتم که

 مرد جوانی در حالی که در شاگرد راباز کرده بود

شد، نگاهی به من انداخت و منتظر تماشایم متوجهم  

 .کرد

 . به اتیکت روی سینه اش زل زدم

 محمد رضا توفیقی. لبخندی حواله اش

 کردم، هرچه که بود ناجی ام بود، حتی

 اگر به یادش نمی آوردم اما جانم را ،

 نفس کشیدنم را مدیونش بودم حداقل

سالم-حس میکردم که مدیونش هستم!   

 آقای توفیقی! خسته نباشید. گنگ در

 .پاسخم تنها گفت: سالم

 مکثی کردم ، آنقدر اضطراب داشتم که جمالت و

 ترتیب کلمه ها را گم و گور کرده بودم، نفسم را کمی

 توی سینه نگه داشتم و در نهایت با لبهای خشک زده و

 :آب دهانی که نمیدانم یک مرتبه کجا غیبش زد گفتم

من به شما مدیون هستم . جونمو من ... در واقع  ... 

 :یک لنگه ی ابرویش را باال داد ، لبم را گزیدم و گفتم
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 ...ماما هستم ، از همکاراتون به حساب میام به نوعی



 گویا بیستم اسفند ماه تصادفی داشتم که اصالبه

 خاطرش نمیارم اما شما جونمو نجات دادید ازتون

 .ممنونم
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 :تازه دوزاری اش افتاد، لبخندی به لبش آمد و گفت

 خواهش میکنم انجام وظیفه بود ضمن اینکه ، کار

 اصلی

 رو کادر بیمارستان انجام دادن قطعا . خوشحالم سالمت

 . میبینمتون

 . تشکری کردم

 :خواست به داخل ماشین برود که مانعش شدم و گفتم

 .... جناب توفیقی من

صورتم زل زد به . 

 یه سوالی در واقع هست که ذهن منو مشغول خودش-

 کرده میخواستم اگر براتون مقدوره یا حافظه اتون یاری

 میکنه ... بهم بگین ... ممنون میشم . به خاطره حادثه

 ای که برام رخ داده ، متاسفانه هیچی توی ذهنم نیست

 که من کجا و چطور تصادف کردم و اصالچه اتفاقی

م افتادهبرا  ... 

 .مرد ابروهایش باال رفت

 فورا گفتم: البته میدونم درخواست احمقانه ای دارم و



 قطعا با توجه به فشار و تراکم کاریتون شما هم به

 خاطر نمیارید ولی اگر فکر میکنین توی سیستم یا

 گزارش در خصوص اون منطقه چیزی هست که بتونید
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 به من بگین ممنون میشم ... من فایل ازمایش ها و سی

 تی اسکن همراهم هست اگر ضروریه خدمتتون ارائه

 بدم صرفا .. به
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 خاطر به یاد آوردن برخی مسائل هست که اینطور

 دارم خودمو به آب و اتیش میزنم و مزاحم شما

 .میشم! چند ثانیه به من نگاه کرد

دم لحنم تاثیرش را گذاشته باشد تا حداقلامیدوار بو  

 .فشار کوچکی به مخیله اش بیاورد و کمی کمک کند

 ... یک آدرس ساده

 بیمار کدوم پزشک هستین؟-

 ! دکتر صادقی-

 اسم کاملش و تخصصش را که گفتم ، آهانی گفت و لب

 زد: باید از توی سیستم چک کنم که اون روز به

ساعتش روخصوص کدوم منطقه حاضر شدیم .   

 میدونین حدودی؟ سرم را به معنی نه تکان دادم و لب

 .زد: دنبالم بیاین

 :به همکارش که پشت فرمان نشست زود گفت



 . برمیگردم

 همگام با او ، به داخل ساختمان رفتیم، وارد اتاقی شد و

 از من خواست تا توی سالن انتظار بمانم . نمیتوانستم

ی صندلی گذاشتم ویک جا بنشینم، بند وبساطم را رو  

 کمی شانه ام را مالش دادم در اتاق را باز کرد و رو به

 من که چشم انتظار بودم گفت: گفتی بیستم اسفند؟
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 . بله بله-

 تاریخ را در اتاقاعالم کرد، چند ثانیه صبر کرد و

 پرسید: سنواح سوختگی که نبودی؟
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 ...خیر تصادف-

 به داخل اتاق برگشت و کمتراز هفت هشت دقیقه

 بیرون آمد ، روی یک کاغذ آدرسی را نوشته بود،

 به سمتم گرفت و گفت: فکر میکنم راننده متواری

 شده بود، به هرحال امیدوارم این مورد باعث تسریع

 . در بهبودیتون بشه

 به کاغذ نگاهی کردم و رو به او که چهره اش در

 نظرم نورانی می آمد تشکری کردم و گفتم: واقعا

 .نمیدونم چطوری لطفتون رو جبران کنم

 لبخندی زد، کمی تعارف بینمان رد و بدل شد و به

 محض اینکه از سالن بیرون رفت، من با آخرین جان



 و توانی که داشتم، خودم را به خیابان اصلی رساندم،

من یک تاکسی گرفتم و درست سر کوچه ای که به  

 آدرس داده بود پیاده شدم

 به برج های قد بلندی که توی کوچه بودند نیم نگاهی

 انداختم ، ساختمان های مرمری و سفید... حتی یکی

 دو خانه ی ویالیی که حتی یک آجرش به کل زندگی

 .ما می ارزید

 توفیقی گفته بود سر کوچه! اما من دلم میخواست پا به

 .آن کوچه ی خواستنی بگذارم
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 ! کوچه ی بیست و هشتم

 که انتهایش هم خانه بود، بن بست نبود تبدیل به سه

 راهی میشد ... احتماال به کوچه ی بیست وششم و سی

 . ام راه داشت

 سنگینی کتاب ها و دم فروردین ماه ، امانم را بریده بود

م ، درست وسطافتان و خیزان به داخل کوچه رفت .  

 کوچه، مقابل برج قد بلندی که نمای گرانیتی داشت

 متوقف شدم، دروازه ی فرفروژه و ورودی اش آنقدری

 چشم نواز بود که میخواستم ساعت هابایستم و پله ها و

 گل کاری فضای داخلی والبی اش را تماشا کنم . ایوان

 های هاللی شکل نوید این را می داد که از انجا آسمان



چه دیدنی است شب  ... 

 خوش به حال کسی که در آخرین طبقه اش زندگی

 ... میکرد! چه ویویی داشت

 خانه های روبه رویی اکثرا ویالیی بودند و صدای

 پرنده ها را میتوانستم بشنوم . مقابل برج ایستاده بودم

 و دلم نمیخواست لذت تماشا کردنش را به همین زودی

 .از دست بدهم

 گل های پیچ گیلسین عطرشان، رنگشان، حال وهوایی

 که به فضا بخشیده بود ، نفسم را تازه میکرد میخواستم
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 همان جا بمانم ... مدت های طوالنی و به هیچکس و

 . هیچ چیز فکر نکنم

Romanbooki 2کالکت 

70 

 به اینکه از کجا آمده ام، چرا آمده ام ... میخواهم چه

ار کنم وک  ... 

 یک بازدم عمیق مردانه و البته عطر تلخی که شامه ام

 را به بازی گرفت، باعث شد وحشت زده به عقب

 بچرخم. از دیدنش آنجا برای چند ثانیه چنان مبهوت

 .شدم که نمیدانستم چه واکنشی داشته باشم

 سینه ام از حجم بودنش با این فاصله ی اندک ، تیر

 . کشید

ا را دور مچ دستم پیچاندم و وحشتبند بگ کتاب ه  



 زده پرسیدم: منو تعقیب میکنید؟

 دستهایش را در جیب اور کت چرم مشکی رنگش

 فرو کرد،کاله پشمی به سر داشت و ماسکش را تا

 دم چانه پایین کشیده بود . عینک دودی اش رویکاله

 .بود. با نیشخند سر تاپایم را نگاه میکرد

تا کجا دارین منو با حرص و غیظ گفتم: از کجا  

 تعقیب میکنین؟

 .لبخندش شدت بیشتری گرفت

 دندان نما شد . ردیف دندان هایش را نشانم داد ... دلم

 . نمیخواست گستاخ به نظر بیایم، او یک بازیگر بود

Romanbooki 2کالکت 

71 

 شاید هم نبود ... صرفا شباهت داشت به کسی که در

 ... تلویزیون دیده بودمش ! اما
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 به سر و ظاهرش می آمد که بازیگر باشد، یک بازیگر

 قابل قبول... شاید هم به صرف چهره اش و آن

 چشمهای وحشی مردانه اش دختر ها برایش سر و

 دست بشکنند . آب دهانم را قورت دادم و لب زدم: به

 سالمتی صداتون هم گم کردید؟! شما منو تا اینجا تعقیب

 !کردین؟

 یک نیشخند یک طرفه زد ، سرش را متاسف تکان

 داد و به سمتم آمد، ترسیده خودم را به سمت چپم،



 درخت قطوری که جلوی برج بود کشاندم، روی تک

 پله ی ورودی ایستاد ، سرش را به سمتم چرخاند و با

 لحنی که دلچسب نبود گفت: دقیقا چرا فکر میکنی

خانم کوچولو؟انقدر مهمی که باید تو رو تعقیب کنم  ! 

 !البته که من مهم نبودم

 اب دهانم را قورت دادم و پرسیدم: پس اینجا

 !چیکار میکنید ؟! چی رو تماشا میکنید؟

 زهرخندی به لبش آمد و نگاه تند و تیزمشکی رنگش

 :را حواله ام کرد و با توپ پری گفت

 من باید ازت بپرسم رو به روی خونه ی من دقیقا-

 چیکار
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 میکنی و چی رو ورانداز میکنی ! مگه کارت اینجا

 تموم

 !نشده الف امانی ؟

 !الف امانی ؟

 !خانه اش؟

 !ورانداز؟
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 !کار تمام نشده؟

 !جلوی خانه اش آمده بودم؟

 میتوانم بگویم دنیا به سرم آوار شد . من اینجا چه



نشده ی من کاری داشته ام که از کار تمام شده یا  

 !حرف میزد؟! چه چیز را داشتم ورانداز میکردم؟

 کلید را از جیب بیرون کشید ، قفل در را باز کرد و به

 :محض اینکه دررا نگه داشت رو به سمت من گفت

 !الزمه دعوتت کنم بیای داخل ؟

 از مهمان نوازی اش، گونه هایم الو گرفتند و ته

 .دلم ریخت

 به درخت تکیه داده بودم وفکر میکردم ، او یک

 بازیگر است ، آرتیست است و من ... من چه بودم

 دقیقا؟ قبال اینجا آمده بودم؟ سر کوچه ی خانه ی

 سوپراستار تصادف کرده بودم؟! در بیمارستانی در

 همان حوالی بستری شده ام و هیچ چیز لعنتی ای که

تممربوط به او باشد را به خاطر نداش  ... 

 بیشتر معطل نکرد، در ر ابا پا بست و با گام های بلندی

 . به سمت پله های مرمری رفت و وارد ساختمان شد

 از همان فاصله هم میتوانستم احترام نگهبانی را ببینم

 مرد هایی که به پایش برخاستند و من ... من اینجا چه

 !کار داشتم؟
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 کاش دعوتش را می پذیرفتم باید حرف میزدیم... باید

 به من میگفت دقیقا ا ز من چه می داند! از کجا می



 داند که من خودم را الف امانی خطاب میکنم آن هم

 موقع وبالگ نویسی ! با یک نام مختصر و اسم

 مستعار الف !!! او از کجا میدانست؟! چقدر من را

یشناختم؟! چرا از منمیشناخت؟! من چقدر او را م  

 بیزار بود و در بیزاری اش هیچ تخفیفی به نگاهش

 !نمی داد؟

 به کتابخانه که رسیدم، استخوان شانه ام در

 دردناکترین حالت خود به سر می بردند ، کتاب ها را

 روی پیشخوان گذاشتم، زن لبخند آشنایی به من زد

د ونمیدانستم چه واکنشی داشته باشم تنها لبهایم لرزی  

 زن رو به من گفت: کتاب ها رو دوست داشتین؟

 . حتی یادم نمی آمد یک خطشان را هم خوانده باشم

 .به ناچار تنها گفتم: بله ممنون

 از جوابم ابرو درهم کشید، شاید در دفعات قبلی،

 .جواب های طوالنی تری نثارش میکردم
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 به قفسه ای اشاره کرد و گفت: با ناشری که

 بهتون شماره اشو دادم در مورد کتابتون صحبت

 !کردین؟ کتابم؟

 !چه عالی من کتاب هم نوشته بودم؟
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 . خدایا در مضحک ترین حالت زندگی ام قرار داشتم



 کی قصه نویس شده بودم؟! من کارشناس مامایی... با

بیل قرمز نارنجی که هر مرتبه کهیک وبالگ هردم  

 به وبالگ م مراجعه میکردم همه ی رنگ و لعابش را

 عوض میکردم بس که ثبات نداشتم حاال شده بودم

 !نویسنده ؟

 :با مکثی رو به زن که منتظر نگاهم میکرد گفتم

 ببخشید من یه مشکلی برام به وجود اومده به خاطر

م درمورددغدغه های ذهنیم یه کم فراموش کار شد  

 کدوم کتاب صحبت میکنین؟

 دیوار . رمانتون ! یادتون نیست؟ یه نسخه اش هم به-

 من

 دادید واقعا لذت بردم از خوندنش. برادرم توی یه

 نشرادبی

 کار میکنه قرار بود فایل کتاب رو بفرستین تا بخونه

 برای

 اخذ مجوز. فرستادید؟

 !نمیدانم

حتماال برایلبم را گزیدم و گفتم: حتما فرستادم ا  

 .چاپش خیلی هیجان زده بودم
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 . اگر فرستادین کاش بهم میگفتین که به برادرم بگم-



 !یه پیگیری میکنم حتما براتون. چقدر مهربان بود

 چه آهوی قدرناشناسی بودم... چه لطفی در حق من

 کرده بود و من فراموش کرده بودم و نمیدانستم چطور

منون باشماز محبتش م . 
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 نگاهم روی صورتش میلغزید که کارت را روی

 پیشخوان قرار داد و با صدای ضعیفی گفت: زودتر

 کارتتونو بردار ین ، بفهمن بدون کارت شناسایی

 !بهتون کتاب امانت دادم قوز باال قوزه

 حیران نگاهش میکردم مگر این کارت شناسایی

 نبود؟! زن از چه حرف میزد؟! خدا نصیب گرگ

 . بیابان نکند ... کارت را برداشتم

 از دیدن اسم و عکسم روی کارت مغزم به دو

 !قسمت تقسیم شد

 !من دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی بودم؟

 .... در چشمهای خندان زن نگاه کردم

 خدا رحم کرده بود روی کتاب ها برچسب خورده

تماس کتابخانه را نوشته بود تا ارهبود و اسم و شم  

 آن ها رابیاورم .... تا بفهمم من دانشجوی

 کارشناسی ارشد

 مامایی بودم! خدا را شکر که قرار نبود دوباره



 !کنکور بدهم

 .آب دهانم را قورت دادم
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 به خاطر تاخیر در پس دادن امانت ، جریمه شده

م ... میانه ی راه زنبودم، کارت کشیدم تشکر کرد  

 ...صدایم زد: خانم امانی
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 به سمتش برگشتم ، با ابروهای در هم گره کرده و

 . نگران گفت: صبر کنین یه مشکلی هست توی سیستم

 میشه کارتتون رو دوباره بدید؟

 کارت دانشجویی را به سمتش گرفتم و زن لب گزید و

ا چهار تا کتاب امانتنگران گفت: با این کارت شم  

 !گرفتید! امامن فقط سه تا داشتم

 مشکلی نیست هزینه ی اون کتاب چهارم رو-

 .پرداخت میکنم

 یعنی گمش کردید؟-

 نه ... یعنی من فقط همین سه تا رو داشتم که پس-

 .بیارم

 بله ، کتاب چهارم رو دوستتون امانت گرفتن، خانم-

 . بهارک قیاسوند

 !دوستم؟

 در چشمهایم خیره ماند و گفت: حاال میتونین هزینه ی



 اصل کتاب رو پرداخت کنین و کارتتون رو بگیرد یا

 هم که کارت شما اینجا باشه تا ایشون کتاب رو پس

 . بیارن

 راستش خنده ام گرفته بود . هیستیریک و عصبی

 میخواستم بخندم . تنها بخندم و بخندم و بعد بمیرم و
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 اسمم در کتاب های گینس ثبت شود به عنوان آدمی که

 از خنده ی عصبی مرد! و باید هم میمردم و مطمئن

 بودم که این
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 مرگ حقم بود . چطور ممکن است یک مبحث نادر از

 !علم نصیب من شود؟

 دلم میخواست گردن دکتر صادقی را زیرگیوتین به دو

...کاش مرگ مغزی میشدم . دختر شقه تبدیل میکردم  

 .معطل من را تماشا میکرد

 بهارک قیاسوند را میشناختم . دورادور... در

 کارشناسی با هم بودیم... و بعد دیگر به خاطر نمی

 ...آوردمش

 دختری نبود که دلم بخواهد با او صمیمی باشم ، یک

 آدم پر سر و صدا و شلوغ بود که فقط باعث میشد کفر

س های کارشناسی دربیایدمن در کال ! 

 !آدم بدی نبود اما گزینه ی مناسب برای دوستی... نه



 حداقل نه آنقدر که با هم به یک کتابخانه در شمالی

 ترین نقطه ی تهران مراجعه کنیم و با کارت من

 !برایش کتاب بگیریم

 مطمئنم این قسم از حاتم طایی بودن ها هیچ وقت در

اینکه ... بعد از مگر شخصیت من نبود و نیست! مگر  

 .را نمیتوانستم با جمله ی مناسب پر کنم

 روی پیشخوان خم شدم و گفتم: من میخوام از شما

 ... یه کمک بگیرم اگر اشکالی نداشته باشه
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 .... بفرمایید-

 من هزینه ی کتاب چهارم رو پرداخت میکنم شما-

 هم زحمت بکشین کارت منو بدین که ممنون میشم

. 
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 ... باشه مشکلی نیست-

 فقط جسارتا شماره ای از خانم قیاسوند توی سیستم-

 شما قید شده؟

 با مکثی لب زد: بله چطور؟

 امکانش هست شماره رو به من هم بدید متاسفانه طی-

دادم ویک ماجرایی من شماره ی ایشون رو از دست   

 تماسی ندارم باهاشون حاال با توجه به اینکه از موعد

 تحویل کتاب هم گذشته و میخوام هزینه اشو تقبل کنم



... 

 حداقل اصل کتاب رو به من پس بدن ... متوجه

 منظورم

 ...که میشین

 !خندیدم

 خیلی بی دلیل واحمقانه! امیدوار بودم اثر گذار حرف

تی ای که به خاطرزده باشم . حدس میزدم طی آن دوس  

 نمی آوردم با متصدی کتابخانه ، تاثیرش را بگذارد و

 !شماره را بدون جار و جنجال بدهد

 وقتی کتاب به او میدادم تا با برادرش در میان بگذارد

 و برایم ناشر پیدا کند، شماره دادن که اتفاق خاصی

 نبود . هزینه ی کتاب را طبق قانون کتابخانه ، یک
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 سوم بیشتر پرداخت کردم، اهمیتی نداشت ، هر مبلغی

 که میگفتند پرداخت میکردم، رسید را که به من داد،

 کارت را هم تحویلم داد و پشت سیستمش نشست ،

 بدون بحث و جار
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 جنجال تلفن موبایلش را گفت و من در گوشی

 !همراهم ذخیره کردم

 !هیچ اسمی از بهارک توی تلفن من نبود. عجیب بود؟

 !نبود؟! تلفنم را چه کسی به دستم داده بود؟! پدرم؟



 !شبی که بهوش آمده بودم ... کسالت بار می گذشت

 موبایلم را دادند تا کمی با آن سرگرم شوم و ... هیچ

 . سرگرمی ای توی تلفنم نبود

گوشی ثبت سه مرتبه شماره را خواندم که اشتباه توی  

 نکرده باشم . میترسیدم دیگر چنین فرصتی گیرم نیاید

 رو به دختر که متعجب و کمی گیج تماشایم میکرد .

 .گفتم: راستی اسم شریف شما رو من فراموش کردم

 ...بی حوصله گفت: هدی

 لبخندی زدم و گفتم: اگر خودتون هم شماره اتون رو

 ... بهم بدین

گوشیم االن بهتون میس شانه باال انداخت و گفت: با  

 . میندازم! فایل کتاب رو برام توی تلگرام بفرستید

 سری تکان دادم و وقتی شماره اش روی گوشی ام

 نقش بست فکر کردم حتما یک آدم بی وجود ، گوشی

 من را از هرچه که بود و نبود ، پاک کرده است ! چند
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ه از کتابخانه بیرونبار متوالی تشکر کردم و باال خر  

 .آمدم
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 باران گرفته بود .هوا سرد بود و من ... من نمیخواستم

 با تلفن همراهم به بهارک قیاسوند زنگ بزنم چرایش

 . حتی برای خودمم هم حال کدر و ماتی داشت



 مقابل باجه ی تلفن ایستادم ، کارت تلفنی که از سه

تم نگه داشته بودم تا به اینچهار ایستگاه قبل توی مش  

 باجه برسم توی دستم عرق کرده بود کیفم را روی

 پیشخوان باجه گذاشتم و گوشی را برداشتم، کارت را

 توی حلقش فرو کردم و شماره را که در طول مسیر

 حفظ شده بودم گرفتم. بعد از پنج بوق متوالی تماس قطع

 . شد

 دوباره گرفتم... و دوباره ... آنقدر گرفتم تا یک بله

 .ی عصبانی در گوشم پیچید

 صدایش هنوز به اندازه ی آن زمانی که فکر

 میکردم اعصاب خرد کن بود، جیغ جیغو و نازک

! 

 آب دهانم را قورت دادم و با یک الوی ضعیف ، سعی

 کردم خودم را کنترل کنم . گریه ام گرفته بود دلم

ست انقدر ضعیف و نابالغ به نظر برسمنمیخوا  ! 
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 نفسم را حبس کردم ، از ترس اینکه قطع کرده باشد

 ارام

 ... گفتم: خانم قیاسوند

 ! آهو-
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 همان آهوی پر از تشرش باعث شد هق بزنم . بی صدا



 در سکوتی که فقط صدای ترافیک و باران آن را می

 . شکست

 .بینی ام را باال کشیدم

 آهویی که زمزمه کرد ، صمیمانه بود . رنگ و

 : بوی دلتنگی می داد و دوستانه خطابم کرده بود

 ... آهو

 هول زده از پشت خط توپید: الو... آهو خودتی؟ آهو

 خود

 !خودتی ؟

 .خودم بودم

 چیزی که هنوز در من تغییر نکرده بود ، همین بود که

 !!!من آهو امانی بودم

 .... هق زد : آهو

 اشکهایم را پاک کردم، حاال که فکر میکردم بهارک

 قیاسوند اصالموجود ازاردهنده ای نبود و صدایش را

 وقتی من را خطاب میکرد آهو خیلی هم دوست داشتم

 صدای نازک و پر از مهربانی اش با آن همه .

 آشنایی که در الف و ه و واو موج میزد چطور ممکن

 .بود برای من آزار دهنده باشد
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 نفس عمیقی کشید و صدایم کرد : آهو حرف بزن



توی خیابون-کجایی؟   . 

 !کدوم خیابون؟! کجا زندگی میکنی؟! چیکار میکنی؟-

 حالت خوبه؟! میدونی چند بار اومدم سراغت ؟! آهو

 حرف

 .... بزن با من

 !چه میگفتم؟

و باید حرف میزد ... من که شدهچه داشتم بگوید ... ا  

 بودم یک آدم بی نام و نشان که سه سال از زندگی اش

 ! را گم و گور کرده بود

 صدایش باز آمد: میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود

. 

 حالت خوبه؟ همه چیز یادت اومده ؟! باال خره منو

 یادت

 1اومد؟

م میادخجالت زده از سوالش گفتم: نه ... البته تو رو یاد  

 ... اما

 ! من باید باهات حرف بزنم .دور از چشم پسرعموت-

 نفس عمیقی کشیدم چه خوب بود که بدون اینکه من
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 بخواهم خودش پس ذهن من را خواند و اجابتم کرد ،

 !آرام لب زدم: کی میتونم ببینمت خانم قیاسوند؟



آهو منهق زد : لعنتی به من میگی خانم قیاسوند!   

 بهارم... بهارک ... یادت نیست ؟! ما کارشناسی با

 هم بودیم... تو ارشد همکالس بودیم . کلی با هم

 .آتیش سوزوندیم ... چطوری منو یادت نیست
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 .... ناله کرد: خدا لعنت کنه باعث و بانیش رو

 هق میزد مثل دختربچه ای که عروسکش را در جایی

 . جا گذاشته و گم کرده ، همان اندازه بی پناه هق میزد

 برای بازگشتن عروسک ... برای داشتنش... برای

 . بغل کردنش

 اشکهایم را پاک کردم و گفتم: من کجا میتونم بیام تا

 !شما رو ببینم ؟

 هرجا که تو بخوای هرجا تو بگی... کجا راحتی ؟-

چقدر بگو میام همون جا ... حالت خوبه؟ میدونی  

 نگرانتم . چقدر خوب شد زنگ زدی... این شماره

تلفن عمومی-ی کجاست؟  ! 

 :با صدای ضعیفی در گوشم گفت

 خوب کردی با گوشیت زنگ نزدی. من یه سیم-

 کارت دارم یه گوشی ساده هم داره باالستفاده است

 برات میارم .فقط یه قرار بذاریم یه جای مشخص که

 ! کسی ندونه



دنبالت نیاد باشه؟کسی نفهمه، کسی  ! 

 از اینکه همه ی جوانب را می سنجید به تنم لرز

 .نشسته بود

 به دور و اطرافم مشکوک و موشکافانه نگاه کردم و
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 :پرسیدم

 امروز؟-
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 میخوای فردا؟ هان؟! االن تو شرایطی نیستم که-

حرف دارمبتونم بیام بیرون آهو . باهات خیلی   . 

 ... خیلی خیلی زیاد

 هیجان لحنش مشابه سالهای قبل بود . نفس عمیقی

 :کشیدم و گفتم

 ... فردا عالیه .کجا-

 .......... همون کافه همیشگیمون-

 با صدای خفه ای لب زدم: کجاست اون کافه ی

 . همیشگی ما ؟! من حضور ذهن ندارم

 پوفی کشید و گفت: وای ، عزیزم ببخشید من هنوز

 نتونستم با این قضیه کنار بیام . آهو دورت بگردم

 ...الهی برات بمیرم ... خوب میشی ها نترسی ...

 من ترس هایم تازه شروع شده بود .لب گزیدم

 ،شمرده شمرده به من نشانی داد و آدرس را در نوت



غزم خستهگوشی نوشتم ، خواستم خداحافظی کنم م  

 بود و دیگر کشش این همه آشفتگی و اشوب را

 ... نداشتم . صدایم زد: آهو

 بله؟-

 !با راستین حرف زدی؟-

 !روی لبم زبان زدم و در جوابش گفتم: راستین ؟

 راستین حکمت! حرف زدی ؟-
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 !درمورد چی؟-
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 :بهارک وحشت زده گفت

- نه شده .... حاال میبینمت همه چیز و بهتپسره دیوو  

 ... میگم باشه؟! خودتو از بهنام دور نگه دار آهو

 ....از همه

 صدای سرفه می آمد، حس کردم از تلفن کمی دور شد

 :و بعد میان خش خش هایی که میشنیدم در گوشم گفت

 از همه دوری کن ، از پدرت هم همینطور. از راستین

استین بیشتر از همه آهوهم همینطور آهو ! از ر  ... 

 باشه؟! فکر میکنم به خونت تشنه است ... از هیچ

 کاری برای اذیت کردنت دریغ نمیکنه آهو... گوش

 . میدی چی میگم؟! حواستو جمع کن باشه؟! من باید برم

 مادرم حالش خوش نیست ... فردا میبینمت . خداحافظ



 .عزیزم

فرق سر تاتماس قطع شد و من که به خودم آمدم از   

 !نوک پا می لرزیدم

 راستین ؟! راستین حکمت ؟! به خون من تشنه

 بود؟! راستین برای اذیت و ازار من از هیچکاری

 !دریغ نمیکرد؟! چرا ؟! مگر چه کار کرده بودم؟
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 تا رسیدن به خانه ، هزار فکر ریز و درشت بود که

 در سرم جوانه میزد ، قد میکشید ، میوه ی نارسی

 میداد و زود می خشکید . میوه های به درد نخور

 گوشه از ذهنم

Romanbooki 2کالکت 

101 

 تلنبار می شدند و دیگر به هیچ دردی نمیخوردند و

 .بوی گند و متعفنشان همه جارا برداشته بود

 ذهنم میان اتفاقاتی که ممکن بود طی این سه سال

 . اخیر رخ بدهد مدام کش می آمد

 یک بازیگر نوظهور به اسم راستین حکمت ... توی

 پرانتز نامش امیر بود . سی و سه ساله ، متولد تیر ماه

 ... شیفته ی شوید پلو با ماهیچه ! زهرخندی زدم !

 فوق لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشکده ی هنرهای

 ... زیبا

ل به من میدادهمه ی این اطالعات را یک جدو  ! 



 جدولی که رو جلدش عکس زیبایی از یک مرد جذاب

 بود با یک لبخند دوست داشتنی که احتماال قیمت زیادی

 داشت! دندان های درخشان سفیدش روی بیلبورد بودند

 و ساعت فروشی ای که در میدان ، شیشه ی ویترینش

 را به تصویر او اختصاص داده بود برای نمایش

 !ساعت مچی اش

 ! راستین حکمت از این ساعت مچی استفاده میکند

 !راستین حکمت این مارک کت و شلوار را می پوشد

 راستین حکمت این خمیر دندان را به دندان هایش

 میزند ! چقدر عجیب بود که طی سه سال راستین
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 حکمت شده بود نامبر وان ؛ گرانترین بازیگر مرد حال

که ممنوع التصویر شدحاضر سینما   . 
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 در گوگل نامش را سرچ کردم ، یک عالمه وبالگ آمد

... 

 .... وبالگ های حمایتی... طرفدار... دخترها

 ....صورتی

 ! سبز... آبی

 : به تیترهایی که مجالت چاپ کرده بودند نگاه میکردم

 ! یک رفتار غیر حرفه ای از بازیگر حرفه ای

 سینما به او احتیاج داشت و او دست رد به سینما زد ،



 انصراف راستین حکمت پس از پنجاه درصد

 فیلمبرداری! صحبت و رایزنی با حامد بهداد برای

 !جایگزین شدن در تلقین

 صاحب سیمرغ از تیم حامد درویش کناره گیری

 کرد! پناه روشن و راستین حکمت ، زوجی که در

دند هر دو با هم از پروژه یقاب سینما ماندگار میش  

 !تلقین انصراف دادند

 توضیحات آیت درخشان تهیه کننده ی تلقین در وب

 ... سایت

 روی فیلم کلیک کردم، آیت درخشان را می شناختم،

 همسر پناه روشن بود ، پشت یک میز قهوه ای نشسته

 بود و از خودش فیلم گرفته بود با لبخند دوستانه ای در

ناره گیری راستین حکمت میگفتمورد نحوه ی ک . 
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 با ادبیاتی تند و خشونت بار ، حوصله نداشتم کلمه به

 کلمه اش را گوش بدهم ، تا اواخر فیلم جلو زدم و مرد

 :با اعتماد به نفسی که قابل ستایش بود گفت
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- این مهم به هرحال با توجه به مسائل به وجود اومده ،  

 رو باید در نظر گرفت که سینما هنوز قابلیت پذیرش

 بازیگرهای نوظهور رو داره و پدیده هایی که راهشون

 به این عرصه باز میشه نباید مغروربشن. امیدوارم



 دیگه شاهد چنین رفتارهای غیر حرفه ای در این

 عرصه نباشیم

 امیدواریم که تلقین ، با توجه به حواشی ای که پدید .

 اومد ، در نگاه مخاطب و منتقد نزول درجه پیدا

 نکنه و مثل همیشه رفعت حامیان سینما همراه ما

 ! باشه

 آب دهانم را قورت دادم، درست پایین همین فیلم ، یک

 تیتر زده شده بود: شایعه ی ارتباط پنهانی پناه روشن و

 ! راستین حکمت

 . پیشانی ام تیر کشید

 دیگر توان تماشا کردن به صفحه ی کوچک موبایل

 را نداشتم، صحبت های تند و تیز راستین حکمت در

 مورد گرانی و تورم قبل از سال تحویل باعث

 ! ممنوعیت فعالیت های او شد
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 در چشمهایم اشک جمع شده بود اخبار به اندازه ی

ا توی کیفکافی برایم سرسام آور بودند، گوشی ر  

 انداختم، اتوبوس که در ایستگاه متوقف شد پیاده شدم،

 کارت را زدم و به سمت خانه رفتم، تنها مزیت خانه ی

 جدید همین بود که سر کوچه اش ، اتوبوس در ایستگاه

 توقف میکرد
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 کلیدم را در قفل چرخاندم ، از پله ها باال رفتم و با

انه روی پادری، به خیال اینکهدیدن کفش های زن  

 همسر بهنام آمده است، کمی به صورت مرده ام،

 لبخند پاشیدم ... دلم نمیخواست برای همسر پسرعمویم

 یک آدم زمخت و غیر قابل تحمل به نظر برسم که

 . حتی منحنی کردن لبهایش را هم بلد نیست

 وارد خانه که شدم ، سالن سوت و کور بود و

، از انتهایی ترین اتاق ولی صدای تلویزیون خاموش  

 .خوش و بش می آمد

 لبم را گزیدم ، توی این خانه معذب بودم، این خانه

 مدلش با همه ی خانه هایی که قبال نشسته بودیم فرق

 میکرد، مادرم در خانه ای که سالنش پنجره نداشت

 حتی یک ساعت هم زندگی نمیکرد، این خانه تاریک

نموربود . سوت وکور بود و  ... 

 پنجره ی آشپزخانه اش به پاسیوی حیاط خلوت باز

 میشد

 ستونی که در سالن بود ، فضای نشیمن را تنگ کرده

 بود . توی اجاره کردن این خانه ، انگار سلیقه ی

 .هیچ زنی دخیل نبود

 . صدای ریز ریز خنده می آمد
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 ! خنده های زنانه. پر از ناز و غمزه
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 لحن پر عشوه به گوشم می نشست ... غریبه بود! این

 صدا را نمیشناختم حتی اگر حافظه هم یاری نمیکرد

 .قسم میخوردم هیچ وقت این صدا را نشنیده بودم

 پایم نمیکشید جلو بروم، همان جا ایستاده بودم کمرم را

ه هایمبه در تکیه زده بودم و دستم به دستگیره بود شان  

 . درد میکرد و پاهایم از خستگی به گز گز افتاده بودند

 در را هنوز نبسته بودم، کمی دستگیره را به سمت

 خودم کشیدم و بعد پنجه ام را رها کردم، در با صدای

 . بلندی بسته شد و صدایش در خانه پیچید

 در اتاق به آرامی باز شد، از دیدن قامت پدرم ، توی

ی عمیق شکل گرفت، نفسم سختقلبم دو سه حفره   

 باال می آمد ، دکترم گفته بود ممکن است بعد از این

 تا آخر عمرم سرگیجه های عصبی و سردرد های غیر

 قابل کنترل را تجربه کنم .... شقیقه هایم تیر میکشید و

 . به نظر می آمد کاری از دست هیچکس ساخته نیست

م آهوفرخ جلو آمد و گفت: معرفی میکنم ... دختر  ... 

 ! ایشون هم همسرم رویا

 ... رویا
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 !باید او را می شناختم؟



 ... نه

 اعتراف سخت این بود که رویا ، زنی که کنار پدرم

 ! امروز ایستاده بود، از مادرم زیباتر به نظر میرسید

 بابا در چشمانم خیره شد و پرسید: نمیخوای چیزی

 . بگی؟ لحنش طلبکار بود

 پر حرص و بدون هیچ پیش زمینه! چه میگفتم؟ باید

 تبریک عرض میکردم؟! شادباش میگفتم ؟ یا به خاطر

 این وصلت میمون شاباش هم خدمتشان میدادم و

 اسکناس روی سرشان پخش میکردم؟ شاید باید از

 خشکبار فروشی نزدیک اینجا، کیلو کیلو نقل میخریدم و

 ! روی سر عروس و داماد میریختم

 مادر که نداشتم غصه ی این ر ابخورد که چه دیر

 ! وقت آمده بودم خانه

 مادر که نداشتم نگران تر بودن لباس هایم باشد ، مادر

 ... که نداشتم
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 زن جلو آمد، لبخند زد، خودش را جلو کشید، گونه هایم

 را بوسید و گفت: خوش اومدی عزیزم چه نمی هم

ت ، بارون بهاره دیگه ... بیا کنار شومینهبرداشته لباس  

 بشین خشک بشی... لباس هاتو دربیار ، منم سفره

 . شامو میندازم . برو دخترم



 از اینکه به من میگفت دخترم، موهای تنم از

 .انزجار راست شده بودند

 بابا با تی شرت و شلوار راحتی مقابلم ایستاده بود،

رو کرد و بادستها را توی جیب شلوار کمر کش ف  

 . عصبانیت واضحی گفت :بیا کارت دارم

 رویا چراغ های سالن را روشن کرد و به آشپزخانه

 .رفت

 فرخ امانی توی راهرو به تماشای من ایستاده بود

 !با نگاهی سرشار از خشم و غضب

 نیشخندی حواله اش کردم به پاهایم گرز آهنی متصل

ق کشاندبود، مستاصل پیش رفتم، من را به داخل اتا  
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 :، نفس حبس کردم و فرخ با نگاه پر سوظنی گفت

 خجالت نمیکشی؟ این چه رفتاریه؟ چه رفتاری

 بود؟

 توقع داشت عروسش را پاگشا کنم؟! یا با خودم جعبه

 !ی النگو و طال حمل میکردم؟

 : صدای پر غیظش به گوشم نشست

- رد؟یه تبریک خشک و خالی چیزی ازت کم میک  

 !من و رویا امروز عقد کردیم

 آب دهانم را قورت دادم و در جواب به سختی لب



 !زدم :مبارکه

 :چشمهایش درشت شدند و پرسید

 همین؟-

 :سوالم مثل ناله از گلو در امد

 چی بگم؟-

 در چشمهایم خیره شد و با ابروهای در هم گره خورده

 ای غرید: یه کم مودب باش! بلد نیستی ؟ محترمانه تر

 ...رفتار کنی

 !پنجه هایم را مشت کردم از کدام احترام حرف میزد؟

 از کدام ادب حرف میزد ... چه نابلدی ای در لحنم

 !موج میزد که با نهایت گستاخی من را مواخذه میکرد
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 . نباید در توصیف پدرم از لفظ گستاخ استفاده میکردم

 ... ماریا کاش من را ببخشد
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 به سختی در جواب حرفهایی که از هیچ کدام سر

 درنمی آوردم گفتم : شوکه شدم باید بهم زمان بدین تا

 بتونم هضمش کنم! مگه چقدر گذشته؟! مگه من خبر

 !داشتم ... حالم خوب نیست بابا

 ! نمیدانم چرا خواستم دلش به حال من بسوزد

 ...به حال دردانه اش

ی اینکه ترحم در نگاهش ببینم ، همان خشکیاما به جا  



 :و حرص بود و تنها لب زد

 هضمش کن ! فقط باهاش خوب رفتار کن اونجوری-

 .که از دختر تحصیل کرده ام انتظار دارم

 زهرخند زدم . تحصیالت من کاش توی فرق سرم

 میخورد

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: بله من هیچ بی ادبی .

ه همسرتون داشته باشم باباای قرار نیست ب  . 

 کمی التهاب صورتش خوابید، دستی به ته ریش جو

 گندمی اش کشید و گفت: لباس هاتو عوض کن بیا ... یه

 . برخورد خوب چیزی ازت کم نمیکنه

 سرم را تکان دادم ، حس میکردم مایع مغزی قرار

 . است از گوش هایم به بیرون فوران کند

Romanbooki 2کالکت 

115 

 جان کندم و یک بله به زبان آوردم ، به سمت در رفت

 که قبل از خروجش از اتاق پرسیدم: مادرم چطوری

 فوت شد بابا؟
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 در صورتم خیره شد و با صدای خشکی گفت: مرد

 ! دیگه

 !چجوری داره؟

 بغض به چشمهایم چنگ میزد، ناخن های تیزش را

 پشت



کشید، به سختی خودم رامردمک هایم به پایین می  

 کنترل

 کردم تا جیغ نکشم ، سردردم لحظه به لحظه بدتر

 میشد،

 آن نقطه ای که قبال شکافته بود ، میسوخت ... به حدی

 که سوزشش باعث شده بود یک سمت از بدنم لمس

 شود

. 

 در چشمهای به خون نشسته ی پدرم چند ثانیه نگاه

 کردم

واب بداند ، ازبعد ، قبل از اینکه من را الیق ج  

 .اتاق بیرون رفت

 پیشانی ام را به فرش چسباندم و با نهایت زور و توانم

 آن را به کف زمین چسباندم تا صدای ناله ام را خفه

 ... کنم
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 نمیخواستم ضعف نشان دهم آن هم جلوی تازه عروس

 امانی ها ! هووی مادرم... زنی که نمیشناختم! زنی که

 پا
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 جای مادرم گذاشته بود ، مادری که حتی پدرم از

 . چگونگی مرگش حاضر نبود لب از لب باز کند



 صدای پچ پچ آمد و لحظاتی بعد زنگ در آپارتمان،

 وادارم کرد سر وشکلم را مرتب کنم . آنقدر قیافهام

 نزار بود و درد جمجمه امانم را بریده بود که نمیدانستم

 .کدام ستون را میان دندان هایم فشار دهم

 پریشان، به سمت در اتاق رفتم ، در واحد بازشد،

 . صدای خوش و بش آمد

 حس کردم مهمان مرد داریم برگشتم شالی روی

 موهایم کشیدم و به محض اینکه دستگیره را پایین

 آوردم از دیدنش توی سالن آپارتمان جوری جا

پا درد عجیبی ریشهخوردم که از فرق سر تا نوک   

 .زد و جانم را گرفت

 با چشمهای سیاه و موهایی به همان پریشانی که بود ،

 تماشایم میکرد ، با پوزخند ... یک پوزخند آزاردهنده

 . که استخوان هایم را آب میکرد

 ضربان قلبم تند شده بود ، نفس بریده ... با خودم و هوا

ار میرفتم تاو اتمسفری که خانه را برداشته بود کلنج  

 .ذرهای اکسیژن شامل حال ریه هایم شود
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 .کم مانده بود جان بدهم ... همان جا توی چهارچوب
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 یک تنگ از گل های رز سفید و صورتی در دست

 داشت . در صورت من مستقیم و خیره زل زده بود و



سویم تیر پرتاگر بگویم درچشمهایش یک سپاه به   

 میکردند دروغ نبود که هر نیزهای از جانب نگاه

 مشکی رنگش ، به تنم که میخورد، پیکرم را ماالمال از

 .درد میکرد . وسط خانه مان ایستاده بود

 .پدرم تعارفش زد حیران شده بودم

 زن بابای نو عروسم، قربان قدش رفت... ضربانم تند

 .تر شد

ب نمانده بود کهسالم بلندش توی خانه بی جوا  

 . طلبکار تماشایم میکرد

 قلبم پر شده بود از سنگریزه های تیز... هرحرکتی،

 هر تپشی هر تنفسی ، زخم میزد به جداره های

 . دهلیزم. داشتم باال میاوردم هرچه بود و نبود

 پدر زیر لب گفت: آهو جان دخترم، ایشون آقای

احکمت هستن ... راستین حکمت ... پسر رویا! بی  

 !جلو دخترم غریبی نکن

 تنگ را تحویل مادرش داد و به دعوت پدرم روی

 .مبلی نشست و از میدان دیدم خارج شد

 صدای مادرش آمد: االن شام و میکشم . اهوجان

 .نمیای؟ قدم از قدم نمی توانستم بردارم
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 پدر توی آشپزخانه بود ... هیچ وقت ندیده بودم فرخ



 امانی به مادرم کمک کند ... یا شتابان در جواب فرمان

 !هایش بگوید چشم

 .هیچ وقت ندیده بودم

 پاهای فلج شده را به جلو کشاندم به محض اینکه

 . توی سالن آمدم، بوی عطر تلخش مغزم را سوزاند

ش کشیدهتلخی ادکلنش رگ های مغزم را به آت  

 .بودند

 نیم نگاهی به من انداخت و سرش را در موبایلش

 فرو کرد و پرسید: بهترین؟

 قبل از جواب ، پدرم گفت: اهو بابا، کت آقای حکمت

 ... رو بگیر

 نیم نگاه خندانی به رویم انداخت و یک لنگه ابروی

 خوش

 حالت مردانهی سیاهش را باال کشید و با تیز بینی

 تماشایم

 .میکرد

و رفتمجل . 

 از جا برخاست، وقتی ایستاد آن قدم جلو رفته را

 عقب کشیدم. بی دلیل از او مثل جانورهایی که جان

 !می دادند برای شکار میترسیدم
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 در برابرش یک خرگوش پا شکسته بودم و او ،

 جگلیون چشم ابرو مشکی ای بود که با لذت تماشایم

ای که توان فاصله گرفتن از او میکرد و به پای شکسته  

 را نداشت ریشخند میزد، آن هم در این بیشه زار با این

 .فاصله ی کم
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 پنجهی لرزانم را جلو کشیدم تا اور کت چرمیاش را

 . بگیرم

 قبل از انداختن کت، با دست دیگرم ان را چنگ زدم

 و از میدانی که او مرکزش بود، فاصله گرفتم . پدرم

 میدانست این مرد چه کسی است؟

 قصد کشتن من را داشت؟

 قصد خفه کردنم را؟

 !من را تعقیب میکرد؟

 .اصالاین آدمها یکباره در زندگی ما چطور پیدا شدند

 صمیمیت پدرم با آن زن ... حضور پسر زن در این

 خانه

یکرد، طعم پنجه هایگلویم مرور خاطرات م ...  

 . سنگین و کلفتش را هنوز به خاطر داشت

 !ای وای از این ذهن آشفته و فراموشکار
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 در جوار خانواده ی جدید ، نشسته بودم . میز چهار



 نفره با صندلی های فسفری رنگ و پایه های چوبی ،

 ...چیزی نبود که به خاطر بیاورمش

و با ماهیچه بودشام امشب شوید پل  ! 

 رنگ و لعابش وادارم میکرد مایل باشم به خوردن اما

 معده ام هرچه بود را پس میزد . اگر به آن بود

 میخواست کل اعضا و جوارحم را در اسیدش حل کند

. 

 پدر تنگ آب را دم دست او گذاشت و بااصرار پذیرایی

 .اش میکرد

ناهراحتی اش را سلب کرده بود . در سنگر سکوتم پ  

 گرفته بودم تا بعد میان بود و نبود جستجو کنم ببینم

 . دقیقا وسط شیر و خط زندگی من چه خبر است

 شیر است ، خط است؟ میانه است ... اصالسکه ای

 در کار هست ؟

 ...صدای رویا آمد: راستین مادر چرا نمیکشی

 . میدونستم دوست داری برات اینو پختم

رد و جواب داد: بهبا دستمال دور دهانش را پاک ک  

 . اندازه خوردم . ممنون

 .خشک و سرد جواب رویا را داد
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 رویا دست دراز کرد ظرف ساالد را باال کشید و



 رو به فرخ گفت: فرخ جون براش ساالد بکش... برا

 ...خودت هم بکش
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 .از لفظ"فرخ جون" تهوع به سراغم آمد

 با کمی آب هرچه در حلقم باال آمده بود را پایین

 فرستادم. نگاهش روی من سنگینی کرد ، سرم را باال

 کشیدم درحالی که تماشایم میکرد پرسید: شما هم

 .چیزی نخوردین

 به جای من پدر گفت: شاید به خاطر داروهاشه ،

 ... مزاجش درست و حسابی برنگشته

هش ، حس میکردممستقیم به من زل زده بود زیر نگا  

 مطیع ترین آدم روی زمینم . جرات پادراز کردن نداشتم

 .جرات زبان درازی هم همینطور ...

 صدای کلفت و بی خط و خشش رویا را مخاطب قرار

 :داد

 ...باید بیشتر مراقبش باشی-

 .رویا نگاهش را به من دوخت و با لبخندی گفت: حتما

- ه خودشبه خورد و خوراکش... به داروهاش... ب  . 

 رویا لبخندش به من عمیق تر شد: حتما . دیگه مثل

 ... دختر خودمه

 خونم به جوش آمده بود، کارد به استخوانم رسیده بود،



 صندلی را روی سنگهای مرمری کف زمین عقب

 کشیدم و به محض اینکه سرپا شدم صدای جدی اش در

 :سرم پیچید
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- جمع هم که شده بهتره تا فکر میکنم به احترام  

 . پایان غذای بقیه سر میز بمونید آهو جان
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 . از آهوجانش تهوعم دو چندان شد

 با التماس به پدرم نگاه میکردم، سرش گرم غذای

 . خودش بود

 ناچار لبه ی صندلی فرود آمدم که تنه اش را کمی جلو

 کشید، ظرف ساالد را کنار بشقابش گذاشت و درحالی

 که با چنگکش گوجه ها را کنار میزد گفت: به هرحال

 از حاال به بعد ما یه خانواده هستیم. شما آقای امانی

 میتونین توی هر شرایطی روی من حساب کنید ... بابا

 ... با دهان پرجواب داد: حتما پسرم .حتما

د . انگار سالها بخواهدپسرمی که ادا کرد غلیظ بو  

 ... او پسرش باشد

 سالها بخواهد او را داشته باشد و من یک مهره ی

 اضافه

 به درد نخور باشم . بابا ان لقمه ی بزرگ راباال خره

 قورت داد. بیچاره مادرم اگر بود چقدر شماتت میکرد



... 

 چقدر غصه میخورد جلوی مهمان ها تا این اندازه

با دهان پرحرف میزد ودهانش را پرمیکرد و   ... 

 بابا با آب لقمه را فرو داد و رو به او گفت: فقط

 ...پسرم
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 ... برای ماشین

 آها خوب شدیادم انداختید ... مدارکش همراهمه .به-

 وکیلم وکالت دادم کاراشو انجام بده . برنامه اتون برای

 کار همون اسنپ یا آژانسه؟

- ن دیگه آدم اداره رفتن نیستماره پسرم . م  ... 
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 هومی کشید و لب زد: برای من فرقی نمیکنه به

 هرحال رویا اگر تامین نشه من هستم . از این بابت

 .نگران نباشید

 مادرش خندید و ارام گفت: خداحفظت کنه راستین جان

. 

 .پدر ادامه ی جمله ی رویا گفت: الهی آمین

این دو نفر مثل سگ از او می ترسیدندحس میکردم   

 . و حساب می بردند . به دعا و آمینشان پوزخند زد

 ... نمیدانم چرا

 . نگاهش پرتمسخر و طعنه بود



 لیوان آب را دم دهانش نگه داشته بود و به مادرش

 جوری نیشخند میزد که حس میکردم من اگر جای

 رویا بودم ، ده بار قالب تهی میکردم . چشمهایش

 .روی صورت من برگشت

 تمام تنم از تماشای نگاهش لرزید. این چشمها

 . اصالمحبت درقاموسشان نبود

 :فصل چهارم

**************** 

 چشمهایش از حوض شکسته به ساختمان چرخید ،

 سر وصدای کارگرها و کوبش ُکلنگ ها به پیکر

 ساختمان
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ده بود خاک کل حیاط را بردارد . سیگارباعث ش  

 .میان لبهایش به نیمه رسیده بود

 دستش را در جیب شلوار فرو کرده بود و به شیشه

 . هایی که میشکستند نگاه میکرد

 . با فرمان امیر رضا ، لودر تو آمد

 به عقب چرخید و سیگار را توی حوض پر از

ازخاک انداخت ، امیر رضا از دیدنش لبخند زد ،   

 لودر که مطمئن شد ، جایش درست است ، به

 :سمت او امد با لبخند دوستانه و گرمی لب زد



 .سالم داداش چطوری؟ کوتاه لب زد: خوبم

 ... از کی اینجایی ندیدمت-

 سر انگشتهایش را جلو آورد و درز پیراهن چهارخانه

 ی امیر رضا را روی سر شانه اش مرتب کرد و

 ! گفت: نیم ساعتی میشه اومدم .سرت گرمه

 آره داداش... دیگه بساز و بکوب همینه ... باید-

 ! باال سرشون وایستم

 دست از جا به جا کردن درز کج ومعوج برداشت

 و نگاهی به ساختمان تا نیمه تخریب شده رفت و

 !گفت: هنوز خیلی کار داره

 !نه بابا . مهندس میگه تا آخر ماه پی و میزنه-
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 سری تکان داد و گفت: خوبه اگر همونطور که

 ! مهندس میگه پیش بره خوبه
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 ... پیش میره داداش نگران چی هستی... چه خبرا-

 من کارم یک ساعت دیگه تموم میشه . میرم پیش بی

 :بی... بیا تو هم . نهار و دور هم باشیم. لبخندی زد

چرا که نه حتما  ... 

 به پسرکی که برای راننده ی لودر چای می برد ،

 ! اشاره زد و گفت: پسر... برای آقا هم چای بیار

 نوجوان سیاه سوخته ، چشم بلند باال یی تحویل داد و



 امیررضا رو به راستین گفت: داداش نقشه ها رو دیدی

... 

 یه هفت طبقه ی سه واحدی ازش درمیاد . دو واحد نود

ری ، یه واحد شصت متری... البته همون طی قول ومت  

 قرار ، طبق خواسته ی تو ، طبقه ی هفتم تک واحدی

 . متراژ باال ست ... همونجور که بخوای .ماکتشو دیدم

 ! پسر عجب چیزی درمیاد

 به هیجانش لبخندی زد و گفت: تو که میگی خوبه

 .حتما خوبه

- از برج دل ماکتشو دیدم . مطمئنم حال میکنی باهاش .  

 بکن ... بیای این ور همه ی ما دورت هستیم... چیه

 اونجا تک و تنها بمونی ... ؟

 . سری تکان داد و لب زد: اره همین کار و میکنم

 . میام همسایه ی هم باشیم
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 امیر رضا خندید: این وسط خوش خوشان شوهر عالیه

 و هانیه است ... مفت گیرشون میاد یه واحد آپارتمان

 ...نود متری ! اعیونی

 ! هومی کشید و سرد لب زد : آره

 امیررضا هیجان زده گفت: ولی تا این بشه اونی که

 - . ما میخوایم ... من هفت هشت باری سکته میکنم



 برای خونه ی بی بی مشتری نیومد ؟

- فته . میخوادنه هنوز. ولی بابا حسابی پیشو گر  

 اونجا روبفروشه . بی بی اول راضی نبود اما االن

 اکی شده وقتی گفتی خودت هم میخوای اینجا زندگی

 .کنی ... دلش رضا شد به فروش اونجا

 پاکت سیگارش را از جیب بیرون آورد و گفت: میام

 ! اینجا زندگی میکنم . چرا که نه .کنار خانواده ام

زد و گفت: این مدت همامیررضا لبخندی به صورتش   

 ...نباید تنها سر میکردی

 !!! آره نباید-

 امیررضا مکث کرد ، خواست چیزی بگوید اما

 منصرف

 شد و لب زد: از سینما سلایر چیزی خبری نیست؟

 ممنوع الکارم فعال .تا چند وقت دیگه فعال خبری-

 . نیست
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- غمت نباشهانشاهللا خیر ه زود میگذره داداش   . 

 ! غمم نیست-
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 نگاه مشکی رنگش را از روی صورت امیر رضا

 برداشت

 رو به ساختمان زل زد و گفت: زودتر خونه ی بی



 بی رو بفروشید . یه جایی اجاره کنید ... بی بی رو

 می برم پیش خودم! باقی کاراش با خودت . فرمون و

ه چیزا رو خودتنده دست تورج وبا جناقش ! هم  

چشم داداش . خیالت راحت باشه-مدیریت کن .   . 

 ... سری تکان داد و گفت: پول کم اومد بهم بگو

 . حتما داداش-

 من دارم میرم کاری نداری؟-

 :امیررضا خجالت زده از اینکه پذیرایی نشده بود گفت

 این پسر رفت چایی از کجا بسازه ... بمون یه چایی

 ... بزن بعد برو دهن خشک آخه

 !باشه میام آپارتمانت ازم پذیرایی کن-

 امیررضا بلند خندید و لب زد: کو تا سال

 . دیگه

 راستین سری تکان داد و بایک خداحافظ تعارف تکه

 . پاره کردن هایش را خاتمه داد
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 دزدگیر مازراتی را که زد ، پشت فرمان نشست ،

مسیج آمده بود : بهارک و آهو با هم قراربرایش   

 !گذاشتن تو کافه خیابان ولیعصر ! برم اونجا ؟

 در جوابش نوشت : برو اونجا .فعال نمیخوام با

 . هم صحبتی داشته باشن



 .پاسخ آمد: چشم سوپراستار
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 گوشی ورتویش را توی جیب برد و پایش را روی

الستیک ها جیغی کشیدند و ازپدال گاز فشار داد ،   

 جلوی ساختمانی که لحظه به لحظه ویران تر میشد

 با شتاب گذشت .مقابل آپارتمان

 لوکس با سنگ های تراورتن متوقف شد ، با دیدن

 پنجره

 ای که هنوز پرده نداشت ، ابروهایش را در هم کشید،

 5ریموت را زد و از رمپ پایین رفت، مقابل عدد

 طالیی

 مازراتی را متوقف کرد و پیاده شد ، با گام های بلندی

 خودش را به سمت آسانسور کشید و دقیقه ای بعد،

 مقابل

 . واحد پنج ایستاده بود

 !فکر کرد باید زنگ بزند؟

 بعد سرش را تکان داد و کلید را توی قفل درچرخاند،

 در مثل همیشه باز بود، با یک نیم چرخ به سمت راست

رفت و در چوبی باز شد ، شاسی اش تو  . 

 با کفش داخل آمد، نیم نگاهی به اطراف انداخت و بی

 حوصله کت و سوئیچش را روی کاناپه ی دو نفره



 آجری رنگ پرت کرد . به جعبه ی پیتزای نیم خورده
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 نگاهی کرد تکه های یخ توی لیوان کوکا باال و پایین

انداخت و همان لحظه در می شدند . به اطرافش نگاهی  

 سرویس باز شد

 .صدای جیغش کل واحدرا برداشت
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 دستش را جلوی دهانش گرفت و ترسیده نالید: راستین

 ! تو آخرش منو سکته میدی

 پشت میز چوبی چهار نفره روی صندلی حصیری

 نشست

 گفت: با این ریخت توی خونه میگردی یه نفر

شته باشه میتونه رصدت کنهدوربین شکاری دا  ! 

 مشکلی با این قضیه نداری؟

 لبخندی زد و گفت: چقدرم که تو میذاری من از این

 . خونه پامو بیرون بذارم

 مقابلش نشست و گفت: میخوری ؟ برات گرمش کنم

یه نوشابه ی خنک برام بیار-؟   . 

 چشمی گفت و به آشپزخانه رفت ، نگاهی به پنجره ی

نداخت و بی اهمیت به سیم نازکوسیع آشپزخانه ا  

 مشکی رنگی که متصل به یک المپ زرد بود خیره

 شد . صدایش آمد: هایپ هم دارم ... هایپ میخوری؟



 . نه ! کوکا میخوام-

 لیوان کریستالی ای از توی قفسه بیرون کشید و

 درحالی که از فریزر نقره ای ، تا خرتناقش را پر از

 !یخ میکرد ، گفت: چه خبر چه کارا میکنی؟

 ! تو تعریف کن-
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 رو به رویش نشست ، از نوشابه ی خانواده ، لیوان را

 پر کرد و به سمتش هل داد و گفت:منم هستم . طبق

 . دستور جنابعالی ! همین جام زیر سایه اتون

 :دست دراز کرد لیوان نوشابه را برداشت و گفت

هش زنگ زدی؟ب  

 ... با دهان پر گفت: زنگ زدم

 راستین کمی از محتویات لیوان نوشید و او درحالی که

 لقمه را به سختی فرو می داد گفت: همونطور که تو

 .خواستی

 !نتیجه؟-

 فعال که اکی بود حاال باید دید چی میشه . بهم زنگ-

 ... میزنه یا نه

ده ی لیوانسری به نشانه ی رضایت تکان داد و باقیمان  

 را سرکشید و گفت: چیزی کم و کسر داشتی بهم زنگ

 .بزن یا مسیج بده برات جور میکنم



 :لبخند سردی روی لبهایش نشست و گفت

 . هیچی الزم ندارم-

 ! خوبه پس از زندگیت لذت ببر-

 خواست بلند شود که صدای عاجزش کل فضا را

 برداشت
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شین خواهش میکنم انقدر زود نرونالید: راستین... ب . 

 میای یه سک سک میکنی و میری ! من دارم تو این

 .تنهایی دیوونه میشم

 به تلفن همراهش نگاه کرد یک مسیج داشت : سر

 . قرارم ! خاطر جمع باش

 گوشی را توی جیب فرو برد و رو به او که چشمهایش

 پر از غرولند بود گفت: قول و قرارمون رو که ازیاد

ردی بردی ؟نب  

 آب دهانش را قورت داد و گفت: دیگه دارم خسته

 .میشم

 ....به نفعته که خسته نشی-

 ناله زد : راستین تو رو خدا من عادت ندارم همش یه

به نفعته که کفری-جا بمونم میپوسم ! کفری میشم...   

 ! نشی

 حیران به چشمهای سیاهش زل زد و گفت: راستین



 حداقل خودت بیا پیشم ... یه توک پا میای .... زودم

 میری... یه

 کم بمون . یه قهوه بخوریم. فیلم ببینیم . حرف بزنیم

 !ادامه اش هم دوست داری بگی بگو- ...
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 لب زد: چرا به من فرصت نمیدی راستین ؟! باور کن

ارراضی کردنت اونقدرها هم که خودت فکر میکنی ک  

 !سختی نیست

 پوزخندی زد
Romanbooki 2کالکت 

147 

 بدون اینکه جملهی دیگری بگوید از پشت میز در آمد،

 به سمت در ورودی رفت ، اما قبل از اینکه خارج شود

 رو به او که روی صندلی نشسته بود و به نقطه ی

 نامعلومی خیره مانده بود گفت: از توی اینستا ... آنالین

ه میشناسی یه پرده یا کرکره برایشاپ یا هرجایی ک  

 ... اون پنجره سفارش بده

 گردن به سمتش چرخاند لبخندی روی لبهای صورتی

 اش نقش بست و گفت: رو من غیرت داری؟

 بی تفاوت گفت :رو آپارتمانم غیرت دارم ! کاری که

 . بهت گفتم وبکن ... فلسفه و رویابافی هم ممنوعه

نبود از حاال به بعد حداقل اگر تا امروز اون ممنوع  

 !ممنوعه



 وخداحافظی روی لب سر داد و از خانه خارج شد و

 . در را دو قفله کرد

 شماره ای را گرفت و صدای پسر جوان در گوشش

 نشست

 - جانم آقا ؟

 - کجایی؟

 میاین اینجا؟
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 مکثی کرد وپرسید: خلوته ؟

 آره خوبه . حیاط خلوت داره اینا هم تو حیاط-

خوبه لوکیشن بده-نشستن .   . 
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 اطاعت آقا . باشم میاین؟-

 میام. حیاط خلوتش راه به بیرون-

داره آقا . درش به کوچه است-داره؟   

 . خوبه .ُقُرقش کن- .

 . چشم-

 .اومدم تو برو-

پایش را روی چشمی شنید و طبق لوکیشن ارسالی ،  

 ...پدال مازراتی گذاشت ، در این حجم از بیکاری

 همین تفریحات کوچک هم اگر نداشت قطع به یقین

 دیوانه میشد



 ربع ساعتی طول کشید تا به مقصد برسد . اتومبیلش را

 توی کوچه پس کوچه پارک کرد ، خیابان اصلی خلوت

 بود . بدون درآوردن عینک دودی به سمت ساختمان

رداشت وقتی در شیشه ای را باز کرد و زنگولهگام ب  

 ی در به ارتعاش درامد، فک باال و پایینش را روی

 هم سایید . صندوق دار از دیدنش جا خورد با این

 وجود محترمانه و با لبخند عمیقی به احترامش ایستاد ،

 قبل از اینکه حرفی بزند ، پسر جوان به سویش آمد با
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و دست داد و مقابل صندوق دار گفت: حیاطو قرقا  

 . کردیم

 مرد صندوق دار لبخندی زد و گفت: در خدمتیم

 . جناب حکمت خوش اومدید
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 درحالی که هدایتش میکرد به انتهای سالن کافه که

 منتهی به حیاط خلوت میشد صدای امر و نهی کردنش

 .به پیش خدمت ها را میشنید

 در شیشه ای که باز شد ، نگاه ترسیده ی بهارک

 .روی صورتش نشست

 نی آب میوه از دهانش بیرون افتاد و با چشمهای تار و

 ماری به قامت او زل زده بود. با گام بلندی به سمت

 میز چوبی رفت، پیش خدمتی که دنبالش آمده بود



 برایش یک صندلی پای همان میز گرد فراهم کرد ، پا

داختروی پا ان  

 منو هم که مقابلش قرار گرفت با سر اشاره کرد و

 مرد جوانی که تا حاال منتظرش مانده بود با تکان

 .سر ، خداحافظی گفت و رفت

 نیم نگاهی به دو دختر جوان انداخت و رو به بهارک

 که چشمهایش از حدقه بیرون زده بود گفت: اوضاع

 احوال خانواده خوبه ؟

حبس کرد ، چشمش بهبهارک نفسش را توی سینه   

 آهو چرخید لبخندی به لبش آمد . اخم میان ابروهای

 هاللی خوش حالت دخترانه اش را میخواست با سر

 . انگشت سبابه باز کند
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 :چند ثانیه نگاهش را به او دوخت و در نهایت گفت

 !شما چطوری؟ با وضعیت جدید کنار اومدی ؟
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 دست جلو برد و کمی از فنجان قهوه اش نوشید و لب

 زد: کنار اومدن من با وضعیت جدید زندگیم برای شما

 مهمه ؟! از جوابش لبخند یک طرفه ای روی لبش

 . نشست و گفت: بله مهمه

 :بهارک خواست از روی صندلی بلند شود که غرید

 .بشین



وصدای خفه ی ناله ای از ته گلویش بیرون آمد . آه  

 بی طاقت لب زد: از جون من چی میخوای ؟!چرا دست

 ... از سر من برنمیداری

 این من نبودم که چیزی میخواستم تو بودی . اومدم-

 به تمام خواسته هات رنگ بدم . بد میکنم ؟

 نگاهش به بهارک چرخید: بده بهارک؟! بده میخوام

 دوستتو به هرچی که میخواد برسونم؟

از نگاهش میکرد و راستینبهارک با دهانی نیمه ب  

 .. لب زد: جوابمو بده

 سرش را باال و پایین کرد و راستین با لذت به ترس

 رخنه کرده در چشمهای بهار خیره شده بود . بهار

 سرش را پایین انداخت و راستین با صدای آرامی

 گفت: میتونی ما رو چند دقیقه تنها بذاری؟

 . از خدا خواسته نفس عمیقی کشید و برخاست
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 به محض اینکه حیاط را به قصد سالن ترک کرد ،

 ...نگاهش روی چشمهای آهو نشست و لب زد: خب
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 آهو با غیظ زمزمه کرد: خب؟! خب که چی؟! قضیه

 چیه؟ شما منو تعقیب میکنی؟! دوست منم تعقیب

نی نه؟! برای من به پا گذاشتید؟ نمیدونستم انقدرمیک  

 .شخصیت مهمی به حساب میام



 آهو ته مانده لیوان آبی که روی میز بود را یک

 نفس سرکشید ، صندلی را روی موزاییک ها عقب

 کشید و خواست برود که راستین لب زد: من میتونم

 . بهت کمک کنم

زدسر تاپایش به لرزه افتاده بود با طعنه لب  : 

 کمک؟! شما اول باید به خودتون کمک کنید . به

 ...سالمت روح و روانتون

 به پشتی صندلی تکیه زد سیگاری از پاکت بیرون

 کشید، مارلبرو را میان لبهایش نگه داشت و گفت: این

 !جز شروط ضمن عقده؟

 آهو با حرص لب زد: فکر نکنید چون مادر شما و پدر

عنیه که منو شما هم با هممن با هم نسبتی دارن به این م  

 ... نسبتی داریم از همه لحاظ صد پشت غریبه ایم

 امیدوارم دیگه معنی اینو درک کنین که احتیاجی به اقا

 ! باال سر بودن شما ندارم

 !مطمئنی کمک منو نمیخوای ؟-
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 با حرص و انزجار در جواب مرد سیاه چشم مقابلش

کنم بهتر باشه وقتتون رو رویلب زد: بله . فکر   

 هنرتون خرج کنید تا روی زندگی من

 وحشت وجودش را گرفت، ملتمسانه به او زل زد و در



 چشمهایش یک دنیا بی تفاوتی دید. نگاه ترسناک و

 سیاهش ، آن خشم فروخورده و گلوی منقبض شده اش

 وادارش کرد نرم تر بگوید: دست از سرم بردارید تو

 !رو خدا من که باشما کاری ندارم

 زهرخندی زد و گفت: اتفاقا این تو بودی که با من

 !کار داشتی کوچولو

 بینی اش را باال کشید و با غیظ گفت: من اشتباهی

 مرتکب نشدم . همیشه آسه رفتم آسه اومدم . به خدا

 . فکر نمیکنم بهتون هیچ بدهی ای داشته باشم

- چی بهت گذشته ... چی داری ! خبر نداری چی شده !  

 ! به من گذروندی

 نالید: خب بهم بگید ! بگید تا بدونم ... من دیگه

 . کالفه شدم
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 خشک لب زد: میخواستم کمکت کنم. ولی تو دست منو

 .رد کردی . از حاال به بعد باهات کاری ندارم

 از این تصمیم آنی اش چندثانیه جا خورد . حیران به

رت راستین زل زده بود و سعی میکردصو  

 حرفهایش را آنالیز کند . آب دهانش را به سختی فرو

 داد و راستین گفت: میخوام بدونی که دیگه کاری

 بهت ندارم ولی یه ارتباطی بین من و پدرت هست و



 البته باید بدونی که اگر احیانا پدرت از گل نازکتر به

 . رویا بگه، هوار میشم سرتون

نقطه رسیدن جمله اش پوزخندی به لبش آمداز به   . 

 یک گام عقب کشید و آهو مردد صدایش زد: آقای

 . حکمت

 قبل از فرودش روی صندلی سرش را باال کشید

 .منتظر نگاهش میکرد

 با کمی جسارت به میز نزدیک شد، با صدای خفه

 ای پرسید: بهم بگید نقش شما توی زندگی من

آهو خیره ماند و باچیه؟! چند ثانیه در چشمهای   

 :صدای خش داری که به پوزخند آمیخته بود گفت

 !!!! یه قربانی
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 شلیک خنده ی پر کنایه اش در فضای حیاط کوچک

 . کافه پخش شد
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 آنقدر بلند و عصبی که آهو نیم گام از میز فاصله

 گرفت، پنجه مشت کرد، بند کیف آویزان به صندلی را

 چنگ زد ، خواست برود که نیمه ی دیگر بند کیف

 دردست مرد جا خوش کرد و گفت: من از بازی کردن

 لذت می برم . این سرگرمی این روزهای منه که هیچ

 کاری برای انجام دادن ندارم . متاسفم که تو بازی من



وای نگاهش سایکوزتو نقش اصلی هستی ! حال و ه  

 . بود

 مردد مانده بود چه کند به کدام سو فرار کند، حتی

 میتوانست بیخیال کیفش شود، با بغض در گلویش

 . سر وکله میزد

 راستین حکمت روی صندلی فرود آمد با لذت

 . سیگار میکشید و به او زل زده بود

 چند ثانیه مکث و در نهایت به جان کندن پرسید: ما با

اطی داشتیم؟هم ارتب ! 

 راستین ابروهایش را باال برد ، بازی جالب تر شده

 . بود

 . با مکث نگاهش میکرد
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 آهو جرات کرد ، به اعتقادش یک مرد تا این حد وقتی

 نزدیکش میشد و اینطور برایش خط و نشان میکشید

 ... فقط یک انگیزه داشت

تیم؟با صدای خفه ای دوباره پرسید: داش ! 

 جوابش را نداد از سیگارش کام میگرفت و آهو ناله

 :کرد

 ...داشتیم؟! خواهش میکنم بهم بگید لطفا
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 احساس خوبیه که تو به خاطر نمیاری و من همه چیز-



 . و یادمه

 پنجه اش را مشت کرد و لب زد: من شما رو چطور

 میشناختم؟! رشته امون ... درسمون با هم فرق میکرد

 شغل شما... دسترسی به شما !!! اصالممکن نیست ...

. - 

 ... نه عزیزم . برای تو ممکن بود! دسترسی به من

 !!!رسیدن به من!!! ارتباطتت با من

 و من را میکشید . به اندازه ی یک اتوبان راه طویل

 .و دراز میکشید

اصلی زمزمه کرد: عشقی هم تویآهو با صدای مست  

 !این ارتباط بود؟

 :راستین سوتی کشید و آهو با چشمهای پر آبی لب زد

 !من دوستتون داشتم؟

 . صدای شلیک خنده ی دومش ، از اولی بلندتر بود

 . مردانه و کوبنده می خندید . قهقهه اش ترسناک بود

 از فرصت استفاده کرد کیف را روی دوش انداخت

ب زد: ما همدیگه رو دوست داشتیم ؟و نگران ل ! 

 راستین به چشمهایش زل زد . نگاه آهویی زیبا ،

 بینی کوچک ... صورت گرد و لبهای برجسته ی
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 دلربایش را چند ثانیه از نظر گذراند و دوباره آهو



 !پرسید: ما همو دوست داشتیم؟

 ! در جوابش خشک گفت: نه
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 "آهو" _

 از آن نه قاطع و محکم تمام بدنم خالی شد . خالی از

 هرچیزی که میتوانست باشد ... یعنی پر شده بودم . از

 حسی که خیال میکردم هست ... و بود ... یعنی نمی

 دانم اما ته قلبم یک حسی خودش را نشان داده بود و

 .برایم از همان پایین دست تکان می داد

هش زل زدمدر چشمهای سیا  . 

 یک طرح پوزخند اعصاب خرد کن روی لبهایش

 نشسته بود و به جذابیتش افزوده بود . و نفرت همیشه

 . حاضر در نگاهش هم چند برابر کرده بود

 عزم رفتن کرده بود . گامی که از من فاصله

 . گرفت، نگرانم کرد

 نمی دانم چرا ، با همه ی ترس و واهمه اما کنار او

 . ، آرامش هم برقرار بود و امنیت موج میزد

 امنیتی که حتی درخانه ی پدری هم احساسش

 . نمیکردم
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 نمیخواستم شبیه دخترهای آویزان به نظر برسم من

 ... فقط بخشی از روزگارم را فراموش کرده بودم



 . بخش کوتاه و البته مهم

سیممصر گفتم: اما ما همدیگه رو میشنا  . 

 ... بشین فکر کن ببین از کجا-

 طعنه ی آشکار جمله اش و البته پوزخندی که عمیقتر

 شد به من جرات داد تا بپرسم : ما همدیگه رو از کجا

 میشناسیم اقای حکمت ؟! چرا من باید یه جوون بازیگر

 !رو بشناسم؟

 خنده ی مردانه اش ، سینه ای که جلو آمد ، سری که

که در جیبش مشت شدند وادارم عقب رفت و دستهایی  

 .کرد نیم گام من از او فاصله بگیرم

 در چشمهایم زل زد و گفت: تو هیچی راجع به

 من نمیدونی؟

 .شما چندان شهرتی ندارید که چیزی بدونم-

 .به اندازه ی ده ثانیه تنها به من خیره ماند

 طوری که از حرفم وحشت کرده بودم ، اگر بد

فتم اینطور من را با چشمهایوبیراه یا ناسزا می گ  

 . سیاهش نمی خورد

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بسیار خب شما یه بازیگر

 خیلی خیلی نام آشنا هستید ولی یه بازیگرسریالی من
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 هیچ فیلمی از شما روی پرده ی سینما ندیدم !!! اهل



 سلایر
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 . تماشا کردن هم نیستم. پس میتونم شما رو نشناسم

 حتی اگر حافظه ای هم از دست نرفته بود .... باز هم

 نمیشناختمتون چون من آدم تلویزیون تماشا کردن نبودم

 . حاال هم نیستم !

 نگاهش لحظه به لحظه سنگین تر میشد . توانم کم

 کم تحلیل میرفت، تپش قلب گرفته بودم سرگیجه

و مثانه ام هشدار میداد که دیگر گنجایشداشتم   

 : ندارد . سکوتش باعث شد تا بگویم

 ببینید شما منو میشناسید خوبم میشناسید ... حداقل-

 اونقدر میشناسید که میخواستید منو بکشید یادتون میاد؟

 داشتید خفه ام میکردید ... چراش برای من نامشخصه

! دوستاین تعقیب و گریز هم برای من نامشخصه !  

 من از شما میترسه... با من حرف نمیزنه .... باز هم

 چراش

 برای من نامشخصه!!! من تصادف کردم... بهوش که

 !اومدم ... مادرم مرده بود ... من به خاطرنمیارم کی

 شما پسر همسر پدرم هستید ! نیت به مرگ من کردید

 حاال تعقیبم میکنید . یه بازیگر هستین! قضیه ...

ا میتونین با یه توضیح کوچیک هم بهچیه؟! شم  
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 خودتون هم به من کمک کنید . من متوجه شدم که

از کجا؟-آرامش ندارید ...   

 صدای دو رگه و خشکش ، هرچه بزاق در ته حلقم بود

 . را خشکاند
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 با زبان فلج شده ای ناله کردم : شما آروم نیستید

. دونم از کجا حسش میکنم . عدم آرامش شما رونمی  

 حس میکنم . از قیافتون ... ظاهرتون ... این که همه

 جا دنبال من هستین! از من چی میخواین خب ؟ چرا

 نمیگین؟ شاید من بتونم با همین اطالعات ناقصم بهتون

کسی به کمک تو احتیاجی نداره خانم-کمک کنم.   

 . کوچولو

- ی میخواین؟خب پس دیگه از من چ  

 ! خود قبلیتو احتماال-

 سرم را پایین انداختم و با تته پته گفتم : شما که

 میگین عالقه ای نبوده . دوست داشتنی نبوده

 .... ارتباطی

 حرفم به آخر نرسید اشک به چشمهایم دوید داشتم

 محبت گدایی میکردم هنوز به نود درصد سوالهایم هم

 جواب نداده بودم که داشتم از اویی که نمیشناختم محبت

 . گدایی میکردم



 . سنگینی نگاهش وادارم کرد با او چشم در چشم شوم

 مستاصل نگاهش کردم و گفتم: از خود قبلی من چی

 !میخواین؟

Romanbooki 2کالکت 

169 

 ! یه جواب-

 کلمات کوتاه. عبارت های کوتاه . لحن سرد و

جواب-قلبم تندتر می کوبید .  خشک آزاردهنده .  

 چه سوالی آقای حکمت؟

 ...بگرد دنبال سوالش-
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 .حیرت زده صدایش کردم: اقای حکمت

 بی حوصله از التماس جاری در نگاهم لب زد : هر

 ...وقت پیداش که کردی... موظفی به من جواب بدی

 .روز خوش

خودم رهاو بدون هیچ حرف دیگری من را به حال   

 کرد و رفت و من را میان دو راهی گذاشت : دوستش

 .. داشتم؟! یا دوستش نداشتم ؟! مسئله این بود

 . به خانه برگشتم

 هیچکس در خانه نبود ، چشمم به رخت خشک کنی

 افتاد که وسط حال باز بود و لباس های زنانه و مردانه

 رویش درحال خشک شدن بودند ، مادرم این همه بی

را نمی توانست تحمل کند. یادم می آید زننظمی   



 باسلیقه و مرتبی بود . هیچ وقت خانه مان تا این اندازه

 . شلوغ و سردرگم کننده نبود

 به مانتو های پخش و پال روی مبل و کوسن های روی

 زمین افتاده نگاه میکردم . در خانه بمب ترکیده

 بود!ظروف کثیف در آشپزخانه . میز نهاری که جمع

 نشده بود و چربی روی بشقاب ها ماسیده بود . حالت

 تهوع از این همه ریخت و پاش و بی سلیقگی به جانم

 . هجوم آورده بود . نمی دانستم از کجا شروع کنم
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 بدون دلیل موجهی اشک میریختم، اشک میریختم و

الها بود تفلون کفشبا سیم ظرفشویی قابلمه ای که س  

 به تاراج رفته بود را می سابیدم. رشته های

 ماکارونی رنگشان پریده بود ، راه آب سینک بند

 . آمده بود و دستهایم تا نیمه های ساعد توی آب بود

 زانویم را به درکابینت چسبانده بودم ، تمام تنم

 ...میلرزید. دلهره ، تشویش، اضطراب... نگرانی

و روشده بود و فکر اینکه میدانستمزندگی ام زیر  ... 

 روزی دلیل همه چیز را میدانستم و حاال ... حاال

 چیزی به خاطر نمی آوردم مثل خوره من را از

 درون میخورد و سست میکرد. تک تک بند های

 !بدنم را آن موجود لعنتی جویده بود



 صدای جویدنش در جانم میپیچید . هزار حس نامعلوم

ه بود ... ساحل فکرم نا امن بود ودر من متولد شد  

 امواج افکار غیر قابل تحمل آنقدری برخوردشان به

 . دیواره ی مغزم کوبنده بود که جمجمه ام تیر میکشید

 درد در شقیقه ام مثل مار حلقه زده بود ، پیشانی ام را

 .... به بازویم چسباندم و از ته دل ناله زدم : خدا
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چرخش کلید در قفل در ، باعث شد تا صدای  

 ابروهایم را درهم گره بزنم. اگر رویا باشد ، می دانم

 با او چطور برخورد کنم. اشکهایم را با بلوزم پاک

 کردم ، راه آب سینک را باز کردم و دستهای کفی ام

 .را زیر شیر آب شستم
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داندم. درونمصدای گام هایش می آمد، رویم را برنگر  

 یک ماده شیر نوک چنگال هایش را روی زمین

 ... میکشید

 همان قدر که باید عصبانی بودم . کافی بود. سرش

 داد میزدم و میگفتم: این چه زندگی ای هست که برای

 من و پدرم ساختی! هنوز نیامده !!! زن هم انقدر

 ... شلخته

 شیر آب را که بستم و به سمتش چرخیدم . از دیدنش

چطوری-قلبم تیر کشید . لب زدم : تو ...   



 !خوشگلم؟

 .لحنش دلم را بهم زد

 لب زدم : برای چی بی هوا میای اینجا؟ مگه

 اینجا در و پیکر نداره؟ چرا در نمیزنی بهنام؟ اصالکی

 .بهت کلید اینجا رو داده

 پرسید: کجا؟

 با نفرت در صورتش خیره شدم و گفتم: برو بیرون از

هم که من تنهام حق نداری پاتواینجا . وقتی   

 .اینجابذاری

 ! با صدای گرفته ای گفت: انقدر با من بدرفتاری نکن
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 طعنه زدم: بدرفتاری؟! توخجالت نمیکشی هرروز هفته

... 

 شب وروز اینجایی؟ به زندگیت برس... از جون من

 . چی میخوای؟ برو بیرون

از راحله جدا شم خفه گفت: به خاطر تو میخوام  . 

 انقدر نه نیار تو کار من . چند وقت دیگه عروس

 .خودم میشی... فلج شدم

 . توان هر حرکتی از جانم پر کشید

 در جواب چشمهای بهت زده ام گفت: قول و قرارمون

 یادت نیست آهو؟! اون عاشقتم ها ... اون دوستت دارم



 ها

راحلهاون برات میمیرم ها ... من قرار بود از  ...  

 جدا شم... دارم جدا میشم عزیزم! به خاطر تو . برای

 زندگیمون ... دیگه چقدر تحمل کنم تا منوبه یاد

 !بیاری؟! چند روز؟ چند هفته ؟

 خشک شده بودم. مثل درختی که ریشه اش از درون

 خشکید و تمام شد ... یک باره زرد شد ... یک باره

 پوک شد . تهی شد .... همان دم پوچ و خالی شدم . من

 دوستش داشتم؟! بهنام را ؟! پسرعمویی که دست کم

 یک
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 دهه از من بزرگتر بود؟! یک مرد زن دار را دوست

 !داشتم؟! با او قرار گذاشتم؟! قول دادم؟! عهد کردم؟

که چه آدم بی صفتی شده بودم چرا به یاد نمی آوردم  ! 

 آهو تو چه بودی ؟! چه شدی ؟! این چند سال کوتاه چه

 !به سرت آورده بود؟

 بهنام لبخندی به چشمهای بی حالم زد و گفت: من

 برات یه زندگی خوب درست میکنم آهو . نگران

 . نباش. به من اعتماد کن

 ... یه لحظه... یه لحظه صبر کن _

ینکه بیکار نمانند در جیب فرو برددستهایش را برای ا  



 و به یخچال تکیه داد و گفت: جانم ؟! جان ... تو بگو

 . چی میخوای؟ هرچی بخوای برات مهیا میکنم

 خوشگل من ... آهوی زیبای من... منم خسته ام

 درست مثل تو تنه ام را روی صندلی فرود آوردم

 جان ایستادن نداشتم . من هیچ وقت در هیچ شرایطی .

 از زندگی ام آنقدر پست و رذل نبودم که به مرد زن

 داری چشم داشته باشم ! به مرد متاهل ابراز عشق کنم

 با ...
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 مرد متاهل قول وقرار بگذارم. این یک دروغ

 رکیک بود ! آهو امانی... هیچ وقت خودش را در

 !این مخمصه نمی انداخت در هیچ شرایطی

زار زار گریه کنم . محال بود من به اودلم میخواست   

 دل بسته باشم... محال بود بگذارم او در ذهنش نقشه

 بکشد ... ادامه ی زیستنش را با من ببیند ... و

 زنش... راحله

 بیچاره را با دستهای خودش از قلبش بیرون کند . من

 !آدم بی شرفی نبودم . بی همه چیز نبودم . احمق نبودم

 بهنام با آرامش گفت: آهو من خیلی وقته منتظرم بهت

 . این حرفها رو بزنم مراعات حالتو کردم

 ...دهان باز کردم برای گفتن جمله ای



 هیچ کلمه ای به ذهنم نمی آمد.کف دستهایش را لبه ی

 میز گذاشت وگفت: تو یادت نیست اما من یادمه که چه

 .روزهای خوبی با هم داشتیم

رفته بودسینه ام آتش گ  . 

 پاهایم هیستیریک تکان میخوردند، زانوهایم مثل

 بادبزنی شده بودند که مدام به چپ و راست حرکت

 میکردند . لب زدم : روزهای خوب؟
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 آره . من و تو کلی با هم خاطره داریم . تو یادت نمیاد-

 من که یادمه . شرط عاشقی اینه که معشوق اگر تب

براش بمیری. تو تب کنی میمیرم برات آهو کرد تو  ... 

 دیگه
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 نمیکشم تنهایی این بار و به دوش بکشم . زندگیم شده

 جهنم . تو که میدونی راحله چه جونوریه . همه رو

 ... برات گفتم الزم باشه دوباره میگم

 قربونت برم . تو خوبم نشی از نظر من اشکالی_

ات طالق من فراهمه . به بابات گفتم یهنداره . مقدم  

 . محرمیت بینمون بخونه ... تا کارای طالقم تموم بشه

 !خوبه راضی ای؟

 اگر به من هوا میزدند انقدر ناگهانی نمیمردم که حاال

 اینطور من رابا حرفهایش کشته بود . من را در من ...



 کشته بود و هندوهای درونم هیزم زیرم گذاشته بودند تا

شم بزنند . و کاش آتششان آنقدری جان داشت کهآت  

 بیرونم را ... این وجود واضح و کامل را یک جا

 . بسوزاند

 پیشانی ام عرق زده بود و گفتم: ما همدیگه رو دوست

خیلی عزیزم-داشتیم؟  . ... 

 !از کی ؟-

 با تعللی گفت: از وقتی که فهمیدی چقدر توی زندگیم با

بهم گفتی کاش ازدواجراحل مشکل دارم! همون وقت   
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 نکرده بودی بهنام . همون وقت بهت گفتم یه خریتی

 کردم
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 موندم توش آهو ! حتی یادمه خدابیامرزه زن عمو رو

... 

 اون چه قدر به من میگفت چه اشتباهی کردی... چه

 کاری بود کردی... زندگی خودتو خراب کردی ! خفه

 !ناله کردم: مادرم؟

 آره . نور به قبرش بباره . یه مدت نصیحتم میکرد-

 که سر زندگی باشم ... ولی دیگه نمیکشم آهو . خستم

 کرده این زن . عاصی ام از دستش... بیچاره ام کرده

. 



 در چشمهای بهنام خیره شدم . موهایش داشت جو

 . گندمی میشد

گفتم دوستلبخندی به رویم پاشید و گفت: وقتی بهت   

 !دارم ... یادته ؟

 . خنده ای کرد و گفت: نه یادت نیست ... ولی من یادمه

 ... گفتم آهو من تو رو دوست د ارم . گفتی آخ بهنام

 دلمو سبک کردی! میدونی چند وقته میخوام بهت

 !اعتراف کنم

 متحیر نگاهش میکردم . دلم را سنگین کرد ... معده

: همون شب... بهم گفتی ام تیر میکشید و بهنام افزود  

 دوست دارم ! تولد سید الشهدا بود! گفتی طالق بگیر
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 از راحل گفتم به روی چشمم.... دیگه شانس با ما یار

 نبود

 تصادف کردی حاال هم تنت سالمت ... زودتر ...

 !! خوب شو ... هنوزم میرسیم به فریاد همدیگه آهوئکم

. بدنم منقبض شده بود. حالتمپلک چپم می پرید   

 ... حال دفاعی بود

 مانده بودم میخواهم از چه دفاع کنم؟! خدایا با آه یک

 !زن که کل زندگی ام را دربر میگرفت چه میکردم؟

 همانطور به او خیره بودم که بهنام گفت: میخوام اگر



 دلت رضاست ، به بابات بگم .امشب یا فردا شب یه

 . عقد بخونه . محرم بشیم باز به هم .دلم برات تنگه
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 فقط نگاهش میکردم . اگر راست بگوید. .. من باید

 . میمردم

_ 

 خوشگل دلبرم . دیگه نمیخوام محرمیتمون فقط بین

 خودم

 ...خودت باشه . میخوام زن عقدی و دائمی من باشی

، به سویم آمد رویاموبایلش را روی کانتر پرت کرد  

 رو به بهنام با تشر گفت: چه خبره ؟!!! برو کنار بذار

 ... دختر طفل معصوم نفس بکشه

 بهنام به سختی برخاست و گفت: اگر حالش مساعد

 .نیست ببریمش درمونگاه

 رویا جلویم زانو زد ، از دیدن صندلی خرد شده

 مبهوت مانده بود ، صورتم را میان دستهایش گرفت

روی پنجه اش گذاشتم و گفتم: خوبم و دستم را  . 

 نگاهش خروشان شد ، حتی هفتاد و دو ساعت هم

 نشده بود که زن عقدی ورسمی پدرم بود ... اما روی

 من حس مالکیت داشت که با نگاه خونخواری رو به

 :بهنام گفت



 معلومه اینجا چه خبره؟! داشتین دعوا میکردین؟
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دعوا چیه زن عمو! داشتیم صحبت بهنام خندید:  

 میکردیم

. 

 صحبت؟ چه صحبتی بود که کار به شکستن-

 صندلی رسیده؟

 بهنام به خنده افتاد و گفت: بابا طوری نیست ... من

 !و اهو از بچگی با هم شوخی داریم

 !رویا یک لنگه ابرو باال فرستاد و گفت: شوخی ؟
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- ینجا ُسره ! پایه های صندلی لیزهزار بار گفتم کف ا  

 میخوره .... به گوشش نرفت یهو سر خورد و اینطور

 شد

. 

 :نگاهش عادی به سمت من چرخید با لبخندی گفت

 !خوبی تو؟ نریم درمونگاه؟

 هرچه در معده ام بود باال آمد ... رویم را به سمت

 ...دیگر برگرداندم و زرداب باال اوردم . عق زدم

 ... سرفه کردم

 رویا کمرم را مالش میداد . بهنام از تیرراس نگاهم

 . خارج شده بود



 ... رویا برخاست ، برایم حوله و لیوانی آب آورد

 :دهانم راپاک کرد و درحالی که تماشایم میکرد گفت

 چت شده دختر ؟ چرا حرف نمیزنی؟

 :دستم رابه مانتوی ضخیمش گرفتم و توی گوشش گفتم

ش میکنماز اینجا بیرونش کن خواه  . 

 حاضر بودم در آن لحظه دستش را برای اجابت

 ... خواسته ام ببوسم
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 مکث کرد ، بهنام را دیدم توی چهارچوب آشپزخانه

 آمده بود و من را تماشا میکرد ، با وحشت خودم را

 جمع کردم

 رویا با آرامش گفت: آروم بگیر دختر چیزی .

میکردم؟نیست. چیزی اگر بود چه  ! 

 !اگر هرچه گفته بود راست بود چه میکردم؟
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 چطور خودم را حرام کرده بودم... ! مگر من بزرگتر

 نداشتم؟! مگر عقل توی کله ام نبود؟! خدایا در چشمهای

 راحله چطور نگاه میکردم ؟! من یک زن خیانت کار

این بودم! یک آوار سر زندگی مردم ... نفسم از حجم  

 .همه بی صفتی باال نمی آمد

 من که بی صفت نبودم! خدایا چرا یادم نمی آمد؟! چرا

 ...به یادم نمی آوری که من پست نیستم



 رویا باز پرسید: حالت خوبه؟ دکتر نمیخوای بریم؟

 در جوابش فقط خواسته ام بود که در نگاهم

 ... میجوشید. حالم را فهمید . هرچه که بود، زن بود

 از نگاهم دریافت که چقدر اوضاع خراب است . چند

 . ثانیه به تصویرم زل زد و سرش را تکان داد

 از جا برخاست ، در پاسخ به سوال جواب های بهنام

 از حالم، چند بار قاطعانه گفت خوبم و باال خره او

 . هم عزم رفتن کرد

 یک خداحافظ عبوس و تلخ به من تقدیم کرد و به

بسته شدن در خانه در آمد . نفس محض اینکه صدای  

 گیر کرده ام از سینه با یک بازدم تند و عمیق خارج

 . شد
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 تنه ام را عقب کشیدم پشتم را به اجاق گاز تکیه دادم

 و چشمهایم را روی هم گذاشتم . من عاشق

 پسرعموی متاهلم نبودم . به خدا نبودم... به قرآن

 نبودم... به
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 انجیل... به روح مادرم ... به جان پدرم! نبودم

 !نبودم نبودم

 : فصل پنجم

 تلفن را از زیر کوسن بیرون کشید ، با ابروهای در



 هم فرو رفته جواب داد . صدای گرفته و از ته چاه

 .صحرا در گوشش نشست

 انگشتش را به پیشانی اش کشید و گفت: چته باز

! - ا پیشم . خیلی حالم بدهتو رو خدابی  . 

 . خیلی زود بعد از خاتمه ی جمله اش به هق هق افتاد

 بی حوصله در جواب ناله هایش گفت : امشب کار

 دارم فردا میام چی میخوای ؟! من که تازه به کارتت

 پول زدم

... 

 با صدای ناله ای گفت: اون مرتیکه اومد سراغم . همه

 . ی جونم سیاه وکبود شده

ش باال رفت و متحیر لب زدابروهای : 

نه شرافت-آیت؟!   ! 

 :با سرانگشت گوشه ی لبش را فشار داد و گفت

 ! مگه نگفتم در و روی غریبه ها باز نکن
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 اون و نوچه ی عوضیش هربالیی که خواستن-

 ! سرم آوردن ... راستین فکر کنم دستم شکسته

 پوزخندی زد : من بهت قانون موندنت توی اون خونه

 رو گفتم ، نگفتم؟

 هق هقش شدت گرفت: تو رو خدا بیا پیشم .... التماست



 میکنم ... به خدا خیلی حالم بده دستم خیلی درد میکنه

... 

 به خدا استخونم شکسته !!! پهلو هام درد میکنه ... با

 !پاش کوبیده تو شکمم

بابانوچی کرد وگفت: ای   ! 

 ...... جیغ زد: راستین

 . به خنده افتاد: گفته بودم در و روی غریبه باز نکن

 دیگه االن بیام چه کار ؟! تحمل کن فردا یه دکتر با

 . خودم میارم امشب کار دارم

 .... با صدای بلندتری زاری کرد: راستین تو رو خدا

 .الو

نهراستین حالم خوب نیست .... راستین خدا لعنتت ک ...  

! 

 قبل از اینکه تماس قطع شود گوشی را به گوشش نشاند

 و گفت: زنگ بزن به آیت... خوب فرصتیه . ازش

 .بخواه که بیاد . میاد حتما ... شب خوش
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 گوشی را سایلنت کرد و دوباره روی مبل پرتش کرد

 ، دستهایش راپس سرش به هم رساند و درحالی که به

صفحه ی سیاه و تاریک تلویزیون خیرهتصویرش در   

 . شده بود، صدایی توی سرش را در نطفه خفه کرد
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 به آشپزخانه رفت، قهوه ساز را روشن کرد ، ساسان

 .پیغام داده بود که می آید

 دو فنجان ، پنیر و نان تست و عسل روی میز توی

اند ،آشپزخانه چید ، ساسان کلید را توی قفل چرخ  

 . صدای پالستیک می آمد
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 لبه ی صندلی نشست و با اشاره ی چاقو به خرید ها

 گفت: چقدر آشغال میخری... هنوز اون قبلی ها تموم

 ! نشدن!!!تاریخ مصرفشون میگذره

 اصالمیخوابی این روزها؟- .

 .پوزخندی به لبش آمد: یه دفعه بحث عوض شد
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 صدای سوت قهوه سازدر آمد، خواست بلند شود که

 ساسان زودتر از جا جهید ، فنجان ها را پر از قهوه

 !کرد و وقتی پشت میز برگشت گفت: جدی میخوابی ؟

 ...در چشمهای ساسان خیره شد : خیلی حرف میزنی

 ...نه خدایی دارم میپرسم! یه نگاه به خودت کردی-

ه ی چشمت همش قرمزهزیر چشمات گود رفته ! حدق  ! 

 هرکس نشناستت خیال میکنه مصرف میکنی! لبخندی

 !زد: حاال مثال کی منو میشناسه؟

 ساسان از جمله اش جا خورد با دهان باز نگاهش



 میکرد که راستین گفت: یک سال بمونم خونه همه ی

 اون شور

 اشتیاق میخوابه . همه از یادشون میره ... مخصوصا

تلویزیون دیدن نباشناونایی که کال اهل   ! 

 . نمیدانست در جوابش چه بگوید

 خم شد ، در کشوی دوم را از همان جایی که نشسته

 بود باز کرد ، یک دسته روزنامه جلوی ساسان ریخت

 !و گفت: فیلمی که براش سیمرغ گرفتم توقیف شده

 اکران نمیشه ! محدود شدم به همون سلایر های
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تلویزیون ! بچه خوشگله رو دیدی ؟! شبکه ی تکراری  

 سه !!! آینده اش درخشانه

! 

 ساسان نگاهی به تیتر خبرهای تازه کرد ودرجواب لب

 !زد: درست میشه
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 ! پوزخندی به لبش آمد: بهداد هم رفت تو تیم تلقین

 خوبه روشن انصراف داد ... ملکان هم با تیپ پا

 انداختن بیرون

 ! تیمی که درخشان بسته زیادی قدره ... حرفه ایه .

 !چی بهتر از این نه ؟

 .... ساسان با مالیمت گفت: همه چیز درست میشه



 راستین لقمه ی توی دستش را روی میز انداخت و

 :گفت

 حتی دیگه فیلمنامه هم برام نمیاد !!! نه زنگی... نه

 تلفنی

صحرا ... کسنه دعوتی... هیچی ! جز تو ... رویا ...   

 ! دیگه ای به من زنگ نمیزنه! صحرا علتش مشخصه

 رویا همینطور... تو ... تو چرا هنوز به من زنگ

من رفیقتم لعنتی-میزنی ؟   ! 

 وقتی رفیقم باش که اون باال باشم . برو گمشو-

 !بیرون ساسان حوصله اتو ندارم

 خواست بلند شود که ساسان مچ دستش را گرفت ، در

ان خیره شد و او با آرامش گفت: براتچشمهای ساس  

 عصر با آذرخش یه جلسه گذاشتم که ببینیش. نه
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 ...نمیاری.... چونه نمیزنی ! حرف مفت هم نمیزنی

 !هرچی هم من میگم میگی چشم! شیر فهم شدی ؟

 ! لبخندی به ساسان زد و با طعنه گفت: چشم آقا

- به خدا میزنم توی سرتبه من نگو آقا مرتیکه !!!   

 . ها ... آقا تویی
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 راستین قهقهه ای زد و بی حرف از آشپزخانه بیرون

 آمد



... 

 آرنجهایش را لبه ی میز گذاشت و فکر کرد : چه .

 وقت مهاجرت ژاکلین و روبیک بود ! لعنتی

****** 

 تلفن را که از دم گوش پایین آورد ، در چشمهای

 ساسان خیره شد و پرسید: برات چیزی سفارش بدم؟

 سرش را به عالمت نه تکان داد و لیوان چای را که دم

 لب هایش آورده بود روی میز عسلی مقابل کاناپه

 گذاشت ، تلفنش تمام شد ، با عذرخواهی کوتاهی به

 سالن برگشت ، گوشی را روی دستگاه قرار داد و لبه

 ی مبل مقابل
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 ساسان فرود آمد و گفت: ببخشید من این روزها

 اصالوقت آشپزی ندارم . مطمئنی چیزی نمیخواستی

 تا برات سفارش بدم ؟

 .بله ممنون . ببخشید بد موقع اومدم-

 پا روی پا انداخت و درحالی که به چهره ی نگران و

 معذبش نگاه میکرد گفت: چه حرفهایی میزنی .اوضاع

خوبه؟مرتبه؟ راستین   

 . بد نیست-

 یک نفس عمیق کشید و پناه خودش را جلو آورد و



 پرسید: بد نیست؟! با این لحن نگران میگی بد نیست

 ؟! توقع داری باور کنم ؟

 :ساسان در چشمهای روشنش خیره ماند و گفت

 موضوع اینه که این حالش مربوط به این مدت اخیره ،

بکنهو قرار هم نیست به این زودی اوضاع فرقی   . 

 همون شکلیه ! نا امید بی حوصله ... با یه سری

 .رفتارهای عجیب و غریب

 میتونم کمک کنم یه تئاتر پیش ببره؟ واقعا از پسش-

 برمیام ساسان ... ولی موضوع اینه که کمک منو

 نمیخواد
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 تو خودت میبینی که من هرکاری از دستم بربیاد .

 !انجام میدم .به خاطرش با ده تا مدیر بحث کردم

 راستین حقشه که توی این سینما باشه و بمونه ! توی

 این حرفه برای خودش جا باز کنه ... من بازیشو

 دوست دارم نبوغشو
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 تحسین میکنم اون استعداد ذاتی شو با تمام وجودم

ش کمکحس میکنم و تحصیالتش توی این امر به  

 کرده و یه سر و گردن از خیلی ها که به واسطه ی

 ! پدر و عمو و خاله اومدن توی این کار ، باال تره

 ساسان با ابروهای در هم گره شده گفت: اینا



 مسائلی نیستن که به دردش بخورن در حال

چرا برنمیگرده تئاتر ؟-حاضر.   

 وقتی نمیخواد نمیتونم مجبورش کنم پناه ! شما خودت-

اری میبینی که چقدر یکدنده و غد شده ! به هیچد  

 صراطی مستقیم نیست من واقعا احساس میکنم

 نمیشناسمش! از هیچ فکرش با خبر نیستم مشاوره نمیره

 داروهاشو یک خط درمیون مصرف میکنه . اون قبال

 ...سابقه ی افسردگی داشته و حاال با وجود این اتفاق

ر شدن ... دیگهممنوع التصویر شدن ، ممنوع الکا  

 انگار رسیده به ته خط! تمام کارگردان هایی که قبل

 تلقین تماس میگرفتن و التماسش میکردن که فقط دو الی

 سه سکانس توی فیلمشون حضور افتخاری داشته باشه

 هم فیلمنامه هاشون رو پس گرفتن! پناه آرنج هایش را
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هایش را به همروی زانوهایش گذاشت و کف دست  

 چسباند و نوک انگشتانش را به هم چسباند و به ساسان

 .زل زد
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 ساسان کفری از این وضع گفت: حتی تا یکی دو هفته

 پیش هم چند تا پیشنهاد خوب داشت قرار بود تهیه

 ... کننده البی کنه اما

 پناه با ابروهای درهم گره خورده پرسید: اما چی؟



ن نفسش را فوت کرد و گفت: همسر شماساسا  ! 

 آقای درخشان انگار خیلی پارتیش کلفت تره که

 اجازه نمیده هیچ تهیه کننده ی دیگه ای عرض اندام

 . کنه

 پناه مبهوت گفت: تو که نمیخوای بگی آیت داره چوب

 الی چرخ راستین میذاره؟

 . سرش را تکان داد و گفت: برادر من وکیل راستینه

 سروش پیگیر این ماجراست ... و میخواد راستین

 هرچه سریع تر برگرده به سینما ... به تلویزیون! یه

 سلایر پنجاه و چهار قسمتی بهش پیشنهاد شده سلایر

 استخون داریه ! کار جدیه ! احتماال از اواسط تیرماه

 کلید میخوره ! نقش اصلی به راستین پیشنهاد شده و

ه تا ماه آینده زمان میده تا اینتهیه کننده به من گفت  

 حالت از بین بره و اگر نره ... نقش متعلق به یه نفر

 دیگه میشه . سروش به من امید داد که موضوع حل
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 میشه و اتفاقا تا نود درصد ماجرا هم پیش رفته بود اما

 درنهایت ... با رایزنی یکی از مسئولین ... همه چیز

د درحالی که ما نتیجه گرفته بودیم و انگاربهم خور  

 همه چیز دود شد رفت هوا ! من
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 پیگیری کردم ... یک نفر نمیخواد راستین حکمت به



 جایگاه سابقش برگرده ! فکر میکنم شما دلیلشو

 بدونید! پناه حیرت زده گفت: من ؟! من از کجا باید

ا از حساسیت هایبدونم؟! ساسان پوزخندی زد: شم  

 همسرتون ناآگاه هستید ؟! واقعا پناه من باور کنم که

 شما ... لبخندش عمیق تر شد : شما نمیدونین علتشو

 !؟

 پناه با چهره ی منقبضی گفت: تو که از من توقع نداری

 از

 !درخواست طالقم به خاطر راستین عقب نشینی کنم؟

- ربطی شما میدونین دارین به زندگی یه آدمی که هیچ  

 به

 زندگی شما نداره گند میزنین! حداقل با تصمیم اخیرتون

 به

 !همه ی شایعه ها دارید دامن میزنید

 ! پناه شوکه و مبهوت به چهره ی ساسان نگاه میکرد

 احتماال داشت شوخی میکرد هرچند که ذاتا انسان

 . شوخ طبعی نبود

 ساسان چند ثانیه به صورت او خیره ماند منتظر

 :جواب بود و پناه مضطرب پرسید
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 تو از من میخوای چه کار کنم؟! به زندگی مزخرفم با-



 مردی که میدونی چه هیوالیی پست فطرتی ئه ادامه

 بدم؟! واقعا ساسان تو اینو ازم میخوای ؟
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 ساسان از جا برخاست ، پناه هم متعاقبا بلند شد و

د: واقعا بهت نمیاد تا این حد انسان کوته فکریغری  

 !باشی ساسان ... واقعا حتی فکرشم نمیکردم

 دستهایش را در جیب فرو کرد وگفت: من کوته فکر

 نیستم

 من فقط دارم با توجه به مشاهداتم حرف میزنم .با .

 توجه به اتفاقات پیش اومده ... کافیه یه کم جلوتر از

ید اون وقت متوجه میشید کهنوک بینیتون رو نگاه کن  

 !چه اتفاقی داره میفته

 داره چه اتفاقی میفته؟ من ... پناه روشن... یکی از-

 هزاران هزار زنی که دارم به خاطر خشونت از

 همسرم جدا میشم! حق ندارم؟! تو میخوای جلوی منو

 بگیری؟! تو میخوای منو وادار کنی به این زندگی

من چی میخوای ؟ادامه بدم ؟! تو میفهمی از   

 اون هزاران هزار زنی که شما ازشون حرف میزنید-

 ! آدم های عادی هستن پناه ! نه یه سوپراستار

 پناه با خنده دست به سینه شد و درحالی که با استهزا

 تماشایش میکرد گفت: یه سوپراستار باید به زندگی



 !نکبت بارش برای خوشایند مردم ادامه بده ؟

Romanbooki 2 تکالک  

209 

 شما میدونین چه اتفاقی افتاده! شما میدونین هدف و-

 خواسته ی من چیه ... شما میدونید که با طالقتون به

 شایعه ها بیشتر دامن میزنید و همه ی این مسائل به

 !ضرر راستینه
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 :پناه آب دهانش را قورت داد و گفت

 من حق دارم به عنوان یه زن ، برای زندگیم خودم-

 تصمیم بگیرم . حق دارم به زندگیم در هر نقطه ای که

 میبینم خاتمه بدم ... این موضوع به هیچکس ربطی

 نداره

 ! اجازه نمیدم کسی توی تصمیم گیریم دخالت کنه

 ساسان با ابروهای در هم فرو رفته نگاهش کرد و

ی بهترین رفیق من گندگفت: شما دارین به زندگ  

 میزنین! راستین برای من یه دوست عادی نیست از

 !برادرم هم به من نزدیک تره

 پناه نیشخندی زد: میدونم که چه کارهای بزرگی

 برات انجام داده ! میدونم که داری یه سلایر بازی

 !!! میکنی

 راستین هم خبردار شده ؟! که تو هم ورود کردی به

حتی درنقش دست چندم؟حیطه ی بازیگری ؟!  ! 



 ساسان با چشمهای گرد نگاهش میکرد.پناه یک گام

 . به سویش آمد

 لبخندی به رویش پاشید و گفت: باید بابت این ورود

 !بهت خوش آمد بگیم و البته شیرینی بگیریم
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 ساسان پشت به آشپزخانه ایستاده بود و نور از پنجره

ناه می تابید و روشنیهای قدی به چشمهای پ  

 . چشمهایش را دو چندان میکرد

 با صدای گرفته ای لب زد: من میدونم که راستین

 برات اهمیت داره ! اینم میدونم که چه اتفاقاتی پیش

 اومده اما
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 هیچ اتفاقی باعث نمیشه که من مجبور باشم به ...

 . این زندگی ادامه بدم

- ه و جوونی یه آدم بازی میکنین! انصرافدارین با آیند  

 همزمان شما از تلقین همراه با راستین ... شایعه های

 قبلی... کنسل شدن تئاتری که هردوی شما درش

 حضور داشتین ، اون مصاحبه ی لعنتی ، ممنوع

 التصویر شدن راستین! حاال طالق شما از آیت

 درخشان ! دارین به درخشان دلیل کافی میدید که دیگه

 ! هیچ وقت راستین رنگ سینما رو نبینه

 پناه دهان باز کرد تا جواب بدهد اما ساسان دستش را



 : جلوی صورت او نگه داشت و قاطعانه لب زد

 ! منظور منو خوب میفهمید خانم

 پناه کفری لب زد: نه نمیفهمم ساسان ! لطف کن

ح بدهبیشتر توضی  ... 

 . من حرفهامو زدم-

 روز خوشی به لب آورد ، به سوی در میرفت که پناه

 غرید: تو خجالت نمیکشی با من اینطوری رفتار

 میکنی ساسان؟ داری تمام مشکالت زندگی راستین

 ! رو گردن من میندازی
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 قبل از بازکردن در به سمتش چرخید و گفت: شما

مرد وقتی به زنش حساس بشه دیگه هیچیمیدونین یه   

 جلودارش نیست ! اون هم مردی با شخصیت آیت

 درخشان
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 به قول خودتون یه هیوال ! حاال دارین به اون شک

 دامن میزنین ... حکایت آش نخورده و دهن سوخته

 است ! راستین الیق این همه ظلم نیست وقتی که به شما

ا لطف اونو دارین با خودخواهی ولطف کرد و شم  

 تعجیل پاسخ میدید . اون میتونست هنوز توی تلقین باشه

 میتونست حداقل تا ده سال آینده هنرپیشه ی یک سینما .

 باشه ! گیشه رو تامین کنه . هم استعدادشو داشت هم



 ... سوادشو هم چهره اشو ... ولی حاال با این فضاحت

تین زندگی سختی داشتههیچی براش نمونده! پناه راس  

 گذشته ی سختی داشته ! هنوزم با گذشته اش در

 کشمکشه! اگر اونو روزی کنج یه آسایشگاه روانی دیدید

 مطمئن باشید یکی از مقصران اصلی این ماجرا خود

 !!!شمایید

 دستگیره را به سمت پایین کشید و از خانه بیرون آمد

 . در را با حرص کوبید

 دستگیره را به سمت پایین کشید و از خانه بیرون آمد

 . در را با حرص کوبید
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 پناه دست به سینه مانده بود سر تاپایش میلرزید. تصور

 اینکه یک لحظه ی دیگر در این خانه بماند ... کنار

 آیت درخشان بماند، مثل قرار گرفتن سرش زیر دستگاه

له ها باال دوید ، بی اهمیت به چمدانگیوتین بود . از پ  

 های لباس
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 لوازمش، پشت میز کنسول نشست و لپ تاپ راروی

 سطح شیشه ای میز قرار داد، چند رژ لب و الک به

 روی میز افتادند و سر و صدا کردند، صفحه ی

 تلگرامش را باال آورد روی اسم جهانگیر روشن

ه نوشت و پاک کرد و درنهایتکلیک کرد ، هزار جمل  



 با مغز سردرگم و پر از هیاهویش با یک تک سوال به

 :توافق رسید

 !" کی برمیگردی عمو ؟! اوضاع اصالخوب نیست"

 *****آهو*****

 یک نفر از پشت سرم می آمد . حس میکردم هرچقدر

 هم تند حرکت کنم ، باز او می آید. همینطور دنبالم

 ... میدود

اشتم، یک دگمه به سینه اش متصل بود ،اگر بال هم د  

 آن را میزد و از پشت سرش بالهای سیاه و بزرگی باز

 میشد

 . دنبالم در آسمان می آمد

 هرچه تند میرفتم نفس نفس میزدم ... حتی قلب و ریه و

 جسمم جا میماند و روحم از تنم جلو میزد ، باز آن مرد

 قد بلند و چهارشانه ، با کت چرم مشکی و چشمهای
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 سیاهش پیگیر پی من می آمد دست بردار نبود . به

 موهایم چنگ زد ، من را به زمین پرت کرد و وقتی

 روی من خیمه زد ، نگاه آشنای پسرعمویم توی نگاهم

 قفل شد . نه خبری از آن نگاه سیاه مجذوب کننده بود

 نه خبری از موهای پرکالغی رنگش... و ابروهای ...

 ...مستطیلی خوش حالتش
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 نه چشمهای مورب و مردانه اش !!! هیچ خبری از

 او نبود و لبهای پسر عمویم در لبهای من گره

 . خورد ! باتنی خیس از عرق از جا برخاستم

 . توی رخت خواب بودم و ساعت هفت و نیم صبح بود

 تمام جانم نبض می زد ، روی تشک نشسته بودم ، از

 تنگ باال ی سرم ، کمی توی لیوان آب ریختم دهانم

 آنقدر تلخ بود که حتی خنکای آب هم نمیتوانست مرهم

 گلوی زخم خورده ام باشد. نمیدانم بغض بود ، نمیدانم

 توده بود ... اصالشاید سرطان بود ... که به جان گلویم

 افتاده بود

پایین می رفت نه باال می آمد. چشمهایم از نه  

 تجمع اشک میسوخت اما گریه ای نبود که باعث

 . خالی شدن جانم شود

 به جان کندن دو سه جرعه نوشیدم و بعد به پهلو دراز

 کشیدم ، رو به روی قاب عکس مادرم ... چشمهایش

 خندان بود . فرم صورتش.... لبهای درشتش و چهره ی

ن یادآور میشد که چقدر دلتنگمبدون نقصش به م  . 

 چقدر تنها شدم و چقدر دلم میخواست االن بود تا من

 ... روی پایش دراز میکشیدم
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 هرکارکردم خوابم نبرد ، دم دمای ساعت هشت بود



 که از اتاق بیرون زدم . در اتاق انتهای راهرو بسته

، کفش های بود .لباس پوشیدم و از خانه بیرون زدم  

 جفت شده ی توی جاکفشی حالی ام میکرد که نه پدر

 نه رویا ، هیچ
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 ... کدام از خانه بیرون نرفتند . از پله ها پایین آمدم

 گلدان های صاحبخانه ی طبقه ی اول باعث شد کمی

 . مقابل حسن یوسف و شمعدانی توقف کنم

 دلم میخواست چند دقیقه مینشستم روی پله ... همین گل

 ها را نگاه میکردم ... کمی با خودم کمتر کلنجار

 میرفتم فکر نمیکردم ... که از فکر کردن زیاد مغزم

 میسوخت . از اپارتمان که بیرون آمدم ... کوچه خلوت

 و خالی بود . تصور اینکه کسی تعقیبم کند مو بر

، با این وجود بند کیفم را مشتاندامم راست میکرد   

 کردم و به سوی خیابان اصلی رفتم ، کمی بعد مقابل

 نانوایی متوقف شدم ... توی صف ایستاده بودم و از

 همانجا به اطراف نگاه میکردم . میترسیدم کسی زیر

 نظرم داشته باشد ... همینطوری هم حس میکردم یکی

هم دارد من را می پاید . شاید توهم بود شاید  ... 

 دستی روی شانه ام نشست، و من با تمام وجودم جیغ

 ! زدم



 زن حیرت زده در صورتم خیره شد و با لحن متحیری

 !!!گفت: خانم چته ! میگم برو جلو ، جلوت خالی شد

 دستم را روی سینه ام گذاشته بودم و سعی میکردم
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گردن کج نفس نفس هایم را کنترل کنم . صف مردانه  

 کرده بود و زن چادرش را جلو کشید و گفت: ملت

 !دیوانه شدن
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 یک گام جلو رفتم . نوبتم که شد ، سه تا نان تافتون

 توی مشما تحویل گرفتم و از نانوایی دور شدم، تا

 آخرین لحظه زن داشت خط و نشان کش تماشایم میکرد

. 

، پنیر و خامه وارد سوپر شدم ، یک بطری شیر  

 خریدم ، پول نقد داشتم حساب کردم چشمم به دستگاه

 خودپرداز روی پیشخوان مغازه افتاد ، یک لحظه فکر

 کردم کارتهای بانکی ام ! اگر رمزم را به خاطر بیاورم

 ...راستی کارت های شتابم !

 وحشت زده کیفم را زیر و رو کردم ، از دیدن کاور

 چرمی کارتهای شتاب در کیف پولم نفس راحتی کشیدم

 و بعد کارت ملی ام دومین چیزی بود که به قصد پیدا

 .کردنش دل وروده ی کیفم را کف سوپر بیرون ریختم

 .مرد پشت پیشخوان گیج و منگ نگاهم میکرد



 دست آخر بی طاقت پرسید: خانم چیزی گم

 !کردید؟

از من بعید بودسرم را باال گرفتم و با لبخندی که   

 گفتم: نه

 ...پیدا شد ! این اطراف بانک هست ؟! منظورم
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 ! به کارت های شتابم نگاه کردم . ملت و ملی

 در چشمهای مرد زل زدم وگفتم :بانک ملت و ملی

 !این اطراف هست ؟
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تمرد سری تکان داد ادرس هر دو بانک را به من گف  

 و وقتی از مغازه بیرون زدم ، انگار در آن غاری که

 گیر کرده ام ،یک تکه سنگ از جلوی راه کنار افتا د

 . و من نور را دیدم

 نوبت گرفتم، روی یک صندلی نشستم وروی صندلی

 کناری ، خرید ها را گذاشتم . هوای داخل بانک

 مطبوع بود، دو نفر جلوی رویم بودند ، متصدی باجه

لیوان چایش را روی میزش گذاشت وی چهار   

 بالفاصله شماره ام را خواند ، خرید ها را روی همان

 صندلی انتظار جا گذاشتم و روی صندلی مقابل باجه

 .نشستم

 مرد لبخند زد وصبح به خیر گفت، کارت شتابم را



 مقابلش گذاشتم و کارت ملی را هم به دستش دادم و

سفانه رمزمو گمگفتم: میخوام رمز کارتمو بدونم متا  

 !کردم

 سری تکان داد و گفت : بله حتما آخرین رمزی که

 داشتید رو یادتونه؟

 سرم را به عالمت نفی تکان دادم که گفت: رمزی که

 االن میخواین بزنین چیه؟
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 ! بیست و چهار ، چهل و دو-

 سنم را گفتم ، مرد از خودپرداز کنار سیستمش کارتم

 :را درست کرد و تحویلم داد، کارت را که گرفتم گفتم

 ببخشید من بخوام بدونم که گردشهام طی یکی د وماه

 اخیر چطور بوده باید به شما بگم؟
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 گردش مالیتون؟-

 ... بله-

 خب باید به شعبه ی مرکزی مراجعه کنید . بذارید-

ده از اونجاببینم حسابتون توی کدوم شعبه افتتاح ش  

 میتونین گردش کلی حسابتون رو بگیرین! توی

 . سیستمش چک کرد

 . با مکثی در صورتم گفت: شعبه ی خیابان گلوبندک

 !متعجب نگاهش کردم و گفتم: گلوبندک؟



 سری تکان داد و با تشکری از جا برخاستم ، جلوی

 صف بود، رویم نشد از متصدیatm دستگاه

د ونفر جلویم بودند،موجودی حسابم را هم بگیرم ،  

 نان توی دستم عرق کرده بود . ده دقیقه طول کشید تا

 نوبتم شود ، وقتی کارت را در حلقوم دستگاه فرو

 کردم و رمز را زدم، گزینه یاعالم موجودی را فشار

 .دادم

 حیرت زده به مبلغی که در نمایشگر نقش بسته بود

 ! خیره ماندم

و شصت و پنج صد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد  

 هزار
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155،565 !! چهارصد و سی هزار تومان ، 430 

 ...صفر هایش را یک بار شمردم

 1،555،654،300لایر !

 با دهان باز به خودپرداز نگاه کردم ... این همه پول

 !!!!!!!در حساب من چه میکرد ؟
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 در حساب ملتم دویست سیصد هزار تومن بیشتر نبود

 ، هرچه خرید کرده بودم را به خانه بردم، رویا تازه

 از خواب بیدار شده بود و چای دم میکرد ، با دیدن

 .خرید هایم لبخند زد و تشکر کرد



 دیدم سفره باز میکند ... مثل مادرم نان را از مشما

ابددر آورد و در سفره پیچید تا عرقش بخو  . 

 باید دوش میگرفتم، بابا که از دستشویی بیرون آمد ،

 سالمی کردم و خودم را در حمام چپاندم . دوش

 گرفتم، لباس پوشیدم و موهای کوتاه شده ی نامرتبم را

 خشک کردم. بخیه ی لعنتی گوشت آورده بود . از

 لمس پوست سرم عاجز بودم . از شانه زدن موهای

افه ی نزار و ابروهایکوتاهم ... از تماشای قی  

 پرپشت شده ام حالم بد میشد ! به عنوان یک زن از

 این همه نامرتبی سر وصورتم کالفه بودم . کمی ضد

 آفتاب به صورتم مالیدم و مانتو وشلوار و مقنعه تن

 زدم وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم که بابا دست روی

 . شانه ی رویا گذاشته و زن غرق حرفهای اوست

Romanbooki 2کالکت 

229 

 با تک سرفه ای ،بابا خودش را جمع و جور کرد و رو

میرم زود-به من گفت: باز کجا شال وکاله کردی ؟!   

 . برمیگردم
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 !ابروهایش در هم فرو رفت و غرید: الزم نکرده

 هنوزم رنگ و روت برنگشته . بمون خونه استراحت

کنم، به آشپزخانه آمدم پشتکن. برای اینکه جنگ ن  

 میز نشستم ، رویا فورا برخاست برایم چای آورد و



 ظرف شکرپاش را کنار دستم گذاشت .طی یک قانون

 نا نوشته به هم کاری نداشتیم . نه حرفی میزدیم نه

 کالمی میانمان رد و بدل میشد ... اما در نگاهش از

نم چهمن بیزار نبود و در نگاه من ... یک عالم نمی دا  

 هرچه بود !!! حسی باید به او می داشتم مو ج میزد

 خواهشم را اجابت کرد و از بهنام به پدرم چیزی

 . نگفت

 میدانستم نگفته که اگر گفته بود فرخ امانی ، بهنام

 را زنده نمی گذاشت .هنوز به تعصب و غیرت

 . پدرم ایمان داشتم

 :بابا به خوردنش سرعت بیشتری داد ، رویا پرسید

 امروز کجا میری؟

 ! میرم مغازه-
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 . ساعت هشت و نیم صبح بود

 رویا سری تکان داد : نهار

 میای؟

 .نه اونجا میخورم .طرفای ساعت چهار و پنج میام-

 . باشه . لباستو اتو کردم-

 فرخ تشکر کرد ، چایش را خورده نخورد سر کشید و

ت: جایی نر ی هااز پای میز بلند شد و با تحکم گف ! 
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 . بی حرف نگاهش کردم

 به اتاق که رفت رو به رویا پرسیدم: مغازه ی

یه دفتر فنی کوچیکه ! کارهای دفترهای-چی؟!   

 مشاوره و عمران رو انجام میدن .فعال بابات میره

 اونجا . جاش خوبه نزدیکم هست . دو تا چهار راه

 !باال تره

 . سری تکان دادم و رویا نرم نرم چایش را می نوشید

 ظرافت و زنانگی اش با توجه به سن و سالش برایم

 جالب بود . لقمه های کوچکی که به دهانش میگذاشت ،

 ناخن های بلند سرخ رنگش و پوست سفیدش .... باعث

 .شد تا کمی بیشتر نگاهش کنم

چشموهای کوتاه الیت شده اش ، ناخن های پای فرن ... 

 بینی ای که عمل شده بود و لب های درشتش باعث

 شد فکر کنم راستین حکمت بی اندازه شبیه مادرش

 است . البته از نوع مردانه! درشتی چشمها .... فرم

 لبها و

 چانه و پیشانی خوش حالت را از مادرش به ارث

 . گرفته است
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: روی صورتمرویا از خیرگی ام لبخندی زد و گفت  

 چیزیه؟



 . دستی به صورتش کشید و در جواب گفتم: نه

 !پسرتون به شما خیلی شبیهه

 خنده ی دلفریبی کرد ... صدای قهقهه ی نازکش در

 .فضا پیچید

 صدای بابا آمد : تو فقط بخند
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 چایم را سر کشیدم ، رویا نگاهم کرد: چیزی

 ...نخوردی

- تخیلی گرسنم نیس  . 

 باال خره نباید خودتو گشنه نگه داری . بیا یکی دو-

 ... لقمه بخور

 ظرف پنیر و خامه و عسل را دم دستم گذاشت ، از

 جا برخاست ، لیوان و پیش دستی را توی سینک

 گذاشت ، دستکش پوشید، پیشبند بست و درحالی که

 .یک آواز از توران زمزمه میکرد مشغول شد

 صدایش زدم: رویا خانم؟

 لبخندی به من پاشید و گفت: رویا صدام کن ! نمیتوانستم

 . سختم بود . صمیمیت با او برایم عجیب و غریب بود

 نه میتوانستم از او آنقدر که باید و شایسته است بیزار

 باشم ... نه میتوانستم دست دوستی با او بدهم! در همان

 . حس بالتکلیفی با خودم درگیر بودم



 چی میخواستی بگی؟-

 بامکثی پرسیدم: پسرتون چند وقته فیلم بازی میکنه ؟
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 :پیش دستی را در آب چکان گذاشت و در جوابم گفت

 دو سال و نیم... سه ساله . دو تا سلایر خوب بازی

 . کرد ... معروف شد

 .خندید و با افتخار گفت: قبلش تئاتر کار میکرد

ر ! جایزه هم گرفتهتئاترهای خوب . همه مال شکسپی  

 . میدانستم ....

 بابت اتللو ... جایزه گرفته بود . بابت مکبث هم

 همینطور... بابت یک فیلم سینمایی به اکران

 درنیامده هم

 . سیمرغ برنده شده بود

 ایشون مجردن درسته؟-

 لبخندی به صورتم زد و گفت: آره ! پسرم حیفه به

 . این زودی ازدواج کنه

... با آن نگاه معلوم الحالش که یک سری تکان دادم  

 دنیا بیزاری و نفرت در خودش جا داده بود و همه را

 ! دشمن می پنداشت ، زود هم بود ! خیلی هم زود بود

 چایم را سر کشیدم و از جا برخاستم ، در صورتم

 نیم نگاهی کرد و پرسید: میری بیرون؟



 ابرو در هم کشیدم خواستم بگویم به تو مربوط نیست

 .که گفت: منم دارم میرم بیرون . کلید با خودت ببر
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 خم شد ، لیوانم را برداشت و من کیفم را به دوشم

 آویزان کردم . مردد بودم که خداحافظی کنم از او یا نه

... 
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 در نهایت یک خداحافظ بلند در خانه گفتم و یک به

 . سالمت هم شنیدم

 در را که بستم پوفی کردم. دلم هوای آرامگاه مادرم

 !را کرده بود . اول باید به گلوبندک میرفتم

 به شعبه ی مورد نظر که رسیدم ، قیامت بود . وقتی

 نوبت گرفتم، حتی روی صندلی های انتظار هم جایی

 برای نشستن نداشتم . افراد پیش روی من دست کم به

هار نفر میرسیدند و با وجود ده باجه وشصت و سه چ  

 این حجم آدم بعید میدانستم تا یک ساعت دیگر نوبتم

 شود .محض اعتیاد یک شماره ی دیگر هم گرفتم که

 اگر یکی را از دست دادم دومی به کارم بیاید

 از بانک بیرون زدم ... به طرف پانزده خرداد حرکت

. همیشه با میکردم ، دلم برای هیاهوی بازار تنگ بود  

 ماریا می آمدیم بازار ... برای خرید ادویه و میوه های

 .تر و تازه ! ماریا عاشق بازار بود



 عاشق شلوغی... عاشق نشستن روی نیمکت ها و تماشا

 کردن آدم ها ... میگفت توی این نقطه از تهران ،

 زندگی

 بیشتر از همه جا جریان دارد . راسته ی طالفروش

 ...ها
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 ساعت و پارچه ... لوازم تحریرو کیف و کفش... بلور

 .و فرش
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 می آمدیم در آن جاده ی سنگی روی نیمکت ها

 مینشستیم

 .بستنی قیفی میخوردیم . بیخودی اشک از چشمم افتاد

 دیگر نبود تا با هم درمورد ادم ها و شلوغی ها و

دیگر کسی را نداشتم که دغدغه هایشان حرف بزنیم.  

 دستش را بگیرم... و نگران باشد تا من در این حجم

 ... شلوغی گم و گور شوم

 دیگر هیچ مغازه داری به خاطر لهجه ی ارمنی مادرم

 بیشتر به ما احترام نمی گذاشت! خیلی ها را می

 . شناختم که میگفتند ارمنی ها آدم های خوبی هستند

 صاف و رو راستند ! به مردی که یک عالمه کتاب

 مقابلش پهن کرده بود زل زدم. چند نفری دست در

 . جیب سفره ی پر از کتابش را دوره کرده بودند



 هرازگاهی صدایش در هیاهوی بازار گم میشد : کتاب

 های دست دوم ... کتابهای ممنوعه ... کتاب های

 ...ایرانی

دو کتاب های جدید! با سیترجمه های قدیمی ... بدو ب  

 درصد تخفیف!دو سه مرد که از جلوی کتابفروش دوره

 گرد رفتند ، جا برایم خالی شد . دست به سینه به کتاب

 ... ها نگاه میکردم
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 ....از رمان های جوجو مویز تا چهار اثر اسکاول شین

وبیشعوری خاویر کرمنت ... جز از کل استیو تولتز   

 صد سال تنهایی ! دستم را روی کتابهایی که به یاد

 ...داشتم خوانده ام کشیدم
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 سر انگشتم از برخورد با جلد رنگ و رو رفته ی

 کتاب های دسته دوم مورمور میشد . من شیفته ی

 قصه ها بودم . رمان ها ... ادبیات داستانی ... برای

می دادم و کتاب ربکای جین ایر و برباد رفته جان  

 . عزیزم را به هیچ احدی امانت نداده بودم

 دستم به کتابی رفت و درحالی که دنبال ناشر

 وقیمتش بودم پرسیدم: این کتاب خارجیه ؟

 مرد داد کشید: کتاب های دست دوم ... کتابهای ممنوعه

 کتاب های ایرانی... ترجمه های قدیمی ... بدو ...



با سی درصد تخفیف بدو کتاب های جدید! ! 

 متوجهم شد اما درجواب مردی که قیمت کتابی را

 پرسید ،

 . لب زد : با سی در صد تخفیفش میشه نود هزار تومن

 ! شما هشتاد و پنج بده

 ...حواسش به من نبود هنوز

 کتاب جلد سیاهی که موهای دختر مشخص بود را پیش

 چشمم نگه داشتم مانده بودم ارشاد چطور به تصویر

 ! روی جلد این کتاب مجوز داده بود

 مرد خریدار نبود و رفت، باال خره حواسش به من جمع

 شد و لب زد: کدوم آبجی ؟

 ! کتاب به نام دیوار را به سویش گرفتم وگفتم: این
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 در چشمهایم زل زد و گفت: بابا کجایی تو آسمون

م رو زمین پیدات کردم. بیا این ورها دنبالت میگشت  

 ! کارت دارم .بیا این ور آبجی

 وحشت زده کتاب از دستم افتاد. چشمهای چروکیده

 وریش وسبیل جوگندمی و لباسهای مندرسش وادارم

 !کرد از روی زانو بلند شوم و سرپا بایستم

 لبخندی زد و درحالی که تماشایم میکرد گفت: چرا

ر کارت دارم. بیا ببینم چهگرخیدی آبجی؟ بیا این و  



 خبر کجاهایی کم پیدایی ... میدونی چند وقته منتظرم

 برگردی ؟! خداسر شاهده کل راسته ها رو دنبالت

 !گشتم . گفتی میام ولی رفتی حاجی حاجی مکه؟

 .گلویم خشک شده بود

 بیخیال کتاب فروختن شده بود لبخندی به من پاشید

 .و گفت: بیا بشین

حلبی ای که خودش تا کنون رویش به صندلی روغن  

 نشسته بود اشاره زد و گفت: بیا االن حسین تی میاد ،

 یه چایی برات بگیرم دهنت تازه شه . خوبی چه خبرا

 !؟! چه کارا کردی ؟

 دست توی جیب برد، پاکت سیگارش را درآورد و به

 .من تعارف زد

 دهانم باز مانده بود
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 دید برنمیدارم... دید خشکم زده ... دید مات و مبهوتم

 ، یک سیگار برداشت کن لبش گذاشت و گفت: آهو

 خانم خیلی کم پیدا شدی ! خدا سر شاهده اولش

 .نشناختمت !!! با دهان باز نگاهش میکردم

 یک کام از سیگارش گرفت وگفت: نمیمونی چایی

 بخوریم؟

 آب دهانم را قورت دادم و در جوابش گفتم: شما



 !منو میشناسید؟

 ...دکی ! نه پسِِِ -

 در چشمهایم چند ثانیه مکث کرد و گفت: از این

 کتابت بازم برام بیار. فروشش خوبه. به هردختری

 !فروختم اومده با دوستش دو سه جلد دیگه برده

 .... همه عاشق اینجور کتاب هان

رزنتی ای بود که کتاب هاپایم روی پارچه ی ب  

 رویش پخش بودند ، دوال شدم کتاب را از نو

 برداشتم . اول صفحه اش نوشته بود: بسمه

 ...تعالی

 ... صفحه ی دوم : تقدیم به روح مادرم

 ! امانی تقدیم میکند . دیوار –صفحه ی سوم : الف

 کتاب را بستم و رو به او پرسیدم: چقدر میشه؟
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 درجوابم با ابروهای در هم شده گفت: همین یه جلدم

 میخوای خودت بخری ؟ من میگم بازم از این برام

 ...بیار
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 سرم را تکان دادم وگفتم: باشه باشه . حاال شما اینو

 ... به من بدید فایلشو گیر بیارم میزنم

 کتاب را بی هوا پشت ورو کردم ، مانده بودم کجا

 صحافی شده وقتی ادرس هیچ نشری روی جلدش



 . قید نشده بود

 پول را دادم و مرد با اصرار خواست که حداقل بیست

 نسخه ی دیگر برایش ببرم دو سه تا چشم الکی تحویلش

 دادم و به بانک برگشتم، ده نفر بودند که جلویم قرار

 داشتند ، روی صندلی نشستم ، پا روی پا انداختم و به

 محض اینکه کتاب را روی زانو گذاشتم و صفحه ی

 اولش را باز کردم ، زنی که تا به حال کنارم نشسته بود

 . از طرف باجه ی سه صدا شد

 . برگ اولش خطوط اولش توجهم را جلب کرد

 یادم نمی آمد ... جمله ها ... حال وهوا ... یک قصه ی

 بلند پانصد صفحه ای ! چطور من این همه نوشته

م!!! "همه ی ما از شکم یک زن متولد میشویمبود  . 

 زنی شاید تنها ... زنی شاید خوشبخت ... زنی شاید

 فاحشه ... زنی شاید ایرانی... مسلمان ، عرب... یا
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 اروپایی ... یا ارمنی ! مادر من یک زن زیبای ارمنی

 ... بود . ماریا زاکاریان

تمام بیست و دو سال زیباترین زنی بود که در  

 زندگی ام شناختم. آرام ... موقر ، متین ... دوست

 داشتنی ،
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 صادق... رک ... و البته صبور ! صفت آخرش



 !همان چیزی بود که او را دست آخر به کشتن داد

 شکیبایی ازاردهنده ای که در جانش رسوخ کرده بود

ریان بود ! خانواده ایو این را مدیون خانواده ی زاکا  

 که حتی حاال که او زیر خروار خروار خاک است

 حاضر نیستند تا بیایند و بر بالین آرامگاه ابدی اش

 . حاضر شوند

 نمی دانم چطور می توانم حق مطلب را ادا کنم . ماریا

 زاکاریان زن زیبایی بود ، به دید من با آن چشمهای

قد متوسط و کوچک قهوه ای و موهای لخت و بلند ،  

 اندام متوسط... زن متوسطی به حساب نمی آمد . او

 یک زن کامل بود که هر مردی را می توانست

 خوشبخت کند . شاید فقط پنج الی شش کیلو اضافه وزن

 داشت و به خاطر تولد من شکم آورده بود و چشمهایش

 کمی از آن حال و هوای دخترانگی فاصله گرفته بود

سالگی هنوز زیبا بوداما کماکان در چهل  ! 

 تنها چیزی که باعث رنجش من میشد ، ارتباطش با

 پدرم بود و البته ارتباط پدرم با او ! از نظر فرخ

 امانی ، ماریا یک زن شل و ول ماست و به درد
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 نخور بود که از پس هیچ کاری برنمی آمد! حتی یک

 ! آشپزی ساده



 اگر شما ایرانی باشید درست کردن فسنجان وقرمه

 سبزی شاید ساده به نظر برسد اما برای یک زن ارمنی

 که
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 حتی طعم این دو خورشت برایش تهوع آور است

 پختنشان یک کابوس به شمار می رود و خدا نکند که

 تالش های ماریا زاکاریان همه به بن بست برسد. در

جز و ناراحتی ... کنجی از آشپزخانه کنارکمال ع  

 ! کیسه ی بیست کیلویی برنج مینشیند و زار میزند

 این حکایت مادر من بود البته وقتی چهارده ساله بودم

 ، یاد گرفتم که چطور از اینترنت دستورپخت غذاهای

 ایرانی را بیاموزم و مادرم را کمک میکردم برای

می آمد تالش منخوشحال کردن پدرم! اما به نظر   

 هیچ فایده ای نداشت چون به هرحال پدر عادت کرده

 بود بیرون غذایش را صرف کند و دیگر از یک جایی

 به بعد ماریا به خودش زحمت پختن غذاهایی که

 دوست نداشت را نداد ... من همه ی نوجوانی ام

 خوشبخت بودم که می توانستم باستورما ، اسپاس ،

رم ، ان هم دور از چشم پدرمخوروات و خاشالما بخو  

 . حتی یادم می آید که یک بار گوشت خوک خوردیم .

 و چقدر بر خالف انتظار و تصورم لذیذ بود و این راز



 محبوب میان من و مادرم بود . گوشت خوک خوردن
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 زنی که به اسالم روی آورده بود و منی که شیعه زاده

 " !بودم

ی پسر جوانی که کنارم نشسته بود صدای تک سرفه  

 وادارم کرد تا سر از روی کتاب بردارم ، نیم نگاهی به

 من انداخت و گفت: کتاب رمانه ؟

 لبخندی زدم و گفتم: بله . یه رمان احتماال بر اساس

 ! یه زندگی واقعی

 شماره ی سیصد و پنجاه و چهار ... به باجه ی شش-

 از جا برخاستم که مرد جوان گفت: میتونم تا شما !

 کارتون تموم میشه مطالعه اش کنم ؟

 به ظاهر و تلفن همراه به روزی که در دست داشت

 . نگاهی کردم و در جواب گفتم: البته خواهش میکنم

 کتاب را به دستش دادم و به سوی باجه رفتم، به

 عقب چرخیدم نشسته بود و آن را می خواند یک

 نفس عمیق کشیدم و رو به متصدی گفتم: من یه

 پولی توی حسابم دارم که نمیدونم دقیقا از کجا اومده

 و اینکه میخواستم گردش حسابمو داشته باشم . طی

 این چند ماه اخیر ! مدارکم را تحویل دادم وبه عقب

 .چرخیدم ... مرد جوان هنوز نشسته بود
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صورتم گفت: خانم فائزه کریمی ، اینخانم متصدی در   

 ! اواخر مبلغ هشتاد میلیون تومن به حسابتون ریخته

 !اینو نمیدونستید؟

 فائزه کریمی؟! هرگز در زندگی ام با چنین اسمی

 مواجه نشده بودم. کاش در سیستم بانک علت

 !!!واریزی هم قید میشد
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باال خره زن رضایتآنقدر خواهش و التماس کردم تا   

 داد تا خودش با فائزه کریمی که در بانک ملی حساب

 داشت تماس بگیرد . اگر واسطه ی رئیس بانک نبود

 و البته اگر تماس من با پزشکم نبود و وساطت ...

 . پزشکم هیچ وقت چنین اتفاقی رخ نمی داد

 به هرحال فائزه کریمی من را می شناخت و به

تا شماره اش به من تحویل متصدی بانک اجازه داد  

 شود . مدارک را تحویل گرفتم، گوشی را دم گوشم

 بردم و صدای زن میانسانی در گوشم پیچید: علیک

 ... سالم خانم ! چه عجب

 وحشت زده از لحن طلبکارش با من و من گفتم: سالم

 خوبین شما؟ ببخشید من یه مشکلی برام به وجود

ری شما رواومده که اگر مشکلی نباشه من حضو  

نه جونم چه مشکلی. بیا خونه-زیارت کنم!   . 



 قبل از اینکه قطع کند فورا پرسیدم: خونه؟! کدوم

واه ! خونه دیگه . خونه ات . همین جا که از-خونه؟!   

 من کرایه کردی !!! ببین پولتو تمام و کمال برگردوندم

 . ها . هم قرضی که بهم دادی هم پول پیش خونه اتو

 خدا خیرت بده . انقدر درحقم لطف کردی که من اجاره

 !ی این دو ماهم ازت نگرفتم
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 هرچه میگفت به جای اینکه گره ای باز کند بیشتر گره

 . را کور میکرد
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 مستاصل ناله کردم: میشه ادرس بدید بیام ببینمتون ؟

 واه مگه آدرس بلد نیستی؟-

 حقیقتش جایی ام که نمیدونم کجام و چطوری بیام-

 !اون سمتی . تهران نیستم

 !با من من افزودم : شهر ری هستم

 ....آها مترو سوار شو خب-

 چانه زدم: یه آدرس دقیق یه لوکیشن!میشه

 لوکیشن بفرستین؟

 آره چرا نمیشه. لوکیشن و تو واتس آپ میفرستم-

اگر برات. یک نفس راحت کشیدم که لب زد:  

 برمیگردی اینجا که بگو اگر نه یه وانت هم بیار حداقل

 !من تکلیفم وبا اسباب اثاثیه ات بدونم



 !اسبابم؟! صاحب خانه ام بود ؟

 پوزخند زدم چقدر دنیای عجیبی داشتم که به خاطرش

 . نمی آوردم

 چشمی گفتم و تماس را قطع کردم . از بانک که

از سرخیابان بهبیرون آمدم تازه یاد کتاب افتادم ،   

 داخل بانک برگشتم ، مرد جوان هنوز آنجا نشسته

 بود به سویش رفتم و لب زدم: میشه خواهش کنم

 کتابمو بهم بدید؟
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 سرش را باال گرفت و گفت: من کتاب شما رو

 !تحویل برادرتون دادم

 !با دهان باز نگاهش کردم: برادرم؟
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 همون اقای موتور سواری که جلوی بانک منتظر-

 . شما بودند . گفتند برادر شما هستن

 تعجب نکردم حتی با مرد هم گالویر نشدم . تنها یک

 تشکر کردم و از بانک بیرون آمدم . مستاصل و با

 عجز صد در صدی در امتداد پیاده رو حرکت میکردم

استمبا هر صدایی سه متر به هوا میپریدم . خو ...  

 ... اسنپ بگیرم بروم منزل فائزه کریمی صاحبخانه ام

 .اما گذاشتم برای یک روز دیگر

 اول باید دیوار را می خواندم ... اول باید میفهمیدم



 ... چه کسی تعقیبم میکند اول باید

 .... صدای مرد آشنایی در گوشم نشست: آهو

 ! قلبم سنگین شد و منقبض

نداشتم حداقل بعد از شبآمادگی رو یا رویی با او را   

 . گذشته ... حاال !!! با حرص به راه رفتنم ادامه دادم

 :راهم را سد کرد در نگاهم خیره شد و گفت

 چطوری ؟ خوبی؟ میدونی ازدیشب خواب به

 چشمهام نیومده ! نگاهش نمیکردم . از هر راهی که

 .میخواستم بروم نمیگذاشت

ینطوریصدایم میزد: اهو جان . صبر کن . چرا ا  

 ...میکنی

 !کتاب را هم از دست داده بودم
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 !موتور داشت؟

Romanbooki 2کالکت 

260 

 :نگاهش کردم ... به سر وشکلش... لبخندی زد و گفت

 من بهنامم آهو ! چرا ازم فرار میکنی ؟! بابا ناسالمتی

 !من و تو محرم هم بودیم

 !خا ک برسر من که محرم او بودم

ک برسر او که دست برنمیداشتخا ! 

 ناله کرد: آهو به خدا من خیلی شاکی ام از دنیا . از

 این زندگی... این تصادف تو رو از من گرفته! آهوی



 ... منو از من گرفته

 خدا کاش زمین دهان باز میکرد و من را می بلعید که

 ! این حرفهای صد من یک غاز را نمی شنیدم

 مثل یک مگس سمج وقت نشناس پی من می آمد، کفرم

 را درآورده بود ، هرچه به گام هایم شتاب می دادم

 .همراه تر میشد

 هرچه وقت تلف میکردم جلوی مغازه ها ، بیشتر

 ...به مزاجش خوش می آمد تا بماند کنارم

 گفت: بیا بشینیم حرف بزنیم چرا از من فرار میکنی

 آهو؟! فرار؟
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 نباید فرار میکردم؟ کنارش قرار نداشتم . حس

 . عذاب وجدان به گلویم چنگ می انداخت

 در چشمهایش زل زدم و گفت: بیا بشینیم یه چیزی

 !بخوریم گرسنه نیستی؟ یه قهوه ... هان ؟ قهوه

 میتواسنت به عطر و بوی تمام قهوه های عالم گند

 . بزند به تنهایی

ردم .در خیابان چند نفر ما رادر سکوت نگاهش میک  

 .... تماشا میکردند ، مغازه دارها ، زن ها ... ادم ها

 جیغ

 میزدم میریختند سرش ! پانزده خرداد تهران هنوز جز



 آن دست خیابان هایی بود که دو تا آدم غیرتی و

 .متعصب به درد بخور تویش پیدا شود

 هنوز میشد به شور حسینی مرد های با ایمان تکیه

رد و فریاد زد : کمکک  ! 

 . کسی بشتابد و به داد برسد

 .لبخند زد و گفت: بیا بریم یه جا حرف بزنیم

 حرف نداشتیم . من کار داشتم باید دنبال خودم میگشتم

 .دنگ و فنگ های من تمامی نداشت .
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 بهنام باز التماس کرد و گفت: به خدا منم تو زندگیم

. کم آوردم . تو فریاد رس بودی حاال کم میارم آهو  

 . شدی دشنه؟ نکن خوشگلم نکن

 به من میگفت خوشگلم میخواستم تف بیندازم

 .در چشمهایش

 من خوشگل هیچکس نبودم چه نفرت انگیز بود آن

 . میم لعنتی مالکیت . دست برنمیداشت

 تکیه از دیوار پشت سرم برداشتم و با گام های تندی

 . در امتداد پیاده رو حرکت میکردم ، دنبالم آمد

 :همانطور که به خیابان اصلی میرسیدیم پچ پچ کرد

 بذار
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 . حرف بزنیم . ببین اینطوری اوضاع خراب تر میشه



 صبر کن آهو چرا حرف توی گوشت نمیره؟ داشت

 .عصبانی میشد

منکاش ول میکرد و میرفت .کاش یک عربده سر   

 میکشید بابت بی محلی هایم و ول میکرد و دل

 .میکند

 به چهار راه که رسیدیم تعدد تاکسی های زرد ... حال

 وهوای صورت های افتاب سوخته و سن و سال

 دارشان . ته ریششان ... نگاه مردانه و خشکشان که

 پی لقمه نان حالل بودند . ان ها میتوانستند به دادم

دمبرسند . اگر فریاد میز ... 

 قبل از اینکه سر چهارراه به راست بپیچد ، یک

 موتور سوار ویراژ داد به سمت ما آمد و جان

 . خودش و کیفش را نجات دهد
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 جیغ کشیدم و بهنام از شتاب موتور با شکم به زمین

 افتاد

 کیفش را دو دستی نگه داشته بود . خودم را .

میزدمعقب کشیدم .... نفس نفس  . 

 صدای جیغم تارهای صوتی ام را خراشیده بود . لب

 گزیدم

 به ناله های بهنام گوش میدادم . اصالنفهمیدم موتور



 سوار از کجا پیدا شد ... انگار از زیر زمین روییده

 بود . هرچه بود انقدر برایم وقت خرید که بدوم به آن

 سوی خیابان و به اولین پراید مشکی رنگ دست تکان

و آدرس خانه ی فائزه کریمی را بگویمدهم   

 : فصل ششم

*** 

 صدای زمزمه می آمد. چیزی شبیه زمزمه های

 ... صحیفه ی سجادیه

قُد ْاَل َم  كا  ره،َ َویا َ ْمَن ْیف  ِ ح  لب ه ُع َ  ِ  ِ یا َ ْمُن َت ُ  ِ َِ   ِ  ثَِ

  ِ حدُِ  ِ أ ب ه َ  

ِ  ْمنُه ْاَل ْم َخر ُج َإلَى ْروح ْ  د،َو َیا َ ْمُن ْیلَتَم ُس    ِ ال  ش َدا  ئ  

 الَفَرج. ذل

 تَك

ر  ِ  

 ُل ْق َد

  ِ  ِ  

ت  ِ  ِ ِْ  

  ِ  ِ  

  ِ  ِ  

 فَك ْاْل

 ُب ْل  ط



  ِ  ِ  

عا ُب،َ َوت سبَب ْت  ِ ِ   ال  ص َ با ُب َِ  ِ س َ ِْ  
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 اي آنكه گر  ه كارهاي فرو بسته به سر انگشت تو

ِ   گشوده میشود، و اي آن كه سختي دشواریها با تو ِ   

 آسان
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 میگردد، و اي آن كه راه گریز به سوي رهایي و

 .آسودگي را از تو باید خواست

 سختیها به قدرت تو به نرمي گرایند و به لطف تو

 .اسباب كارها فراهم آیند

 زیر لب زمزمه وار خواند

:َ تَك ْالَق َضا ُء،َو َم َض ْتو َ َجرى بُقد َر    ِ  

ك ْاْل  ِ علَى إَرا َد  ت َ َِ   ِ یا ُء َِ  ِ ش َ ِْ .   ِ فَِ  
  ِ  ِ  

ِ   هي َب  م  شی َت ُكدو َن َِ  ِ  ِ   ِ ق  ولَ  َِ ِْ  

 ك

ِ  ْم َؤت  َم ٌرة " الهی به نیروي تو به انجام رسد، و چیزها، ُِ  

 "به ارادهي تو موجود شوند

 .لبخند را ندیده حس میکرد

 . ساعدش کماکان روی چشمهایش بود

 دست چروکیده با انگشتهای زبر بر روی چانه ی پراز



 :ته ریشش نشست .سبابه به لب زیرینش کشید و گفت

 میخوای نبینم صورت ماهتو مادر ؟! خواست بگوید

 !چه دیدنی

 . که این روزها دیدنی نیستم

 اما یک نفس عمیق کشید و کسل ساعد را از روی

داشت ، نگاه درخشان گوهر درچشمهایش بر  

 چشمهایش گره خورد و دید که پیرزن لبخند میزند

 طوری که انگار همین امروز دست کم پنجاه سال

 جوانتر شده است . و اگر رو به روی آینه می ایستاد و
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 چهره ی جوان و باطراوت بازگشته اش را تماشا

وب نبودمیکرد حالش به اندازه ی حاال خ  . 
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 سرش را روی بالش جا به جا کرد و گفت: از این

 ... ورا گوهر خانم ! کم پیدایی

 صدایش خش دار بود و تیشه به دل گوهر میزد اما او

 دست از نوازش برنداشت ، انگشتهایش را دم پیشانی

 و ابروهای او کشید و موهای مشکی رنگی که

انی را قلمروی خود متصور شدهلجوجانه نیمی از پیش  

 بودند را کنار زد و گفت: دورت بگرده مادر ! چرا

 !پیش من نمیای امیر ؟! نمیگی من تو تنهایی میپوسم ؟

 دلم میگیره ؟! اینه رسم بچه بزرگ کردن؟



 دستش را توی چنگ گرفت ، بوسه ای به رگ های

 بیرون زده اش زد و گفت: کی خبرت کرد اومدی ؟

کشید : خودت که خبرم نمیکنی . باید بهابرو درهم   

 غریبه متصل بشم شاید فرجی بشه ! دلم برای دیدن

 چشم وابروت تنگ شده مادر ! این همه خودتو پنهون

 کردی به خدا رنگت زرد شده! بذار آفتاب خدا رو

 ... صورتت بتابه پسرم . چیه این حال و روز

ایینلبخندی به لبش آمد و گوهرپتو را از روی تنش پ  

 کشید و گفت: بلند شو مادر خواب زیاد آدمو کسل

 میکنه . پاشو دور سرت بگردم . نون گرم گرفتم . با
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 سرشیر و عسل. بیا برو یه آبی به سر و صورتت بزن

 !یه کم سرحال بشی... برات فرنی هم پختم آوردم

 دارچینشو نزدم که قد و قاعده اش دست خودته . پاشو

 دور سرت
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 بگردم چیه همش دراز کشیدی از کی اومدم

 همینطوری چشمم به ساعت ... االن پا میشه یه ساعت

 . دیگه پا میشه ... نیم ساعت دیگه پا میشه

 .با حفظ لبخند تماشا میکرد

 نسخه ی ساسان بود ! میدانست باال خره دست به دامن

ی از تخت پایین آمد،گوهر میشود . با رخوت و کسل  



 برای اینکه بهانه دست گوهر ندهد روتختی را خودش

 کشید که گوهرتسبیح را دم پاتختی گذاشت و گفت: مادر

 میخوام اینا رو بندازم تو ماشین . برو دست و روتو

 . بشور برو قربون قدت برم

 زانو تا کرد لبه ی تشک ، مثال زمان جوانی اش ،

را یک ضرب درآورد . باروکش بالش ها وملحفه ها   

 اینکه به نفس نفس افتاده بود ، امابی اهمیت به ریه ای

 که ناکوک میزد دوره افتاد در اتاق... دنبال رخت

 ... چرک

 شلوار و پیراهن وتی شرت هایش را بغل زد و

 جورابها را گوله در هم فرو کرد ، همانطور وسط اتاق

دایستاده بود و به نسخه ی ساسان نگاه میکر ! 
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 گوهر درمانی همیشه پاسخ می داد حداقل از ترس

 شکستن استخوان های پوک شده اش به پا به پا میکرد

 .و پا به پایش می آمد

 دوش گرفت، ریشش را اصالح کرد ، یک بلوز و

 شلوار راحتی خاکستری به تن زد و درحالی که با

 سشوار کمی
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 آن موهای از ترتیب درآمده را مرتب میکرد چشمش

 . افتاد به کنسول گردگیری شده و آینه ی برق افتاده



 کمی عطر به نبض گلویش پاشید افترشیو هم مثل

 همیشه گونه اش را سوزاند ، سشوار را از برق کشید

 جلوی موهایش کمی بلند شده بود و آن بغل گوش .

خاطر نقش کاوه ،هایی که کمی خالی شده بودند به   

 . حاال همه درآمده بودند

 چنگی به موهای جلوی سرش که از آن حال خامه

 ای درآمده بودند زد و کفری از آینه که کم کم

 .میخواست وراجی کند فاصله گرفت

 وقتی به طبقه ی پایین رسید نشیمن برق میزد هیچ جا

 خاک نبود . از دیدن رومیزی های قالب بافی شده ی

به وفور در همه جا رویت میشد لبخند پت وسفید که   

 پهنی زد . شانس آورده بود ُالدش به دیوار وصل بود و

 گوهر به عقلش نرسید یکی از آن سه ربع های قالب

 . بافی سپید ابریشمی را روی تلویزیون بیندازد

 عسلی مبل های چستر که میز دودی داشت مزین به

حاال رومیزی بود و نهار خوری هم همینطور و  

 روی کانتر هم یک ترمه پهن شده بود ! ترمه ی
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 سرخ با منگوله های طالیی که هیچ رقمه به فضای

 مدرن خانه
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 نمی آمد. با این وجود موجبات خنده و قهقهه اش



 . فراهم شده بود

 حداقل چانه زدن سر ریخت آن ترمه با گوهر خودش

ت وقت تلفی بود و روز را میگذراندیک ساع  . 

 به میز مفصل صبحانه نگاهی انداخت ، ساعت تازه

 نه و سی دقیقه بود خیال میکرد دست یکم یازده باشد

 تازه یادش آمد چقدر خوابش می آید و خسته است ...

 روی صندلی پشت میز نشست، به حلیمی که از آن .

کاسه ی بخار بلند میشد نیم نگاهی کرد و چشمش پی  

 فرنی بود ، دارچین دم دست بود وکاسه های مسی

 . کوچک پر از بالنگ بود و هویج

 به سرشیر لبخند زدو گوهر سبد نان را دم دستش

 !گذاشت و گفت: بخور مادر بخور قوت بگیری

 ابرو درهم کشید: چه خبره جنگه ؟!یا قراره قحطی

حلیم و دیروز پختم برات قد چهار قاشق کنار-بیاد؟   

 گذاشتم گفتم اگر نباشم تا دوباره درست کنم نمونه تو دلم

 !که نخوردی ازش

 حیرت زده به چهره ی گوهر خیره شد : این حرف از

 !کجا دراومد دیگه؟
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 ! خنده ی مهربانی به رویش زد : عمرمو کردم مادر

 عروسی تو رو ببینم دیگه از خدا هیچی نمیخوام



ش جون میدم به عزرائیل ! حاال میادهیچی ها! فردا  

 به منت و
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 التماس میگم یه عروسی پسرمو ببینم حاال برو

 !!! فردایی پس فردایی بیا

 با ابروهای در هم فرو رفته غرید : میخوای ادامه ندی

 !؟

 مادر خب دارم اختالط میکنم . اهل خونه که همش-

عالیه تا هانیه... اکبر یهسرشون توی ماشین حسابه! از   

 جور امیر رضا هم یه جور ! تورج هم که یه روز میاد

 میگه عالیه برگرده سرزندگیش ! یه روز رضا ناراضی

 یه

 ! روز اکبر ناراضی

 خودش چی میخواد ؟-

 گوهر شکر پاش و لیوان چای هم روی میز گذاشت

 ورو به رویش نشست و گفت: خودش میگه بابای بچمه

! باشه باال سر بچه امهرچی هست   ! 

 حق داره . نازنین گناهی نکرده که بی پدر بزرگ بشه-

 هرچی که بود بابای بدی نبود! حاال بی انصافی هاش .

 . بماند

 چی بگم . بچه حقشه بابا داشته باشه درست ... ولی-



 عالیه هم پاره ی تن منه . نمیتونم چشممو ببندم که

توبه کرده امامناستخون آب میکرد این زن . میگن   

 بعید میدونم . به حال و هوای چشمهاش وهللا توبه نمیاد
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 عالیه میگه هنوز لباس هاش بوی همون وقتها رو میده!

 . که مواد قد دو بند انگشت توی جیب هاش میذاشت

 من با بوی مواد بزرگ شدم مادر . آقام خدا بیامرز
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 مواد و توچاییش حل میکرد . کاش مواد میکشید درد

 مرضش کمتر بود اینایی که تورج با خودش اینور

 اونور میکنه از مواد دردش بیشتره . رضا میگه

 ! حکمش اعدامه اگر این مرتبه بگیرنش

 راستین خونسرد گفت: میسپارم به چند نفر پی شو

 بگیرن

بیرون اگر خطا بره به عالیه بگو از فکرش اینو .  

 کنه . بره سرکار بمونه خونه که چی ؟! زانوی غم

 !بغل کنه که آی شوهرم لو رفته بچم بی پدر مونده؟

 گوهر زمزمه کرد: خدا ازسر تقصیرات اکبر نگذره

 ! همینطور دست دختره رو گذاشت تو دست تورج .

 نه نشونی درست و درمونی ... نه خبرکشی از کسی

ونه یه چشمش اشکچیزی هیچی . اونم یه چشمش خ  

. 



 سری تکان داد و لب زد : خدا رو خوش نمیاد گناه

 مردم

 نمیشورم اما دلم شور میزنه . میگن آدم معتاد ترکش

 سخته . این المذهب و به ناموس وبچه اش بیشتر

 !قبول داره
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 قاشق را در ظرف حلیم فرو کرد و گفت: حاال نمیخواد

 فکر

بکنی ... یه امروز اومدم اینجا نمیخوام خیال اونا رو  

 سرتو با حرف دیگرون دردبیارم . بخور از دهن افتاد

... 

 بخور که نمیدونم تو چی شدی که اینطور زیر چشمات

 ... گود افتاده . به خدا نذر مشهد دارم . رو به راه بشی

 هانیه
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 عالیه رو حکم میکنم ببرنم مشهد . دستم برسه به

 ... ضریح

 لبخند به لبش آمد و گفت: میگم یه دختر خوب نصیبت

 کنه

 خوشبختت کنه . من که از پس خوشبخت کردن تو .

 برنیومدم . امانت احمد بودی... موقع مرگش دستمو

 گرفت گفت امیر گناهی نداره هواشو داشته باش. خدا



داغ بچه اشو ببینه . حتی بچه ی دزدواسه کسی نخواد   

 و مال مردم خورشو ! هرچی باشه عزیزه . پاره ی تنه

 ... . یه تیکه از جونمه .

 نفسی کشید وقطره اشکی که می آمد تا توی چین و

 چروکهای صورتش گم وگور شود را با دست گرفت

 و گفت: بده چاییتو عوض کنم یخ کرد . قبل از اینکه

گفت دستش به چای برسد : 

 چیه انقدر تو همی ؟قدیما برای عالیه و هانیه گریه-

 ...زاری نمیکردی

 لبخند بی جانی زد وگفت: دخترامن. خودم بزرگشون

 کردم

 همتون رو خودم بزرگ کردم . عروس اولم که .

 .... شانس نداشت جوون مرگ شد ... دومی هم که
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هم که سر به سکوت کرد و راستین لب زد: دومی  

 ! راه نبود بمونه سر زندگی و سه تا بچه ی شوهرش

 . حتی سر بچه ی خودش ! همه رو تو بزرگ کردی

 منتی هم سرمون نداری همه میدونیم ... ولی درد تو

 چشمهات یه
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 چیز غریبه است گوهری... نوئه ! نوی نو !!! نمیشناسم

برگشته بهم نریختی چی شده بهم ریختی؟ تورج ... ... 



 !چی آشفته ات کرده ؟

 لب گزید و گفت: هیچی به خدا چه حرفها میزنی سر

 ! درد و دلم باز شد . چیزی نگفتم که

 باعزرائیل اختالط میکنی... بعد من چه حرفها که-

 . میزنم؟ گوهر نوچی کرد و گفت: صبحونه اتو بخور

 چیو تفتیش میکنی دورت بگردم ؟

 تورو ... کسی که بزرگم کرده . میخوام بدونم چی-

 شده ! ندونم ؟ غریبه ام؟! از سینما و تئاتر و تلویزیون

 !منو انداختن بیرون ... از خانواده هم اخراج شدم؟

 البته بیا صادق باشیم استعفا دادم از خانواده ! اخراج

 . نشدم

 زهرخندی زد و خواست صندلی را عقب بکشد که

گفت: سر این آپارتمانی که داری میسازیگوهر فوری   

 براشون دلم گرفته است . یه لقمه بخور حداقل بدونم

 جون داری که گوش کنی به حرفهام

 یک قاشق حلیم به دهان برد و با وجود اینکه اسید معده
Romanbooki 2کالکت 

283 

 پسش میزد ، اما نجویده قورتش داد و گفت: خب

رف بزنیم من سراپامن گوش میدم. اومدی اینجا ح  

 گوشم. گوهر ابرو در هم کشید: من اومدم ببینمت

 . مادر
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 .خب دیدی دیگه حرف بزنیم . من گوش میکنم-

 گوهر در چشمهای سیاه و برنده اش زل زد ، سر

 صبح بود و اینطور ترش رو بود ، شاید کم خوابیده

بود ، در حقه یبود . شاید که نه ... حتما کم خوابیده   

 چشمهایش چند مویرگ سرخ پر رنگ به چشم می

 آمدند ، نفس عمیقش را بیرون داد و گفت: من یه

 ...سوال دارم میخوام راست و حسینی جواب بدی

 سرش را تکان داد و دست از هم زدن بی دلیل

 محتویات توی کاسه کشید و در چشمهای چروک

ه چیزیگوهر خیره شد. گوهر کفری از اینکه لب ب  

 نزده بود تا حرف بزند

 آب دهانش را قورت داد و با بسم هللا گفت: ترش نکنی

 یه وقت ها ... من مادرم . حواسم باید پی همه ی بچه

 !هام باشه

 . سرش را دو سه بار با شتاب عقب و جلو کرد

 پیشانی اش دردناک شده بود و با این وجود دست

 به صورتش نکشید که حواسش را پرت دردهای

 . مزمن و عصبی نکند

 با چشمهایش حالی اش کرد منتظر است و تا نگوید لب

 . به هیچ چیز دیگر نمیزند
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 گوهر به سختی لب زد : مادر تو میخوای این خونه

 !رو بفروشیم ... پولشو بذاری برای آپارتمان ها ؟
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 :ابروهایش را باال انداخت و گوهر مستاصل نالید

 آره همینو میخوای مگه نه ؟!میخوای هرکی به سهم

 خودش برسه . همون چیزی که همه رضا بودن از

 ...اول

 امیررضا میگفت دو تا دوتا سهم میبرن حاال . عالیه

 .... همش شکر میکنه . هانیه دور قد و باال ت میگرده

 رضا

راش دنبال دختر باشم . دوماد ها هم دعاگویسپرده ب  

 توئن ! اکبر هم راضیه میگه به بچه هام برسه ما

 عمرمون رو کردیم! تو که بد خواهر و برادرتو

 نمیخوای میخوای؟

 دست به سینه به چهره ی مضطرب گوهر خیره شده

 بود . دهان باز کرد چیزی بگوید اما منصرف شد لب

ه زل زدنش ادامه دادروی لب نگه داشت و تنها ب  . 

 گوهر پنجه ی لرزانش را جلو کشید و گفت: من که

 میدونم پسری که بزرگش کردم .... کینه به دل نمیگیره

. 

 پنجه اش را جلو آورد و روی دست گوهر گذاشت



 . و گفت: من کینه ای از کسی ندارم
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اندچشمهایش درخشیدند ، در چشمهای راستین خیره م  

 و گفت: دورت بگردم که اینطوری محکم میگی دلم و

 . آروم میکنی

 نفس عمیقی کشید و گفت: فقط فکر اینی که دل من از

 کینه سیاه شده یا نه ؟! فکر چیز دیگه ای نیستی از من

 !؟! از زندگیم ؟
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 گونه هایش گل انداخت و با ذوق کودکانه ای در

 چشمهایش لب زد : چرا نیستم؟! خیال میکنی کنارم

 نیستی فکرت نیستم ؟! اتفاقا جلو چشمم نیستی بیشتر از

 .بقیه به تو فکر میکنم دورت بگردم

 انگشتهای کشیده ومردانه اش را با پنجه های چروکش

 قاب گرفت و گفت: میخوام برات آستین باال بزنم . یه

 دختر

 ... خوب پیدا کردم برات

لنگه ابرویش باال پریدیک   . 

 نگاه عاقل اندر سفیهی به گوهر انداخت و گوهر با آب

 و تاب افزود : مطمئنم ببینیش نه نمیاری ! هم صورتش

 . مثل قرص ماهه ... هم سیرتش ! اهل خدا و پیغمبره

 مثل خودمونه . حتم دارم از تو خوشش میاد . یکی



اهشو گرفتمدوبار که اومده دوا بماله به زانوهام رد نگ  

 زل میزنه به قاب عکس تو ! چند باری هم تو کیفش .

 الی کتاب و دفترش عکس تو رو دیدم ! خاطرم از دل

 ! اون جمعه ... میمونه تو که یه نظر بیای ببینیش

 یک لبخند پهن روی لبهایش نشست و گفت: اسمش چیه

 ؟
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خجالت گوهر خنده ی نخودی ای تحویلش داد و با  

 :گفت

 .اسمش مریمه مادر

 . زمزمه کرد : مریم
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 سری تکان داد و گفت: چند سالشه؟

 . دانشجوئه . سن و سالی نداره . بیست سالشه-

 . با نیشخند لب زد: مریم بیست ساله دانشجو از تهران

 .خوب اصلشو درآوردی گوهری دمت گرم

دیدی مادر؟گوهر گیج نگاهش کرد و گفت: پسن  

 !چشمهایش به آنی گرد شد: ندیده ؟

 خب کی میای ببینیش؟ خانواده اشو میشناسم . یه توک-

 پا بیا ... میگم اونم بیاد یه نظر ببینش. حتمی به دلت

 ! میشینه

 لیوان چای را برداشت و گفت: بیخیال تو کار من



 ازدواج یعنی باخت . گیشه رو از دست میدم . حداقل

 ازدواجم کنم باید بی سر وصدا باشه و چراغ خاموش

. 

 گوهر چند ثانیه به صورتش زل زد و گفت: من وکه به

 .آرزوم میرسونی

 ... خواست بگوید : نه

 .اما در جوابش گفت: میرسونم . نگران نباش

 :یک نفس راحت از سینه ی پیرزن بیرون آمد و گفت

دتدلم میخواد اونی باشه که خودت میخوای . خو  

 ...بپسندی
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 ...سبک سنگین کنی... ببینی دوستش داری... نداری

 حاال چه کاره هست این ورپریده که دل پسر منو برده

 . لبخندی زد و در چشمهای مشتاق گوهر خیره شد !

 . چند ثانیه نگاهش کرد
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 !میگفت؟

ظلوم و چستچه میگفت ؟! در تعریف آن آهوی م  

ر  ِ  

 و چابک چه داشت که بگوید ؟! میگفت دخت

 رویا

ر  ِ  



 شوه ست ! عوضی است ... ناجور ! آتیش

 ....پاره است ناجور ! کالهبردار است ... ناجور

 تو زرد از آب

 ! .......... دراومده آهوی تیز پا

 گوهر با چشمهای موشکافانه نگاه میکرد ، به دهانش

ی که بیرون می آمد را تاچشم دوخته بود و هرجمله ا  

 . ابد در صندوقچه ی ذهنش نگه می داشت

 با صدای آرامی گفت: نمیخوای به مادرت بگی ؟! بگو

 ....برم بهش بگم دل ودین پسرمو بردی

 ته مانده ی چای یخ زده را سر کشید تا کلماتی که تا

 نوک

 زبانش باال آمده بودند را قورت دهد . در نگاه گوهر

 خیره

 ماند و لب زد: نمیدونم . خیلی نمیشناسمش. یعنی اصال

 ....نمیشناسمش

 !همسایه است؟-

 ! خندید: نه قربونت برم . همسایه کجا بود
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 دوسته ؟! همکارته ؟! بازیگره ؟! نکنه اون دختر-

 !چشم زاغه است ؟! هان ؟

 . لبخندی به کنجکاوی شیرین گوهر زد و گفت: نه



دختر عادیه . خیلی عادییه  . 
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 گوهر لبهایش را روی هم نگه داشت و گفت: عادی

 ...داریم تا عادی مادر

 . عادی خوشگلیه ! بانمکه-

 :گوهر با پشت استخوان پنجه اش به میز کوبید و گفت

 . ماشاهللا حاال از دوست داشتن زیاد چشمش نکنی

میز گذاشت و گفت راستین خندید لیوان را لبه ی : 

 داشتیم درمورد آپارتمان حرف میزدیم از کجا رسیدیم

 به اینجا

 گوهرخندید و درجواب گفت: بگو مادر . هم شغل

 ....خودته ؟! باهم فیلم ساختین ؟ من میشناسمش

 یک نفس عمیق کشید ، صندلی را به عقب هل داد و از

 جا برخاست و درحالی که لیوانش را از چای تازه دم

ر میکرد گفت: بگذریم . داشتیم درمورد فروش خونهپ  

 حرف میزدیم . با فروختن اونجا که مشکلی نداری

 داری؟ براش مشتری پیدا شده ... خبر دارم که رضا

 پیگیره . اکبرخان هم دوره افتاده تو امالک . میخواد به

از دختره میگفتی بیشتر خوشم-قیمت خوب بفروشه.   

دختره چی بگم ؟ از-میومد بشنوم مادر !   
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 گوهر کمی روی صندلی جا به جا شد و با عالقه و



 هیجان زده لب زد: قد و باال شو بگو ... چشم و

 !ابروشو بگو.. عکسشو نداری ؟
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 :لبخندی به شوق نشسته در چشمهای گوهر زد و گفت

 !فوق لیسانسه

 . برق نگاهش دو چندان شد

 دلش نیامد حال پیرزن را بد کند . اخم و تخم را کنار

 گذاشت ماسک رضایت به صورتش پوشاند و با حال

 و هوایی که در چشمهایش انگار عشق موج میزد به

 دیالوگهایی که در ذهنش بداهه می آمدند آب و تاب داد

 - . و گفت: البته داره روی پایان نامه اش کار میکنه

 . ماشاهللا . هزار ماشاهلل

 ! تئاترم دوست داره . یه کتاب نوشته-

 تو روخدا؟! پس هنرمندم هست . چه دختر برازنده-

 ایه . لبخندی زد : میخواد تئاتر کار کنه . همون کتابی

 که نوشته رو داده من بازخونی کنم تا یه تئاتر خوب

 !ازش دربیاد .فعال که کنسل شد ولی خب قلمش خوبه

 . چه خانمی ! این که تو میگی یه تیکه جواهره مادر-

 از دستش ندی ها ! ماشاهلل دختر از هر انگشتش یه

 ! هنر میریزه

 . لبخندی به پهنای صورت زد: آشپزیشم بد نیست



؟ گوهر نفس راحتی کشید و گفت: گفتی چی خونده ! 

 !مامایی-
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- . سر وکارش هم با زن هاست خاطرجمعی چه خوب  

 ! تو محیط مرد نامربوط نیست

 . راستین از جمله اش سر عقب فرستاد و قهقهه زد

 گوهر لب زد: پس فردا روزی زنده باشم ببینم ... اون

 روز و که میاد . ولی شانس آوردی ها پسر ! این

 !دختره حامله بشه میتونه خودشو رتق و فتق کنه

 . درسشو خونده

 راستین در سکوت نگاه میکرد . با چه چیزهای

 . کوچکی ذوق میکرد گوهر بیچاره

 سری تکان داد وگفت: باشم اون موقع ... هستم یعنی

 مادر ؟! هستم تو زنگ بزنی... با این صدای قشنگت

 .... به من بگی دارم بابا میشم

 به چشمهایش به آنی اشک دوید . لبه ی چادر نمازی

همیشه دور کمرش میبست و دسته ی اویزان مانده که  

 . از گره را برداشت و به چشمش چسباند

 لیوان چای را روی کانتر کوبید و با لبخندی که از

 لبش جدا نمیشد پای صندلی زانو زد و گفت: االن

 !داشتیم میگفتیم میخندیدم برای چی گریه میکنی ؟
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- وز وببینم؟من زنده ام اون ر  

 راستین در جوابش سکوت

 .کرد

 پنجه اش را به گونه ی او کشید و گفت: بگو که حداقل

 تو رو توی رخت دومادی میبینم . میخوام اینو بدم به

 ... عروست

 دست توی بلوز گلدوزی شده اش فرو کرد ، زنجیر

 زردی که به یک پالک خورشید مزین بود رابیرون

 کشید

شمشون دنبال اینه . ولی نگهگفت: عالیه و هانیه چ  

 داشتم برای عروس تو . میخوام سر سفره ی عقد

 بندازم گردنش. خوشش نیومد با خودت ببرش پونزده

 ...خرداد هرچی خواست برداره ! خوب میخرنش

 ! طالی بیست و چهارعیاره

 . روی زمین آشپزخانه نشست

 زانوهایش را بغل زد و گوهر گفت: یه پارچه تبرک هم

بال آوردم . سفیده قشنگه . قیچی میزنم روزی کهاز کر  

 نشون دستش کردی... کله قند و شکستی ... اون موقع
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 میکشم سرش... این همه با این ماسماسک بازی بازی

 میکنی عکسشو نداری نشون من بدی ؟! آخه ببینم چیه



 این دختر

 .... دل من آب افتاد . مادر نیستی که بفهمی ...

 با لبخندی گفت: بگم همشو خالی بستم ول میکنی

 !گوهری ؟
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 دستش را جلو برد، گوش چپش را پیچ داد و بی اهمیت

 به گردن کج شده ی کشیده و مردانه اش گفت: مگه من

ابا تو شوخی دارم پسر جون؟! گوش من پیرزن و ب  

 دروغ پر میکنی ؟! اونم با این چشمهایی که داد میزنه

 یه خبرهایی هست ... خیال میکنی دیگه دست از سرت

 ....برمیدارم

 راستین خندید ، گوشش را رها کرد ، دستش را الی

 موهای مردانه ی او کشید و گفت: چهار ستون تنم سالم

 نیست اما عقلم سرجاشه . چشمام سو نداره اما هنوز

نم برق چشماتو که ازش حرف میزنی... گوشاممیبی  

 کلمه هاتو دو تا یکی میشنُفه ... اما من حال و هوای

 صدای پسرمو خوب میشنوم . وقتی دلتو برده واسه

 !چی میخوای خودتو پشت دروغ و کلک قایم کنی ؟

 مرد باش راست و حسینی بگو میخوامش . از چی

 !میترسی مادر؟

گوهر. نشدنیه ! دل نبند در یک جمله لب زد: نشدنیه  . 



 !تهش میام همین مریم و میگیرم . اسمش مریم بود نه؟

 گوهر شوکه از حرفش واهی کرد و گفت: چه حرفها
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 ؟! من بذارم دلت جای دیگه باشه بیای دختر مردم و

 . سیاه بخت کنی ؟! این دیگه از کجا دراومد

رخت دومادی و لبخندی زد : مگه نمیگی آرزوته  

 ... عروسی و این حرفها

 . الزم نکرده به آرزوی من خودتو سیاه بخت کنی-

 گفتم اگر دلت هست . اگر نیست که تن منو توی گور

 نلرزون
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 بذار دلم قرص باشه بعد من هم میری پی کسی که

 دوستش داری . بعدم مگه این دختره عیب و ایرادش چیه

 !؟! هان ؟! دست و پاش سرجا نیست یا چشم و چارش ؟

 کچلی داره ؟! زخم و زیگیل رو صورتشه؟! چشه که تو

 میگی دل نبندم و لب باز نمیکنی بفهمم دردت چیه که

 داری آب میشی جلوی چشمم همه میگن به خاطر کارته

 که وهللا کار نیست ! انگار روز اول دوممه بیکاریتو

قع فالفل میفروختی تو سینما کار بودمیبینم ! مگه اون مو  

 ؟! نبود . حاال هم عین همون موقع. عوضش

 . درستوخوندی . همینا که ولت کردن باز میان سراغت

 رضا میگه مدت داره ... مدتش تموم بشه باز میان منتتو



 میکشن ... پس دردت این نیست که بیکاری ! دردت چیز

اد نداشته چه راهدیگه است . چرا نمیگی ببینم با این سو  

 !و چاهی دارم برات ؟! خیال میکنی هیچی بارم نیست ؟

 من این موها رو تو آسیاب که سفید نکردم . یه پسر و

 خوب بار نیاوردم فقط اونم نفهمیدم چرا! هرچی بود

 امانت خدا بود ... من گفتم راه کج نرو... گفتم توبه کن

 گفتم َدله نباش مردم داری کن ...
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 تو گوشش نرفت . اخرشم جوون مرگ شد . حاال ...

 سر اشتباه اون ... خیال میکنی دیگه نادونم؟! هیچ

 کاری بلد نیستم؟! حرف واسه گفتن ندارم ؟! چون این

 !داغ رو پیشونی تا ابد هست رو بخت من ؟

 ..... یک نفس عمیق به ریه هایش کشید و گفت: دختره
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 .... گوهر لب زد: خب

ر  ِ  

 درچشمهای گوهر خیره شد و گفت: دختره ، دخت

 شوهر... رویاست ! با این اوصاف بازم میگی برو

 !بگیرش؟

 .ماتش برده بود

 . چند ثانیه در چشمهای مشکی رنگ راستین خیره شد

 کف دستش را به زمین آشپزخانه تکیه داد وروی



 پاهایش سوار شد و پنجره ی آشپزخانه را باز کرد ، از

 توی کشو پاکت سیگاری بیرون آورد و لب زد : چی

 شد ؟! دیدی ُکپ کردی ! من میگم تو میگی بگو بگو

 بگو ... بیا . حاال چی ؟! باز برم بگیرمش؟ باز سینه

 سپر میکنی میای جلو میای تو شیکمم که دختره هزار

دارههزار هنر داره سواد   

 اله بله .... بازم راضی ای؟! بازم گردنبند بیست و ...

 چهار عیاریتو دو دستی تقدیمش میکنی ؟! یا پارچه ی

 از کربال تبرک کرده اتو ؟! بگو دیگه گوهر ؟! ساکت

 . بود

 مشت عاصی اش را روی کانتر کنار سینک کوبید و

 داد زد: پس چی شد؟ همه ی وعده وعید ها چی شد
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 ؟!!!! همش کشک بود؟! رو هوا بود؟! با همه آره با

 منم آره گوهر ؟! با منم رو هوا حرف میزنی؟! حاال

 دختره شد اخ

 پیف؟! شد نه !؟ شد تف سرباال ؟! هی بگو بگو بگو

 بیا گفتم ....
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 !گفتی سبک شدی . نشدی ؟-

پوفی بکشدلبخند نشسته روی لبهایش ، باعث شد   

 !و بگوید : حاال چی ؟



 حاال هیچی . زنگ میزنم به باباش... میگم یه وقت-

 . بده

 . بریم یه توک پا از نزدیک زیارتشون کنیم

 عرق کرده بود ، دستی به گردن خیسش کشید و

 ...خسته گفت: حرفهایی میزنی

 !چرا ؟! مگه همینو نمیخوای ؟-

- میخوام . گیرنه . اینو نمیخوام . اصالنمیدونم چی   

 افتادم

 زنیکه رفته با بابای دختره اوک شده... زنیکه مادر .

 من ! زنیکه روآوار شده رو خانواده ی سه نفره ی اونا

 ...زنیکه کیه ؟ رویا! رویا کیه ... مادر امیر ........

 امیر

 کیه ... ! همون زنه که چشمش پی برادر شوهر

 پک وپولدار شوهرش بود!!! گوهر

 ....لب فرستاد زیر دندان هایش

 .گونه هایش سرخ شده بود
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خاموش را راستین چنگی به موهایش زد و سیگار  

 میان لبهایش گذاشت و گفت: بابای دختره نمیدونم چه

 مرگشه ! جادو شده چیز خور شده عقل نداره مغزش و

 خر گاز زده من نمیدونم! ... دست از سر رویا



یداره! گفتم باشهبرنم  
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 عقدش کن ! رویا غمزه میومد این اونی که میخوام

 نیست

 جونم باال اومد تا چسبوندمشون به هم که رنگ .

 شرعی بگیره ریخت نحسشون! کلی از جیب دادم باج

 ... دادم

 ماشین بخر خونه بخر که بمونن کنار هم من نفسم باال

! ولی تهش چی؟! تا آخر عمر بیاد از دست اون زنیکه  

 تو چشمهای دختره زل بزنم چی میبینم ؟! چی میبینم من

 !؟! تو بگو چی میبینم؟! عروسم بشه ... بعد چی ؟

 نمیگه تو پسر همون زنی هستی که مادر من بابتش

 ... جون داد ؟! گوهر ناله کرد: یا فاطمه ی زهرا

البخند به لب های کبودش نشست : زودتر از این ه  

 ! باید کمک طلب میکردی گوهر.... زودتر از اینها

 قبل اینکه مادر بدبخت دختره پاش برسه به سینه ی

 ... قبرستون

 ولی حاال چی ؟! مادرم باال خره دووم آورده با یه مرد

 داره زندگی میکنه عقد دائم ! یه دختر بدبختم این وسط

 هست که االن نه میدونه کیه نه میدونه چیه نه
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 اصالچه برنامه ای داره و هیچی ... هیچی ! مخش



 خالی شده! از من بپرسی میگم جنون گرفتتش.... از

 خودش بپرسی میگه تصادفه سرش ضربه خورده ولی

 گوهر حقیقتش اینه

 !من تا آخر عمر چطوری تو چشمهاش نگاه کنم ؟....

 چی

 بگم اصال؟! بگم ببخشید؟! بگم معذرت ؟! بگم شرمنده

.... 
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 فریاد زد: من چیکار کنم با این وضع گه زندگیم ؟! همه

 جا رو گند برداشته نگاه کن ... اطرافتو ببین.... بوی

 لجن و

 .... حس نمیکنی ؟! من بو گرفتم ! بوی کثافت

آب چکان یکگوهر به سختی از جا برخاست ، از   

 لیوان برداشت و زیر شیر آب گرفت، با دستی که

 میلرزید لیوان را به سویش گرفت و گفت: سرخ شدی

 مادر . آروم باش. لیوان را پس زد و گفت: اصالبرای

 چی بی خبر پاشدی اومدی اینجا ؟! میترسی با این

 !پوالی غیرحالل گند بخوره تو زندگی باقی نوه هات ؟

ی که حالل نیس قراره ببخشم! یعنینترس... اون بخش  

 !قراره مدرسه بسازم . هرچی هم که االن دستمه حاهلل

 ترست بابت اینه ؟! نترس. نگران عروستی که عاقبتش



 ! چی میشه؟ اونم عاقبت بخیر شد . غصه ات تورجه

 پی شومیگیرم توبه کرده باشه برش میگردونم سر

 زندگیش با عالیه .... نکرده باشه یه کار
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 میکنم برگرده همون هلفدونی ای که بود ! غصه ی

 منو میخوری... نخور . میگذره این روزا ... حرف

 !دیگه ای هست ؟

 !داری بیرونم میکنی ؟-

 سیگار خاموش را میان انگشتهایش نگه داشت و

 . چنگی به موهایش زد و گفت: نه . بمون . من میرم

وزش را مشت کرد و گفتخواست برود که گوهر بل : 

 من هرچی داشتم و نداشتم پات ریختم مادر .فقط دنیات

 نیاوردم
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 پای درس و مشقت بیدار بودم حالیم نمیشد ولی بودم

 کنارت نبودم؟! پای تب و دل پیچه ات نبودم؟! بزرگ

 ... شدی پای درد زانوهات بابت قدت نبودم؟! بودم

 گفتی میخوای بری این رشته . اکبر نمیذاشت ...پای

 خواسته ات بودم ... نبودم؟! مگه النگوهامو نفروختم

 برات ؟! مگه پشتت نموندم بابت صحرا .... حاال پسم

 میزنی ؟! پیر شدم از کار افتاده شدم

 ولی حاال هم پات میمونم . میخوای برم باهاش



 !حرف بزنم؟

- گوهر . واسه خاطربری چی بگی؟ مادرش مرده   

 !مادر من ، مادرش مرده

 براش مادری میکنم قد عمری که واسم مونده . بلدم-

 به خدا . دو تا پسر... چهار تا نوه . اینم میذارم رو

فایده داره؟-چشمم .  ! 

 اشک چکیده الی چروک های گونه اش را با پشت

 دست پاک کرد: محبت آدما رو رحیم میکنه مادر . از

تسنگ که نیس  ... 

 .من از سنگ شدم-

 خدا اون روز ونیاره . نشنوم اینو بگی ها . به جای-

 . این حرفها .... بهش محبت کن . دلشو به دست بیار
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 توجبران کن . بذار جای خالی مادرش .... با تو پر

 . بشه

 شاید قسمت این باشه . اشتباه یکی دیگه رو تو جبران
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 کنی.... تو خوبی کنی ... تو خوب باش اگر بهت بدی

 میکنن . دلشو به دست بیار. بهش محبت کن . زن

 .... محبت میخوادفقط. چشمش پی عشقه و مهربونی

 به خدا

 هیچی دیگه نمیخواد . منو ببر پیشش بذار باهاش



 . حرف بزنم

 دستی به پیشانی دردناکش کشید و گفت: بری چی

 بگی آخه ! بیخیال . بذار بگذره . بعدا حرف میزنیم

. 

 . دیگه حاال که حرفش پیش اومد ... عقب ننداز-

 ... حداقل نشونم بده عکسشو

 :لبخند بی صدا و کم جانی روی لبش نشست و گفت

 . خوشگله ببینیش خوشت میاد ازش

 چانه اش لرزید، سر جلو آورد پیشانی اش را به سینه

سباند و گفت: انقدر بهش محبت کنی ستبر راستین چ  

 که یادش بره چی به سرش اومده . تو بلدی .... من ...

 . پسرمو خوب میشناسم

 :فصل هفتم
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 آفتاب اردیبهشت پهن شده بود در خیابان . نای بلند

 شدن نداشتم . سرم درد میکرد . تمام شب گذشته

 معطل این بودم که هدی برایم فایل را بفرستد . گفته

 بود فایل را گم کرده ! چتی با او نداشتم و هرچه گشته

 .بود نتوانسته بود فایل را برایم ارسال کند

 بهارک ترسو هم جرات اینکه برایم چیزی که متعلق



 به خودم بود را ارسال کند نداشت . همه ی دنیا

تا من به آن چیزی که دست به دست هم داده بودند  

 !میخواستم نرسم

 . با صدای تقه ای که به درخورد ، روی تخت بلند شدم

 رویا سرش را از الی در تو کشید و گفت: با من کار

 نداری؟

 . نه-

 دارم میرم خرید . چیزی نمیخوای ؟-

 ! نه مرسی-

 سر تکان داد و با یک خداحافظ از خانه بیرون زد

ای بسته شدن در آمد . به،توی عالم خودم بودم صد  

 سقف اتاق زل زده بودم ، تصویر مادرم در پیش

 . چشمهایم روشن و شفاف بود

 دستم را باال گرفتم ... توی آسمان خیالم با سر

 ... انگشتم نوشتم : محسن
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 این اسم مدتی بود که توی سرم می چرخید بی اراده

 . به زبانم می آمد و چیزی از او به خاطر نداشتم

 نوشتم : ماریا ... در چشمهایم اشک نشست . نفر سوم

 نوشتم راستین حکمت ! عکس امضایش را در آن ...

 خانه ی کوچک و محقر داشتم! عکس امضایی که پای



 مجله ای زده بود و یک عالمه مجله و پوستر های

ه برای آن ها مدلمختلف از سر وشکل و برند هایی ک  

 ! تبلیغاتی بود از کت شلوار تا ساعت مچی

 این همه جنون و عشق از کجا می آمد ؟! اصالچطور

 ممکن بود ؟! منی که شیفته ی سینمای هالیوود بودم

 چطور میتوانستم وقتم را برای فیلم های ایرانی

 ... بگذارم؟! منی که دلم میخواست نویسنده می شدم

بت میکرد من کالسهای بازیگریمدرکی داشتم که ثا  

 را رفته ام . کالس های بازیگری همان استادی که

 راستین حکمت در همه ی مصاحبه هایش از او

 ممنون و سپاسگزار بود . با صدای بسته شدن در ،

 وحشت زده از جا برخاستم . رویا به همین زودی

 .خریدش تمام شده بود
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ه سوی در اتاقم رفتم، از دیدنش آنجاروی نوک پنجه ب  

 جلوی در چوبی ، حیرت زده شدم ... باز آمده بود؟! با

 آن همه بی محلی... با آن همه اولتیماتوم ... با آن همه

 !صدایم زد : آهو کجایی ؟ ....

 .در اتاق را کوبیدم و کلید را در قفل چرخاندم
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ه دادم و فکر کردم عاقبتش چهتنه ام را به پشت در تکی  

 می شود؟! چرا ول نمیکرد . چرا دست برنمیداشت.به



 !سکوتم ادامه دادم . دروغ میگفت .همه اش دروغ بود

 از ابراز عشق من تا عقد موقت و همه و همه ، همه

 اش دروغ بود کلک بود . من محال بود احمق شده

 . باشم ! به خودم ایمان داشتم

 در تراس را باز کردم . تراس کوچکی که حفاظ میله

 ای نداشت . دوال شدم ... میتوانستم از نرده ها

 آویزان شوم

 در تراس طبقه ی پایین فرود بیایم و بعد در ...

 سراشیبی پارکینگ ، شاید کمی زانویم میخراشید یا

 ساق پایم درد میگرفت اما از شر این حیوان بی صفت

 . نجات پیدا میکردم

 تقه ای به درکوبید: چرا در و قفل کردی المصب ! تو

 .چرا از من میترسی

 . از توی کمد مانتو وشلوارم را درآوردم

 صدایش می آمد: آهو من فقط میخوام باهات حرف بزنم

 !میخوای ثابت کنم ما با هم بودیم ؟.

 دستهایم میلرزید . نفسم باال نمی

 .آمد
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ینه ی توی اتاق ایستادمجلوی آ ! . 

 آهو ... خوشگلم. در و باز کن . عقد نامه رو ببین-



 .سرم را میان پنجه هایم نگه داشته بودم . میلرزیدم

 صدایم میزد: آهو... در و باز کن . ببین من که بهت

 دروغ نداشتم بگم . آهو به خدا منم آدمم خستم ...این

 ....منصفانه نیست . آهو میشنوی منو

م به عقد نامه افتاد که موعدش گذشته بودچشم  . 
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 .دستم را باال کشیدم ... کلید را چرخاندم

 من را که دید روی زمین خزیده ام لبخند زد ،

 . صورت خیس از اشکم باعث شد لبخندش بماسد

 زانو زد و گفت: چرا گریه میکنی تو خوشگلم؟! آخه

.. به خدا آهوئکم من وچرا غصه میدی من و خودتو .  

 تو خیلی حالمون خوب بود . باعث و بانیشو خدا لعنت

 ...کنه،دیدی دروغ نیست؟! دیدی بیخودی شک میکنی

 دیدی خوشگلم؟! من که گفتم تو عزیزمی نور

 ...چشممی

 ...چرا به من و خودت سخت میگیری

 ببین بهنام_

 جانم ؟! جون بهنام؟-

 !به همین زودی خام و مخلصم شده بود؟

کاری نداره میشیم-االن که عقد نیستیم!  _ . 
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 من و من کردم: خب چرا عقد دائم نمیشیم؟ چرا عقد



 موقت ؟! چرا همش موقتی ! چرا یک ماهه ... چرا

 !دوباره تمدید نشده ؟

 بذار از راحل جدا شم بعد ... میرسم خدمتت خانم_

وشگلمخ . 

 ببین تا وقتی جدا نشی.... نمیتونی منو داشته_

 . باشی ! همینطوری که نمیشه

 داشتم زمان می خریدم .بابت چه نمی دانم .دنبال راه

 فرار بودم. راه دررو ... راه گریز . همه ی راه ها

 رابسته بود . ابرودرهم کشید: چی میگی آهو ! خودت

پشت ماجرا میدونی بخوام طالق بگیرم چقدر ماجرا  

 میشه . من االن احتیاج به آرامش دارم عوض اینکه

 !منو آروم کنی... من از کی ابزار شده بودم؟

 نگاهم تیره شد و گفتم: یعنی من فقط برای تو حکم

 !قرص آرام بخش و دارم؟

 :با قدرتی که نمی دانم از کجا آمد، سرپا شدم و گفتم

کمهر وقت از راحیل جداشدی بعد بیا بگو آهوئ  .... 

 عشقم
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 عزیزم . چه معنی داره مرد زن دار انقدر قربون

 !صدقه ی دخترمجرد بره

 فرو ریختم دیگر هیچ پلی در من نمانده بود . هیچ



 ستونی

 هیچ سقفی... دیواری ! ویران ویران بودم . با ...

 .... خاک یکسان

 هر وقت از راحله جدا شدی حق داری اسم منو_

 .بیاری

 لبخندی زد و گفت: انقدر لج نکن . انقدر بچه بازی

 . درنیار . خودت میدونی که چقدر برو و بیا داره

 مگه دوستم نداری؟ مگه عاشقم نیستی... مگه نمیگی-

 دیوونه ی منی ؟! پس چه مرگته ؟! چرا از زنت جدا

 نمیشی؟! مگه نمیگی من و تو کلی با هم قول وقرار

تیم عهد داشتیم. خب جدا شو ... بیاداشتیم . وعده داش  

 جلو ! نمیشه که هم اون باشه هم من . تو مگه مال چند

 نفری؟! آدم عاشق میشه قلبش مال یه نفر میشه ... نه

 !دو نفر همزمان

 .من ندارم مهریه ی اونو بدم-

 خب من چیکار کنم؟! بشم یه زن آویزون؟-
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- لم. تو تکی... تو یدونه ا یتو آویزون نیستی خوشگ  . 

 . این حرف ونزن

 با نفرت لب زدم: تو هر وقت از زنت جدا شدی طالق

 گرفتی... اون موقع بیا جلو . اون موقع سینه سپر کن



 آهو میخوامت . عقد باطل شده و روزایی که گذروندیم

 تموم شدن . حاال این آدمی که جلوت ایستاده حاضر

رتباطی داشته باشه در هیچنیست با یه مرد زن دار ا  

 ! شرایطی

 مرد زن دار ! بابا اون زن نیست عفریته است ! زنیکه-

 مثل گاوه . چهار تا کتاب نمیخونه . من جوونیمو

 ! گذاشتم وسط. زورم کردن ... سنتی بود ندیده نشناخته

 چشام باز شد دیدم تو مثل فرشته ای ... آدم عاشق زبون

میگی . من میخوامت . همهنفهمه آهو .من نمیفهمم چی   

 !جوره

 . میخوای زنتو طالق بده ... باخیال راحت بیاجلو-

تو رطب شیرین-نمیشه که هم خر و بخوای هم خرما!   

 ! عسل منی

 ...پوفی کشیدم : چرا نمیفهمی

 .انقدر سخت نگیر-

 . انقدر زور نگو به من
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 . با تمام قوایم توی صورتش سیلی زدم

 با چشمهای پر از خشمی به من زل زد . صورتش

 . هنوز از ضربه ی انگشتهایم مایل مانده بود

 چشمهایش خون نشست و با غیظ غیر قابل کنترلی به



 سمتم حمله کرد ، فرا رکردم از اتاق بیرون دویدم به

 آشپزخانه دویدم . یک کارد بزرگ برداشتم

که به سویم می آمد با نفس نفس گفت: بذارش درحالی  

 .کنار . آهو اون چاقو تیزه شوخی بردارم نیست

 با صدای ضعیفی گفتم: برو بیرون بهنام .برو بیرون

 .انقدر اذیت نکن . تو همه ی حرفهات دروغه

 مالیم شد : چه دروغی قربونت برم چرا همچین میکنی

اتومی بدن وچاقو را زیر گردنم گذاشتم و گفتم: من آن  

 میدونم بهنام . اگر االن شاهرگمو بزنم تمام خون تنم

 تخلیه
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 میشه قبل از اینکه اورژانس برسه . تمام چنگ و جدال

 ! و لباس پاره ام هم نشون میده که تو بهم حمله کردی

 ! پس گمشو تا قبل از اینکه تا اخر عمرت گیر بیفتی

با صدای چرخش کلید در قفل خواست چیزی بگوید که  

 !در، صدای فرشته ی نجاتم آمد رویا لب زد: باز تو ؟

 و یک بوی خوش مردانه ... نگاه بهنام سیاه تر شد و

 ! غرید: تو این جا چه غلطی میکنی سوسول بچه قرتی

 از دیدن سایه اش وسط سالن خانه ، قلبم نامربوط به

 .تپش افتاد

در رها کرد و با حرص رویا کیسه ها را همان جا پای  



 گفت : تو باز کلید انداختی به این خراب شده اومدی

 تو؟! خجالت نمیکشی ؟! این خونه سر و صاحب نداره

 مظلوم مانده بودم یک گوشه . لب برچیدم ودلم .

 میخواست میان این دیوان عدالت تشکیل شده که

 میانشان من غریب بودم حکم برائت بدهند ... حکم

د . حکم بدهند که مردک بی همه چیز کلیداخراج بدهن  

 . را پس بدهد و دیگر سر زده به حریم من وارد نشود
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 چیز بیشتری نمیخواستم! فقط یک خانه ی امن! حتی در

 ....پایین ترین نقطه ی شهر
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 حتی با دری زنگ زده و دیوارهایی آلوده! فقط امن

 باشد

 پای سفره اش هر آدم بیگانه ای ننشیند و چنگ به جان

نزند من  . 

 . همین برایم بس بود دیگر آرزو نداشتم

 در جواب بهنام بی حوصله گفت: خیلی محترمانه

 برو بیرون . وگرنه خیلی نامحترمانه پرتت میکنم

 بیرون! سینه جلو داد و مثل خروس جنگی به یقه ی

ر میان پنجه هایشراستین حکمت چسبید ، کتش را د  

 گره زد و گفت: من نگفتم تو یکی حق نداری لشتو

 بیاری اینجا ؟ رویا هین کشید و راستین پنجه هایش



 را به ساعد بهنام رساند و گفت: میری بیرون یا با

 !اردنگی پرتت کنم بیرون؟

 یقه اش را رها کرد . کاری ازش ساخته نبود . نیم

ت: خیلی دورنگاهی به سرتاپای او انداخت و گف  

 .برداشتی آقای بازیگر . ما به هم میرسیم

 شانه ی القیدی باال انداخت و گفت: برسیم نرسیم

 خیال میکنی دیگه برای من مهمه ؟! یا فرقی میکنه

 !؟
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 بهنام زهرخندی زد و گفت: فرق نمیکرد االن اینجا

 نبودی

! 

جوابشدستهایش رادرجیب شلوار فرو برد و در   

 گفت: اومدم احوال پرسی دختر شوهر مادرم . از

 !نظر شما موردی داره ؟
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 وگردن دراز کرد و با لبخندی که به من تقدیم میکرد

 گفت: احوال شما آهو جان . بهترین؟! کسالت برطرف

 شد ؟! لب روی لب نگه داشته بودم و کلمه ای از دهانم

 در نیامد. بهنام خواست چیزی بگوید که انگشت سبابه

 . را روی بینی گذاشت و گفت: فقط برو . روز خوش

 در را برایش باز کرد کنار ایستاد و منتظر ماند



 . تا گورش را گم کند

 با حرص از خانه بیرون زد و من تازه یادم افتاد بدنم

 احتیاج به اکسیژن دارد، نفس های حبس شده ام را از

 دهان بیرون کردم و رویا نگران جلو آمد و گفت: باز

 اومد اذیتت کرد؟ این چه ریخت و قیافه ایه ؟! نکنه

 !جدی جدی با هم صنمی دارین هان؟

 :صدای متحکمش در فضای خانه ی محقر ما پیچید

 رویا

!!! 

 :رویا ابرو درهم کشید و بی حوصله رو به او غرید

! اینجا خونهببین منو توی چه مخمصه ای انداختی  

 ! نیست که گاراژه ! همه هم که دسته کلید دارن

 دیدم به مادرش میخندد . یک لبخند بزرگ کنج لبش

 آمده بود و رویا زود رو برگرداند و با غرغر به اتاق
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 . خواب مشترکش با پدرم رفت و دیدمش که جلو آمد

بریمرو به رویم ایستاد و امرانه گفت: بپوش  ! 
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 بوی عطرش در

 خانه پیچیده بود . یک عطر مردانه و تلخ که شامه ام از

 تندی اش میسوخت . پاکت سیگار را بیرون کشید و

 درحالی که دستم را روی سینه ام گذاشته بودم بی



 اهمیت

 روی مبلی نشست و با روشن کردن

 . سیگارش سرگرم شد

 . خودم را جلو کشیدم

صدای ضعیفی تشکر کردم که پرسید: باب  ت ؟ با ! 

 . در چشمهای سیاهش خیره ماندم

 بابت؟! نمیدانم . بابت همین که امده بود . او را بیرون

 کرده بود ... بابت اینکه پسرعموی بدبخت من یقه اش

 را گرفته بود! بابت اینکه حس میکردم چون

 ...نمیشناسمش

 اوضاع خیلی بد است و حس آدمی را داشتم که کوله

 باری از گناه به روی دوشش سنگینی میکرد ! بابت

 همه چیز... یک لنگه ابرو باال داده بود و نگاهم

 میکرد. دیدم به رویا دستور داد تا کلید ساز بیاورد و
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 مغزی قفل را عوض کند . یک آکاردئون فلزی هم به

خانه نصب شود در . 
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 !رویاغرو لند میکرد: شدم خدمه ی خانم دیگه

 !پیشونی منو کجا میشونی

 نمیتوانستم به او خرده بگیرم .با پدرم ازدواج نکرده بود

 که به پا و نگهبان من باشد . حاضر و آماده به سالن



 .آمدم

 به محض دیدنم از جا برخاست، سیگارش هنوز

ده بود ، در راباز نگه داشت و اجازه دادتمام نش  

 . اول من از خانه خارج شوم

 بی هیچ سوالی از پله ها پایین رفتم . پشت سرم می

 :آمد. دلم به بودنش قرص بود . مغزم مدام میگفت

 الاقل بپرس کجا میرویم ... چیزی مانعم میشد . هرجا

 ... میرفتیم

رمهرجایی من رامیبرد! مطمئن بودم امنیت دا  . 

 .حداقل امنیتم بیشتر از این خانه بود

 دزدگیر مازراتی را که زد ، لبم را گزیدم جلوی در و

 ...همسایه ... این اتومبیل. این صورت بدون پوشش

 .فقط عینک دودی زده بود به چشمهایش

 پشت فرمان که نشست . مغزم هشدار داد : او یک

ند! وجنتلمن واقعی نیست که در را برای تو باز نمیک  

 !!! دلم غرید: هیس

Romanbooki 2کالکت 

338 

 وظیفه نداشت . روی صندلی شاگرد که نشستم ، پایش

 را روی پدال گاز گذاشت و با یک جهش از کوچه

 بیرون زد ،
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 سرعتش آنقدری باال بود که ناچار لب به اعتراض



 :گشودم

 !یه کم آرومتر لطفا

 از جمله ام نیم نگاهی به من کرد و گفت: خوبه

 پسرعموت زبونتو نبریده. هنوز سرجاشه ! پشت چراغ

 . قرمز متوقف شد

 نگاهی به نیمرخ جدی و کسلش کردم و گفتم: بابت

 . مغزی در ممنون

 پوزخندی به لبش نشست و در سکوت پایش را روی

 . پدال گاز گذاشت و چراغ قرمز را رد کرد

کشیدم و گفتم: البته مادر شما موظفنفس عمیقی   

 نیستن که اینجور کارها رو انجام بدن . با طعنه لب

 !زد: اینجور کارها؟

 دستم را به داشتبرد چسباندم. طوری الیی میکشید

 که نفسم باال نمی آمد ، چقدر عجله داشت . همیشه

 !اینطور جنون آمیز رانندگی میکرد؟

ظورت چی بود؟صدایش آمد: کدوم کارها دقیقا؟ من ! 

 . لحنش تند و تندتر شد

 سرعتش را کمی کم کرد ، نگاه از جلو برداشت و

 !رو به من داد زد : کری ؟! کدوم کارها ؟
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 ...عوض کردن مغزی در...رفتن پی کلید ساز-



 . منظورم اینجور کارهاست
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رون داد . لپحس کردم یک نفس راحت از سینه بی  

 هایش را باد کرد و چند ثانیه فقط به رو به رو خیره

 . شد بدون اینکه حواسش به اتومبیل ها باشد

 !با صدای ضعیفی گفتم: من حرف بدی زدم؟

 !نگاهی به من انداخت و لب زد: اذیتت کرد؟

 . بحث عوض شد . منگ شده بودم

 پنجه ام بی اراده مشت شد و صدایش آمد: واقعا کر

 .... شدی یا

 . اذیتم کرد ... اذیتم میکنه . من قبال عقدش بودم-

 صدایش آمد: میدونم! ولی باطل شده درحال حاضر

 ! هیچ ربطی به همدیگه ندارید

 پیشانی ام از درد تیر کشید ، دلم نمیخواست مثل دفعات

 قبلی به جنگ و جدال ختم شود

 به نظر می آمد اعصاب درستی ندارد . مرد مغرور .

 و خودشیفته ای بود . حس میکردم هرکالمم یک خط

 از چوب خط های باقی مانده ی اعصابش را کم میکند

 و در نهایت وقتی عصبانی شود من را به باد کتک

 میگیرد . هرچند که کتک را به فتح شدن توسط یک

 !ادم ترجیح میدادم



 . وارد اتوبان مدرس شد ، نمیدانستم مقصد کجاست
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 بدنه ی کیفی که روی پاهایم قرار داشت را محکم

 !فشار دادم و گفتم: شما میدونستید؟

 . پوزخندی روی لب آورد و من را بی جواب گذاشت

 حرفم را ادامه دادم: شما میدونستید که من با پسرعموم

 !که زن داشته عقد بودم؟

 !لب زد: یک ماه

چشمهایم سیاهی میرفت . صورتمکرخت شده بودم .   

 داغ

 کرده بود و کف دستم را به پیشانی دردناکم چسباندم و

 !گفتم: پس حقیقت داره؟

 . جوابی نداد

 با چشمهای پر آبی نگاهش کردم و گفتم: من واقعا

زن دار ؟!همین قدر چیپ و احمقانه شدم زن یه مر  د  

 !نه؟

 نیم نگاهی به چشمهای اشک آلودم انداخت و من سرم

 را

 به پشتی صندلی تکیه زدم و گفتم: چطور تونستم با

 خودم

 !اینکار وبکنم



 ! دلیل داشتی-

 !نگاهش کردم . داشت دلداری ام میداد؟
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 !لب زدم: دلیل؟! چه دلیلی داشتم؟! چطوری تونستم ؟

که میشه با تکیه به اون عقد کدوم علتی اونقدر محکمه  

 یه مرد متاهل شد؟! اونم من ! من چنین آدمی

 ....نبودم

 . من که نیاز مالی نداشتم . من درس خونده بودم

 دانشگاه
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 رفته بودم. برای خودم فکری داشتم... سرمشقی

 ...داشتم

 !من چطور تونستم اینکار وبا خودم بکنم؟

نفجا  ر همزمان رخ دادهدر سرم هزار ا  

 . بود

 آرنجهایم را روی پاهایم گذاشتم و سرم را توی

 . دستهایم نگه داشتم وگفتم: من یک ماه عقدش بودم

 همه چیز قانونی و شرعی بوده ... یادم نمیاد ولی

 !گذشته ی من بوده

 !دو دستی تو سرم کوبیدم و داد زدم: چرا یادم نمیاد

 ...... چرا یادم نمیاد

ر اتوبان متوقف شد و لب زد: هی هی چیکارکنا  



 میکنی ! حاال بزنی توی سرت یادت میاد؟! آروم

 ! بگیر

 با چشمهای خیس نگاهش کردم و گفتم: تو از

 !کجا میدونی؟

 لبخندی زد و گفتم : بگو تو رو خدا بگو از کجا

 ... میدونی
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 !من و تو چه نسبتی داریم با هم؟

 با طعنه لب زد: من پسر زن باباتم

! 

 .جز اون!!!!! جز اون نسبت... تو یه بازیگری-

 سیمرغ برنده شدی... خیلی هم درگیر حاشیه ای! از

 فیلم اخیرت انصراف دادی ! کلی نقد و فحش و

 توهین هست توی اینستاگرامت! به خاطر لغو کردن

 قراردادت با تیم حامد
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و آیت درخشان! هم بازیت پناه روشن بود درویش  ... 

 همه بهت بد و بیراه گفتن! ممنوع التصویری.... معلوم

 نیست کی هستی چی هستی ! ولی از زندگی من خبر

 داری

 چطوری ممکنه ؟! چطور ممکنه من با یه بازیگر پر

 حاشیه انقدر صمیمی باشم که اون از زندگی من تا این



 حد

 ! خبردار باشه

کردم: وایناله   ... 

 .هنوزکناره ی اتوبان متوقف بود

 . تهوع داشتم . معده ام را مثل یک ادامس میکشیدند

 دستم را روی شکمم فشار دادم و صدایش زدم: راستین

آقاشو-تو رو خدا بهم بگو ... ما چی بودیم برای هم؟!   

 .جا انداختی

 !!! جیغ زدم : چه آقایی وقتی همه چیز منو میدونی

مردانه ای کرد و به رو به رو خیره شد . ازخنده ی   

 این بازی چه لذتی میبرد . از این نادانی من ... از این

 جهل بی سرانجام من ... از این دردی که مثل پیچک

 راه گلویم را بسته بود . چه کیفی میکرد از این همه

 ! رنج و عذاب من

 ....... صدایش زدم: راستین

Romanbooki 2کالکت 

348 
Romanbooki 2کالکت 

349 

 هرچه التماس بود در لحنم موج میزد . نگاهش را از

 رو به رو به سویم انداخت و کمی سخاوتمند از

 . چشمهای مشکی مهربانش نصیب حالم شد

 یک لبخند کمرنگ روی لبش آمد و گفت : حاشیه

 . های کاری من یه بحثه . ارتباطم با تو هم یه بحثه



 ارتباط من وتو چی بوده؟! یه ارتباطی بوده . قطعا-

 بوده

 مگه میشه همینطوری روی هوا تو همه چیز و ...

 بدونی

... 

 . کاری بود ! البته فکر میکنم-

 در صورتم نگاهش را چرخاند و گفت : قرار بود

 . تئاتر کار کنیم

 نمیدانم چقدر در صورتش زل زدم ... چند ثانیه . یا

 دقیقه

! 

بود میان آن همه تشویشی که به جانم گرفتارهرچه   

 :بود یک لبخند کم جان روی لبم نشست و گفتم

آره-تئاتر؟!   . 

 نگاهم را به اتوبان چرخاندم و اتومبیلهایی که با

 . سرعت از کنارمان میگذشتند
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 یک نفس عمیق کشیدم وگفتم: تئاتر کار کردن با

 ! یه بازیگر سرشناس

رفی نزدح  . 

Romanbooki 2کالکت 

351 

 پس حداقل توی این گذشته یه چیزی هست که-



 !بهش افتخار کنم

 سنگینی نگاهش را روی صورتم حس میکردم، چشم

 در چشمهایش دوختم و گفتم: خودمو به آرزوم رسوندم

 !تئاتر اجرا شد؟! توش خوب بودم؟! اسمش چی بود؟ !

ه حسی داشتماضافه کردم: چه حیف که یادم نمیاد چ  

 !وقتی آرزوم برآورده شده بود

 :صدای تلخش آمد

 اجرا نشد . تو تصادف کردی. حاال هم که چیزی به-

 . خاطر نمیاری ! نمایش به بایگانی پیوست

 سرخورده نگاهش کردم و گفتم: پس ارتباط ما

 !کاری بوده؟

 شانه باال انداخت و به رو به رو زل

نبوده؟-زد.   

 نمیدونم . تو یادت نمیاد منم برای ارتباطمون-

 . تیتری تعیین نکرده بودم

 ما اونقدر نزدیک بودیم که تو بدونی من عقد-

 .... پسرعموم بودم و

 . سکوت کردم

 با مکثی که از جانب من طوالنی شد ، باال خره

 !پرسید: و چی؟
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نگاهش کنم . اما مغزم را مثل خورهخجالت کشیدم   

 داشت میخورد . گلویم خشک شده بود و لبهایم چاک

 . چاک شدند

 به سختی آب دهان نداشته ام را فرو دادم و با صدای

 :خفه ای گفتم: ما ارتباطی.... داشتیم؟! زمزمه کرد

 !ارتباط؟

 . در چشمهایش زل زدم

اییک نفس عمیق کشید و گفت: ببین چه ماجرایی بر  

 ! ما درست کردی

 پایش را روی پدال گاز گذاشت و باال خره حرکت کرد،

 دیگر جان سوال پرسیدن نداشتم، حرفی هم نزد . فقط

 دیدم ابروهایش را درهم فرو کرده بود و تا رسیدن به

 .مقصد ، دو سیگار کشید . دلم میخواست مانعش میشدم

 . نمیدانم چرا حس میکردم سرتاسر بدنش منقبض است

 .از انقباض ماهیچه هایش ، تمام تنم درد گرفته بود

 از کوچه پس کوچه رد شد و هزار فرعی تو در تو ،

 در آخر از ولنجک سردراوردیم و مقابل یک

 ساختمان پزشکان توقف کرد . به پنج شش تابلوی

 ساختمان که معرف دکترها و متخصص ها بودند نگاه
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 .... میکردم . روان پزشک ... فوق تخصص غدد



 ... متخصص ارتوپدی
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 متخصص اورولوژی... متخصص قلب... فوق

 ! تخصص زنان و زایمان

 !صدایم کرد : هی.... کجایی ؟

 انگار گوسفند جا مانده از گله اش بودم .با حرص به

 !صورتش زل زدم و لب زدم :هی ؟! هی یعنی چی ؟

 جفت ابروهایش را باال داد و طوری نگاهم کرد که

 حرص کالمم از ترس در غارپنهان شد . کارت سفید

 رنگی را به سمتم گرفت و گفت: برو زودترکارتو بکن

 !برگرد ! من هزار تاکار دارم عالف تو شدم

 به کارت سفید نیم نگاهی کردم . دکتر مینو جاهد ،

 . فوق تخصص زنان و زایمان

ساختمان برگشت و چشمهایم از ساختمان به نگاهم به  

 کارت که آدرس طبقه و واحد درش قید شده بود . آب

 دهانم را قورت دادم که با سر انگشت سبابه ضربه ای

 به کارت کوچک میان دستم کوبید و گفت: پیاده شو

 !دیگه چرا خشکت زده ؟

 دهان باز کردم تا چیزی بگویم . کلمه ها خشک شده

 بودند

بی آب و نور ماندن ... توی دهانم جوانه نزدهاز  .  



 . خشکیده بودند

 !هان؟! چته ؟-
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 به تته پته گفتم: .بب....برم .... برم چیکار ... کنم ؟
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 !درمورد مامایی اگر سوالی چیزی داری بپرس دیگه-

از من خیلی روی رشته ات شناخت ندارم ! نمیدونم  

 پس خودت برمیای یا دانشت بهت این گرا رو میده که

 از پس خودت بربیای یا نه! ولی کارش خوبه ! از

 . آشناهاست . چشکمی به من زد

 هنوز نشسته بودم که خسته شد از دستم و گفت: برو

 ... دیگه! پیاده شو

 لب زد: برو ببین چه خبره ! کال بی خبری خوب

 ... . نیست

 .دیگرنماندم باقی جمله اش را بشنوم

 دیدمش که خندید و من با گونه های قرمز شده کیف و

 . کارت را بغل زده به سوی ساختمان پزشکان دویدم

 یک نفس خودم رابه مطبش رساندم، همان لحظه که

 . اسمم را گفتم منشی گفت که میتوانم وارد اتاق شوم

قهکارم طولی نکشید . شاید کمتر از ده دقی  ! 

 آن ده دقیقه برایم جهنم بود ... بعد انگار فرشته که من

 را اشتباه آورده بود جهنم ، یک پارچ آب خنک به



 روی صورتم پاشید و لک لک کنان ازپله ها پایین

 آمدم . از
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 دیدنش توی ماشین میتوانم بگویم آن لحظه دلم هزار

را با هم و همزمان تجربه کرد حس مختلف  . 

 میتوانستم به او تکیه کنم .بولد ترین حسی که

 دروجودم ریشه زده بود همین بود . حمایتم میکرد ، با

 همه ی کج خلقی ها ، بد اخالقی ها و بی حوصلگی

 . هایش... اما در نهایت ، کنارش حس غریبی داشتم

 ... حسی عجیب

ان همزمانحسی مشابه با شکستن بیست استخو  .... 

 حسی مشابه با بغل گرفتن یک نوزاد تازه متولد شده

 در کنارش بهار بودم، زمستان هم بودم.... پاییز !

 . عاشق بودم... یک تابستان گرم هم بودم

 برگه ی توی پاکت را توی کیفم گذاشتم و زیپش را

 کشیدم، با گام های آرامی جلو رفتم، نمیخواستم

به شیشه کوبیدم که شیشه رامزاحمش شوم . دو تقه   

 !پایین داد و گفت: اوضاع مرتبه؟

 لبخندم را نتوانستم کنترل کنم . حس میکردم یک

 جگوار پیروزم .... که شکار را از چنگال شیر بیرون

 کشیده بود
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 نمیتوانستم این آرامشی که حاال به جانم ریخته بود .

 .را منکر شوم

 منتظر جواب بود و من به جای جواب تنها یک

 . لبخند محسوس به لب نشاندم

Romanbooki 2کالکت 

361 

 چینی به بینی داد و سرش رامتاسف برایم تکان داد

 انگار بخواهد با نگاهش بگوید :با این بی تابی های بی.

 ! خودی کسل کننده ات

 در چشمهایش زل زدم و گفتم: ما خیلی به هم

یم نه ؟نزدیک بود ! 

 . پوزخندی زد و گفت: کشتی من وبشین بریم کار دارم

 . ریز خندیدم

 صدایش متحکم آمد : اونم نگهش دار.... پس فردا بهت

 ..... حمله کنه یا بالیی سرت بیاره حداقل

 . جمله اش ناقص ماند

 ودستی به صورتش کشید و یک پوف بلند باال کشید

. ه هایی بگویداز اینکه به خاطر من مجبور بود جمل  

چرا-که دوست ندارد من هم کنارش آزار میدیدم.   

 !نمیشینی؟

 به خودم آمدم دست برداشتم از تماشا کردنش ، روی

 صندلی نشستم و وقتی در را بستم گفت: میرسونمت



 ! خونه

 . ممنون که منو آوردی اینجا-

 !خواهش-
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خیدم وگفتماتومبیلش را روشن کرد که به سمتش چر : 

 ممنون که یه جوری هم حرف میزنی که حس کنم هر

 ! اتفاقی بیفته تو پشتمی

 ! جمع کن خودتو-

 لبخندی زدم و گفتم: ما ارتباطمون خیلی خوب بوده

 !مگه نه؟

 پوفی کشید و لب زد: یه دو دقیقه ساکت باش چقدر

 !!! حرف میزنی

 لبخندم عمیق تر شد ، رویم رابه سمت خیابان

 برگرداندم و فکر کردم : من رامی آورد اینجا ...تا یک

 برگه ی سالمت بگیرم ... و در فعلش من را کنار

 :خودش جمع می بندد

 یک برگه ... یک سند داشته باشیم تا اگر

 یک اتفاق نا به هنگام افتاد ... کنارم باشد

 ؟! همین را میخواست بگوید؟! با من

 !پیگیری کند؟! حمایتم کند؟

ا با کلید باز کرد ، به محض اینکه تنه اش را بهدر ر  



 داخل کشید ، از دیدن چشم های آبی و پر از خشونتش

 یک
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 ! لبخند به لب آورد و گفت: دیدی حالت خوبه

 ! الکی شلوغش میکنی

 با پا در را بست و صحرا کفری از جا برخاست ،

 . کمی لنگ میزد

 دستش متورم بود و کنج لبش شکاف عمیقی برداشته

 بود که زخم دو سه روزه حالی اش میکرد که احتماال

 هرچه میخورد یک سوزشی در ماهیچه ی زیرین لبش

 .حس میکند

 .صحرا فقط نگاهش میکرد

 مقابلش ایستاد و گفت: خیلی خب من اینجام دقیقا باهام

 !چه کار داری؟

- رستاده سر وقتم ! تو مگهشرافت دوباره آرمین و ف  

 قرار نبود حلش کنی؟

 روی مبلی نشست و گفت: کاری که ازت خواستم و

 انجام دادی ؟

 ...پا نمیده . چیکار کنم؟! تا کی برم-

 چقدر خودمو خار و خفیف کنم ! بسه دیگه .وقتی پا

 نمیده یه روز هست دو روز نیست چقدر منتشو



کارش بکشم التماسشو بکشم ! تموم شد رفت پی . 

 یک لنگه ابرو باال داد و با مکثی لب زد: شاید شک

 کرده
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! - 

 !به چی؟
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 ! به ارتباط منو تو-

 نگاهی به آپارتمان انداخت و زیر لب گفت: باید بری

 یه جای دیگه . این جا سه چهار دست چرخیده ولی با

 ! این وجود ریسکش باال ست

 صحرا با تته پته گفت: کجابرم؟ کجا رو دارم برم تو

 این بی پولی . هرچی داشتم و نداشتم که ازم گرفتی

 حاال تازه داری از اینجا بیرونم میکنی؟! قرار بود !!!

 پول شرافت

 بدی... قرار بود پای اون مرتیکه رو از زندگی من

 ببری.... اینطوری قول میدی ؟! همه حرفات شدن

تو چرا نیستی؟! کجایی که همش گوشیتکشک؟! اصال  

 در دسترس نیست! چرا ساسان جواب نمیده . چه مرگت

 شده؟! چرا شبیه اون آدمی که من میشناختم نیستی

 !راستین؟

 لبخندی به لبش آورد و گفت: بگذریم . مگه قراره



 من همیشه یه شکل بمونم؟! چنین قراری با هم

 !داشتیم صحرا؟

- ه بشم طعمه ی آیت درخشان کهمنو آوردی اینجا ... ک  

 به قول خودت از عرش بکشیش به فرش که تو رو با
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 اون مافیاش کشید پایین ... وقتی اون زرنگتر از این

 حرفهاست ! جز اینکه وقت من بیچاره اینجا تلف بشه

 . هیچی عایدت نمیشه ! من دوتا پیشنهاد فیلم دارم
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 ابرو در هم فرو کرد: جفتشون هم زرد و مزخرف

 دزدمونای اتللو حاال باید نقش دسته چندم کنار !

 چهار تا بازیگر چیپ بازی کنه؟ بده دارم کمکت

کمک؟ این کمکه اینطوری؟-میکنم ؟   

 دست به کمر ایستاد و درحالی که خستگی در

 صورتش موج میزد گفت: بهت گفتم به من فرصت بده

 بذار شانسمون رو کنار هم امتحان کنیم .مخصوصا .

 ... حاال که جفتمون راکد شدیم

 خودش را جلو کشید ، روی دسته ی مبل نشست ،

 گفت: میدونی که چه بمبی میشه ! مردم عاشق این

 چیزها هستن . بعد میریم باال ! بهمون کلی فیلم

 ! پیشنهاد میشه

که بهسرش را به پشتی مبل تکیه زد و درحالی   



 اقیانوس های خروشان نگاه میکرد گفت: تو دقیقا از

 انفجار کدوم بمب حرف میزنی؟ کلک داری ؟! صحرا

 عصبی گفت: وقتی سر و صدامون هیچ جا نباشه ،

 ... فراموش میشیم . مگه غیر از اینه؟! قانون سینماست

 قانون تلویزیونه . تو تئاتر کار نکنی ، از تیم میندازنت

عد محو میشی .همینو میخوای ؟! من دهبیرون .... ب  
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 . سال دیگه باید نقش مادر پسر حاجی و بازی کنم

 االن باید
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 !بارمو ببندم . االن راستین .... نه فردا نه پس فردا

 االن

! - 

 !خب حاال پیشنهادت چی هست ؟

- اد کامال منوببین . آیت دیگه هیچ رقمه منو نمیخو  

 دور انداخته جوابمو سرسری میده ،هرچی باشه اون

 که نمیاد پناه و ول کنه ! تو هم بیخیال آیت شو . به چه

 کارت میاد

.... 

 راستین سری تکان داد وگفت: آره . واقعا به چه

 .کارم میاد

 صحرا مشتاق لب زد: اگر با هم ازدواج کنیم مثل



اهویی به پاتوپ صدا میکنه . میدونی که چه هی  

 .... میشه

 ممنوع التصویریت هم به شرافتی کسی چیزی پولی

 . میدیم درستش میکنن. باید به این جماعت فقط باج داد

 راستین هومی کشید: چرا به ذهن خودم نرسید ! پول

 !! حالل مشکالت ه

 صحرا چند ثانیه نگاهش کرد و گفت: داری مسخرم

 میکنی
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 ؟

 :سرش را به عالمت نفی تکان داد
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 نه . چرا . دارم گوش میدم . خب ازدواج کنیم ؟! خبر-

 ازدواجمون هم مثل توپ صدا میکنه نه ؟! پلن بعدی

 !چیه؟!البدوقتی تب وتاب فروکش کرد جدا میشیم آره؟

 . صحرا گفت: حاال کی حرف طالق زد

سوی آشپزخانه رفته صحرا با نگاه دنبالش میکرد به  

 بود

 لیوانی از آب برای خودش پر کرد و در همان حال

 گفت: به کی بستی خودتو ؟! به یه دختری که

 !اصالمعلوم نیست کیه چیه ! چه کاره است؟

 لیوان را توی دست نگه داشت و با تحکم گفت: خیلی



 حرف مفت میزنی صحرا . کار نمیکنی وسایلتو جمع

برو بیرون ! دهانش باز ماندکن از این خونه گمشو  . 
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 با چشمهای خیس نگاهش میکرد . لیوان آبش را با

 . صبر و آرامش جرعه جرعه می نوشید

 با حال غریبانه ای ناله کرد: برم؟! کجا برم ؟! منو

 داری از اینجا هم بیرون میکنی ؟! میخوای

 !سوپراستار چشم آبی کارتن خواب بشه ؟

د زد: سوپراستار چشم آبی... تو که میتونستیزهرخن  

 همین تیتری که میگی بشی .... چرا زدی هرچی

 !ساخته بودیم خرابش کردی؟

 صحرا زانویش ر ابغل زد درحال مالش ساق پایش

 گفت: من خراب کردم خب االن میگم بیا درست

 ...کنیمش

 ....دهنتو ببند انقدر دری وری نگو-

 خبر میاد با پناه روشن جیک تو جیک . خبر میاد با-

 دختر تازه وارد جیک تو جیک تازه در حدی که طرف

 همخونه ات میشه ! خب ... همه ی اینا شانس دارن جز

 من؟! چرا ؟! مگه من عشق اولت نبودم ... مگه دوستم

 نداشتی؟! االنم دوستم داری که اینجام . مگه غیر از

 اینه؟



- ره نکن مغزمو خوردی .... یه دوستیانقدر زنجمو  

 بین
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 ما بود تموم شد رفت . به هردلیلی . حاال هم یا

 کاری که ازت خواستم وبکن یا نمیتونی نمیخوای

 باشه ! مشکلت
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 خونه است .... اینجا بمون . مشکلت بدهی ئه که داره

دگی کن کتاب بخونصاف میشه ! یه مدت تنها زن  . 

 . تئاتر کار کن

 !اینطوری مورد قبول واقع میشم؟-

 :پوفی کشید لیوان را روی کانتر کوبید و گفت

 هرکاری دلت میخواد بکن . من یکی دیگه واقعا

 . درمورد اعجوبه ای مثل تو هیچ نظری ندارم

 درحالی که به سمت درخروجی می پیچید گفت: در و

ن آش و الشت کننروی کسی باز نکن تا نزن  ! 

 من تنهایی سختمه . دلم میخواد یکی کنارم باشه . یکی_

 . که بهش تکیه کنم

 رو به رویش زانو زد در حالی که به صورت بی

 . آرایش و ساده اش نگاه میکرد گفت: هنوز خوشگلی

 جوونی . اگر میخوای سر به راه بشی... دیر نیست

م دیر نیستبرات . اگر میخوای فیلم خوب بازی کنی ه  



 . برات . برات کتاب میارم

 از جا برخاست که صحراگفت: ایت زنگ بزنه

 چیکار کنم؟

 نفس عمیقی کشید و در جوابش گفت: ارتباطتو

 ! باهاش تموم کن

 پس قول و قرارمون چی ؟-
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 چنگی به موهایش زد و رو به او که هر لحظه یک

 . تصمیم میگرفت گفت: هرجور که خودت میدونی

 بی ربط با صدای بغض آلوده ای پرسید: میخوای با

 اون دختره ازدواج کنی ؟

 . پوزخندی زد : به تو ربطی نداره واقعا

 ....با التماس صدایش زد: راستین

 نه! نمیخوام ازدواج کنم . همون یه بار خواستم-

تو-ست ؟! برای هفت پشتم بسه . حرف دیگه ای ه  

 . ولی اونو دوستش داری

 چیزی خواستی زنگ بزن سوپر برات بیاره . در و-

 . روی غریبه هم باز نکن . شب خوش

 به سمت در میرفت که صحرا صدایش زد : آیت و

 .پناه میخوان از هم جدا شن .... مراقب خودت باش

 قبل از اینکه دستش به دستگیره برسد نگاهش به عقب



شک چشمهایش را پاک کرد و گفتچرخید . صحرا ا : 

 آیت بهم گفته ، پناه میخواد ازش جدا بشه . گفته

 درخواست طالق داده ... یعنی وکیلش .... گفته اگر

 پناه بیاد سمت تو
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 ! زنده ات نمیذاره . دلم نمیخواد طوریت بشه

 بینی اش را باال کشید و سرش را تکان داد و

و قطع کن . برات کتاب میفرستمگفت: ارتباطت  . 
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 دستگیره را پایین کشید و بی اهمیت به هق هق های

 ضعیفی که میشنید و بدون هیچ حرف دیگری از خانه

 . بیرون زد

 sدر مستطیل جستجوی مخاطبین تلفن همراهش حرف

 را جستجو کرد ، با تعلل چند ثانیه به تلفن زل زد و

 درنهایت ، شماره ی ساسان را گرفت . صدای گرمش

 در

 گوشش پیچید: جانم داداش ؟ از این ورا ؟! باال خره یاد

 ما

 هم کردی... خوبی؟

 کجایی؟-

 !!! این همه چاق سالمتی جوابش کجایی نیست ها-

 پایش را روی پدال گاز گذاشت و ایرپاد را توی گوش



 فرو

 ! برد و گفت: جوابمو بده

- مدیم بیرونبا گلی او . 

 باشه خوش بگذره کارت تموم شد به من زنگ-

عجله ای ئه؟-بزنه .  ! 

 ...عجله بود که نمیپرسیدم کجایی-

 . صدای خنده ی گلی آمد : سالم برسون

 ! بهش بگو سالمت باشی زن داداش-
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 ساسان غش غش خندید و گفت: بگو اگر کارت

میرسونمضروریه زیر ده دقیقه خودمو  . 
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 نفس عمیقی کشیدو گفت: با بهارک حرف زدی؟

 . آره .نگران نباش رو به راهه . توجیه شده است-

 نمیخوام نسخه ای فعال دستش برسه . میدونی که-

 .اصالحوصله ی یه ماجرای تازه رو ندارم

 ساسان هومی کشید و درجوابش طوری که گلی بویی

ع باشنبرد گفت: خاطرجم . 

 وصدایش آمد: اخطارها به اندازه به گوشش رسیده

 فعال هم که درگیر عمل دیسک مادرشه و آب زانوی.

 باباش . پس حاال حاال ها از اون طرف امنه . راستی

 یه سری خبر تازه هم دارم که شب میام پیشت. تنهایی ؟



 !من همیشه تنهام-

 .ساسان با خشونت گفت: دهن آدم دروغگو

ده ای کرد وساسان لب زد: چی شده میخندیراستین خن  

 . ؟ از عجایب روزگاره

 خنده به من نمیاد ساسان؟-

 نگو داداش . چه حرفها ... خدا رو شکر که میخندی-

 . شما همیشه بخندی

 :نفس عمیقی کشید و درقبال روده درازی ساسان گفت

 کاری نیست ساسان ... خوش باشی بعد صحبت-

 .میکنیم

 . بیکار بودی منتظرتم بیا
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 . باشه داداش پس فعال-
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 را در کادر جستجوm تماس را قطع کرد و حرف

 تایپ کرد، به محض اینکه نام مخاطب در صفحه نقش

 بست با انگشت ضربه ای به اسمی که به التین ثبت

ال خره فرد پشتشده بود زد و بعد از چهار پنج بوق با  

 ! خط با صدای خواب آلوده ای گفت: سالم آقا

 سالم آقای خوش خواب ساعت چنده؟-

 !با صدای دو رگه از خوابی زمزمه کرد: ساعت ؟

 با درنگی پاسخ داد: ساعت دوئه آقا ؟! شرمنده دیشب



 .تا دیر وقت بیدار بودم

 ابرو درهم کشید و با غرولندی گفت: کجایی؟

حن طلبکاری که داشت فورا هوشیاراز سوال تند و ل  

 شد

 :پاسخ داد

 خونه آقا . کجا باشم؟! دستور چیه . االن لباس-

باش دارم-میپوشم میزنم بیرون هرجا شما بگی....   

 . میام

 . چشم آقا-

 ! خبر بده که دارم میام-

 .چشم چشم . درخدمتیم-

 گوشی را روی صندلی شاگرد انداخت و با فشار پا

به سمت تهران پارس حرکت کرد ، روی پدال گاز ،  
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 خوش بینانه ساعت سه میرسید و خب باز هم اگر

 خوش بین می
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 بود میتوانست از دستپخت آن زن بهره ای ببرد و دلی

 . از عزا دربیاورد

 مقابل خانه ی سه طبقه ی کلنگی متوقف شد ، ماشین

 را روی پل نگه داشت ، یک ماسک روی صورتش

 بود و عینک دودی ، از اتومبیل که پیاده شد ، از



 دیدنش با یک دسته نان سنگک و ماست و دوغ زیر

 ماسک لبخند زد . وقتی قامت راستین حکمت را روی

 پل فلزی مقابل در خانه دید ، به گام هایش سرعت

اومدیبخشید و گفت: چه زود رسیدی داداش . خوش   

 . بفرما

 لبخندی به صورتش پاشید و گفت: باز که افتادید

 !تو زحمت . نیومده بودم مهمونی که

 ! چه حرفا . دیگه نادی جون ومیشناسی دیگه-

 .امیدوارم کوفته تبریزی دوست داشته باشی

 !قبل از ورود به خانه پرسید: اوضاع خوبه ؟

 . سرش را تکان داد: خدا ر وشکر . همه چی مرتبه

 به صورت الغر و موهای کوتاهش نگاه میکرد . از

 ابروی چپش یک رد بخیه گذشته بود و زیر چانه اش

 هم جای بخیه داشت لبخندی به چهره ی شیطان و
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 - ! بازیگوشش زد و گفت: باز که زیر چشمهات گوده

 به خدا بخاطر بیخوابیه . هنوز دارو مصرف میکنم
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 .... گفت: بفهمم داری سوتی میدی

 ... چشم گرد کرد: نه وهللا چه سوتی ای ! بفرما تو

 بفرما

.... 



 پشت سرش می آمد ، از کنار استخر خالی که رد شدند

 ، از دیدن نادره خانم که کت دامن سورمه ای به تن

 داشت لبخندی به لب آورد . این زن همیشه طوری با او

که انگار از یک کره ی دیگر آمده است ورفتار میکرد   

 باید در قبالش بهترین ظاهر خودش را به نمایش بگذارد

. 

 گفت: سالم نادی جون! نادره خانم گفت: سالم خوشگل

 من ! این ماسک و از صورتت بیار پایین قیافه ی

 خوشگلتو ببینم آخه . اینه رسم مادر پسری ؟! انقدر آدم

 بی وفا میشه دورتو بگردم من ؟

 . خوبین ؟ باز افتادید تو زحمت _

 قربونت برم چه زحمتی تو هم _
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 مثل محسنی برام . خدا شاهده به این نورو برکت

 .قسم االن ه که تو رو از محسن بیشتر دوست دارم

 ! محسن پوفی کشید و گفت: باز شروع کردیا

: برو تو نون ها خشک شدن نادره خانم تشر زد  . 

 رو به راستین لب زد: بیا پسر خوشگلم .بیا تو چرا

 ...ایستادی

 با کفش های پاشنه دار مشکی رنگی که به پا داشت ،

 تق و تق کنان از پله ها باال رفت و میان نفس نفسش



 گفت: خوش اومدی .به خدا حاللت نمیکنم انقدر دیر به

میدونی چقدر دوستتدیر به من سر میزنی ! تو که   

 دارم . وارد خانه که شد مینو و مینا با پیراهن های

 چهارخانه ی مشکی قرمز و موهای بافته شده هر دو

 .همزمان سالمش دادند

 جوابشان را با خوش رویی داد و محسن به سوی

 آشپزخانه رفت ، هنوز جلوی در بود که دختر ها

دهرکدام سواالت بی شمارشان از سینما شروع ش  . 

 نادره خانم با پیش دستی حاوی شربت آلبالو جلو آمد ،

 شربت را پیش رویش گذاشت
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 نادره خانم روی مبلی کنار دستش نشست و گفت: چه

 خبرا مادر؟ خوبی ؟ خانواده محترم خوبن ؟ سالم منو

 به مادرت برسون . بگو نادی گفت شیرت حالل زن

ن ... چی بار آوردیآخه تو زن ، منم ز ...  ! 

 دست پیش کشید و به میز چوبی جلوی پای راستین دو

 تقه کوبید و گفت: حیف مرتضی رفته ماموریت

 میفهمید میای از همون جاده قزوین سر وته میکرد

 .میومد نهار و کنار هم باشیم

 با آب و تاب اضافه کرد: نهار که نخوردی ؟ خدا

 ... شاهده ناراحت میشم سر سفره نشینی ها ! به خدا



 . لبخندی به سر و زبان نادره زد و گفت: نه

 نخوردم خورده بودم هم از دستپخت شما نمیگذشتم

. 

 ریز خندید و گفت: به خدا هر بار به این محسن خیر

 ندیده میگم ، هرچی میپزم دو تا قابلمه بردار ببر برای

 .... آقا . توگوشش نمیره

 . صدا زد: محسن بیا اینجا ببینم میخوام شکایتتو بکنم

 محسن پیراهن مردانه و شلوار کتانی به تن داشت، از

 توی اتاق به سالن آمد و گفت: باز چی شده نادی جون
Romanbooki 2کالکت 

390 

 ؟! نادره خانم با اخم به مبل اشاره زد و گفت: بیا اینجا

 . بشین ببینم

محسن پوفی کشید و همان جایی راستین لبخندی زد و  

 که مادرش آدرس داده بود فرود آمد، رو به دخترها

 :گفت

Romanbooki 2کالکت 

391 

 برید تو اتاق غذا حاضر شد صداتون میکنم برید ببینم

 برید تو دست و پا نباشید

 راستین قهقهه زد و مینو و مینا درحالی که بلند

نری ها میشدند رو به او گفتند : تو رو خدا زود  .. 

 مینا فورا گفت: بازی کنیم . پی اس فور باشه ؟ قول

 دادی ها ... اون دفعه همش با مینو بازی کردی . قول



 دادی دفعه ی بعد نوبت منه حاال نوبت منه . حاال

 .دفعه ی بعده

 . مثل مادرشان تند تند حرف میزدند

 فورا چشمی گفت و دخترها رضایت دادند به اتاق

خانم لب زد: خوبی؟ اوضاع احوالت بروند . نادره  

 خوبه ؟

 .خدا رو شکر-

 نادره خانم طلبکار پرسید : چرا به ما کم سر میزنی ؟

 !محسن لب زد: مامان

 نادره خانم اخم کرد و رو به راستین گفت: راست بگو

 ها

 من مدیر مدرسه بودم . سالهای سال. مدرسه ی ...

 استثنایی . پسر و دختر گوش و چشمشون بپره میفهمم
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 چه خبره . من گوشم با شماست االن بعد از این همه

 وقت

 یه عید اومدی سبزی پلو خوردی کلی به به چه چه ، .
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 االن ببین یک ماه گذشته دوباره اومدی ! منصفانه

 !است آقا ؟

: به خدا من نمیخوام مزاحمتون بشم وگرنهلبخندی زد  

 .که خودتونم میدونین این روزها خیلی شلوغ نیستم



 شلوغ باشی نباشی نبایدبرای نادی وقت داشته-

خجالتم ندید نادی جون . فقط نمیخواستم-باشی؟   

 .اسباب زحمت بشم

 نادره خانم تند شد: اسباب زحمت ! یه چیزی میگم

 . آویزه ی گوشت باشه

ه نادره خانم گفت: چشم وگوشم باشماست . جانم؟رو ب  

 قربون چشم و گوشت . خودت میدونی که هر بار در-

خونه رو بزنن ، از محسن میپرسم راستینه یا نه این  ! 

 محسن شاهده .... باباش شاهده جفت دخترامن شاهدن

 که

 شبی نیست من سرسجاده ام اسم تو رو نیارم و

ه من و بچه ام خدادعات نکنم . که خیر رسوندی ب  

 بهت خیر برسونه به هفت پشت قبلت به هفت پشت

 . بعدت ! دعام واست اینه

 .لبخندی زد : شما لطف دارین نادی جون
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 نادی دورت بگرده . به خدا با محسن برام هیچ-

 فرقی نمیکنی در این خونه به روت بازه . وصیت

 کردم هم به محسن هم به باباش.... من اگر روزی

 مردم ... روزی چشمم دیگه به این دنیا باز نشد گفتم

 خاکم نکنین مگر
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 راستین هم بیاد چون تو دست راست منی ! خودتم

 میدونی عین مادری که از پسرش توقع داره ازت توقع

ه برات انجامدارم به من سر بزنی هرچی تو توانم باش  

 ...میدم . خواستی زن بگیری... خواستی تب کنی

 خواستی از ایران بری نمیدونم رو هرچیزی باید رو

 .من حساب کنی چون روت حساب کردم

 راستین از حرفهای صادقانه و بی ریایش لبخندی

من خودم-زد و گفت: من که گفتم نوکر شمام.   

 . نوکرتم

تو رو خدا . بهراستین خندید: کوچیک شمام نگید   

 .خدا امروز دلم هواتونو کرد اومدم سرزده بی خبر

 اومدی درست . کم میای . خیلی کم میای ... دلت-

 هوامو میکنه باید تند تند بیای . باید منت بذاری سرم

 منت گذاشتنت هم به جون میخرم، چون پسرمو ...

 ... نجات دادی

باباشکار و بارشو درست کردی... سه سال تمام من و   

 خون و دل خوردیم ... یه چشمم خون بود یه چشمم

 .... اشک. حاال همه دنیا برام قشنگه . خوشبختیمون

 . حال آروم االن مون مدیون توییم
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 پا روی پا انداخت و گفت: زحمت و تالش و



 .اراده ی خودش بود من که کاره ای نبودم
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- . تو امید بودی براش.... چی بهتر از این؟ خدابودی   

 تو

 . رو فرستاد . شانس با من و بچه هام یار بود

 زندگیمون داشت میپاشید ... پس اینطوری خجالت

 میکشی میگی شرمنده شدم و باعث زحمتم و این

 حرفها رو اصالنزن . به خدا یه روز میخوام بیام

 . دست مادرتو ببوسم

 . در چشمهایش زل زد و گفت : باز ممنون از محبتتون

 ببین . من جای مادرتم . حاال هفت هشت سال محسن-

 . ازت کوچیکتره .... ولی باز من جای مادرتم

 راستین در چشمهای زن خیره شد .یک لحظه از

 ذهنش گذشت میشد اینطور باشد . واقعا میشد که

 . همینطور باشد

کشید و گفت: بابت این نادره خانم خودش را جلو  

 ماجرایی که برا محسن پیش اومد.... این مسئله ای که

 ما سه سال اسیرش بودیم ... خدا رو شکر که دیگه

 ... االن نیستیم

 ولی کار خیر کردی نباید بی جواب بمونه . با شوهرم

 حرف زدم . محسن هم میدونه . این فیلم هایی که تو
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و کمپ ... از ما ... از خونواده های ما ... ازگرفتی ت  

 امثال محسن ها ... خب چرا نمیذاری پخش بشه که

 بدونن همه؟! چرا نباید پخش بشه مادر ؟ ببین من و اگر

 به مادری قبول داری که هیچ... اگر نداری... بازم من

 . دست بوستم

 .نگاهش به محسن برگشت
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یم واری در چشمهای راستین خیره شدبا حالت تسل  

 ! طوری که با چشمهایش بگوید: من گناهی ندارم

 نادره خانم تنه اش را لبه ی مبل کشید و گفت: من با

 چهار تا از مادرهایی که توی کمپ بچه هاشون اسیر

 بودن حرف زدم ... همه دعاگوی توئن . میخوان برات

دی داره آدمجبران کنن . خب چرا نمیذاری مادر؟! چه ب  

 محبت میکنه ... باید جواب محبتشو ببینه غیر از اینه ؟

 نفس عمیقی کشید و گفت: من توی تایم بیکاریم یه

 مدت اونجا وقتمو گذروندم چون با اعتیاد غریبه نیستم

 . تو خانواده دیدم داشتم... فقط همین

 تو باغ پرتقالتون چند نفر و بردی که اونجا کار کنن-

من ... دستشون روبند کردی ... خب؟ مثل محسن   

 بذار بفهمن بقیه که بدونن ... چه ایرادی داره ؟ از

 . من گیس رنگ کرده قبول کن



 دستی به پیشانی اش کشید معذب شده بود

 نمیتوانست چشمش را روی محبت های نادره.

 .ببندد
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 نادره خانم نفس عمیقی کشید و گفت: خودت میدونی

 این مدت محسن چقدر رشد کرده . چقدر دکترش ازش

 راضیه

 هم به خودش داره کمک میکنه هم به بقیه االن کار.

 به جایی رسیده مردم به من زنگ میزنن از من تشکر

 میکنن بابت این پسر ... من خودم ممنون مادرتوئم . تو

 برنامه تلویزیونی دعوتش کردن من داشتم خودمو خنج

 مینداختم
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 که تنها به اینجا نرسیده یکی کمکش کرده دست یکی

 !رو شونه اش بوده

 چشمهایش پر آب شد و با صدای بغض داری گفت: من

 نمیدونم چطوری دینمو به توادا کنم راستین جان . به

 ... خدا اگر بحث غذاست من هر روز قابلمه میفرستم

 ...اگر بحث مرتب کردنه خونته ... اگر

ز جا بلند شد رو به زن که روی مبل نشسته بود وا  

 حاال دیگر سرش پایین بود و اشک میریخت ، با

 !آرامش گفت: این حرفها چیه دیگه نادی جون؟



 :نادره دستش را روی موهای مشکی اش کشید و گفت

 میخوام بدونی که با بچه هام برام فرق نداری. چیکار

 کنم که جبران بشه ؟

- بران بشه؟ مگه چیکار کردم؟چرا حتما باید ج ! 

 بچمو نجات دادی . بعد سه سال باال خره ترک کرده-

 سمتش نرفته دیگه سیگارم نمیکشه . حاال یه ذره به

 اینترنت معتاد شده شب تا صبح بیداره ولی ... ولی

 .بازم جای شکرش باقیه

 راستین خندید: اونم ترکش میدیم خوبه؟

Romanbooki 2کالکت 

402 

 نادره خانم خندید و گفت: با چند تا از خانم های تو

 کمپ که بچه هاشون دیگه صحیح وسالم برگشتن خونه

 حرف زدیم
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 یکیشون یه آشنا تو صدا و سیما داره. چند وقت .

 ... دیگه ماه رمضونه

 . یک نفس عمیق کشید و گفت: نه

 .فکر نمیکردم رومو زمین بندازی-

- ن من متاسفانه توی زندگیم به حدی گره دارم کهببینی  

 اگر این قضایا برام مطرح بشه بگردن دنبال نقطه های

 تاریک زندگیم ... خیلی برام بد میشه . خیلی خیلی زیاد

 برام بد میشه اونقدری که دیگه باید آرزوی برگشتن به



 سینما رو با خودم به گور ببرم

استین نفسنادره خانم مبهوت نگاهش میکرد و ر  

 عمیقی کشید و درحالی که کمی گونه هایش ملتهب شده

 بود گفت: چطوری بگم ... اون تصوری که مردم از یه

 بازیگر دارن

 با چیزی که واقعا من باهاش روبه روام یا دست ...

 وپنجه نرم میکنم خیلی متفاوته .من این تایم بیکار بودم

ون کمپ گرهدوستی با محسن .... آشناییم.... خب به ا .  

 خوردم
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 وقتمو یه جورایی اونجا میگذرونم که یه کم از دغدغه

 ... هام کم بشه . به قصه ی بچه های کمپ گوش میکنم

 یه بخش هایی رو فیلم میگیرم که داشته باشم توی

 آرشیوم

 اینکه بخوام این ماجرا رو لو بدم یا اکثریت مردم ...

هدفم چیه .... برام خیلی خوشایند مطلع بشن که دقیقا  

 نیست
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 ترجیح میدم بهش به عنوان یه تفریح سرگرمی نگاه کنم

 ... تا یه کار برای اثبات اینکه من آدم خیری هستم یا نه

 محسن خودش خوب پیش رفت ، در ازای کاری که

 براش نکردم هم داره به من لطف میکنه تو یه ماجرایی



 . بهم داره کمک میکنه . همین

 . چرا نمیخوای کسی خبردار بشه-

 نفسش را توی سینه نگه داشت و لب زد : خیلی ساده

 نیست گفتنش . فقط میتونم بگم برام میسر نیست که تو

 یه برنامه ی مناسبتی از مسائلی حرف بزنم که

 اصالاگر بیکار نمیشدم هیچ وقت باهاشون رو به رو

سوال پیش میاد مخاطب میره دنبالش نمیشدم . یه سری  

 . بعد ... بعد من دیگه نمیتونم سرمو باال بگیرم

 از چی ؟! از چی پسرم؟! ببین مادر یکی از بچه ها ،-

 یه آشنای گردن کلفت توی صدا و سیما داره . من

 . مطمئنم میتونه کارتو درست کنه .... مطمئنم

 بدون شرکت من توی یه برنامه ی مناسبتی ؟-

بخندی زد: اره . خب اون که زور نیست ولیل  

 ....حداقل

 . اجازه بده بهش رو بزنیم . کارت درست بشه

 ...یه کم شوکه شدم واقعیتش-
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 چرا ؟! یعنی ما انقدر ازکار افتاده ایم که نتونیم-

 برای پسرمون کاری بکنیم؟

 .این حرف ونزنین من جسارت نمیکنم-
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 من میخوام یه کاری برات کرده باشم تا وقتی زنده-



 ام . حاال هم از سگرمه هات میترسیدم که خودم

 راست و حسینی بهت گفتم که تکلیفمو بدونم . نادره

 .خانم همچنان نگاهش میکرد

 بامکثی گفت: یه کم حداقل زمان بدید من واقعا

 .... نمیدونم چی بگم

- میگم . تهیه کننده استببین اسم و فامیلشو   ... 

 !آقای علی محمد زاده . میشناسیش مگه نه ؟

 درچشمهای نادره خیره شد . یکی از تهیه کنندگان به

 نام بود و البته نفوذ خوبی هم داشت . سری تکان داد

 .وگفت: بله میشناسم

 خب . خانم شکری ، مادر احمدرضا .... احمد و که-

 میشناسی؟

 باز سر تکان داد و نادره خانم با آب و تاب گفت: آقای

 . محمد زاده از فامیلهای نزدیک خانم شکریه

 پسرخالشه

 ببین چقدر نزدیک . خانم شکری گفته فقط اشاره ....

 کنه
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 . تا من تلفن و بردارم و زنگ بزنم به اقای محمد زاده

من-ات میذاره . اگر حل نشه حداقل یه راهی پیش پ  

 . نمیدونم چی بگم



 . هیچی بگو من همه چی و به تو میسپارم نادی جون-

 لبخندی زد : حاال اجازه بدید فکر کنیم بیشتر چشم

 من به شما اطالع میدم خوبه؟
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 مگه به پسر من قول تئاتر ندادی؟ مگه قرار نیست-

ده سرخرمنه؟با بچه های کمپ ، تئاتر کارکنی . وع  

 خندید و در جوابش گفت: همه ی اینا به خاطر

 محسنه دیگه ؟! درسته؟

 نادره خانم محکم به پایش کوبید: خدا مرگم بده . من

 میخوام دوباره بشینم فیلمای تو رو تو سینما ببینم . بد

 حرف میزنم بگو بد میگی. آدم همیشه تنهایی از پس

مرتضی شوهرم روهمه کار که برنمیاد. منو ببین . با   

 هم صد

 .خرده ای سنمونه . از پس این الف بچه برنیومدیم

 .محسن غر زد: مامان

 نادره خانم چشم غره ای رفت و گفت: بذار حرف

 بزنیم . حداقل برگردی سرکارت . بد میگم ؟

 سری تکان داد و گفت: یه کم برنامه هامو اکی کنم

ماچشم . اون موقع که همه چیز مرتب شد به قول ش  

 چاره اش یه تلفنه دیگه ! تلفن هم میزنیم خوبه؟ نهار

 ! نمیخوای بدی نادی جون؟! من وصف کوفته شنیدم



 نادره خاک برسرمی به زبان آورد و گفت:غذام

 ..... نسوخته باشه خوبه
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 فی الفور ازجا برخاست و راستین خودش را باال

 کشید روی مبل نشست ، پاکت سیگارش را درآورد و

 محسن درحالی که برایش زیر سیگاری می آورد

 .گفت: بابت حرفهای مامانم واقعا شرمنده
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 !نه بابا بیخیال . از آهو چه خبر ؟! اوضاع مرتبه؟-

 سری تکان داد و گفت: بد نیست . البته اون مرتیکه

وقتهایی میبینم پژوشو تو کوچه داره خیلی سیریشه . یه  

 . کشیک میکشه

 ... در چشمهای محسن خیره شد و گفت: خب

 یه بارم رفت سر همون خونه ی قبلیش. همون خانمه-

 اسمش چی بود؟

 فائزه؟-

 اره . ولی دست خالی برگشت . اونجا رو قبال با بچه-

 ها خالی کردیم . دستش نرسه به اطالعات . ولی خب

 ....یه چیزی

 راستین کامی از سیگار گرفت ، خم شد خاکستر جمع

 :شده را توی زیرسیگاری کریستالی خالی کرد و گفت

یادش بیاد بهتر نیست؟-چی؟   



 ! به چهره ی محسن خیره شد و گفت: نه

 محسن در سکوت به صورت راستین خیره شده بود،

 راستین دو سه کام عمیق دیگر از سیگارش گرفت و

این علی محمد زاده میتونه کارتو محسن لب زد: ولی  

 اکی

 !کنه ها

 میدونم-
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 محسن پنجه هایش را در هم قالب کرد: یعنی نمیخوای

 برگردی سینما؟

 . میخوام-

 ... پس ... به مامانم بگم که-

 . میان حرفش گفت: نه

 محسن گیج تماشایش میکرد و راستین گفت:فعال ترجیح

 میدم به کسی بابت چیزی که حقمه التماس نکنم . اگر

 همه

 راه ها رو رفتم و بن بست بود اون موقع تازه فکر

 . میکنم به کسی التماس کنم یا نه

 محسن سری تکان داد و راستین گفت: از تورج چه

تو پارک ساعیوهللا کماکان ساقی ئه . بچه ها -خبر؟   

 ... و ملت دیدنش



 چنگی به موهایش زد و با خودش زمزمه کرد: پس

 . توبه هاش باد هواست

 محسن پرسید: چی؟

 راستین سری تکان داد ، کام دیگری از سیگارش

 گرفت و محسن خودش را جلو آورد و گفت: حاال از

 این تورجه چی میخوای ؟! یه ساقی خرده پاست . چرا

 انقدر باید مهم
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 باشه که همش دنبال سرنخی ازش... یه زنگ

 بزنی صد

 ده و لوکیشن بدی میگیرنش چهار پنج سال زندان هم

 . رو شاخشه

 :در جوابش لب زد
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 دوباره بیاد بیرون هم برمیگرده سر همین کار و الی-

 ! آخر

- نمیشه خب ؟! دیگه سربه راه نمیشه . به زور که  

 میشه؟! تازه طرف باجناقش هم آورده تو خط... تو

 ببین دیگه چه تبی میکنه آدم ! همش از طمعه . پولشم

 خوبه دیگه . یه شب سیصد چهارصد تومن کاسبی

 میکنی . بدون هیچ زحمتی . دو سه ساعت فقط تو

 پارک میگذرونی وقتتو! وقتی نمیخواد زور که نیست



ت کرد و گفت: نههست؟! راستین نفسش را فو .  ! 

 !بدیم لوکیشن و صد و ده بیاد جمعش کنه ؟-

 . در چشمهایش زل زد و گفت: بهت خبرشو میدم

 ....باشه هرچی بخوای . هر موقع که بگی-

 بیشتر مراقب آهو باش . هر اتفاقی افتاد هر ساعتی-

 ، زنگ بزن بهم . باشه؟

 . حتما خاطرت جمع . دیگه با احمد شیفتی وایمیسیم-

 . دستی به صورتش کشید و گفت: خوبه . جبران میکنم

 :محسن ضربه ای دوستانه به شانه اش زد و گفت

 . جبرانه داداش

 باصدای نادره که بلند میگفت نهار حاضر است ، تنه

 اش را جلو کشید . مغزش داشت از شدت این حجم از
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د ،دغدغه ای که برای خودش دست و پا کرده بو  

 میترکید . چطور به عالیه حالی میکرد تورج آدم

 برگشتن سر زندگی و
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 دری کردن برای نازنین زهرا نیست ! آن هم مردی که

 به کمک پسرعمویش میخواست او را دیوانه و مجنون

 جلوه دهد و حاال ... هانیه با چهار تا بچه ... لپ هایش

 . را پر از باد کرد

*********** 



 حجم تاریکی خانه ، وادارش کرد تا تمام چراغ ها را

 روشن کند ، بدون درآوردن کفش ، همانطور که اور

 کت بهاره اش را به سر انگشتها آویزان کرده بود و

 دنبال خودش روی زمین میکشید به سمت آشپزخانه

 رفت . کوفته ی چرب و خوش طعم تبریزی ، گلویش

 .را کویری کرده بود

لیوان از آب خنک برای خودش فراهم کرد و هنوزیک   

 جرعه ی اول را قورت نداده ، صدای آیفون درآمد.در

 نمایشگر کوچک آیفون تصویر کسی مشخص نبود به

 خیال اینکه ساسان است در را گشود کتش را به چوب

 رختی آویزان کرد ، کفشهایش را درآورد و درحالی که

 کمربند شلوار هم بیرون میکشید ، در ورودی خانه را

 باز کرد . شلوار و پیراهنش را به قالب چوب رختی
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 آویزان کرد و به سوی آشپزخانه رفت. ساسان حتما

 . گرسنه بود
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 چند تخم مرغ و گوجه از توی یخچال بیرون کشید

ر آمدکه صدای بسته شدن د  . 

 نگاهی به ساعت انداخت ، نه و نیم شب بود ، از

 اینکه سر وصدایی از ساسان نشنید ، متعجب تخم

 مرغ ها را روی اجاق گذاشت و از آشپزخانه بیرون



 . آمد

 صدای جیغ زنانه وادارش کرد همان جایی که

 !هست خشکش بزند

 نفسش تنگ شد و میان نفس نفسش گفت: وای خدای

ه اش آمد مبهوت پرسید: تو ؟من! صدای مردان !!! 

 رویش را به سمت در برگرداند . جلو آمد

 سرش را تکان داد و بی حوصله گفت : خوش اومدی

 سرکار خانم . میفرمودید گاوی گوسفندی چیزی

 !جلوی پاتون ببریم

 :بند طالیی کیف ورساچش را مشت کرد

 !خجالت نمیکشی؟! این نهایت ادبته نه ؟

- دقیقا چه کار ببخشید االن باید  

تو ندیدی منم؟-کنم؟   

 . نه ! تو آیفون تصویر مشخص نبود-

 . خودش را جلو کشید و گفت: باشه مهم نیست
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 :طوری گفت مهم نیست که راستین پوفی کشید و گفت

 االن منظورت چیه؟ اینجا چه کار میکنی؟

 اومدم صحبت-

درمورد ؟-کنیم!  ! 

- باید در جریان قرار بگیری یه مشکلی هست که . 

Romanbooki 2کالکت 



421 

 دست به کمر شد و با طعنه گفت: مشکالت من که

 ! تمومی نداره! به لطف تو و همسرت

 رک و پوست کنده گفت: دارم ازش جدا میشم

توی جشن طالقتون منم دعوت کن-راستین.   

 !!! خوشحال میشم اون کیک شیرین و بخورم

 بی حوصله به سوی آشپزخانه رفت و رو به اویی

 که کمی با فاصله از در ایستاده بود گفت: باید

 تعارف کنم بشینی ؟! یا یه حرفه ای احتیاجی به

 اینکه میزبان تعارفش کنه نداره و خودش یه جایی

 !برای نشستن پیدا میکنه؟

 - .پناه پوفی کشید: خیلی غیر قابل تحمل شدی

تت نکرده بودم که بیای ! کیفشمطمئنم امشب دعو  

 راروی کانتر کوبید و گفت: من احمقو بگو که

 !نگران توام

 ... تاجایی که حافظه ام یاری میکنه اینم نخواسته بودم-

 . در چشمهایش زل زد و گفت: خیلی وقیحی راستین

 . واقعا وقیحی من میخوام کمکت کنم

 ! هنوز جای کمک قبلی میسوزه واقعیتش-

Romanbooki 2کالکت 

422 

 . پناه گامی به سویش آمد و گفت: چند بار بگم متاسفم

 چند بار بگم راه دیگه ای نداشتیم .چند بار دیگه



 دقیقا؟
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 آیت هرچقدر پست و عوضی باشه اما توی الپوشونی

 و ماست مالی کردن حرف اول و میزنه . میدونی گند

یدونی چند نفر و توچند تا هنرمند و جمع کرده؟ م  

 مهمونی کشیده بیرون بدون اینکه عکس و اسم و

 رسمشون درنیاد؟! من آدم درستی رو انتخاب کردم

خب پس دیگه حرفی-برای اینکه به تو کمک کنه .   

 !نمیمونه ! این همه تالش و بحث بابت چیه ؟

 . دلم برات میسوزه-

 خنده ی مردانه ای کرد و صدایش در آشپزخانه

 پیچید : این دلسوزی منبعش خورشیدیه که تموم

 !نمیشه؟! هرچیزی حدی داره نداره؟

 میخوام برگردی به کارت . توی این حرفه میتونستی-

 حرف اول و بزنی حداقل ده سال توانشو داشتی نقش

 .یک سینما باشی

 شانه ای باال انداخت و گفت: حاال میشه نه سال ! نه با

قدیم گفتن نوزده برادر بیستهده خیلی فرقی نمیکنه از   ! 

 !اینم همون دیگه افتادم مشروط که نشدم . شدم؟

 ! من نگران حال وروزتم . یه نگاه به خودت بنداز-

 قهوه ساز را روشن کرد، دو ماگ توی سینی گذاشت و



 رو به پناه روشن که با آن عبای سبز توی درگاه
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ت: ممنون که نگران هستیآشپزخانه ایستاده بود گف  . 

 ! باعث افتخارمه بانو
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 کاش بتونی این لحن مزخرف و طعنه آمیزتو بندازی-

 تو اتاق تا به رفتارهای بدش فکر کنه . با استهزا

 :گفت

 ! چیکار بچم داری-

 پناه در چشمهای مشکی و طلبکارش زل زد نفسش را

یت میکنم هیچی بهتفوت کرد و گفت: خیلی دارم رعا  

 ! نگم اونم به خاطر حال و روزته

 حالم چشه ؟! من که واقعا خوبم حداقل امروز روز-

 . خوبی رو پشت سر گذاشتم

 با حسرت لب زد: خوش به حالت که حداقل یه روز

 ...خوب داشتی

 دست به سینه شد و کمرش را به کانتر چسباند و به

و رو به او میز زل زد . دست از بد اخالقی برداشت  

 ...گفت: بشین

 اشاره زد به صندلی حاضر در آشپزخانه ، بی تعارف

 پیش آمدو

 . گفت: عموم داره برمیگرده ایران



Romanbooki 2کالکت 

426 

 برای استقبال تدارک خاصی دیدی ؟ برنامه-

 ی سورپرایزی در پیشه ؟ ایده ای هست یا

چقدر تو بانمکی-بدم .  . 

 راستین خنده ای کرد و گفت: برای بازگشت غرور

 آفرین عموت به ایران چه کاری ازم برمیاد ؟

 :انگشتش را توی دسته ی ماگ سفید فرو کرد و گفت

 . میتونه کمکت کنه

 و اگر این کمک و نخوام؟-

 تا ابد باید از آیت درخشان مثل بز بترسی که مبادا-

 . دستتو پیش کسی رو کنه

ن و یه آدم ترسو شناختی؟لبخندی زد : م  

 سرش را به عالمت نفی تکان داد و راستین قهوه اش

 را باال اورد و گفت: خوشحالم که میدونی من ذاتا یه

 احمق تمام عیارم که سر نترسی دارم

 . یه کم باید بترس باشی . این خاصیت زندگیه-

 . این خاصیت دنیاست

 خاصیت و عوارضشو بذاریم کنار . نظر من فعال-

 . اینه که بهش فکر نکنم
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 پناه کمی از قهوه اش مزه مزه کرد ، راستین یک

 قاشق خامه در ماگ ریخت و حین هم زدنش روی



 صندلی
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 مقابلش نشست . پناه با صدای آرامی گفت: دوباره

 . ارتباطشو با صحرا شروع کرده

 . زودتر جدا شو-

تش را جلو کشید و گفت: اون زن واقعا یهپناه صور  

 کنه

 تمام عیاره و برام عجیبه که تو چطور یه زمان

 !عاشقش بودی ؟

 . اون زمان اون شکلی نبود که حاال هست-

 :لبخندی به لب آورد و پناه سر تکان داد و گفت

 مطمئنم تو سرشتش این همه آویزونی بوده . از ابتدا

! 

- ها هست که در تو سرشت هرکسی یه سری بدی  

 زمان خودش ، خودشو بروز میده به خاطر یکی دیگه

 قاعدتا نباید منو بازخواست کنی . من که بزرگش هم

 نکردم! چون یه زمانی میخواستمش نباید از من توقع

 داشته باشی که روی تربیت و افکار و عقاید و

 باورهای نداشته و داشته اش نظارتی داشته باشم . من

 ! تهش دو زار روی خودم باید نظارت داشته باشم
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 پناه آخرین جرعه ی قهوه اش را نوشید و گفت: به



 هرحال ... آیت وصحرا دوباره ارتباطشون رو از

 . نو شروع کردن

 تو که داری جدا میشی نگران چی هستی؟-

 لب زد : نگران؟! چرا باید نگران ارتباط شوهر

دوست سابق توباشم؟ عوضیم با ! 
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 . نمیدونم . واقعاعلتش برای من هم نامشخصه-

 ... من فقط خواستم بهت بگم که بدونی-

 ممنون . حرف دیگه ای هم هست ؟-

 . حیرت زده در چشمهایش زل زد و گفت: قطعا نه

 ماگ را روی میز کوبید ، صندلی را عقب کشید و

 . گفت: شب خوش

تکان داد ، خواست برود اما در ثانیه ی اخر سرش را  

 منصرف شد ، کیفش را باز کرد یک فلش روی میز

 :انداخت و با صدایی که از شدت بغض میلرزید گفت

 تو این حافظه دو تا فیلمنامه ی خوب هست . هر دو

 . کارگردان از دوست های قدیمی و خوب من هستن

ر موافقبابت نقش هم خاطر جمع باش . فقط بخون اگ  

 بودی بهم اطالع بده . با کمک عموم میتونم برات

 . کاری کنم از این وضعیت بالتکلیف دربیای

 در چشمهای روشنی که تجمع اشک را میتوانست به



 :وضوح در آن ببیند چند ثانیه نگاه کرد و لب زد

 .ممنون از لطفت

 رویش را برگرداند و بی خداحافظی به سمت در رفت

کرد و درنهایت از جا برخاست، چند ثانیه مکث .  
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 دنبالش رفت و دست توی جیب فرو کرد، بند کیفش را

 روی شانه انداخته بود و به قصد لفتش میداد،

 بند کیف روی شانه اش نمی ماند .کالفه از این حال

 ،کیف را به زمین انداخت که درش باز شد و تمام

 بساطش روی زمین ریخت. راستین جلو رفت ، رژ

 لب، عینک دودی... مقابل بساطش خم شد . درحالی که

 در کیفش را باز نگه داشته بود، وسایل را توی کیفش

 ...میریخت . کرم مرطوب کننده ، بسته ی آدامس

 ! سیگار .... پد و یک قوطی قرص

_ این قرص و مصرف میکنی اعتیاد آوره-ممنون.   . 

ه باال انداخت و گفت: تهش اعتیاده دیگه . معتادشان  

 میشم

 مهمه مگه؟ .

 بدون تحویل دادن قرص ، کیف را به سمتش گرفت و

 گفت: نمیدونم خودت چه فکری میکنی ؟ در شان یه

 حرفه ای هست که اعتیاد داشته باشه؟



 لبخندی زد و گفت: دیگه همه چیمو باختم چه اهمیتی

 !داره ؟
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 نگاهش با وجود لبخند روی لبش لرزید ، نگاه طالیی

 اش شبیه غروبی شده بود که آخرین بار در کوهستان

 رویت میشد و دیگر هیچ وقت نه طلوعی در کار بود نه

ببین تو بازنده نیستی . اینو جفتمون میدونیم-غروب.   

 یه زندگی تموم میشه یه زندگی دیگه شروع میشه ! به.

 همین سادگی

 شاید ... برای تو توی سی و سه سالگی این حرف-

 راحت باشه ! اما شنیدنش برای من توی سی و شش

 ! سالگی اصالراحت نیست

 !چشمهایش راباریک کرد: امروز تولدته ؟

 لبخندی زد و دوقطره اشک از چشمش فرود آمد سرش

 را پایین گرفت وگفت: باید برم . درمورد فیلمنامه ها

 . فکر کن

بلند شود که راستین گفت: تولدت مبارکخواست   

.... 

 در نگاه مشکی رنگش چندثانیه خیره شد و گفت: از

 تولدم خوشحال نیستم که بهم بگی مبارکه ! بهت بگم

 ممنون . لبخندی زد:یه حرفه ای از باال رفتن سنش



 ناراحت نمیشه

 . نمیتونم ناراحت نباشم
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 چرا کار سختی نیست . حداقل اونقدر خوشبختی که-

 میتونی بازم فیلم بازی کنی بدون اینکه نگران پیشینه

 ات باشی... و بهترین قسمت ماجرا اینه که به آیت

 درخشان بدهکار نیستی و از همه مهمتر دوستت حافظه

 اشو از دست نداده !!! تازه اگر کل ماجرا رو برات

ا قطع به یقین به خودتتعریف کنم از شوک ماجر  ... 

 :لبخندی زد و کلمه را در دهانش نگه داشت و گفت

 ادبمو فرستادم تو اتاق به رفتارهای بدش فکر کنه! پناه

 !!! خندید و گفت: چیکارش داری بچه رو

 چند ثانیه به صورتش زل زد . نفس عمیقی کشید و

 گفت: میتونم یه قهوه ی دیگه حاضر کنم . زنگ بزنم

اینکار-ون شام بیارن و کیک سفارش بدم ! از بیر  

 ومیکنی ؟

 سرش را تکان داد وگفت: آدم روز تولدش نباید تنها

 باشه

 ! گریه کنه . این نظر شخصیمه

 .نمیخوام مزاحمت باشم-
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 در صورتش چند ثانیه مکث کرد و گفت: تو که تا



ی طولاینجا اومدی . از حاال به بعدم باش ... خیل  

 ! نمیکشه سر یک ساعت جمعش میکنیم

 لبخندی زد و با صدای ضعیفی گفت: دوست دارم

 . بدونم که چه اتفاقی افتاده واقعا

 . مفصله-
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 . اشکالی نداره من تایمم آزاده-

 لبخند مردانه ای حواله اش کرد و گفت: سردرد

 میگیری

 شانه باال انداخت: بدم نمیاد باچیزهایی سردرد بگیرم

 که به من بی ربطه ! از دست مشکالت خودم خسته

 شدم . گوش دادن به مشکالت دیگران کمک میکنه

 !آدم حس خوشبختی داشته باشه

 !من ثابت میکنم من آدم بدبخت تری ام-

 خندید و لب زد: منم میتونم به تو ثابت کنم

. - ای ترم من تو این حرفه  . 

 ! پناه با خنده گفت: منم همینطور

 سرش را تکان داد از جا برخاست و گفت: برای

 !شام با غذای ایتالیایی موافقی ؟

 . هرچی سفارش بدی خوبه-

 سری تکان داد و بدون پس دادن قوطی قرص ، به



 . سمت تلفن رفت

 با یک دستمال نم دار ، میز شیشه ای گرد را تمیز کرد

چای خشک ریخت و پناه وارد آشپزخانه، توی قوری   

 شد و پرسید : کمک الزم نداری؟
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 راستین نیم نگاهی کرد و گفت: نه . باید برم دوش

 .بگیرم

 . باشه برو-

 قوری را روی کتری گذاشت وگفت: خواستی

 تلویزیون ببینی فیلم دارم .... همینطور موزیک جدید

 . دستگاه پخشو روشن کن .

 پناه سری تکان داد و راستین به طبقه ی باال رفت. به

 محض اینکه از حمام بیرون امد ، موهایش را باسشوار

 خشک کرد ، پیراهن سفید و شلوار مشکی رنگی به تن

 زد و درحالی که کراوات مشکی رنگی را به یقه اش

 میبست ، ادکلن زد و دگمه های سردست نقره ای را به

ن زد ، در کمد را باز کرد و از میانآستین سفید پیراه  

 ساک های هدایایی که هرگز باز نشده بودند ، یکی را

 که ظاهر دخترانه تری داشت را برداشت ، یک خرس

 سفید کوچک تویش بود ، توی ساک میان پوشالهای

 صورتی را خوب وارسی کرد جز خرس و آن نامه ی



ه یعاشقانه چیز دیگری نبود. نامه را توی سطل زبال  

 اتاق انداخت و ساک خرس و پوشال و گلهای خشک را

 . به طبقه ی پایین برد
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 پناه روشن توی سالن نشسته بود، کف پاهایش را به

 لبه ی میز چسبانده بود ، یک موزیک مالیم در فضا

 پخش
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 میشد ، سرش را روی زانوهایش گذاشته بود ، با

 شنیدن صدای کفشهایش سر از زانو برداشت از دیدن

 ظاهر آراسته و مردانه اش لبخندی زد و گفت: اوه

 !الال ! چه خبر... کی میره این همه راهو

 . به هرحال تولد یه حرفه ایه ! نمیشه بی تفاوت بود-

 ساک را پیش پایش گذاشت وگفت: تولدت مبارک

 ! سرکار خانم پناه روشن

برو باال فرستاد و مبهوت گفت: خدایپناه یک لنگه ا  

 من

 رفتی حموم یا رفتی سرکوچه خرید ؟!طبقه ی باال ...

 !راه به بیرون داره ؟

 راستین نیشخندی زد و به سوی آشپزخانه رفت، بطری

 ابمیوه را برداشت و درحالی که دو لیوان حاضر میکرد

 توی سینی ، نیم نگاهی به پناه انداخت که ساک را



ردوارسی میک  . 

 با قهقهه ی بلندی خرس سفید را از توی ساک بیرون

 کشید و گفت: به یه زن سی وشش ساله واقعا خرس

 !کادو دادی ؟ راستین حکمت شوخیت گرفته نه؟

 طبقه ی باال رو چی فرض کردی؟ خیال کردی-

 دارم که ازش کارت هدیه بگیرم؟! یاAtm دستگاه

 !!! جواهرفروشی
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 پناه صورتش را به تنه ی نرم خرس سفید چسباند و

 :گفت

 عاشق این تدی سفید شدم ولی. مرسی. .... هدیه ی

 کدوم

 !بیچاره ایه به تو ؟

 شانه باال انداخت و گفت: هرکی... به دردم که

مرسی انقدر احترام میذاری که چیزی که-نمیخوره .   

 ! به دردت نمیخوره رو دودستی تقدیم من میکنی

 چشمکی حواله اش کرد و لیوان نوشیدنی را به

 :سویش گرفت و گفت

 .ناشکری نکن راضی باش-

 خرس نرم را بو کشید و گفت: باشه . مرسی. هدیه

 . ی متفاوتی بود



 سری تکان داد و لبه ی مبل نشست و گفت: خب سی

 و شش سالگی چه حسی داره؟

- حس مختلف هزار ....  

 یک
 مطمئنم دلت نمیخواد حتی

 . دونه اش هم تجربه کنی

 خرس را بغل زد و به خودش فشار داد و گفت: دلم یه

 زندگی خوب و رویایی میخواست یعنی تصورم این بود

 .ولی اوضاع اونطوری که من میخواستم پیش نرفت
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- خواد پیش نمیرهاوضاع هیچ وقت اونطوری که آدم می  

 . نباید گله بکنی.

 دست جلو کشید ، لیوان را یک نفس باال رفت

 ....وگفت: کاش بطری و بیاری وسط
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 درخواستش را اجابت کرد ، بطری را روی میز

 گذاشت و گفت: آیت و دوست دارم . من خیلی احمقم

 که هنوز دوستش دارم . به صحرا ملکان حسودی

م . با این هنر و تجربه ! حتی به اون دوستمیکن  

 کوچولوی تو هم حسودی میکنم ! با این سن .... واقعا

 احمقانه است

 صدای زنگ آمد ، از جا برخاست ، لیوان را روی



 . میز گذاشت و لب زد: زود برمیگردم

 پناه سری تکان داد و راستین از خانه بیرون رفت،

 هردو پیک همزمان رسیده بودند ، جعبه ی کیک

 کوچک را با یک دست و بسته ی غذاها را با دست

 دیگر گرفت . دستگاه ُپز هیچکدامشان آنتن نمیداد

 دقایقی معطل شد و باال خره کارت کشید و کاغذ

 . واریزی را از هر دو دریافت کرد

 هر دو پیک درخواست داشتند با او عکس بگیرند،

 پذیرفت

باال خره بعد از سی دقیقه گفتگو با دو پسر و  

 . جوان، رضایت دادند بروند و به واحدش رسید

 از دیدن بطری ای که توی همین سی دقیقه نصف شده

 بود
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 مبهوت نگاهی به چشمهای سرخش انداخت و لب

 !!! زد: خدای من پناه

 با صدای کش دار لب زد: چقدر دیر کردی اقای

 . سوپراستار ! فکر کردم یه طوریت شده
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 لبخندی زد و سرش را به پشتی مبل چسباند ، خرس را

 باال آورد و درحالی که دست و پایش را تکان میداد



 باصدای کودکانه ای گفت: سی و شش سالگی مزخرفی

 !!! رو دارم تجربه میکنم عزیزم

  بطری

 ی کیک

ت ، را توی یخچال گذاش

  ظرف پاستا را

را برداشت ، سرش را تکان 

 داد و جعبه

  در یک

 دیس

 چینی سفید خالی کرد ، دو پیش دستی و کارد و چنگال

 به

 همراه انواع سس روی میز گذاشت ، سلفون ساالد

 سزار را برداشت ، دو کاسه ی سوپ قارچ را توی

 هر پیش دستی گذاشت و از توی جعبه ی پیتزا ، کل

 دایره ی پپرونی پر پنیر را وسط میز توی یک دیس

 گرد چودن قرارداد و قوطی های هی دی را هم کنار

 پیش دستی ها گذاشت، به سالن برگشت . سرش به

 .پشتی مبل بود و به لوستر نگاه میکرد
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 :دستش را جلوی صورتش تکان داد و گفت

 گرسنه نیستی؟

- ی خیلی زیادخیلی گرسنمه ! خیل ! 



 از جا برخاست ، خرس سفید را با احتیاط روی مبل

 ! نشاند و گفت: یادم بنداز اینو ببرم

 .راستین گفت: از این طرف

 لبخندی زد و گفت: میترسی بخورم به وسیله هات

 بشکنم همه چیزو .... این خونه خیلی توش سلیقه ی

 زنونه به

 کار رفته . تو مطمئنی زن

یقه یآره! سل-نداشتی؟   

 .مادربزرگمه بیشتر

 :صندلی را برایش عقب کشید و پناه با دیدن میز گفت

 تو واقعا یه جنتلمن واقعی هستی . کی فکرشو میکرد

 من تو سی و شش سالگی چنین تولد هول هولکی ای

 !!! بگیرم اونم کنار تو؟! دو تایی! بدون هیچ سرخری

 خندید ولبه ی صندلی نشست و گفت: خدایا چه میزی

 هم چیدی . پسر تو از هر انگشتت یه هنر میریزه
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میز-نه؟! چه خبره این همه غذا سفارش دادی ؟!!!!   

 !چیزی کم و کسری نداره ؟

 !!! دو تا شمع . چند تا شاخه گل-

 . شمع دارم-
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 یک شمع سفید را توی پایه ی شمعدان قرارداد و با



 کبریت روشنش کرد ، گلدان کوچکی که تویش

 گلهای مصنوعی هللا بود را هم وسط گذاشت و

 گفت: خوبه؟ رضایت بخشه؟

 . عالیه-

 شعله ی شمع در چشمهای مشکی اش سایه انداخته بود

 لبخندی به صورت مردانه اش زد و گفت: آهو حتما .

 دختر خوشبختی میشه . مطمئنم ... فکر کنم این میز و

مادر زنت بچینی... واووو ... یا پدرخانمت . چهبرای   

 !کیفی میکنن

 !تو که میدونی مادر آهو به دست پدرش کشته شده-

 اخمی کرد و قاشق حاوی سوپ را به کاسه

 برگرداند و گفت: هاه.... راست میگی . اصالیادم

 ... نبود . چرا فکر کردم خانواده اش هستن

د ، بهسرش را تکان داد و چندقاشق سوپ خور  

 درخواست راستین کمی از پاستا ... دو تکه پیتزا و

 ساالد سزار کشید . کمی از دلستر نوشید و رو به

 راستین گفت: خیلی عالی بود همه چیز. نمیدونم سی و

 هفت سالگیم کجام .... ولی حتما این لحظه رو به یاد

 .میارم و با خودم میگم چه شبی بود اون شب
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 راستین سری تکان داد و پناه به شمع روی میز



نه-اشاره زد: اینو به عنوان شمع تولد فوت کنم.   

 ! کیکم داریم

 .... واوو... کیک تولد هم سفارش دادی ؟! چه حیف-

 چی چه حیف؟-

 با دستمال لبهایش را پاک کرد و گفت: حیف از

کنماینکه نمیتونم بهت ابراز عالقه   . 

 لبخندی زد و صندلی را عقب کشید، پیش دستی ها را

 جمع کرد و درحالی که باکس های کوچک در دار

 مخصوص مایکروفر رابیرون میکشید تا باقی غذاها را

 داخلشان بگذارد صدای پناه آمد و گفت: اگر بهت

 !اعتراف میکردم که دوستت دارم واکنشت چی بود؟

 در کیسه ی زباله ، جعبه ی پیتزا و جعبه ی آلومینیومی

 پاستا و ساالد را ریخت و گفت: از شام راضی بودی؟

 هنوز اونقدر پرت از دنیا نشدم که نفهمم نخواستی به-

 سوالم جواب بدی؟

 . جوابی نداشت-

 یعنی یه زن بهت بگه دوستت داره تو هیچ جوابی-

 ...نداری براش؟! چه عجیب
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 یه زن شوهردار قطعا نباید چنین اعترافی داشته باشه-

 ! به من



 پناه خندید و رو به او که سرگرم کارش بود گفت: من

 که دارم جدا میشم .... واقعا کوری نمیبینی یا نمیفهمی

فوت کرد ؟! نفسش را  . 

 پناه آرنجش را لبه ی میز گذاشت و آخرین دانه های

تی را با دست به دهان برد وپاستای توی پیش دس  

 گفت: فکرکردم وقتی میای منو از زیر دست و پای

 اون مرتیکه

 ... لجن میکشی بیرون یه جور ابراز عالقه است

 نفسش را فوت کرد و گفت: من بهت به چشم یه

 دوست نگاه میکنم که اون موقع به کمکم احتیاج

 . داشت

 .... تو باعث شدی آیت بیش از پیش به من شک کنه-

 اوضاع بد و بدتر میشه ! تقصیرتوئه زندگیم بهش

 گند خورده ... اگر با صحرا ازدواج کرده

 .....بودی

 میان حرفش گفت: صحرا نه یه دختر دیگه . باال خره

 یه جایی یه جوری بهت خیانت میکرد . پس بیا این بن
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 بست زندگیتو گردن من نندازیم خیلی فکر کنم بهتر

 ! باشه

 با چشمهای متاسفی نگاهش کرد و گفت: حتی بچه هم



 - . ندارم دلم بهش خوش باشه ! درواقع هیچی ندارم

 ....حرفه ات هست هنوز توی حرفه ات درجه یکی

 حرف اول و میزنی. انقدر برای خودت گلیم بدشانسی

گره رو گره نباف!!! هی رج رو رج ...  . 
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 . تو از بدبختی هات بگو یه کم . حالم خوب بشه-

 ....راستین لبخندی زد و گفت: دختری که دوستش دارم

 پناه دستش را توی هوا تکان داد و با لحن کش دار

 گفت: اونم تو رو دوست داره! حاال چند وقت دیگه

 ....حافظه اش برمیگرده

- تموم کنم ؟میذاری حرفمو   

 پناه ابرو درهم کشید: این اسمش بدبختی نیست

 !یه بدشانسی موقتیه

 مادر من آوار زندگی آهو شده . مادر آهو به خاطر-

 مادر من مرده ! میدونی اینو یادش بیاد هیچ شانسی

 ! برای با اون بودن دیگه برای من نیست

 . پناه مستقیم به صورت راستین زل زده بود

وطی دلستر را توی کیسه ی زبالهراستین کفری ق  

 پرت کرد و گفت: عالوه بر اون .... مادرم زن

 مردی شد که

 سه تا بچه داشت . عاشق برادر شوهرش شد که من



 متولد شدم! تا همین هفت هشت سال پیش هم همه

 داشتیم به خوبی و خوشی با این توهم زندگی میکردیم

 ... و در نهایت وقتی همه چیز برمال شد
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 :در چشمهای گرد شده ی پناه زل زد و با حرص گفت

 من یه عوضیم که دارم چوب کارای مادرمو میخورم و

 !انگار تمومی هم نداره

 آب دهانش را قورت داد و راستین با حرص ، دستمال

 های کاغذی مصرف شده را توی نایلون زباله ریخت

: حاال یک و با غیظی که در لحنش موج میزد غرید  

 !هیچیم نه؟

 . من از این دنیاخیلی گله دارم-

 راستین با طعنه گفت: به خاطر اینکه آیت درخشان

 یکی دیگه رو به تو ترجیح داده؟! یعنی زندگی برات

 !فقط توی تکیه کردن به یه مرد الوبالی خالصه میشه؟

 !واقعا داری از این مسئله ی احمقانه گله میکنی ؟

 شانه باال انداخت و بی پرده و رک گفت : سرطان

 ! رحم ... واقعا دلیل محکمیه که من گله کنم

 وقوطی دلستر را باال آورد و رو به نگاه مبهوت

 راستین حکمت گفت: شدیم یک یک ! تازه مال من دو

 تا حساب میشه ... من ممکنه تولد سی و هفت



 ! سالگیمو نبینم ... پس دو یک به نفع من
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 آخرین جرعه ی باقیمانده را سر کشید و قوطی را توی

 نایلونی که توی دست راستین خشک شده بود پرت

 . کرد و سوتی کشید و گفت:یه پرتاب سی امتیازی

 ! درست توی هدف! هورااااا
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 بعد از تعلل چند دقیقه ای بند کیسه ی زباله را کشید ،

را محکم گره زد و درحالی که آن را توی سطل درش  

 زیر سینک میگذاشت ، در سکوت دستهایش را زیر

 شیرآب و بدون هیچ تعجیلی با مایع ظرفشویی تک تک

 ...انگشتهایش را کفی کرد و بعد آبکشی

 پناه اشکال نامعلومی را با سر انگشت روی سطح

 میز میکشید . شیر آب بسته شد، با حوله ی کوچکی

به دستگیره ی کابینت آویزان بود پنجه هایش که  

 راخشک کرد

 رو به او گفت: این جمله ی آخرت شوخی بود دیگه ؟

 چرا باید باهات شوخی داشته باشم ؟! با یه مردی که-

 سراسر قلبشو به یه دختر تازه وارد فروخته . حتی یه

 ! تیکه هم برای اجاره ی موقت نیست

 ... گفت: بگو که شوخیه

- مهمه شوخی باشه یا جدی ؟ مرگ و زندگی برات  



 من چرا باید برای تو مهم باشه ؟ اصالچرا باید

 !منوتوی این شرایط قرار بدی ؟

 . چه شرایطی؟ ما با هم دوستیم-
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 برای من دوستی فقط یه تعریف داره ! دوستی زن با-

 زن

 دوستی مرد با مرد! دوستی زن و مرد به یه ...

 ارتباط دیگه ختم میشه . میخوای ذهن سی و هفت

 !ساله ی منو تغییر بدی ؟

 .من واقعا متاسفم-
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 با حرص خندید : خب .با تاسفت چیکار کنم؟ برای

 خودم دارو بخرم ؟ یا یه جون دیگه برای ادامه دادن

 !به این بازی لعنتی ؟

وگفتصندلی را به سمتش کشید ، لبه اش نشست  : 

 . من چه کاری میتونم برات انجام بدم

 . هیچی . فقط توی این بازی کی بدبخت تره من بردم-

 به ضرس قاطع بردم! من تو همه ی بازی ها برنده

 . میشم . شک نکن

 دربرابرش خلع سالح شده بود . در برابر زنی که

 نمیدانست عمق فکرش چه خبر است . به نظر می آمد

تان حفر شده بود و انتهایش بنیک تونل در دل کوهس  



 بست بود. گیج و منگ نگاهش میکرد . به بتی که

 زمانی آرزوی هم صحبت شدن با او را داشت و حاال

 خودش شده بود بت شکن ! با تیشه به جان روح و قلبش

 افتاده بود می شکست . هرچه خودش از خودش ساخته

 . بود را پیش چشمهای او میشکست وفرو میریخت

رافوت کرد و درحالی که کماکان تماشایش نفسش  

 میکرد

 ... گفت: خب

 خب چی ؟-

 . نگفتی چیکار میتونم برات بکنم-
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 شانه باال داد : شاید فقط باید کیک و شمعی که برام

 گرفتی وبیاری.... من فوتش میکنم .یه چای و کیک

 ... میخوریم

 بعد هم هدیه ی پشمالو و نرممو با خودم میبرم و میرم

 کجا؟- .

 یه جای امن . یه جزیره ی دور افتاده .... شاید یه باغ-

 بزرگ و دور افتاده . توی یه کلبه ی چوبی... دلم

 میخواد

 .توی یه همچین جایی بمیرم

 چقدر وقت داری؟-



 .باید بهت توضیح بدم-

د غرش کرد: وقتی تابا دندان هایی که روی هم میسایی  

 این بخش ماجرا رو گفتی دیگه نمیتونی نصفه کاره

 !!! رهاش کنی

 .یه دفعه عصبانی میشی و غیر قابل کنترل-

 پر حرص نفسش را از بینی بیرون داد و گفت: سرطان

 هم قابل درمانه . به هرحال درجه بندی داره ! سخت

 متوسط ضعیف... همینطوری نمیتونی رو به روی من

نی و روز تولد سی و هفت سالگیت بهم بگی کهبشی  
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 ! سرطان رحم داری و بازی کی بدبخت تره رو بردی

 ! واقعا نمیتونی همینطوری این حرف وبهم بزنی

 میدونی نهایت آرزوی یه زن اینه که روزی مادر بشه-

 حداقل برای من این بود . دلم یه بچه از خودم .

چیزی از وجود خودم. یه پناه کوچیک میخواست . یه  

 که من
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 پرورشش بدم . تربیتش کنم... حمایتش کنم ... بهش

 عشق بورزم ... دنیای من بدون اینکه مادر بشم برام

 عین افتادن توی یه چاه بدون سقفه ! من هر روز نور و

 .... میبینم اماتوی زندگیم هیچ نوری ندارم

- نی هست نه؟ چقدر زنده میمونی؟! اینولی درما  



 سواالت و از پزشکت پرسیدی؟

 . اگر رحممو بردارم خیلی.... اگر برندارم کم-

 در نگاه مردانه اش چند ستاره ی امیدوار درخشیدند و

 پناه قبل از اینکه کل ستاره ها شب را نورانی کنند

 گفت: فقط موضوع اینه که نمیتونم حسرت بکشم تا

 آخر عمرم

 نمیتونم بدون اینکه مادر بشم زندگی کنم . خیلی برام .

 . غیر ممکن و دور از ذهنه . پس خیلی وقت ندارم

 فقط اونقدری وقت دارم که به کسی که دوستش دارم

 کمک کنم تا از گندی که من به زندگیش زدم رها بشه

 و فکر کنم تو درجایگاهی نباشی که بخوای دست رد !

کمکمو قبول نکنی ! دهانشبه سینه ی من بزنی و   

 . راباز کرد تا چیزی بگوید
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 اروم گفت: هیش.... هیچی نمیخوام بشنوم . ازت

 هیچ توقعی

 ندارم . امشب تموم میشه . فردا صبح درمورد امشب

 هیچ حرفی نمیزنیم . هیچی ، نه تو به روی خودت

 ! میاری نه من

Romanbooki 2کالکت 

463 

_ 

قا درمورد چی حرفی به میون نمیاریم ؟دقی ! 



 با زهرخندی گفت: درمورد بیماری من ! درمورد

 !مشکل تو با من

 یک قطره اشک از چشمش افتاد و گفت: هرچند که

 چیزهای بیشتری میخواستم ... بیشتر از یه شام و یه

 کیک و یه عروسک ! سرش را متاسف تکان داد و

را برداشت و روی مبل نشست ، کنترل دستگاه پخش  

 یک اهنگ شاد گذاشت و گفت: زودتر کیک و بیار

 !میخوام آخرین شمع زندگیمو فوت کنم و آرزو کنم

 خواسته اش را اجابت کرد، شمع سی و شش را روی

 کیک گرد نسکافه ای قرار داد ، سینی چای تازه دم را

 روی کانتر گذاشت . دیس کیک کوچک را توی یک

 دست

هم در دست دیگر ، نگاهش بهسینی حاوی دو فنجان   

 او افتاد که لبخند میزد . نور دیوار کوب روی صورتش

 . نشسته بود

 دیس را مقابلش گذاشت . سینی چای هم
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 کنار دیس. مقابلش ایستاد و پناه تلفن همراهش را به

 :سویش گرفت و گفت

 ازم عکس میگیری؟-

 جمله ی بیا عکس بگیریم ، آسیستول شد در دهانش



 . و هیچکسی برای احیایش شتاب نکرد ....

 سرش را تکان داد یک گام از او فاصله گرفت، رو به

 روی میز متوقف شد ، گوشی را باال گرفت .دستهایش

 را به هم چسبانده بود چشمهایش بسته بود ... حرارت

 .شمع نوک بینی اش را میسوزاند

عکس پشت سر هم از صورتش گرفت و درنهایتچند   

... 

 دستهایی که مناجات گونه در هم قالب شده بودند را از

 . هم باز کرد، سر جلو آورد و شمع هایش را فوت کرد

 چند عکس دیگر گرفت و پناه درحالی که قطره اشکی

 :از چشمش می افتاد را با سر انگشت پاک میکرد گفت

 . بابت امشب ممنون

ا روی میز گذاشت و سر تکان دادگوشی ر . 

 آروم ترین تولدیه که داشتم ! یه تولد واقعی . بدون-

 بحث

 . جار و جنجال . ممنونم ازت

 . در سکوت نگاهش میکرد
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 ... اگر اجازه بدی برم پیش دستی بیارم-
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ت: فقطخواست بلند شود که پناه زودتر برخاست و گف  

 . بهم جاشو بگو



 آدرس را داد و درحالی که نگاهش میکرد ، به

 آشپزخانه رفت .دو پیش دستی و کارد و چنگال آورد

 پشت میز نشست ، کیک را برش زد و یک تکه ی

 مثلثی برای راستین توی پیش دستی قرار داد و یک

 ...تکه هم برای خودش

 درحالی که با چنگال کمی از کیک را به دهانش منتقل

 میکرد با لذت گفت: مدتها بود یه کیک واقعی نخورده

 بودم! شیرینی تر... مثل احمق ها همیشه خامه هاش

 وپس میزدم تا اضافه وزن پیدانکنم. میدونی حاال

 اضافه وزن میشه حسرت زندگیم . اضافه وزن بعد

 !!! اززایمان

تکان داد و راستین درحالی که کمیسرش را متاسف   

 از چایش را تلخ از گلو فرو میداد گفت: کی متوجه

بیا درمورد تو صحبت کنیم-شدی ؟  . 

 :با تحکم سوالش را تکرارکرد وپناه نوچی کرد وگفت

 . واقعا چرا زور میگی ؟!بهت نمیاد

 ! سوالمو جواب بده-

Romanbooki 2کالکت 

467 

- یص داد به تشخیصشدو هفته ی پیش. پزشکم تشخ  

 . استناد نکردم .... پیش دو تا دکتر دیگه هم رفتم

 وقتی دیدم ماجرا از چه قراره دیگه درخواست



 طالقمو دادم

 . والبته مورد لطف ساسان قرار گرفتم که عجله نکنم
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 ترجیحم اینه وقتی میمیرم توی شناسنامه ام اسم هیچ

باشه ! فکر میکنم متوجهمردی به عنوان شوهر ن  

 .منظورم باشی

 سری تکان داد ، چایش را تا نصفه خورد . لبخندی به

 چهره ی مردانه اش زد ، خرسش را توی ساک محتاط

 فرو برد و از جا برخاست و رو به راستین که هنوز

 نشسته بود گفت: بابت همه چیز ممنون . یه آژانس

اشینم-برام خبر میکنی ؟ گوشیم اسنپ نداره!   

 نیاوردی؟

 . پوزخندی زد و صادقانه گفت: فکر میکردم بمونم

 پر سر وصدا قهقهه زد . با گوشی خودش برایش اسنپ

 گرفت. تا مادامی که راننده برسد، در سکوت مقابلش

 ایستاده بود . به محض اینکه تلفن لرزید ، یک گام به

 سویش برداشت و گفت: درمورد امشب هیچ وقت با

 من حرف نزن . هیچ وقت هیچی نگو . هیچ وقت با

 هیچکس حرف نزن . قول بده ! سرش را تکان داد و

 با بغض اشکاری که سعی در پنهان کردنش نداشت

 گفت: حتی هیچ وقت مرورش هم نکن . سرش را باال



 و پایین کرد و
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 . با لحنی متفاوت گفت: درمورد فیلمنامه هافکر کن

 سر تکان داد ، لبخندی به رویش زد و گفت: نگران

 تلقین هم نباش . ریتم قصه رو روزبه تغییر داده و

 میتونم بگم توش گند زده ! افتضاحی که هیچ رقمه

 ... جبران نمیشه

 خوشحالم منو تو خودمون رو از اون مافیای

 !مزخرف ترویج چند همسری بیرون کشیدیم

ه قهقهه ختم شدزهرخندی زد و خنده اش کم کم ب  

 !!!و زمزمه کرد: ترویج چند همسری

 .... ومتاسف لب زد : متاسفم . رو به راه نیستم

 . اشکالی نداره-

 گوشی را باال کشید و گفت: راننده ی اسنپ داره

 !زنگ میزنه

 . آره آره . دارم میرم-

 .ساک خرس را باال کشید و گفت: شب بخیر. مرسی

ابت امشب خیلی پشیمونبابت همه چیز. میدونی فردا ب  

 ... میشم . خیلی زیاد

 دستگیره را پایین داد وقبل از اینکه از راستین حکمت

 جمله ای دلجویانه بشنود ، خودش را از در بیرون
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 انداخت ، شانس با او یار بود که آسانسور کماکان در

 . همان طبقه متوقف شده بود

Romanbooki 2کالکت 

471 

 وارد کابین که شد برای آخرین بار ، به چشمهای

 سیاه مردی نگاه میکرد که ظاهر زنانه اش توجه او

 را جلب نکرده بود

 : فصل هشتم

********** 

 باران تندی شروع به باریدن کرده بود، حاال حاال

 قطع نمیشد . آسمان رعد میزد وصاعقه کل حیاط

 منزل فائزه کریمی را روشن میکرد . این خانه را

 .دوست داشتم . ترتمیز تر از آن آپارتمان کذایی بود

 . این خانه که باب سلیقه ی من چیده شده بود

 بدم نمی آمد همین جا مستقر میشدم . از درد بی درمانم

 برایش گفته بودم . کلی اشک ریخته بود ناله کرده بود،

. حریره ی بادام به خوردم داده بودرویم رابوسیده بود   

 و سوپ ماهیچه! میگفت رنگ به رویم نمانده از بی

 . حالی و بی جانی

 به مخده تکیه زده بودم . خانه ام یک خواب داشت و

 یک سالن بزرگ که یک دیوارش سراسر پنجره ای رو

 به حیاط بود . آشپزخانه و حمام و دستشویی اش هم به



می آمد قاعده و قواره ی خانه . 
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 فرشهای قرمز و پشتی ، فضای سنتی خانه باعث

 لبخندم میشد .پیچک و شمعدانی و حسن یوسفی که

 فائزه خانم هرروز بهشان آب میداد و حاال باز گشت

 من به این خانه ی کوچک و نقلی .حال دلم را جا می

 .آورد

ه بودبرای خودم چای ریخته بودم . فائزه خانم گفت  

 احتیاجی به تمدید نیست ، بابت ان پولی که به او

 قرض داده بودم و حاال برگردانده بود ، گفته بود

 میتوانم دست کم تا آخر تابستان همین جا بمانم و چیزی

 پرداخت نکنم . زن بیچاره هر پنج دقیقه یک بار

 صدایم میکرد و میپرسید: چیزی الزم نداری ؟

دراز کردم . صدای باران پاهایم را روی فرش الکی  

 بوی نمک خاک .... ایوان آب پاشی شده ... درخت.

 خرمالو و

 انجیری که توی حیاط برایم دلبری میکردند ،همه و

 همه وادارم میکرد فکر کنم که روزهای خوب در

 . انتظار من هم هست
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 چای نیم خورده را به حال خودش گذاشتم و مقابل

 . مجله هایی که پخش وپالیشان کرده بودم گم شدم



 . تصویرها و مصاحبه های راستین حکمت

 گونه هایم از تصور نزدیکی ام به او ، مدام

 .رنگ میگرفت

 ته دلم هری میریخت و بی اراده چند باری خودم مچ

 ضمیر ناخودآگاهم را گرفتم که داشتم عکسش را با

 سر
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وازش میکردم . مانده بودم این عشق ناانگشت ن  

 بهنگام تحفه ی کدام حسم بود از کدام قلمرو وشهر

 آمده بود . یکهو به جانم وصل شده بود . دوخته شده

 ! بود . جوری بود که باور کرده بودم حسی بوده

 ...حسی که حتی با وجود این فراموشی مقطعی

و نمیتوانستم انکارش کنم! طوری که با دیدنش...  

 شنیدنش .... دلم به جنب و

 جوش می افتاد و دلتنگی میکرد . حافظه ی قلبم

 ... سوای مغزم بود . قلبم او را میشناخت و مغزم

 مغزم نمیتوانست برای اتفاقات پیش آمده دالیل

 محکمه پسند ارائه کند و ارگان هایم همه بالتکلیف

 . بودند

 . یکی از مصاحبه های صد سوالی اش راباز کردم

 !صد چیز که باید درمورد راستین حکمت بدانید



 غذای مورد عالقه اش ... سبزی پلو یا شوید پلو با

 ماهیچه ! مارکر کشیده بودم . خدای من ... خنده ام

 گرفته بود . رنگ مورد عالقه اش ... سورمه ای و

 خاکستری ! نیشم تا بناگوش باز شد ، سبک موسیقی

 . مورد پسندش کالسیک
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 ... تفریح مورد عالقه اش : شنا

 منظره ی مورد عالقه اش بعد از دریا ، تماشای

 !!! شکوفه های پرتقال

 نیشخندی زدم وزمزمه کردم: تماشای شکوفه های

 ! پرتقال
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 با صدای زنگ در ، مجله را به حال خودش رها

 کردم از جا برخاستم و چارقدی روی سرم کشیدم ،

 - .گوشی را برداشتم که صدای زنی در گوشم نشست

 !سالم

 ... سالم آشنا و لحن آشنا

 ! در و باز کن منم-

 گیج و منگ بودم. آنقدری که میتوانستم فکر کنم شکوفه

 های پرتقال سورمه ای هستند و بوی شوید پلو می دهند

. 

ما ؟با مکثی پرسیدم: ش ! 



 . راحله ام . زن بهنام-

 . لبخند زدم: بفرمایید خوش اومدید

 دگمه ی بازشو را زدم و تندی مجله ها را از توی دست

 و پا جمع کردم ، همه شان را روی طاقچه گذاشتم ودر

 ورودی خانه را که دو کلیده کرده بودم گشودم . استکان

 و نعلبکی را به آشپزخانه بردم ، چارقد را به چوب

 رختی آویختم واز دیدن چادر خیسش و طفل معصومی

 که مثل موش آب کشیده شده بود حیران نگاهم به

 . صورت طلبکارش نشست
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 دختربچه عطسه ای زد عروسکش خیس شده بود

 و موهایش ژولیده بود .از کاپشن سرخابی رنگش

 . آب میچکید
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ه جلو تاب داد و درحالی که طفلکدست بچه را ب  

 معصوم را به سمت من به جلو هل داد گفت: از من

 خجالت نمیکشی از چشمهای این خجالت بکش ! هرچی

 باشه فامیلیم .پس فردا حتما تو روی بچه ی من نگاه

 میکنی

 !نمیکنی ؟! تو چشمهاش االن خوب نگا ه کن

 . در چشمهای بچه که نه در چشمهای راحله خیره شدم

 ...خودش را جلوتر کشید و گفت: خیال میکردم آدمی



 ! گفتم هرچی که نیست.... حداقلش ادمه

 با صدای خفه ای گفتم: من منظورشما رو نمیفهمم

 .راحله خانم

 بایدم نفهمی ! خودتو زدی به نفهمی... از توی خانم-

همی چی دارم میگم؟! نونتتحصیل کرده بعیده که نف  

 کمه؟ آبت کمه؟! مگه بی سوادی ؟! عوضی بودن

 هرچند به سواد و دانشگاه نیست اما تو که فوق لیسانس

 ... داری خیر سرت

 ...تو که درس خونده ای ... آدم حسابی ای

 خجالت نمیکشی آوار شدی سر زندگی من و

من آوار نشدم-بچم؟!  . 
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 .نشدی؟! خجالت بکش.... تو آینه خودتو ببین-

 ...جوونی

 خوشگلی.... بر و رو داری! دست از سر شوهر من

 بردار

 هم سن های تو بهتر از بهنام رو میبرن لب چشمه ....

 تشنه برمیگردونن! از کل تهرون گیر دادی به شوهر

 من ؟! اون لباس تنش هم از صدقه سری جمع کن

نکن های منه ! بعد تو با این بر و رو نشستیخرج   

 !زیر پای شوهر من؟! یه نگاهی به آینه بکن



 ...به خدا نمیفهمم چی میگین . چه کشکی چه دوغی-

 !چه نشستنی... من اصالبهش کاری ندارم

 تو کاری نداری پس چرا سر و تهشو میزنن ور دل-

 !تو نشسته؟

 !ناله کردم: به خدا نمیفهمم چی میگین

 نمیفهمی ! تو غلط میکنی که نمیفهمی... تو بیخود-

 میکنی زیر پای مرد زن و بچه دار میشینی . میخوای

 !زندگی منو بهم بریزی؟ خیال میکنی بهنام ولم میکنه؟

 خیال کردی بچه هاشو ول میکنه؟! تو روت میشه تو

 !چشمهای من نگاه کنی ؟

 . حیران شده بودم و منگ
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 مثل آدم گیجی که تازه کله اش داغ شده بود . حالم همان

 بود . فقط نشتی داشتم . تنها تفاوتم این بود که هرچه

 . جان در تنم بود داشت از جایی هدر میرفت
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 در صورتش زل زده بودم و او هرچه به دهان

 مبارکش می آمد نثارم میکرد. از عوضی .... تا

لجن ... تا لش و بی همه چیز متعفن! تا . 

 . هرچه میگفت سکوتم کش دار ترمیشد

 ... نمیدانستم چه بگویم

 صدا راتوی سرش انداخته بود و طفلک معصومش ، با



 دهان باز و چشمهای خیس به عصیان مادرش

 مینگریست

 .من .... من نمیدانستم زن را چطور آرام کنم

ه اهانتاصالزن درونم را که خود ر ا الیق این هم  

 !نمیدید چطور آرام میکردم

 .به سمتم آمد دیگر هیچ فاصله ای بین ما نمانده بود

 به دستهایش نگاه میکردم . خیال کردم االن محکم

 میکوبد توی صورتم... اما بازویم را گرفت وگفت: تو

 رو روح مادرت دست از سر من وشوهرم بردار ! من

ر بزرگبا دوتا بچه رو تک و تنها بدون پدر چطو  

 کنم؟! به خدا آهم دامنتو میگیره. پس فردا روزی یاد من

 بیفت .امروز باهات اتمام حجت کردم . دست از سر

 ....زندگیم بردار

 .... اون اومده سراغ من! اون منو ول نمیکنه-
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 راحله در صورتم خیره ماند و گفت: میخوای ولت کنه؟

ری !!! یا میخوایش واقعا؟ نکنهیا نه ... خودتم کرم دا  

 عشق

 !عاشقی قدیمی ئه که االن دهن واکرده

 !چه میگفت این زن؟
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 !امده بود من را بکشد؟



 میخواست از من تنها یک هاله بماند؟! یک پاره

 !استخوان الجان ؟

 !!!چه عشقی؟! من دهن آن عشق را کاه گل میگرفتم

 با صدای لرزانی گفتم: چی میگین شما . معلومه که

کنه .معلومه که نمیخوام! منم آسایش ندارم میخوام ولم  

 منم از اینکه هر روز یکی آویزونم شده خسته .

 ....شدم

 منم میترسم از بی ابرویی... از آه و نفرینی که

 دامنگیرم میشه ! من نمیخوام . کی گفته من میخوام که

گیرم که بیاد رو به رو کنه !!! به پیر بهبرم یقه اشو ب  

 !پیغمبر به موسی به عیسی به محمد قسم نمیخوامش منم

 این حرفها همش حرفها و توهمات خودشه ! به روح

 مادرم که حاال نیست قسم.... من اصالدلم نمیخواد

 ! باهاش رو به رو بشم حتی

 نمیخوای؟-

زدمبا چشمهای پر آبی به صورت بر افروخته اش زل   

 و گفتم :به روح مادرم قسم نمیخوام .به روزایی که زنده

 بود قسم نمیخوام . فکر کردید کشته مرده اشم؟! یا

 ... عاشق شدم... ؟! چه عشقیه که بی خبرم ازش
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 حافظم رفته عقلم که سرجاشه !!!! به قول شما با این



نمیرسه ؟ همه درسی که خوندم .... یعنی شعور و عقلم  

 هوار زندگی مرد زن دار نباشم؟
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 .در صورتم برای چند ثانیه فقط خیره ماند

 . نفسم به شماره افتاده بود

 نگاهش خسته بود و بی حوصله... چشم در چشمم

 . دوخته بود و هیچ نمیگفت

 خواستم صدایش کنم تا از آن بهتی که گرفتارش شده

 بود دربیاید ... شاید ترجیح میداد من باشم .... من

 باشم که

 آویزان بهنام شده ام و عاصی اش کرده ام... شاید دلش

 میخواست این را بشنود و حاال ... کار به جایی رسیده

 بود که گفتم که چقدر بهنام پاپی است و من ... من

 !ردش میکنم

. منسکوتش آنقدری کش آمد که به سمت کیفم بروم..  

 مدرک هم داشتم و نگاه خشمانه و خصمانه اش وادارم

 کرد تا برای ثانیه ای بی عقلی به من چیره شد و کاغذ

 تا شده را به سویش گرفتم و با صدای ریزی که دختر

 کوچکی که کنج خانه ام روی زمین نشسته بود و

 تماشایم میکرد نشنود گفتم: من دوشیزم هنوز ! کاغذ را

نگه داشت میان انگشتهایش  . 
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 تای وسطش را باز کرد و درحالی که خط به

 خطش را میخواند دیدم ابرودرهم کشید و نگاهش

 . یخ زد
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 کاغذ را به سمتم گرفت، برگه را توی جیب شلوار جینم

 فرو کردم وگفتم: من کاره ای نیستم! نه اونقدر دلبری و

.. نه با این موهای کوتاه و ریخت الغر وغمزه بلدم .  

 نزار عشوه میام ... من تو شیش وبش زندگی خودم

 موندم راحله خانم . زندگیم رو هواست . نمیدونم چرا

 مادرم مرده

 نمیدونم کی ام ... چی ام ... چی میخواستم! من ....

 هیچی

 تو ذهنم نیست ! انگار از همه ی مردم چهار پنج

... به خدا من اونی که شما فکرسال عقب موندم .  

 !میکنین نیستم

 !میخوای دست از سرت برداره؟-

 صدایش گرفته بود اما هنوز آنقدری قدرت داشت که

 . باقی کلماتم را بخشکاند

 ... معلومه که میخوام! من تو زندگی آش و الشم-

 . مزاحم نمیخوام

 !ازدواج کن-



 . حیرت زده نگاهش کردم

 !با مکثی به لب آوردم : بله؟
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 توی صورتم خوب نگاه کرد و گفت: شوهر کن! بهنام

 به زن شوهر دار کار نداره . مجردی... فیلش یاد

 هندستون کرده ! فکرشم نکن منو با دو تا بچه ول

 ...میکنه میچسبه به تو
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- ا راه حل شماست ؟ توبا کی ازدواج کنم؟! این تنه  

 !!!این وانفسا میگی ازدواج کن ؟

 ! تو که داری زیر سر.... هم پولداره . هم خوش قیافه-

 سرش به تنش میرزه دیگه چی میخوای ؟! اون موقع

 که تو تئاتر واسه خاطر تو سینه سپر میکرد ... حاال

 هم میبینم که اون کوچه ای که باباتو زن جدیدش

ر ازگاهی ماشین اعیونیش میاد وزندگی میکنن ... ه  

 رنگی میده به اون گذر ! پس نگو وانفسا... نگو بی

 !راه حلی.... راه حل هست ... چشمتو روش بستی

 یک گام عقب کشید و حیرت زده پرسیدم: چی

 ! دارین میگین شما

 .... چی میگم ؟! همون پسره که تو روی من وایستاد-

. نگو که چشمتوهمون که تهدید کردم تهدیدم کرد ..  

 ! روش بستی و چسبیدی به شوهر و زندگی من



 آب دهانم را قورت دادم و لب زدم: تهدید کردید تهدید

 !کرد ؟

 پوزخندی زد و چادر روی شانه افتاده اش راروی

 . روسری نم دارش کشید و گفت: حرفامو بهت زدم

 ! دور و بر شوهر من نپلک
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به سمتش رفتم، دستش را گرفتم و خواست برود که  

 :گفتم

 !شما هم دیدیش؟

 !زهرخند زد : کیه که ندیده باشه ؟
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 . منظورم از نزدیکه-

 به سر تاپایم نیم نگاهی انداخت ، خواست برود که با

 التماس گفتم: انقدری براش مهم بودم که تهدید کنه

 !مگه نه ؟

 به صورتم خیره شد و گفت: من راه حل گذاشتم جلو

 پات . اون پسره هم حی و حاضر ! میخوادت ... تو هم

 میخوایش... یعنی اگر اونو نخوای ، بچسبی به شوهر

 من

 ! حتمی یه چیزیت میشه ....

 سرش را متاسف به حالم تکان داد و به محض اینکه

 دست زینب را در دستش گرفت در آخرین لحظه به



 :سمتم چرخید و گفت

 باهاش ازدواج کن ! تب و تابت از سرشوهر منم میفته-

 خواستم بگویم تب من از سرش بیفتد ... تب یک .

 دختر مجرد دوشیزه ی دیگر چی ؟! چند وقت دیگر چی

 !؟! چهار پنج سال دیگر چی ؟

 در چشمهای غمگین و محزونش زل زدم و تنه اش را

 . از خانه ام بیرون کشید

به پیشانی ام کشیدم و فکر کردم ، عاقبت من چی دستی  

 ... ؟! دوستم داشت ؟! دوستم دارد ؟! اگر دوستم داشت
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 پس چرا انقدر دور بودیم از هم ... پس چرا کنارم نمی

 !آمد؟! به خاطر ازدواج مادرش با پدرم دلخور بود؟

د از گله وتئاتر کار میکردیم ؟! خدایا .... مغزم پر بو  

 شکایت قلبم
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 طومار طومار مکاتبه می آمد و به این حجم از ...

 نادانی

 نقد و گله داشت . همه می دانستند دوستم دارد جز

 !خودم ! خود خرم

 .مقابل آینه ایستادم

 دستی به صورتم کشیدم .... گونه هایم الغر شده بودند

 و



 ... حس میکردم الغر ی به جان لبهایم هم افتاده

 . بادشان داشت خالی میشد

 مادرم عاشق لبهایم بود هراز گاهی آن ها را با

 انگشتهایش میچالند و قربان صدقه شان میرفت، عاشق

 موهای بلندم بود . یکی از سرگرمی هایش خشک

 کردن موهایم بود . بافتن موهایم... رسیدگی به

رایم گل سرهای رنگارنگی میخرید که بهموهایم... ب  

 پیراهن و لباس هایم می آمد . یک لحظه خیال کردم

 .... دوازده ساله ام

 در بازار با هم راه میرفتیم . دستم را تاب میداد و از

 . خوردن بستنی و ابمیوه کنار هم لذت می بردیم

 هنوز طعم بستنی هایی که با هم خورده بودیم زیر
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 زبانم بود . آبمیوه های خوش طعم و خنک! هیچ

 .وقت نه نمی گفت

 ! به هیچ چیزی نه نمیگفت
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 ...حتی وقتی خرید هایم را با ذوق به بابا نشان می دادم

 ! میدیدم که از دور اشاره میزد که چیزی نگو فرخ

 . میخواست ذوقم کور نشود

چشمهایم کوره ی تولید اشک گونه هایم داغ شدند و  

 بودند



 از آینه فاصله گرفتم . مانتوی جین ضخیمم را به تن .

 زدم

 شال قرمز رنگی روی موهایم کشیدم و آل

 .استارهای قرمز را به پا زدم

 این لباس ها در این خانه بودند . بند آل استار را که

 بستم و در کوچه را باز کردم از دیدن یک موتور

تا پا مشکی به تن داشت و صورتش راسوار که سر   

 .نمیتوانستم ببینم شوکه شدم

 به نظر می آمد کمین کرده بود . منتظر من

 ....بود . شاید هم منتظر دوستش

 بی اهمیت به حضورش ، در امتداد کوچه دست در

 .جیب مانتوی جین فرو کردم و جلو رفتم

 .صدای استارت موتورش را شنیدم

 . این ساعت از روز خیابان و کوچه خلوت بود

 ته دلم چیزی فرو ریخت ، حس کسی را داشتم

 امشب سر سالمت به بالش نمی گذارد . دلم شور میزد
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 و تپش قلب گرفته بودم .بی دلیل ترس داشت کل جانم

 را میخورد هرچه با خودم حرف زدم شاید کاری به

 من نداشته باشد،
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 خودم مجاب نمیشدم . به گام هایم بیشتر سرعت



 ... دادم وحس کردم هنوز می اید

 هرچه تند تر میرفتم، انگار موتورسوار هم

 . سرعتش بیشتر میشد

 به بهانه ی بستن بند کتانی ، دوال شدم ، وقتی دیدم او

 ! هم متوقف شده با یک فاصله ی نه چندان طوالنی

توی سینه نگه داشتم و یک نفس به سر کوچه نفسم را  

 دویدم ، آنقدر ناگهانی که تعلل کرد اما به خودش آمد و

 ....ویراژ داد با آخرین توانی که برایم مانده بود میدویدم

 ... به سرکوچه رسیدم و به سمت راست پیچیدم

 همزمان یک پراید سفید رنگ وارد کوچه شد ،

ا کنترل کند . لیز بودننتوانست دوری که گرفته بود ر  

 آسفالت و پیچیدن ناگهانی پراید مزید بر علت شد که

 کنترل موتور از دستش خارج شود و کمی جلوتراز

 . سطل مکانیزه با سر و صدای بلندی نقش زمین شد

 ... جیغ زدم

 راننده ی پراید فرصت را غنیمت شمرد و پایش

 راروی پدال گذاشت و به داخل کوچه پیچید . سوپر

 مارکت کرکره اش پایین بود و من مانده بودم و یک
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 موتوری که روی زمین افتاده بود . از اینکه تکان

 . خورد یک نفس راحت کشیدم
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 خدا رحم کرد که کاسکت به سرش بود ، به چرخی

 که هنوز د اشت میچرخید و دودی که از موتور بلند

 میشد نگاه میکردم و مردد بودم که بروم به داد تعقیب

 !کننده ام برسم یا نه

 .به کنج دیوار خیس چسبیده بودم و نمیدانستم چه کنم

 میان دل دل کردن هایم ... دیدم که موتور رویش

 .... افتاده ، حرکت میکرد و حداقل دستهایش سالم بود

 . تالش میکرد از زیر موتور دربیاید

را باد کردم ، به سمتش رفتم .... باال ی سرشلپ هایم   

 که

 . ایستادم از پشت کاله کاسکت سیاه نگاهم میکرد

 یعنی حدس زدم که نگاهم میکند . حتی به خودش

 زحمت نداد که شیشه ی دودی کاسکت را باال بدهد

 .تا اوراببینم

 دو ال شدم، پایش زیر موتور گیر افتاده بود . دستگیره

رفتم ، خودش هم دست جلو کشید ،های موتور را گ  

 دستکش چرمی بند انگشتی به دست داشت ، بی اراده

 میان زور و هن و هونی که میکردم نگاهم به ناخن

 .های مرتب و انگشتهای کشیده اش رفت
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 ظاهر وسرو وضعش تر تمیز بود و آن برگ نشسته



رندروی کت چرمش حالی ام کرد که کتش از یک ب  

 معروف است . موتور را کمی از روی تنش باال

 . کشیدیم وباال خره پای گیر کرده اش را عقب کشید
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 خودش را به سمت جدول رساند ، دیدم که آینه ی

 موتور هم شکسته بود ، لبه ی جدول نشست و پای

 . آسیب دیده را دراز کرده بود

ره شده اش و لرزشخواستم بروم اما از شلوار پا  

 زانویش ، پایم به رفتن نبود . دلم سوخت ... حس ترحم

 لعنتی ، وادارم کرد کماکان بمانم ... به سمتش رفتم ،

 سرش را باال آورد. خواستم بگویم آن کاسکت لعنتی را

 !!! بردار ببینم که هستی

 سرش باال بود ، اززاویه ی کاله نشسته روی سرش و

 شانه هایش حدس میزدم من را نگاه میکند .موی مزاحم

 که توی پیشانی آمده بود را عقب راندم و گفتم: پاتون

 !آسیب دیده؟

 . جوابی نداد

 مقابل زانویش نشستم. به نیم بوت چرمش نیم نگاهی

 انداختم .... سر وظاهر تعقیب کننده آنقدری مورد

 قبول

نیست بود که خیال کنم یک معتاد پاپتی پی من  



 حداقل شانه ها و قد و قواره اش حالی ام میکرد.

 . بهنام نیست و همین باعث میشد کمی ارام باشم
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 ! ابرو درهم کشیدم و گفتم: ممکنه پاتون شکسته باشه

 میتونین تکونش بدید؟

 .جوابم را نمیداد

 سرم را باال گرفتم و گفتم: درد میکنه ؟ فکر میکنم در

ته باشهرف  ! 

 آرام گفتم: چرا حرف

 !نمیزنین ؟! حالتون خوبه ؟

 .چیزی نگفت

 سوپر دو تا کوچه باال تر باز بود، نگاهش کردم و

 گفتم: برم یه ابی یه ابمیوه ای بگیرم براتون ... فکر

 . کنم فشارتون افتاده باشه

 یک لحظه عقلم به من نهیب زد چرا باید کسی را که

محترم بشمارم و افعالم دوم تعقیبم میکند را انقدر  

 ! شخص باشد
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 کفری غریدم: اصالبرای چی تعقیبم میکنی

 حقته هر بالیی سرت میاد! آه من تو رو گرفت ....

 ... اینطوری آش والش شدی ! ول کن دستمو

 سوهان نوک تیز را باال آوردم و گفتم : ول نکنی



 ... دستت هم ناقص میکنم

ده اش از توی کاله درصدای خن  

 آمد .تقال کردم و گفتم: جیغ میزنم

 ها

 سوهان را پایین آوردم و لب زدم: کالهتو بردار ببینم

 کی هستی .... برای چی تعقیبم میکنی .... چی

 میخوای از من؟!چرا کالهتو برنمیداری ؟

 . دستش را به سمت کاله رساند و شیشه را باال داد

 از دیدن چشمهای سیاهش یکه خوردم . وحشت زده

 !!! گفتم : تو

 !!! لبخندی زد و با طعنه گفت: تو نه شما

 .ماتم برده بود

 !گفت: رفتی تو کما ؟

 اینجا چیکار میکنی ؟-

 ! هیچی-
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 !ابروهایم را در هم فرو کردم: داشتی تعقیبم میکردی ؟

ش و الشش افتادم و گفتم: پاتجوابم را نداد. یاد پای آ  

 زخمی شده ... بدجوری هم زخمی شده ... ممکنه مچ

 .... پات در رفته . باید زنگ بزنم اورژانس بیاد

 . نمیخواد یه کم بشینم دردش ساکت بشه پا میشم-



عجله؟ من عجله-کجا داشتی میرفتی با این عجله !   

 !کردم؟

 ..... داشتی بال میزدی-

ست : واال داشتم از دست شمالبخندی به لبم نش  

 !فرار میکردم

 مطمئنی داشتی فرار میکردی ؟! موقع فرار-

 !کردن آالگارسون هم میکنی؟

 مانده بودم بخندم یا از زخم دل ریش کن زانویش گریه

 کنم

 :در چشمهای مشکی پر از شیطنتش زل زدم وگفتم ...

 !جایی نمیرفتم

این شکلیابرو باال انداخت و گفت: سمت ما میومدی   

 ! تیپ نمیزدی

 لبخندی به لبم نشس
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... 

 !!!! حافظه نداری سرت سبک شده-

 از حرفش بلند خندیدم و هیسی کرد و گفت: چه خبره

 !وسط خیابون

 دهانم را بستم و درحالی که نگاهش میکردم دیدم چینی

 به بینی داد و روی آن یکی پایش سعی کرد بلند شود،



 :به موتور غش کرده وسط خیابان اشاره زدم و گفتم

 نمیخواین برش دارین! حس کردم درد پایش قدرت تکلم

 را ازش گرفته ، با صدای خفه ای پرسیدم: پات خیلی

 !درد میکنه ؟

 . فکر کنم زود بلند شدم-

 هنوز داغی... ممکنه شکسته باشه حتی-

 . بعید میدونم- !
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انم را قورت دادم و گفتم: بریم خونه ی من،فکرآب ده  

 کنم اونجا وسایل پانسمان داشتم . این زخم شاید واکسن

 ....بخواد حتی

 چیزی نگفت، دوال شد و تنه ی سنگین موتور را به

 زور باال کشیدیم و جکش را زد و گفت: همین جا

 ! باشه .... تا بگم بچه ها بیان سروقتش

  به پالک

گاهی موتور نیم ن

کردم وبا هیجانی 

 که

نمیتوانستم انکارش کنم پرسیدم : همه 

 ی این روزها

 

 !داشتی تعقیبم میکردی ؟

 ابروهایش را در هم کشید و گفت: واقعا فکر کردی



 !انقدر بیکارم؟

 از لحن تندش توی ذوقم خورد سرم را پایین انداختم

 و گفتم: آخه پالک موتور برام آشناست ... واسه

 .همون پرسیدم

 !جوابم را نداد و با سماجت گفتم: ولی موتور همونه

 پوزخندی زد و لب زدم: راننده های قبلی ماهرتر

 !!! بودن ولی

 ابروهایش را باال داد و با لبخندی که نمیتوانستم

 پنهانش

 ! کنم گفتم: سر یه پیچ ببین با خودت چه کار کردی
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 جنابعالی گازشو گرفتی... به کجا چنین شتابان آهو-

 خانم

 ؟!!! خبریه ؟
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 از کجایش میگفتم؟ از آهو خانمی که باعث شد

 چهارستون دلم بلرزد .... یا آن نگاه عبوس و ابروهای

 !در هم رفته اش ؟

 : در خانه را که باز کردم صدایش توی گوشم پیچید

ه نکنه هرکسی رو میاری اینجاصاحبخونه ات گل  ! 

 .... از حواسش لبخندی به صورتش زدم و گفتم: نه نه

 بی هوا از شدت هیجانی که به قلبم هجوم آورده بود



 !گفتم: تو که هرکسی نیستی

 :خودم از جمله ام جا خوردم ، لبم را گزیدم و لب زد

 !خوبه که هرکسی نیستم

اینه که بهتک سرفه ای زدم و گفتم: البته منظورم   

 هرحال یه یعنی... یه چیزی ... یه بازیگری.... یه

 سوپراستار ! صاحبخونه باید ازخداشم باشه ! به هرحال

 هر سال نوری یه بازیگر با این شکل وقیافه میاد تو یه

 همچین فضایی ! یک لنگه ابرو باال داد و گفت: من

 همین جا میشینم خوبه

. 

داخت و گفتم: خباز معذب بودنش گونه هایم گل ان  

 !بیا داخل... اینجا همه جاش خیسه کجا بشینی ؟
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 ....همانطور گفتم: از این طرف
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 برای رسیدن به خانهام باید از هفت پله که منتهی به

 ایوان دراز وطویلی ختم میشد ، باال میرفت . دستش را

رو-به لبه ی ایوان نشاند وگفت: خودم میتونم بیام باال .   

 ! پات فشار نیار

 . یک پله را باال آمد و دیدم صورتش در هم شد

 دوباره گفتم: یواش یواش بیا. اروم اروم ... یکی

 یکی



.... 

 نگاهم میکرد ، حواسم به پایش بود و گفتم: یدونه

ستهیدونه بیا... نرده هم بگیر. باور کن پات شک  ... 

 . کاش میذاشتی به اورژانس زنگ بزنم

 از سکوتش تعجب کردم، سرم را باال گرفتم و دیدم که

 نگاهم میکند . لبخندی زدم و گفتم: آروم آروم بیا عجله

 . که نداریم

 به تذکرم خندید ، یک خنده ی دوستانه و مهربان

 از تذکرات پی در پی ای که میدادم خجالت .

فت: مزاحمت شدم . کارمکشیدم و باال خره گ  

 . داشتی !!! داشتی میرفتی بیرون

 . جایی نمیرفتم به خدا ... میخواستم برم کتابخونه-

 . خوبه-
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 .... اتفاقا کتابخونه ای که میرم نزدیک خونه ی توئه-

 .... سری تکان داد و گفت : خوبه یه سر پیش منم بیا
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شیطنت توی چشمهایش خجالت کشیدم وپرسید از : 

 !میری کتابخونه درس میخونی ؟

 ...یه جورایی-

 ! خونه ی منم برای درس خوندن جوابه-

 لبم را گزیدم و کلید را از توی کیفم بیرون کشیدم،



 صدایش آمد: تو خونه ی من قبال اومدی .... لبخندی

 ! زدم وگفتم: چه دل و جراتی داشتم

ید: من انقدر ترسناکم؟ابرو درهم کش  

روزای اول که-دوباره پرسید: من ترسناکم آهو ؟!   

 ... بودی

 االن روزای آخره یا وسط؟-

 خندیدم و گفتم: چی میگی .... خب .... خب خیلی

 ترسناک

 !!! بودی... داشتی خفم میکردی !یادت نیست

 . آب دهانش را قورت داد و گفت: اون موقع گیج بودم

 ....از اینکه چیزی رو به خاطر نمیاری ناراحت بودم

 :در چشمهایش زل زدم

 حاال چی ؟-

 حاال دوست دارم کال چیزی یادت نیاد . به نظرم-

 ! اینطوری دنیا قشنگ تره
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 ابروهایش را برایم دوبار باال انداخت و من با

وخنده گفتم: ای بدجنس !!! اینطوری تو همه چیز   

 ! از من میدونی و من هیچی از تو نمیدونم

 !!! تازه میشیم یک یک مساوی-

 !درخانه باز شد و صدایش آمد : حاال روزای آخره ؟



 لبم را گزیدم و گفتم: خب نه ... من وتو تازه با هم یه

 کم داریم مدارا میکنیم . آشنا میشیم.... به نظر میاد

 ! تازه اولشه

ه ام چرخید و لبهومی کشید و نگاهش در خان  

 ! زدم : خوش اومدی

 ... اولین باره میام اینجا-

 خجالت کشیدم . چه ارتباطی بود که من به خانه اش

 ! رفته بودم و او ... او نیامده بود

 چشمهایش کنجکاو و موشکافانه همه جا را

 ... ورانداز میکرد . معطل مانده بودم حرفی بزند

 ....تعریفی

انستم آدم رک و بی پرده ایسخنی... هرچند که مید  

 است

 خودم را آماده کرده بودم تا هر نقد وکنایه ای ....

 نسبت به خانه را بپذیرم اما تنها با یک حسرت عمیق
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 :، چشمهایش را بست ، خانه ام را بو کشید و لب زد

 ! چه آرامشی
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 در را پشت سرش بستم ، پلکهایش را باز کرد ، دستم

 .... را جلو کشیدم وگفتم: کتت هم بده بهم

 زیپ کت را پایین کشید ،پشتش ایستادم و کتش را



 گرفتم و روی دستم نگه داشتم ، یک تی شرت مردانه

 ی اسپورت طوسی رنگ به تن داشت. از زخم روی

دهآرنجش لب گزیدم و گفتم: آرنجت هم زخمی ش  ! 

 ... بی اهمیت جواب داد : مشکلی نیست

 وحشت زده از اتفاق پیش آمده گفتم: خدا رحم کرد

 .... سرت ضربه ای نخورد

 به عقب چرخید لبخندی زد و به در شیشه ای خانه

 ام تکیه زد و گفت: اینجا در و پیکر درست و

 حسابی ای نداره ! چطوری اینجا میمونی ؟

- اینجا میمونم ساعتفعال که درحد صبح تا عصر   

 اداری ! لبخندی زد و گفت: بازم خطرناکه . خیلی بی

 ! در و پیکره

 . خب صاحبخونمم هست-

 فقط همون؟-

 اون ساختمون رو به رو هم مستاجر داشته که فعال-

 . نیست

 دو تا زن تنها .... تو این خونه ی درندشت و بی در و-

 پیکر ! خودت کاله تو قاضی کن منطقیه؟
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 کاله کاسکت را از دستش گرفتم وگفتم: من که فعال با

 پدرم زندگی میکنم . و خواستم بگویم مادر تو ... اما



 توی دهانم نچرخید و نگاهش روی صورتم نشست ،

 زود رو گرفتم کت را به چوب رختی وکاله را روی

گفتم: برم کنسول چوبی کنار چوب رختی گذاشتم و  

 . وسایل پانسمان و بیارم.... یه کتری هم بذارم بجوشه

 دوال شد و خواست زیپ کفشش را باز کند که فورا

 :گفتم

 .... با کفش بیا

 :نگاهش باال آمد و به سجاده ام اشاره زد و گفت

 ....مگه نماز نمیخونی

 این روزها تک و توک شده بود ... لبم را گزیدم و

 :گفتم

 . میخونم و نمیخونم

 سری تکان داد و گفت: به خاطر روزایی که

بذار کمکت کنم پس-میخونی !  . 

 جلویش زانو زدم که دوال شد وگفت: هی هی ... الف

 !بابا چیکار میکنی ؟

 بی هوا گفت وحیرت زده یک لحظه از جلوی چشمهایم

 ! رد شد که بلند میگفت: ر بشنوم

 ...صدایم کرد: آهو
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 پلکی زدم و گفتم: ببخشید یهو نفهمیدم حواسم به



 ....چی رفت
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 !خوبی ؟-

 سرم را تکان دادم ... بلند شدم و گفت: جلوی هیچ

 مردی زانو نزن ! مگر اون پسری که بخوای بند های

 کفشهاشو ببندی که بره کالس اول دبستان

تم جلوی او هم زانولبخندی زدم و فکر کردم میتوانس  

 بزنم

 ... زانو زدن مگر از من چه کم میکرد ....

 ... به فکر کوچک شدنم بود؟! چه فکرهایی که میکرد

 با این کار کوچک نمیشدم! اما با این حرف پیش

 . چشمم بزرگ شده بود

 ! بهش گفتم: من کوچیک نمیشم از کمک کردن به تو

ت: منابروهایش بهم نزدیک شدند و در جوابم گف  

 کوچیک میشم تو جلوم زانو بزنی یا خم بشی.... یا

 دوالبشی.... خودم از پسش برمیام. زخم شمشیر که

 !نخوردم

 . لبخندی زدم

 خودش خم شد ، و کفشش را از پا درآورد و دیدم

 پیشانی اش عرق زد وقتی خواست پای آش و الشش

 را هم از
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 کفش دربیاورد . دیدم که گونه هایش سرخ شد و

 نگران گفتم: راستین به خدا شکسته !!! خب چرا

 ...روش فشار میاری

 برخالف همه ی دفعات این بار راحت تر صدام زدی_

 !راستین! متوجه شدی؟

 لبم را از درون گزیدم و گفتم: حس میکنم یه چیزی از

روشن شدتو یادم اومد ... یه چیزی تو ذهنم انگار   .... 

 لبخند روی لبش ماسید . به چشمهایم خیره ماند و

 :پرسید

 !چی ؟

 .... رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار ! انگار

 نمیدونم این یهو اومد تو ذهنم . انگار تو بهم

 ....گفته باشی

 سر تکان داد و گفت: ر و خوب تلفظ

 . کردی ! از تعریفش خندیدم

یگه چی رو به خاطر آوردی؟با مکثی مردد پرسید: د  

 شانه باال انداختم و در جوابش گفتم: هیچی .... مغزم

 از این چند سال اخیر پوچ پوچه ! خیلی بده دوستیمون

 رو به یاد نمیارم . حس بدی دارم . انگار که دارم به

 . قصد اذیتت میکنم
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و گفت: مهم نیست دوباره سرم را پایین انداختم  

 . شروعش میکنیم

 در چشمهایش زل زدم و گفتم: تو مرد مهربونی هستی

 که حاضری برای من با این شرایط دوباره وقت بذاری

 اشکالی نداره . فقط قول بده دوباره منو یادت نره- !

!!! 

 خندیدم و گفتم: کاش میشد آدم یه قرص میخورد هرچی

 که الزم بود رو به یاد میاورد هرچی هم که نمیخواست

 - !دور میریخت ... خیلی محتاج اختراع این داروئم

 !میخوایش چه کار ؟! انقدر خاطرات مهمن؟

 بخشی از زندگی ان... مگه میشه مهم نباشن... ادم-

 .... بدونه چه کرده .. چی خواسته

بدونم منسر تکان داد و آرام گفتم: خودم واقعا مشتاقم   

 و تو توی اون ارتباط چه شکلی بودیم . اولش چی

 باعث این همه عصبانیت تو بود و این آرامش حاال ت

 یعنی تو بیشتر اوقات عصبانی بودی یا آروم ؟! با ...

 هم کجاها رفته بودیم... یا چه حرفی میزدیم... من یه

 ماما ... تو یه بازیگر !!! دنیاهامون چقدر بهم

در از هم دور بود! من یه عالمه سوالنزدیک... چق  

خب بپرس-دارم ...   ! 
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 من د ختری نبودم که برم یه کاره خونه ی یه پسر-

 مجرد

!!! 

 لبخندی به لب آورد و در جوابم گفت: خب ؟
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 !خب... من تو خونه ی تو دقیقا چه کار میکردم؟-

بانمکی مچاله کرد ... چین بهچهره اش را به طرز   

 بینی داد و نگاهش راباریک کرد و گفت: دغدغه ی

 !فعلی تو اینه ؟

 ...خب... خب-

 ! با لبخندی گفت : خب سوال بعدی

 نماندم سوال بعدی را بپرسم، اززیر نگاهش به

 آشپزخانه فرار کردم. تنه ام را به دیوار چسباندم و

نه ام پیچیدصدای قهقهه ی مردانه اش در فضای خا . 

 قلبم تند تند می کوبید، جعبه ی کمک های اولیه را

 برداشتم و چای دم کردم، توی یخچالم حتی یک سیب و

 خیار هم نداشتم. یک بسته بیسکوییت مادر تنها خوراکی

 حاضر وموجود خانه ام بود و یک شیشه مربا که فائزه

 خانم به من داده بود. بسته ی بیسکوییت را توی پیش

 دستی و مربای هویج را توی کاسه ی بلوری خالی

 کردم ، دو لیوان گذاشتم و تا چای دم بکشد، خودم را



 جمع و جور کردم و با جعبه ی کمک های اولیه به

 سالن برگشتم. پایش را دراز کرده بود، به پشتی تکیه

 .زده بود و به گلدان هایم نگاه میکرد
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دی زد ، به احترامم شق و رق تراز دیدنم لبخن  

 نشست، خجالت زده پایین پایش نشستم وگفتم: یه

 . سری وسیله دارم امیدوارم کم نباشه

 !اوضاع من خوبه . اوضاع تو چطوره ؟-

 صدایش آمد: دلبری میکنی توقع داری ساکت بشینم

 فقط تماشا کنم؟

 هینی کشیدم و رو به چشمهایی که قصدی برای پلک

د گفتم: راستش خیلی شوکه شدمزدن نداشتن  . 
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 بذار یه چیزی رو شفاف بهت بگم . من و تو-

 ! تصمیم داشتیم خیلی جلو بریم. خیلی زیاد

 در نگاه قاطعش زل زدم و گفتم: اخه چطور ممکنه تو

 .... یه بازیگر معروف و مشهور.... من یه دختر ساده

- خیرش بگذرم ؟ قیدشوممکن شد دیگه. حاال باید از   

 !بزنم ؟

 . وحشت در صورتم سایه انداخت

 کاش از خیرم نمیگذشت.... کاش قیدم را نمیزد ... کاش

 . همان ممکن را سرمشق میکرد



 صدایم زد: اهو؟

 .نگاهش کردم

 !با مکثی پرسید:گله داری ؟

 ... آب دهانم را قورت دادم و گفتم: نه چه گله ای

 شکایتی داری؟-

م ... نه بحث گله بود نه بحث شکایتخجالت کشید  . 

 . نقل این حرفها نبود

 صدایم کرد باز و این بار بی طاقت شدم و از جایی

 درون قلبم زمزمه کردم : جانم ؟! و خودم مات شدم از

 . جانمی که نثارش کردم

 !لبخندی زد و گفت: میخوای ادامه ندیم ؟

 اطمینانم به او جلب شده
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 بود . همان وقت که من را به پزشک برد و از

 حمایتش گفت اطمینانم راجلب کرده بود اعتمادم را مثل

 یک جواهر با ارزش حفظ کرده بود و حاال ... حاال

 !چطور میتوانستیم ادامه ندهیم؟

 خواستم چیزی بگویم که گفت: سبک سنگین کن

 !بعد جوابمو بده

دن بود . نحوه یسبک سنگین کردم ... جوابم ادامه دا  

 سوالی که پرسیده بود از خاطرم پرکشیده اگر پرسیده



 بود: میخوای ادامه بدیم : جواب بله بود ... و اگر

 پرسیده بود: میخوای ادامه ندیم : جواب نه بود ... نه

 ادامه بدهیم !!! به صورتش زل زدم و گفتم: من دوست

 داشتم؟

 .... ! لبخندی به لبش آمد : ای

- چی؟!دوست داشتم مگه نه؟ ای یعنی ! 

 با بازدمی که شبیه یک آه حسرت آمیز بود گفت: خیلی

!!! 

 بازدم آغشته به آهش مغزم را سوزاند . دلم از اینکه به

 یاد نمی آوردم چقدر دوستش دارم کفری شده بود و

 مغزم شرمنده ... خجالت کشیدم ... از آن حسرت
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. از اینکه به یاد نمی آوردم وآمیخته به صدایش..  

 . دروغ نمیگفت . حتم داشتم که دروغ نمیگوید

 لبخندی زدم و صدایش به گوشم نشست: خجالت

خب.... کم-میکشی؟  . 
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 ابرو در هم برد: از من خجالت میکشی؟

 کمی روی زمین جایی که نشسته بودم جا به جا شدم

از اینکه به یاد نمیارم چقدرو گفتم: بیشتر از خودم .   

 دوستت داشتم . از حرفهای روزای اولم که گفتم

 نمیشناسمت ... از این مدت که خیلی از هم دور



 شدیم و

 ... فکر میکنم دوستی بین ما خیلی قشنگ بوده ....

 درسته؟

 سرش را تکان داد و گفت: آره . خیلی . همه چیزش

 ! خوب بود و درست

 لبخندی به صورتم زد و گفت: من از ارتباطمون

 خوشم میومد . فکر میکنم جفتمون رضایت کامل

 وداشتیم . خواستم بگویم در برابر تو کدام دختر

 !میتوانست رضایت کافی نداشته باشد؟

 . بذار زخمتو ببینم _

 صدایم کرد : خب حرف حسابت چیه آهو خانم ؟

پایین گرفتم وبهنمیدانستم چه بگویم... چانه ام را   

 انگشتهایم نگاه میکردم . با لحن آرام تر ومحبت

 ... بیشتری صدا کرد : آهو

 . چشمهایم پر از اشک شده بودند
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 خودم را ننو وار جلو و عقب میکردم تا کمی آرام

 !شوم . باز صدایم کرد: الف بابا چی شدی تو ؟

مدرسه... یه صورتم ر اباال کشیدم و گفتم: تو  

 ....بغل دستی

 میان حرفم گفت: پدر اون بغل دستیت ... وقتی میومد



 دنبالش... توی حیاط مدرسه داد میزد سارا بابا بدو

 بریم خونه ... همیشه دلت میخواست بابات بهت بگه

 آهو بابا ! حیرت زده نگاهش کردم که اشکی از چشمم

نمیاد حسم خیلی بده که یادم-افتاد و گفت: گریه نکن .   

 !بهت چی بوده

 !خب یه حس تازه دست و پا کن . کار سختیه ؟-

 .... بینی ام را باال کشیدم و گفتم: نه

 گفت: تمام این روزها بهت فکر کردم ... اگر قرار

 باشه چیزی یادت نیاد تا ابد... فکر نکنم اشکالی داشته

 باشه

 خواستم بگویم : فهمیدم که دوست نداری چیزی را

طر بیاورمبه خا  ... 

 در نگاهش چشم دوختم و گفتم: خیلی خوبه که کنارم

 هستی .... شبیه یه فرشته ی نجاتی... یه منجی ... من

 . خیلی خوشحالم که دارمت
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 مراقبتم . دلم نمیخواد طوریت بشه ... از روز اول که-

 . مرخص شدی مراقبتم

 . لبخندی زدم وگفتم :میدونم

 صدایش آمد: حتی توی خونه ... به رویا گفتم

 . حواسش به تو باشه



 نتوانستم لبخند بزنم .درمورد رویا ... یک عالمه سرم

 گنگ بود ... درمورد آن کتابی که از دستم قاپیده بود

... 

 درمورد حرفهای بهارک ... اما نمیتوانستم صدای

دوست داشتنی اش را ارامش بخش و ضربان قلب  

 منکر شوم . او مرد جذابی بود

 از صاحبخونه ات اجازه بگیر. این جا رو نرده _

 کشی کنم . میخوای اینجا بمونی ؟

 . نه .فعال با پدرم اینا زندگی کنم فکر کنم بهتره-

 ... میتونی بیای پیش من-

 . خندیدم و در جوابش گفتم: میرم چای بیارم

 :ابرو درهم کشید و گفت

 ! بهانه ات فوله خانم
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 ریز خندیدم و به آشپزخانه رفتم ... توی دلم هزار حس

 عجیب رژه میرفتند . مثل یک کارناوال رنگارنگ بود

 همه چیز عجیب بود .... غریبه بود دچار حیرت شده .

 بودم

 با آب کتری دستم را سوزاندم صدایم درنیامد .... یک

غریب در تنم نشسته بود . یک عالمههراس عجیب و   

 چرا



 قرار بود به یاد بیاورم به چراهای او پاسخ بدهم و

 حاال

 حاال چه میکردم؟ دل به حال میدادم یا پی ....

 گذشته میرفتم

 : فصل نهم

******* 

 با صدای پی در پی مشتی که به در زده می شد ، ناچار

 پلکهای به هم چسبیده اش را باز کرد . کمی روی

 تشک و تخت جا به جا شد و به سختی تنه ی سنگین و

 کرختش را باال کشید . این بار با لگد به درکوبیده شد

... 
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 چشمهایش کامل از هم باز شد و وحشت زده روی

 . تشک نشست
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در کوبیده میشد ، وادارش کرد تا صدای مشتی که به  

 از جا کنده شود ، به سمت در دوید ، از چشمی

 نگاهی به قیافه ی خروشانش کرد و از در فاصله

 .گرفت

 .این بار با لگد و مشت همزمان به در می کوبید

 صدای عربده اش آمد: باز کن در و .... باز کن تا

 !!!لوت ندادم که اینجایی



 .گلویش خشک شده بود

 : به سمت تلفن یورش برد در یک پیغام کوتاه نوشت

 !سالم . ایت اومده اینجا ... کجایی؟

 جوابی نگرفت، تلفن را دم گوشش گذاشت .... دو سه

 بوق

 خورد و ریجکت شد . ساعت ده صبح بود . دست

 . بردار نبود و یک بند لگد می کوبید

 .... ترس به جانش نشسته بود ، نمیدانست چه کار کند

نقدر در را کوبیده بود که میترسید در از جا کنده شودآ  

 وقتی راستین جوابش را نداد، به سمت در رفت، از .

 :چشمی نگاهش میکرد . با مشت به درکوبید و داد زد

 !!! من که میدونم تو اونجایی !!! تو همون قبرستون

 نفسش را حبس کرد و ناله زد: چی میخوای ؟
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 !!!!!!! عربده اش در کل فضاپیچید : باز کن صحرا

 قبل از اینکه فامیلی اش را جار بزند، قفل پایین و

 زنجیر را کشید ، در با صدا باز شد ، جیغی کشید و

 آیت به سوی او حمله کرد

 و داد کشید: حاال کارت به جایی رسیده که با اون

 مرتیکه ، دست به یکی میکنی ؟! دختره ی احمق بی

مه چیز.... خیال میکنی میذارم قسر دربری؟! تویه  



 !!!! خواب باید ببینی که فیلم بازی کنی! ابله

 .... صدایش کرد: آ... آیت

 ....آیت

 !آیت و زهرمار ! دختره ی عوضی خجالت نمیکشی؟-

 . با گریه ناله کرد: به خدا من باهاش ربطی ندارم

 دروغه

داکی بهت رسونده ! هرکی رسونده به خ ....  

 !!!دروغ میگه

 چنگ انداخت الی موهایش ، در را با پا بست و غرید

 که دروغه ؟! این خونه مال اونه . تو خونه ی اون :

 بی ناموس چه غلطی میکنی تو؟! تو مگه عقد من

 !نیستی ؟
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 هق زد : بی جا و مکان بودم

ایت تو رو خدا اینجا زندگی میکنم .... .  

!!!! 

 غلط کردی اینجا زندگی میکنی . به قبر بابات خندیدی-

 که اینجا زندگی میکنی..... مگه من مرده بودم که تو

 !اومدی دست دراز کردی پیش دشمنم

 .... ایت تو رو خدا موهامو کندی.... ولم کن-

 ...... جیغ زد : کمک



نمکوسنی را جلوی دهانش گذاشت و گفت: خفه شو ببی  

 ..........دختره ی سلیطه !!! چه جیغ و دادی میکنی

 من

 پدرتو درمیارم.... تو خجالت نمیکشی به اون

 ...آمار منو میدی؟! من پدرتو درمیارم

 دست برد به کمربندش ، صحرا جیغ زد و آیت با کوسن

 ... راه دهانش را گرفت وگفت: پدرتو درمیارم

 دست و پا میزد و درحالی که کمرش را توی چنگ

 گرفته بود و نمیگذاشت راه به جایی ببرد ، صورتش را

 میان تشکچه های مبل انداخت و بی اهمیت به جیغ ها و

 :شیون هایش ، با هر ضربه تهدیدش میکرد و می گفت
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 پس آمار منو به راستین میدی آره ؟! آمار زندگی منو

 به راستین میدی..... شدی نوکر راستین ؟! تو مگه عقد

 من نیستی ؟! مگه محرم من نیستی ؟! حاال کارت به

 جایی
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 رسیده که زندگی منو میخوای بذاری کف دست اون

 !!!بی همه چیز ؟

 دزدگیر را که زد ، درد زانو وادارش کرد از در

به پای دیگرش منتقلمازراتی آویزان شود و فشار را   

هم فشار میداد و تالش کند . دندان هایش را روی  



 . میکرد تا آن درد و سوزش موذی سر وتهش هم بیاید

 با وجود اینکه دو سه روزی از آن تصادف کذایی

 گذشته بود هنوز آنقدری بهبود نیافته بود تا بتواند مثل

 . همیشه از پایش کار بکشد

دزدگیر را که زد ، به یک گام از در فاصله گرفت،  

 سمت ساختمان لنگ زنان پیش میرفت که صدای جیغ

 الستیک های پورشه وادارش کرد روی پل منتهی به

 .در کرکره ای خانه متوقف شود

 صدای موزیک بلند متال در کل کوچه پیچید،

 . شماره ی پالک آشنا بود

 با ابروهای باال رفته به زنی که پشت فرمان نشسته

 بود نگاه میکرد ، کاور دور فرمان ماشین پلنگی بود

 و یک پلنگ عروسکی هم به شیشه آویزان بود و

 . اتفاقا شالش هم پلنگی بود
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 عینک با شیشه های شش ضلعی دودی را باال داد

 و با نیشخندی که روی لبهایش آمده بود تماشایش

 .میکرد

جا به جا کرد و بال پای دردناکش را کمی روی پل  

 خره پیاده شد و دزدگیر را زد . کمرش را به بدنه ی

 ماشین تکیه داد و دست به سینه گفت: این روزها



 ! چقدر اتفاقی همدیگه رو میبینیم همکار

 زهرخندی زد: اتفاقی؟

 ... شانه باال انداخت و با طعنه گفت: اتفاقی من اینجا

چهتو اینجا .... این خونه .... این کو  ! 

 با اشاره به اتومبیل هایشان گفت: کالس این کوچه رو

 ! من و تو خیلی بردیم باال

 به کولیوس قرمز رنگی که سر کوچه پارک شده

 بود اشاره زد و گفت: و البته اون یکی ! تو این

 ... محله

 !حضور ما سه نفر.... یه مقدار عجیب نیست؟

 خودش را جلو کشید و رو به او که به زحمت سعی

 میکرد تعادلش را روی یک پا حفظ کند گفت: نفر

 چهارمی هم درکاره که تو میشناسیش !!! خیلی عجیبه

 ... ما اینجا دور هم جمع شدیم ... تا
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 با دیدن یک پسر جوان که به سمتشان می آمد

 ابروهای نسکافه ای رنگش را به هم نزدیک شد و

له اش را ناتمام گذاشتجم . 

 به سوی ماشین راستین آمد ، دزدگیر را زد و

 ... برای راستین سر تکان داد

 هنوز پایش روی پدال نرفته بود که راستین اشاره زد



 شیشه را پایین بکشد ، اطاعتی کرد و سرش را از

 شیشه

 بیرون آورد گفت: جانم آقا؟

 !روبه پناه گفت: سوئیچ

 !پناه حیرت زده لب زد: چی؟

 . سوئیچتو بده ماشینتو جا به جا کنه-

 نگاهی به پسر جوانی که پشت رل مازراتی نشسته

 بود انداخت ، پسر جوان دستی به سینه اش زد و

 .برایش تعظیم کرد

 پناه با دهان باز به چشمهای راستین خیره شد و

شراستین لب زد: بیاد بیرون نمیخوام بدونه که دنبال  

 بودی ! وگرنه از همین جا شخصا راهیت میکنم بری

 ! پناه نیشخندی زد: اوه االل ... چه گنگستری !

 راستین هومی کشید و پناه سوئیچ را باال گرفت ورو

 به
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 پسر گفت: میگیریش؟

 ! بندازین خانم روشن-

Romanbooki 2کالکت 

547 

شت رل پرت کرد وپناه سوئیچ را به سوی مرد جوان پ  

 او بی مکث پایش را روی پدال گاز گذاشت و با

 .سرعت به انتهای کوچه رفت



 راستین رو به پناه گفت: خب... چی میگفتی؟

 :نگاه طالیی اش را به سمت ساختمان چرخاند و گفت

 فیلمنامه ها رو خوندی؟

 !تو این وقت کم؟-

 چیکار داشتی مگه؟ دو روز کافی نیست؟-

- ی داشتمکارای مهمتر  . 

 ریموت در کرکره ای پارکینگ را زد و رو به پناه که

 داشت به شمایل مرد جوان نگاه میکرد تا سوار

 .اتومبیلش شود گفت: از اینطرف

 !این پسره قابل اعتماده ؟-

 !!! راستین گفت: از این طرف خانم

 به محض اینکه به فضای مسقف پارکینگ رسیدند ،

آسانسور ایستاد ریموت در را زد و رو به روی  

 یک دستش را به دیوار نشاند و پای آسیب دیده ر ...

 اباال گرفت . حتی نفس کشیدن هم باعث میشد استخوان

 مچ
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 لعنتی اش طوری دردناک شود که ترجیح بدهد هیچ

 . کاری نکند

 ....پناه کنجکاو به پایش اشاره زد و گفت: می لنگی

 گرد



 !و خاک کردی ؟

 نگاهی به مانیتور کوچک آسانسور انداخت عدد سه

 چشمک میزد . پناه بازویش را به دیواره ی کناری

 اسانسور تکیه داد و گفت: چه بالیی سر پات

باموتور خوردم زمین-آوردی ؟   ! 

  پناه ابروهایش راباال

 موتور

 !داد و لب زد : با موتور ؟

 داری مگه ؟

 ... قرض بود-

ی تکان داد و گفت: نمیدونستم موتور سواری بلدیسر  

 بلد نیستم زیاد ... در حد فیلمبرداری یاد گرفته بودم- .

 البته فضای خیابون قرق شده با خیابون اصلی فرق .

 ! میکنه

 .... از سر بیکاری به موتور سواری رو آوردی یا-

 :لبخندی زد و دستش را به گردنش کشید و گفت

- ودمدنبال دوسستم ب  ! 

 . سرش را عقب داد و قهقهه زد
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 راستین هیشی کرد و پناه خنده اش را جمع و جور

 کرد و گفت: اینجا حوزه ی استحفاظی توئه ؟! بهت

 نمیاد روی
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 صدای زن حساس باشی !!! ساختمون تخلیه به

 ! نظر میرسه

 .نفس عمیقی کشید و دستش را توی جیب فرستاد

 پناه در حالی که تماشایش میکرد گفت: پس ارتباط

 حسنه است ... اوضاع مرتبه ؟

 سری تکان داد و گفت: میشه . مرتب میشه . حافظه

 اشو از دست داده ... تا وقتی چیزی یادش نیاد همه چیز

 . خوبه

وگفتپناه به سقف کوتاه پارکینگ نیم نگاهی کرد  : 

 دوباره نشستم دیوار و خوندم . این بار با علم اینکه چی

 .... به سرش گذشته

 ....با ابروهای درهم فرو رفته پرسید: خب

 چند تا احساس متفاوت داشتم . دلسوزی.... حقارت-

.... 

 . تنهایی.... عصیان ! همه چیز باهم .... و البته عشق

 در

روشن بود تمام خطوط نوشته هایش یه نکته واضح و  

 بینهایت دوستت داره! حتی اگر تو پسر همون زنی ....

 ... باشی که باعث شده تا زندگی مادرش از بین بره

 . پس فکر نکنم راه سختی پیش روت باشه
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 بی حوصله انگشتش را روی کلید مربعی آسانسور

 فشار داد و گفت: نمیدونم . امیدوارم همینطور که

کمکش کن حافظه اشو بدست بیاره . من-باشه .  میگی  

 . میتونم این نسخه ی دیوار و بهش برسونم
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 . نگاه تندش را به سمت او چرخاند

 از نگاه مشکی رنگ و پر از کنایه اش یکه خورد

 !، با صدای ضعیفی گفت: اروم چته ؟

- بهترجیح میدم فعال چیزی در مورد گذشته ندونه .   

 همین

 !!! آرامش نسبی راضیه

 . تو از کجا میدونی-

 :آرواره هایش را روی هم فشرد و پناه با ارامش گفت

 بهتر نیست این کابوس وبرای خودت تموم کنی؟ داری

 با یکی وارد ارتباط میشی و به دوستیت عمق میدی که

 دو روز دیگه اگر همه چیز رو به یاد بیاره میشه

 دشمن قسم خورده ات! اصالبرای همین بهت نزدیک

 شده بود مگه نه ؟! یه دختر... به صرف شرکت توی

 کالس های آذرخش و... جمع بندی نوشته هاش توی

 !!! وبالگ سبز و صورتیش

 نفسش را فوت کرد، کابین در طبقه ی دوم متوقف شده



 بود کفری انگشتش را چند بار روی کلید مربعی فشار

 داد

با صدای آرامی گفت : بدونه بهتره برات پناه  ... 

 ! زودتر باهاش رو به رو میشی خالص میشی
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 نیم نگاهی به او انداخت و پناه شانه باال انداخت

 .وگفت: دوستانه بهت گفتم

 ! دست دوستی منو رد کردی-
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- دم که باپس به عنوان یه زن دارم بهت هشدار می  

 . دروغ و کلک اونو کنار خودت نگهش ندار

 ...ترجیح میدم فعال اینطوری بگذرونه زندگیشو-

 ابرو درهم کشید: مگه به ترجیح توئه؟

 ! فعال که آره-

 !!! خدا رحم کرد که تو خدا نشدی-

 !به اسانسور لگدی کوبید و گفت: چرا نمیریم باال ؟

و صداهیسی کرد و درجوابش توپید: انقدر سر   

 نکن

 پناه پشت پلکی برایش نازک کرد و بال خره آسانسور

 . به طبقه ی پارکینگ رسید

 با لرزش تلفن ، گوشی را بیرون کشید . پیغام از

 . جانب محسن بود



 . یک نفس راحت کشید و در آسانسور را باز کرد

 کابین خالی بود ، به پناه اشاره زد که اول او برود و

اره گرفت و با یک پرش داخلخودش دستش را به دیو  

 کابین شد . پناه مبهوت گفت: انگاری اوضاع پات جدی

 . جدی بیریخته
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 :به دیواره ی آسانسور تکیه زد و در جوابش گفت

 .چیز مهمی نیست

 .نمیتونی راه بری-

 قاطعانه از نو تکرار کرد : گفتم که چیز مهمی نیست

 کابین در طبقه ی مورد نظر متوقف شد ، دسته .

 :کلیدی را از جیبش درآورد و پناه کنجکاو پرسید

 شوهر من جای خوش آب و هوایی رو برای ییالق

 انتخاب میکنه . از دیزاین داخلی این آپارتمان واقعا

 . خوشم اومده

 راستین پوزخندی زد و کلید را توی قفل در چرخاند ،

را کامل باز کرد و وارد خانه شد ،به محض اینکه در   

 از دیدن تن اش و الش صحرا برای ثانیه ای خشکش

 زد . با دهان باز نگاهیی به کوسن ها و بالشتک هایی

 که روی زمین پخش وپال بودند ، حیران مانده بود که

 پناه بی طاقت پرسید: باید بلیط بخرم یا تماشا کردنش



دید با وجود انکهآزاده ؟! سرش را به عقب چرخاند و   

 چانه اش میلرزد اما تنه اش را شق و رق و سیخ نگه

 .. داشته بود . دستش را به چهارچوب در چسباند

 خودش را داخل کشید و از دیدن صحرا با آن شرایط
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 دست به دهان برد و جیغ خفیفش در فضای ساختمان

 .پیچید

زنان و لی لی راستین در را پشت سرش بست و لنگ  

 کنان جلو رفت پناه او را کنار زد و مقابل جسم بی

 حرکت

 صحرا زانو زد ،

 دستش را جلو کشید .... گونه ی سرد و یخ زده اش را

 لمس کرد ، راستین باال ی سرش نشست ، دستی به

 سر وصورتش کشید که صدای ناله ی ضعیفی از

 ... گلویش در آمد

... بسهدر آن حال هق زد: ولم کن ....  ...... 

 پناه با ابروهای درهم فرو رفته گفت: درمورد این باید

 . با هم حرف بزنیم

 فعال بذار یه کاری کنیم زنده بمونه بعد صحبت میکنیم-

.... 

 گوشی را دم گوشش گذاشت و روی تشکچه ی باقی



 مانده

 مبل نشست و در جواب فرد پشت خط گفت: یه

 . دکتر امین بفرست به آدرسی که میگم
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.- 

 نه نه .خودم نه . بعد برات توضیح میدم . آدرس و-

 گرفتی

 . شماره ی دکتره رو بفرست ....

 !صدای پناه آمد : بگو یه ارتوپد هم بفرسته

 . آب دهانش را قورت داد و تشر زد: بعد برات میگم

 و تلفن را قطع کرد
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 نگاهی به صورت راستین انداخت و ناله کرد : تو این

 .....بال رو سرم آوردی

 .......هق زد: تو بدبختم کردی

 بریده بریده میان هق هق هایی که به نظر تمامی نداشت

 نالید : این صورت ..... دیگه .... برام .... صورت

 ! نمیشه

شدهدر همان حال گفت: آروم باش.... هیچی ن  ... 

 .... کتکم زد ... بیچارم کرد .... پدرمو در آورد-

 .... کجا بودی

 با ارامش لب زد: همینجام . زنگ زدم دکتر



 . میاد . نترس... من اینجام

 .... همه جام درد میکنه-

 .گفت: آروم باش

 پناه خودش رابه داخل اتاق کشاند ، خودش ر اجلو

 کشید ... با چشمهای قرمز شده و صورت

Romanbooki 2کالکت 

559 

 ! برافروخته گفت: پیگیر دکتر باش ببین کی میرسه

 چند ثانیه در نگاه سیاه راستین زل زد و در نهایت رو

 به

 صحرایی که با پلکهای بسته هق میزد ، نیم نگاهی کرد

 وگفت :فقط امیدوارم توضیح قانع کننده ای برای این

 اوضاع داشته باشی

 به پشتی مبل تکیه زده بود و ساعدش را روی سرش

 افقی گذاشته بود و در آرامش سیگارش را دود

 .میکرد

 تشکچه ی مبل تک نفره را برداشت ... آن را در

 :استخوان بندی مبل فرو کرد و رویش نشست و گفت

 ! خب... میشنوم

 تلفن همراهش را روی میز عسلی که پایش کماکان

و هل داد و خاکستر سیگارراروی آن بود به سوی ا  

 توی زیر سیگاری جاساز شده در کاناپه ی شیری



 تکاند . پناه بی حوصله گفت: منظورت از این سکوت

 چیه ؟

 با صدای دو رگه ای از خشم لب زد: صداتو بیار پایین

 برای چی؟! میترسی تایم استراحت دوست شوهرم یا- .

 !!!دوست سابقت دچار اختالل بشه؟
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 نگاهش را به سوی او چرخاند و گفت: خوب هضم

 ! کردی قضیه رو خانم روشن
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 تاثیری به حال من نداره ... از نظر من آیت-

 درخشان یه مرد مجرد آزاده ! من درخواست طالق

 دادم .... کارام

 بزودی انجام میشه ... اون زندگی نکبت بار هم به

رسهپایان می  . 

 پس دنبال توضیح چه ماجرایی هستی ؟! ماجراجویی-

 خونت کشیده پایین؟! یا یه جور کنجکاوی زنانه است

 ؟! کالفه از اینکه از جواب دادن قسر در میرفت

 - !گفت: بهم میگی ایت اینجا چه غلطی کرده یا نه ؟

 !واقعا احتیاج به توضیح هست ؟

افپناه نفسش را فوت کرد ... نگاهی به اطر  

 انداخت و وحشت زده از جا برخاست .... مقابل

 راستین ایستاد



 .... وگفت: این یه تله است .... منو کشیدی اینجا

 میخوای

 !چیکار کنی ؟

 نیشخندی به ترس شدت گرفته در چهره ی پناه زد و

 گفت: تا االن اگر کاری میخواستم بکنم باید انجام

 . میدادم این همه تعلل جایز نیست
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 پناه آب دهانش را قورت داد بار دیگر به اطراف

 .... نگاهی انداخت و لب زد : این جا .... این خونه

 !صحرا ... آیت ... میخوای تالفی کنی ؟

 قطعا منتظر حضور تو نبودم . خودت رد آیت و-

 ... گرفتی ببینی به کجا میرسه

 !خب اینجا ... اینجا کجاست ؟-
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 !!! خونه ی امیدش-

 پر استهزا لبخندی به لب آورد و رو به پناه گفت: باید

 !یکی اینو سرجاش بنشونه ! تو اینطوری فکر نمیکنی ؟

 پناه متحیر نگاهش میکرد و راستین ته سیگار را توی

 زیرسیگاری انداخت و گفت: به جز صحرا ... آمار

ترس آبروبری این یکی دیگه رو هم درآوردم که از  

 ! عوضی قید سینما رو زده و ول کرده رفته

 .جلو آمد



 رو به رویش کمی دوال شد و پرسید: داری از چی

 حرف میزنی؟

 دارم بهت میگم که زودتر خودتو از شر این زندگی به-

 قول خودت نکبت خالص کنی ... من برمیگردم سینما

ودشبدون پارتی... بدون واسطه... کاری میکنم که خ  

 !به دست و پام بیفته تا هرچی ازش میدونم و نشر ندم

 بیکاری به آدم فشار میاره ... آدم مجبور میشه توی

 ... دنیای حرفه ای قدم بذاره ... بعد میبینه چه منجالبیه

 .پناه وا رفته بود

 کمرش را راست کرد . بالتکلیف ایستاده بود که

 راستین خم شد ، از روی میز کنترل تلویزیونی که به
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را فشار داد و دیوار نصب بود را برداشت ، دگمه ای  

 ثانیه ای بعد ، درحالی که کمی با تنظیمات و باال و

 پایین کردن دگمه ها ، بازی کرد ... تصویر بی صدایی

 از هجوم آیت درخشان به
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 صحرا ملکان پخش شد .... در گوشه ی چپ تصویر

 .تاریخ به میالدی و ساعت هم قید شده بود

 . پناه دستهایش را روی صورتش کشید

 این ضربه ها ... این سیلی ها ... تحقیرها ... فریاد ها

... 



 . برایش آشنا بود

 با انزجار از صحنه ای که پخش میشد ، رویش را به

د و گفت: میخوای سر خودتو بهسمت راستین برگردان  

 ...باد بدی نه ؟! آیت بفهمه چنین مدرکی ازش داری

 بفهمه براش چنین تله ای گذاشتی... بفهمه یه همچین

 فیلمی تو دست و بالت داری... راستین میخوای خودتو

 !به کشتن بدی ؟

 اگر فهمیده بود که توی تله نمی افتاد ! اونی هم که-

ه ... من فقط در دنیای رفاقتاون جا بیهوشه بی خبر  

 این راز

 با تو درمیون گذاشتم . به عنوان یه طرف قضیه ... به

 هرحال توهمسر قانونی آیت هستی .... و دلم نمیخواد

 به عنوان یه بازیگر زن حرفه ای... یه سوپراستاری

 که آرزوم بود باهاش هم بازی بشم و کنارش کار کنم

... 
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ات مشکلی به وجود بیاد ! منتظر خبر طالقتبر  

 میمونم! پناه مردد لب زد: و بعد ؟! بعد ازطالق من

 !چه اتفاقی میفته؟

 بعد اقدام میکنم . کار آیت توی این سینما دیگه تمومه-

 من ازش به اندازه ی کافی مدرک دارم ، نباید انقدر !



 خلوت
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 میشدم ، اشتباهش اعتمادش به صحرا یا اومدنش با

 عصبانیت به این خونه نبود! اشتباهش این بود که منو

 از کار بیکار کرد ... من خیلی وقت داشتم تا بگردم

 .توی گذشته ، توی حال

 پناه مبهوت تماشایش میکرد و راستین دستش را به

 سمت مچ پایش کشید و گفت: میتونی برام یه کمپرس

حاضر کنی لطفا؟یخ  ! 

 در چشمهای سیاهش زل زده بود ... احساس میکرد

 تازه دارد الیه های زیرین و پنهانش را میشناسد. آب

 دهانش را قورت داد و با صدای خفه ای گفت : واقعا

 تو ... تو بازیگر قهاری هستی ! خیلی خیلی بازیگر با

 استعدادی هستی که میتونی در آن واحد چند تا نقش

زمان بازی کنی ... کم کم دارم ازت میترسمرو هم ! 

 !من فقط دنبال آرامشمم_

******************* 

 یک دبه آب روی سنگ قبر خالی کردم . از دیدن

 مریم هایی که ماریا عاشقشان بود لبخندی به لبم

 .نشست و گفتم: افتادی تو زحمت

 . زانوهایش را بغل زده بود و تماشایم میکرد



در آمد و در جوابم گفت: چهاز بهت و حیرت   

 ....زحمتی
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 کاری نکردم
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 . به دسته گل اشاره زدم .... تا منظور تشکرم را بفهمد

 هانی کرد و با لبخند کجی که به لب داشت گفت: قابل

 . دار نیست

 نمیدانستم از کجا شروع کنم. روی زیلوی چهار نفره

 ، پای قبر نشسته بودیم . از توی کوله ی جینم ظرف

 میوه های نوبرانه را بیرون کشیدم و گفتم: تو درست

 تموم شده؟

 . لبخندی زد و گفت: فقط پایان نامه مونده

 !منم مثل تو ام ؟-

 ... تو دو ترم مرخصی گرفتی... باید بری دانشگاه-

 ! کاراتو انجام بدی خیلی نمونده ... درست خوبه

بخندی به تعریفش زدم و در ظرف میوه را باز کردم ،ل  

 ! لبخندی به میوه های خرد شده انداخت و گفت : کدبانو

 نیشم باز شد ،از ذهنم گذشت در خانه ی راستین حکمت

 هم کدبانو گری میکردم؟! بهارک میدانست ؟! از ارتباط

 !من با راستین خبر داشت ؟! از عشق میان ما چطور؟

ستم و گفتم: این روزها خیلی ساکتی ؟چهار زانو نش ! 



 درچشمهایم خیره ماند . میخواست چیزی بگوید اما تنها

 واکنشش این بود که لبخندی بزند و بگوید: یه کم درگیر

 . مامان و بابامم
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 حالشون بهتره؟-
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 خدا روشکر. همین که هزینه های عملشون جور شد-

 . از سرمم زیاده

 روی لبهایم زبان کشیدم و گفتم: اگر کمک خواستی

 .... بهم بگو . من یه اندوخته ای دارم که بتونم

 لبش را گزید و گفت: من هنوز اون بیست تومنی که

 !!! بابت جهاز خواهرم ازت قرض کردم رو پست ندادم

 فکر نکن چون حافظه ات پاک شده ... من انقدر نامردم

ازاین موقعیت سو استفاده کنمکه  ...  ... 

 :لبخندی به صداقت و بی ریایی اش پاشیدم و گفتم

 این حرفو نزن . تو دوست منی اگر کمک بخوای

 . من همه جوره کنارت هستم

 صورتش درهم شد . با چشمهای پرآبی گفت : من

 .... نمیتونم کمکت کنم آهو ... احساس گندی دارم

 و فضای قبرستان انگار بیشتر هوای دلش را ابری

 کرد و دیدم مثل ابر بهار شروع به باریدن کرد . خودم

 را جلو کشیدم و گفتم :چی شده ؟



 ... حرفی نزد ، اجازه دادم کمی به خودش مسلط شود

 یه کم که آرام گرفت صدایش آمد : ببخشید ... دستش

 راگرفتم و گفتم: چی شده؟
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 چشمهایش روی صورتم چرخی زد و گفت: شده تا به

 ...حال به یکی قول بدی... یعنی مجبور بشی قول بدی

 بعد از
Romanbooki 2کالکت 

573 

 قولی که دادی مطمئن نباشی.... بین درست وغلطش

 ...همش تو شک باشی تو تردید باشی

 یک نفس عمیق کشید و منتظر جواب به من خیره

ی زدم و گفتم: اگرم چنین قولی داده باشمماند. لبخند  

 .یادم نیست

 خندید ،خودم هم از حرفم خندیدم . ضربه ای به

 بازویم کوبید و پرسیدم: خب؟

 .. شانه باال انداخت و گفت: هیچی. از خودت بگو

 !چه خبر. اوضاع خوبه؟

 آب دهانم را قورت دادم و بی مقدمه گفتم: تو از ارتباط

اری ؟من با راستین خبر د ! 

 .چند ثانیه توی صورتم خیره ماند

 کمی به من و من افتادم ، انگشتهایم را توی هم چالندم

 نکند نباید می گفتم! او یک بازیگر بود . یک ...



 بازیگر تلویزیون و سینما ... شاید این میان ما راز بود

 شاید نباید غریبه ای از این ماجرا مطلع میشد . اگر .

شهرت و محبوبیتش دچار تنشحرف من باعث میشد   

 ... شود

 میتوانستم بگویم هرگز خودم را نمی بخشیدم بابت این

 ! بی مباال تی
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 گوجه سبز نمک زده ای از توی ظرف برداشت و

 :گفت

 . آره ... میدونستم
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 در چشمهای بهار خیره شدم ... چند ثانیه مکث کرد

 و گفت: یه مدت کوتاه ... با هم زندگی کردید . در

 ! حد دو سه شبانه روز

 با دهان باز نگاهش میکردم که شروع کرد به جویدن

 ...پوست لبش

 باصدای بلند و البته مبهوت لب زدم: من با راستین

 !حکمت زندگی میکردم؟

 همانطور نگاهم میکرد راستش از ولوم صدایم خودم

ش گرد شده بود .... صدایمهم تعجب کردم. نگاه  

 . سکوت آرامستان را شکست

 با صدای از ته چاهی گفتم : شوخی میکنی؟



 !نه-

 وآنقدر قاطع توی صورتم پرت کرد: نه .... که جرات

 . اینکه ابراز مخالفتی کنم نداشتم

 !من واقعا باهاش زندگی کردم؟-

 برای اینکه قضیه را کمی نرم تر جلوه دهد گفت: فقط

وزدو سه ر .... 

 دو سه روز کم بود؟! بایک مرد غریبه .... بدون هیچ

 ! نسبتی

 واقعا داری میگی؟ باهاش زندگی کردم ؟-
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 سرش را باال و پایین کرد و گفت: یه مدت تو رو برد

 توی خونه ی کلنگیش... خونه ی ورثه ! بعد با هم

 ... رفتین برج . همون خونه اش که آخر اندرزگوئه

 نزدیک کتابخونه

! 

 .دهانم باز مانده بود

 !در برج اندرزگو مانده بودم؟! با راستین حکمت ؟

 انقدر صمیمی ؟!!! خدای من !!! مبهوت حرفهای

 بهارک بودم که دست پیش کشید توت فرنگی ای

 برداشت و گفت: چطور مگه ؟ دوباره ارتباطتون

 !شروع شده؟



 . و لبخندی که به لب داشت دوستانه و خواهرانه بود

 با صدای خفه ای پرسیدم: من به تو همه چیز و میگم

 ؟! یعنی این مدت ... گفتم؟! یعنی منظورم اینه که

 میگفتم؟!!! گازی به توت فرنگی زد و درحالی که با

 ... لبهای سرخ شده من را تماشا میکرد گفت: هوم

اسرار منی ؟ یعنی تو محرم-یعنی چی؟  ! 
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 از جمله ام میخکوب شده بود . همانطور که بر وبر

 نگاهم میکرد توضیح دادم : هرچی تو زندگیم میشد به

 !تو گفتم درسته؟
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 توت فرنگی توی گلویش پرید... به سرفه افتاد و من دو

ب معدنیضربه به پشتش زدم و درحالی که از بطری آ  

 توی کوله ام میخواستم به او آب بدهم دستش را باال

 . گرفت و گفت: خوبم

 سر تکان دادم و کمی که گذشت گفت: شما ارتباطتون

 ....رو شروع کرده بودید که تو تصادف کردی

 دستی به پیشانی ام زدم .... نمیدانستم از فضاحت

 زندگی

 . ام بگویم.... یا نه

یک صمیمیت بودمدر چشمهای بهارک دنبال   . 

 صمیمیتی که بتوانم هرچه در دلم هست بیرون



 بریزم... احتیاج داشتم با کسی حرف بزنم. با یک زن

 نه زنی مثل رویا !

 یک زن از جنس خودم . شبیه خودم ... شبیه ....

 بهارک

. 

 توت فرنگی ای برداشتم و گفت: چی شده ؟ چرا

 . ناراحت شدی ؟! پسر خوبیه

ه میگفتی دیوونه استاخم کردم: تو ک . 
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 لبخندی زد و گفت: یه دیوونه ی خوبه . تو رو

 ! اذیت نمیکنه ولی بقیه رو چرا

 منظور حرفهایش را نمیفهمیدم . گیج تماشایش کردم که

 با صدای آرامی گفت: دوست داره . قرار بود قصه ی

 تو رو تئاتر کنه . اگر ممنوع التصویر نمیشد حتما تئاتر

 و اجرا

Romanbooki 2کالکت 

580 

 میکرد . این اواخر هم زندگیت یه کم بهم ریخته بود تو

 . رو برد پیش خودش که ازت مراقبت کنه

 چرا روز اول میگفتی دیوونه است .... چرا یه جوری-

 !حرف میزدی که به نظر بیاد ترسناکه

- ن .... من نگرانت بودم . میترسیدم بخاطر اینکهخب م  

 حافظه اتو از دست دادی ازت سواستفاده کنه .... ولی



 دیدم اینجور ادمی نیست . نمیخوام رفع و رجوعش کنم

 ... نه ... راستین برای من ترسناکه اما برای تو خوبه

 اونجوری که با تو هست با من نیست! نمیدونم

سیدم برات نقش بازیخب بازیگره دیگه . میتر  

 ... کنه

 از حرفهای بهارک به جای اینکه چیزی از

 .زندگی ام سردربیاورم... بیشتر گیج شده بودم

 :سرم را پایین گرفتم و با صدای آرام کننده ای گفت

 هر وقت بیست میلیونتو جور کنم بهت میدما فکر نکنی

 ! نمیدم

 اخمی کردم: چی میگی ... این حرفو نزن تو رو خدا

 من که پول الزم ندارم .فعال یه جوری گره خوردم که
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 حس میکنم هیچکس نمیتونه منو باز کنه! شدم شبیه یه

 ! قفل بی کلید .... از هر سمتی میرم یه بن بستی هست

 چی میخوای بدونی ؟! مادرت فوت شده ... تو رفتی-

مت یهدوره ی تئاتر دیدی... میخواستی باراستین حک  

 تئاتر کار
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 . کنی... این وسط عاشقش شدی.... اونم عاشق تو شد

 !خب زندگیت همینه دیگه! دیگه چی میخوای بدونی ؟

 زندگی ام همین اندازه ساده و بی گره بود؟! بدون هیچ



 نقطه ی محو و عالمت سوالی ؟! کاش همانطور که او

 !میگفت باشد... پس بهنام امانی لعنتی چه نقشی داشت؟

 خودم را کمی به سمتش جلو کشیدم، حس میکردم مرده

 ها هم میتوانند حرف هایم را بشنوند... صدایم را تا

 اخرین حد ممکنه پایین آوردم وگفتم: بهارک من یه

 ... سوال دارم ازت

 آب دهانش را قورت داد . در چشمهایش یک ترس

ته بود که نمیدانم از چه و از کجا نشأتناشناخ  

 میگرفت.... همین ترس من را گیج میکرد و گنگم

 میکرد

 دستش را گرفتم ، به پنجه هایم که دور دستش حلقه .

 شده بود نگاهی کرد و بعد نگاهش را باال کشید و لب

 !زد: چی شده؟

 ... تو ... تو... یعنی... میدونی.... میخوام بدونم که-

گفتم! من رویش را نداشتم . دستم را فشار دادچطور می  

 انگار بخواهد با همین فشار کوچک حالی ام کند که .

 میتوانم هرچه راز در سینه دارم به او بگویم . نفس

Romanbooki 2کالکت 

583 
Romanbooki 2کالکت 

584 

 عمیقی کشیدم و یک باره پرسیدم: تو از ارتباط من با

 !بهنام خبر داشتی ؟

عادی و راحت جواب داد: ارهخیلی  ! 



 نفسم به شماره افتاده بود . شقیقه هایم نبض میزد و

 عرق را ستون فقراتم حس میکردم . با صدای گرفته

 .... ای گفت: مجبورت کرد عقدش بشی... اواخر عقد

 قبل از

 تصادفت.... راستین تو رو برد ... کمکت کرد که از

 شر

گم از زنشاون مرتیکه نجات پیدا کنی . مثل س  

 میترسه اصالدلش نمیخواد برادر زن هاش از این

 . قضیه چیزی بفهمن

 تهوع داشتم . چه اجباری بود که من به این ذلت تن

 داده بودم؟

 به چشمهای بهاره نگاه میکردم که لبخندی زد: ولی

 ... دیگه تموم شد . دیگه نمیتونه بهت صدمه بزنه

 تو میدونی اون دلیل احمقانه چی بود که من تن به-

 !این خفت دادم ؟
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 ... چه اهمیتی داره حاال که تموم شد. ولش کن-

 گذشته دیگه گذشته . تو هم که حالت خوبه .... به آینده

 ات فکر

 کن . مهم نیست قبال چی بوده مهم االن ه . پسر خوبیه

مارستان بودی همش بوددوستت داره . تو بی  .... 



 مرخصم

 شدی همش هست . حتی یه جورایی از منم حمایت

 . کرد . دکتری که به بابام وقت نمیداد رو جور کرد

 بدون نوبت
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 بابامو ویزیت کرد ... همینطور کمک کرد مادرمو

 بردیم

 !تو یه بیمارستان خوب عمل کردیم .همشم با یه تلفن

گفت همش با یک تلفن ... و جوری چشمهایشجوری   

 برق زد که بی اراده لبخند زدم . اگر این همه کمک

 کرده

 بود پس چرا دیوانه خطاب میشد ؟! چرا حرفها و

 رفتارها

 !انقدر ضد و نقیض بودند

 !صدایم زد: آهو ؟

 !جانم؟-

 !تو دوستش داری مگه نه؟-

م کهاز سوالش جا خوردم . مانده بودم چه جوابی بده  

 لبخند پت و پهنی به لب آورد وگفت: خدایی اگر

 !!!دوستش نداشته باشی یکی میزنم پس کله ات

 .... با صدای بلند خندیدم



 وقتی ریسه رفتنم تمام شد دیدم باز چشمهایش پر از

 اشک شد . از پشت پرده ی اشک تماشایم میکرد ، یک

 نفس عمیق کشیدم... سرم را پایین انداختم . دستهایش

 ...را گرفتم و گفتم: خوبه تو کنارم هستی
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 سری تکان داد و گفت: منم خوشحالم اون ته ته

 ... ذهنت بودم که

 و بغض اجازه نداد جمله ی بیشتری بگوید . چانه و

 لبهایش لرزید دو سه قطره اشک از پلکهایش سقوط

 کرد و به هق هق افتاد . حیرت زده از این همه بغض

 تلنبار
Romanbooki 2کالکت 

588 

 شده در گلویش ، خودم را جلو کشیدم... سرش را

 ....نزدیکم کرد و گفتم: بهار چرا گریه میکنی

 بغلم کرد و خودش را به من فشار داد .... تن نحیف و

 .الغر ش از شدت گریه میلرزید

 شانه هایش را مالیدم و گفتم: ببینمت بهار چی شدی

ان دستهایم گرفتم ... با پشت دستتو؟! صورتش را می  

 :اشکهایش را که گوله گوله می آمدند پاک کرد و گفت

 . هیچی

 هیچی یعنی چی؟! چرا گریه میکنی؟-

 بینی اش را باال کشید و گفت: تصادف کردی فکر



 کردم مردی.... تو دوست خوبی منی... خیلی برات

 ترسیدم .... همه ی این مدت همش برات ترسیدم یه

ی بیفته براتاتفاق  

 پدر و مادرم خیلی حالشون بد بود .... اصالانگار .

 ازت

 .... دور شدم. حال بابام بد بود .... خیلی بد بود

 ...نمیدونستم چیکار کنم . خیلی همه چی تو هم شد

 یهو احساس کردم فلج شدم . برادرم خیلی سنش کمه

... 
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یهو دیدم فقط منم .... توخواهرم سر زندگیش بود ....   

 هم

 نبودی.... خیلی تنها بودم . االن هستی... میخواستم

 کال

 ... خودمو وقف تو کنم .... بعد دیدم برادرم یتیم میشه

 خیلی بی کس و کار میشیم.... مجبور شدم برسم به

 ! پدرم.... مادرم.... من خیلی بد کردم بهت
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 ....مبهوت نگاهش میکردم . هق میزد و میگفت

 همانطور

 ...میگفت و میگفت

 اشکهایش را با کف دستم پاک کردم وگفتم: تو دیوونه



 ای بهار؟! معلومه که باید به فکر پدر و مادرت می

 ....بودی

 معلومه که باید خودتو وقف اونا میکردی !!! این

 . حرفو نزن

 ! هق زد: ازت خیلی دور شدم

انستم در برابر این واکنش ناگهانی چه کار کنمنمید  .... 

 سعی کردم آرامش کنم ... با آرامش بخش ترین لحنی

 :که بلد بودم گفتم

 . من االن اینجام حالم خوبه . پدرم باال سرم بود-

 خدا روشکر حالم خوبه االن ...من از نبودنت گله

 :ندارم . سرش را روی شانه ام گذاشت و ناله کرد

گله میکنی.... بعدا آهو ... خیلی گله میکنیبعدا   

 !از من
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 گیس بلند و مشکی رنگش را کشیدم و گفتم: دیوونه

 این حرفو نزن . تو بهترین کار و کردی.... همین

 حاال هم

 . کنارمی... خل و چل بسه انقدر گریه نکن

 !اشکمو درآوردی
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کشید و در صورتم زل زد و گفت خودش را عقب : 

 قول بده همیشه کنار هم باشیم ... من خیلی غصه



 ! میخورم اگر تو یه روزی فراموشم کنی

 تلنگری به پیشانی اش زد م وگفتم: میخواستم فراموشت

 کنم از ذهنم میپریدی دیوونه . تا حاال که تو ذهنمی از

 حاال به بعدم هستی... هر اتفاقی بیفته مطمئن باش من

 تو رو با این قلب صاف و دل مهربونت ول نمیکنم . با

 ... صدای خفه ای گفت: به خدا مجبور بودم

 .عزیزم میفهمم-

 . باز تکرار کرد: مجبور شدم آهو

 دستهایم را به دو طرف گونه هایش نشاندم و پیشانی ام

مرا به پیشانی اش چسباند  . 

 با صدای مطمئنی گفتم: هیچی نیست اشکالی نداره

 . من درکت میکنم

 دستهایش را روی دستهایم گذاشت و گفت: دلم

از دست-نمیخواد دوستی مثل تو رو از دست بدم .   

 . نمیدی... خیالت راحت

 پیشانی اش را بوسیدم .... تا میدان آزادی با هم هم

 مسیر
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ل راه از دانشکده و امار واخبار آدمهایی کهبودیم و ک  

 میشناختم و نمیشناختم حرف زد . حرف زدنش را

 دوست داشتم ... بر خالف چیزی که تصور میکردم و



 . چیزی که پیش آمده بود را با جان ودل پذیرفته بودم

 بهارک
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 قیاسوند یک دوست صمیمی تمام عیار بود .درست مثل

هر نداشته ام... از اتوبوس پیاده شد برایم دستیخوا  

 تکان داد و به محض اینکه اتوبوس شرکت واحد

 حرکت کرد ، شقیقه ام را به شیشه چسباندم و به خیابان

 . شلوغ و پر ازدحام نگاه کردم

 . نگاهم از خیابان به تلفن همراه منتظرم کشیده شد

عا داردتوی دستم عرق کرده بود و میدانستم التماس د  

 نمیتوانستم شماره اش را بگیرم.... نمیتوانستم مثل .

 یک دختر عادی به او زنگ بزنم و حالش را

 ...بپرسم

 !نمیتوانستم

 دوبار روی شماره اش مکث کردم و درنهایت قفل

 صفحه

 تلفن همراه را زدم ... صبح با من تماس گرفته بود

 هرجور حساب میکردم ... نوبتی هم اگر بود ، نوبت

 ... من بود که تماس بگیرم و حالش را جویا شوم اما

 در درونم چیزی مانعم میشد . دردرونم یک دنیا شک

 بود و دلم .... با آن حس تازه متولد شده بلد نبود



 .چطور رفتار کند
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 یک حس عجیب بود . حسی ناشناخته .... هیچ اسمی

بدتر از ان دلتنگیهم نمیتوانستم رویش بگذارم ....   

 بود که چند قلو دلتنگی زایمان کرده بود! تمام جانم را

 داشتند دلتنگی ها میگرفتند. دلم را دوره کرده بودند و

 مغزم
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 داشت دود میکرد. با آن سردرد لعنتی کلنجار میرفتم

 .که گوشی توی دستم لرزید

خندی به لبماز دیدن اسمش روی صفحه ی تلفن.... لب  

 نشست و بدون مکث و شک ، گوشی را دم گوشم

 ...بردم و گفتم: الو

 !احوال الف بابا ....... چطوری؟-

 الف بابایی که نثارم کرد باعث شد تا گرم ترین لحن

 ممکن به جان زبان و حلقم بیفتد و بگویم: خدا رو شکر

 !خوبی ؟! چه خبرا ؟.

 !منم خوبم . هستیم . اینورا نمیای ؟-

 لب گزیدم ... من قبال خانه اش رفته بودم . اب دهانم

 .را قورت دادم وگفتم: حاال سر فرصت

 !ای بابا .... فرصتش کی پیش میاد؟-

 .... خندیدم و در جوابم گفت: میخندی الف؟! باشه بخند



 ! شیطون شدی

 بلندتر خندیدم که زن کنار دستی ام چپ چپ نگاهم

م وفکر کردم کل اینکرد ، دستم را جلوی دهانم گرفت  

 اتوبوس اگر بفهمند من با راستین حکمت همصحبتم

 !آن وقت چه میشود؟ ....

 ... از اتوبوس پیاده شدم، هنوز پشت خط بود

 .با عذرخواهی مفصلی گفتم :ببخشید معطل شدی
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 نه نشدم . خب ... میگفتی؟-
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 تصمیم دارم برم دانشکده .... این دو ترمی که-

 مرخصی

 گرفتم باعث شده خیلی عقب بیفتم .میخوام برم دانشکده

 .صحبت کنم ... ببینم چی میشه ....

 تئاتر چی ؟ نمیخوای ادامه بدی؟-

 :لب زیرینم را زیر دندان هایم فرستادم و پرسیدم

 خوب بودم توی تئاتر ؟

- اشتم اجراتوآره . خوب بودی من دوست د ... 

 به محض اینکه وارد کوچه شدم از تجمع آدم ها جلوی

 ساختمانمان کمی شوک شدم ، راستین پشت خط چیزی

 گفت نفهمیدم... صدای جیغ و داد می آمد وفریاد های

 .فرخ کل کوچه را برداشته بود



 راستین از پشت خط صدایم کرد: آهو .. الو ؟ اونجایی

 !؟

میزنم توی گوشی گفتم: بهت زنگ .... 

 تماس را قطع کردم دوان دوان به سوی ساختمان

 ....رفتم

 گوشی توی جیبم زنگ میخورد ، اهمیت ندادم ، آدم

 های حاضر جلوی ساختمان را با دست کنار زدم ،

 هرچه جلوتر میرفتم ، عربده های فرخ به گوشم آشنا تر

 می آمد، همسایه ها همه بیرون آمده بودند پله ها را دو
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  یکی باال تا

 پیشانی ام تیر
 ....رفتم ... درمغزم خون می جوشید
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 میکشید و بی اهمیت به دردی که در سرم منتشر شده

 بود کلید انداختم و وارد خانه شدم . پنجره ی آشپزخانه

 چهار طاق باز بود و رویا جیغ میزد و پدرم با نفس

 . نفس به باد کتکش گرفته بود

 صدای عربده ی فرخ مو به تنم سیخ میکرد وقتی

 !!! فریاد کشید: اون مرتیکه ی الوبالی کی بود

 زن بیچاره با صورت خون آلوده و متورم میان زاری



 اش گفت: هیچکس.... چرا حالیت نمیشه !!! ولم کن

 دست ....

 .... از سرم بردار.... چی از جونم میخوای

خ دنبال چیزی میگشت که با آن توی سر رویافر  

 بکوبد و به محض اینکه دستش به گلدان کریستالی

 !!! رفت، جیغ زدم: بابا

 تازه متوجهم شد ، به عقب برگشت.... تمام صورتش

 سرخ بود و عرق کرده .... رویا از فرصت استفاده

 کرد،

 چنگی به مانتوو کیف روی مبل افتاده اش زد و تا

سوی در بیاید، پدرم از پشت موهایش راخواست به   

 توی چنگش گرفت و با لگدی به کمرش او را مجبور
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 کرد زانو بزند، گفت: یا میگی اون مرتیکه کی بود یا

 !همین جا چالت میکنم

 با پاهایی که میلرزید تنه ام را جلو کشیدم . موهای رویا

رت زن از شدتتوی چنگ پدرم بود و میدیدم که صو  

 درد
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 کبود و کبودتر میشود ... با تمام قدرتش جیغ زد و

 :گفت

 !!!!ولم کن



 خودم را میانشان انداختم.... بی اهمیت به ضرباتی که

 فرخ به سر و صورتم می کوبید ، انگشت های مشت

 شده را از موهای رویا سوا کردم و با نهایت قدرتم بابا

 .را عقب کشاندم

 . نفس نفس میزدم

 ..... با حرص گفتم: آرو م باش... کشتیش

 صورتش سرخ سرخ بود . از این همه فشاری که به

 خودش آورده بود نفس نفس میزد و دست آخر به

 .... سرفه افتاد . وادارش کردم روی مبل بنشیند

 داد زد: میکشمش.... میکشمت زنیکه ی بی آبرو

! 

چمباتمه زد و گفت: بی آبرو تویی رویا پای دیوار  

 که صداتو انداختی تو گلوت ! مرتیکه ی بی همه

 ...چیز

 خیال کردی شهر هرته ! میبرمت اونجایی که عرب

 !نی انداخت صبر کن بشین و تماشا کن
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 به آشپزخانه رفتم.... دیگر کتک کاری ای در کار

 نبود،

و دو لیوان اب حاضر پنجره ی آشپزخانه را بستم  

 کردم . خودم بدتر از همه احتیاج به یک نوشیدنی



 .خنک داشتم تمام جانم نبض میزد

 ... داشتند برای هم رجز میخواندند
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 بابا بی مالحظه توپید: اون پسر قرمساق تو هم

 میدونست چه نونی تو دامن من بذاره ! بی همه چیز

 ....بی آبرو

یتوانستم کرکره ی گوشهایم ر ا از آن همه فحشکاش م  

 .... و ناسزای رکیکی که به رویا میداد پایین میکشیدم

 به

 سالن برگشتم یک لیوان به دست او و لیوان دیگری را

 به دست رویا دادم . کمی آب خورد و در نهایت دیدم

 که بلند شد ،مانتویش را که پوشید .... بابا مثل تیری

 که از چله

ن در آمده ، از جا پرید ... خودم را سپر رویاکما  

 کردم

 ..... جیغ زدم: بسه ... ولش کن ..... بابا ....

 و هردویمان آنقدری قدرت به خرج دادیم که او را

 .... به زمین پرت کنیم

 از پرت شدنش یک لحظه تمام تنم لرزید فکر اینکه

 .بالیی سرش آمده باشد وادارم کرد همان جا بمانم

 دستش درد گرفته بود از شدت درد دستش کمی به



 :خودش پیچید و صدای بسته شدن در که آمد داد زد
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 برو دنبالش... نذار بره .... برو .... آهو برو دنبالش

 ...زنیکه ی عفریته خیال کرده من بی غیرتم ...

 قبل از اینکه جلوی چشمهایم سکته کند ، از خانه بیرون

 دویدم ... رویا مقابل یک پراید متوقف شد ، درحالی که

 دزدگیرش را میزد و پشت رل مینشست .... خودم را

 !روی صندلی شاگرد انداختم و گفتم: کجا میری؟

 درها را قفل کرد و کمربندش را بست . نیم نگاهی به

 من

 که روی صندلی شاگرد جا خوش کرده بودم انداخت و

ه ی دیگه هم با اون حیوونگفت: خیال کردی یک لحظ  

 !حاضرم زیریه سقف باشم؟

 .حرفش را میتوانستم تایید کنم

 در سکوت نگاهش میکردم که دیدم دستش ورم کرده

... 

 توانایی عوض کردن دنده را نداشت . تا سرکوچه لک

 لک کنان رفت ودر نهایت قبل از پیچیدن ، سرش را

الشروی فرمان گذاشت وهای های گریست . دلم به ح  

 سوخت دو بار نجاتم داده بود از همه مهمتر... مادر
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 کسی بود که دوستش داشتم چطور میتوانستم نسبت به



 او بی تفاوت باشم؟! یا بگذارم با همین وضعیت در

 خیابان تنها گز کند .. از آینه به عقب نگاه کردم فرخ

 .هم دنبالش نیامد

د! مگر مادرم قهر میکردفرخ دنبال هیچکس نمی آم  

 !فرخ می آمد پی اش ؟

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : میخوای من بشینم؟ بهم

 ! بگو کجا میخوای بری

 با گریه گفت: میرم خونه پسرم .بی کس و کار که نیستم

.... 
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 با اصرار من ، پشت فرمان نشستم خوبی اش این بود

 که هجده سالگی گواهینامه گرفته بودم و این چیزی

 نبود که از یاد ببرم! توی مسیر جلوی یک داروخانه

 نگه داشتم

 با همان معلومات نصفه و نیمه ام کمی دارو و ....

 مسکن و پماد خریدم و گرسنگی و االرم های معده ام

 ، وادارم کرد تا از سوپر کنار داروخانه هم کنسرو و

تخم مرغ بگیرمتن ماهی و  ! ... 

 دیگر تا رسیدن به برج ، حرفی میانمان رد و بدل نشد

... 

 تنها به راستین یک پیغام فرستادم که همراه با رویا



 !به آنجا می آییم و جوابش فقط یک کلمه بود اکی

 به محض اینکه وارد کوچه شدم از دیدنش ، که مقابل

ندر برج رژه میرفت ، سرعتم کم و کمتر شد . هما  

 تک لغتی که برایم فرستاده بود و خیال میکردم چقدر

 بی اهمیت است باعث شد مثل سوزنی شود توی

 ! چشمانم! نگرانی اش را تحمل کرده بود تا برسم

 جلوی در برج.... در این کوچه ی پهن .... دستش را

 به
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 گردنش میکشید و مدام راه میرفت، وقتی دید که

میشویم ، ریموت را زد و با اشاره ی دستنزدیکش   

 راهنمایی ام کرد که وارد پارکینگ شوم . روی

 سراشیبی در عقب را گشود .... یک نگاه سنگین به

 رویا انداخت و در نهایت

 .... بی سالم و علیک لب زد: برو پارکینگ منفی دو
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 راحت تر روی صندلی عقب نشست و دیدم که کف

 دستش را به پیشانی اش فشار داد و ارنجش را لبه ی

 پنجره گذاشت . تمام مسیر رسیدن به طبقه ی منفی دو

 در سکوت گذشت . آینه به آینه ی مازراتی نقره ای

 .... متوقف شدم

 خودش را از میان دو صندلی جلو کشید اول من را



 وارسی کرد و بعد نگاه مشکی رنگش روی رویا

 نشست . یک پوف بلند باال کشید و لب زد : دارو

 الزمه بگیرم؟! لبخندی به احوالش زدم وگفتم: یه

 چیزایی گرفتم فکر کنم کافی باشه . دستشون یه کم

 . آسیب دیده

 پیاده شد ، در سمت شاگرد را باز کرد ، رویا با اه و

 ناله پیاده شد ، به راستین تکیه زد و راستین رو به من

ا پیاده نمیشیگفت: چر .... 

 . با من و منی گفتم: من میرم خونه

 رویا با چشمهای بیرون از حدقه ای گفت: اون

 !بابای نشناست حالش از من و تو بهتره

 ... چیزی نگفتم . حق داشت

 راستین اخمی کرد و رویا با حرص گفت: دروغ

 ! میگم؟! راستین خشک گفت :برو تو آسانسور
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وری جدی ادایش کرد که من دست و پایم را جمعج  

 کردم . نگاهش به من چرخید و گفت: بیا باال .... ببینم

 . چی شده
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 من مزاحمت نمیشم میرم خونه ی خودم. ابروهایش در-

 هم رفت ، اما آن لحن خشک و پر از خشونت شامل

ماشینتوحالم نشد فقط جدی گفت: حرف نباشه ، قفل کن   



 ... بیا

 دو دل شده بودم، تحکم بیشتری خرج کرد و صدایم

 :کرد

 ! آهو

 تیر خالص بود به تردیدم ، ماشین را قفل کردم و خرید

 ها را برداشتم و سه نفری به طبقه ی باال رفتیم ، به

 محض اینکه وارد خانه اش شدم ، جالل وجبروتش

 چشمانم را گرفت و بعد سلیقه اش در ترکیب رنگ

 خانه بود که وادارم کرد با چشمهای گرد و

 ماجراجویانه همه جا را تماشا کنم . خجالت زده کنجی

 ایستاده بودم رویا به طبقه

 باال رفت و به محض اینکه صدای بسته شدن در اتاق

 از طبقه ی باال به گوش رسید، دیدم که دستهایش را

 . باال ی سرش قالب کرد و به سمت من چرخید

ون بود ، چشمهایش یک شب غم انگیز رانگاهش محز  

 به نمایش گذاشته بو دو من .... من نمیدانستم دقیقا آنجا
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 چه کار میکردم . لنگ زنان به سویم آمد و گفت: چی

 !شده؟

 .... دعوا کردن دیگه-

 . میدونم _
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بافی شده روی مبل سه نفره نشستم و به رومیزی قالب  

 قدیمی نیم نگاهی کردم .... ماریا هم اهل قالب بافی

 بود

 ... چقدر اصرار داشت به من هم یاد بدهد ...

 :سر انگشتم را به رومیزی کشیدم و صدایش آمد

 سرچی دعوا کردن؟

 . نگاهش کردم و گفتم: زن وشوهرن دیگه

 ... دعواشون میشه

 . رگ گردنش برجسته و رگ ساعدش داشت میترکید

 اگر روی گردن و دستش پوست نبود، حتم داشتم

 . رگهایش به بیرون پرت میشدند

 به جلو خم شد ، دستش را پشت گردنش فرستاد و

 گفت: نمیگی سر چی ؟

 مکث کردم ... باید فکر میکردم . نمیخواستم ذهنش را

 نسبت به مادرش سیاه و کدر کنم . مادر واژه ی

شخصیت قابل شریفی بود . شغل محترمی بود ....  

 احترامی بود

 نمیشد وجود و ذاتش را با حرفهای صد من یک

 غاز متالشی کرد و خدشه دار ! صدایم کرد: آهو

! 
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 .و بی طاقت آهو را لب زده بود

Romanbooki 2کالکت 

615 

 بی طاقت شده بود از سکوتم و من .... من فقط وقت

 !خریده بودم تا کمی بیشتر فکر کنم به جمله هایم

 :نگاهش منتظر بود و با صدای ضعیفی گفتم

 من همون موقع که تلفنی داشتم با تو صحبت میکردم-

 دیدم صدای داد وفریاد میاد رفتم باال ... دیگه آخرای

 ... دعوا بود

 نگاهش عصبانی و کدر بود . به خرید هایی که کنار

ی کرد و گفت: شام خوردی؟در بود نیم نگاه ! 

 لبخندی زدم و گفتم: من مزاحمت نمیشم برمیگردم خونه

 .. باشه ؟ یه اسنپ میگیرم

 !نگران پدرتی؟-

 نمیدانستم چه بگویم . در چشمهایش زل میزدم و

 میگفتم نگران مردی ام که مادرت را لت و پار کرده

 .؟! سرم را پایین انداختم و صدایش آمد: شام بخور

نمت خونه ! خوبه ؟میرسو ! 

 . لبخندی زدم و دیدم که تماشایم میکند

 چشمهایش دو سیاه چاله ی بی انتها شده بودند . از

 حالش.... از ان رگ بیرون زده ی پیشانی اش بیشتر

.... 
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 از گردنی که سرخ تر از گونه بود وحشت کرده

ن شدهبودم . خودم را جلو کشیدم و گفتم: دعواشو  

 ....دیگه برای چی داری حرص میخوری

 توی همان حال کبود گفت: نگفتی سرچی دعواشون شد

 !؟
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 .به خدا نمیدونم-

 دستش را به گلویش کشید و گفت: از حرفهای

 !بابات چیزی نفهمیدی ؟

 .... نمیدانستم گفتنش درست بود یا نه

 .... سکوت کردم و لب زد : فقط بگو

 پرسید: بگو که بحثشون سر ارتباطش با یه مرد دیگه

 ! نبود

 گلویم خشک شده بود . سرش پایین بود و آن حال

 شرمنده ی نگاه سیاهش وادارم کرد تا فقط صدایش کنم

 ..... و بگویم : راستین

 .... با چشمهای سرخ من را تماشا کرد

 .... گفتم: زن و شوهرها دعوا میکنن . طبیعیه

میاد . به ما ربطی نداره بینشون پیش  

 .... خودشون اونقدری بزرگ هستن که حلش کنن

 ... نفسم را فوت کردم و گفتم: مادر تو ... پدر من



 دیگه سن و سالی ازشون گذشته طبیعیه که خیلی

 بینشون اختالف نظر باشه بعد تازه ازدواج کردن

 ... البته من نمیدونم چطوری آشنا شدن یا ....

دسرش پایین بو . 
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 ....صدایش کردم: راستین

 جوابم را نداد._ اینطوری

 .... نکن

 !صدای گرفته اش آمد: بحث سر یه مرد بود نه ؟

 .... در دفاع از رویا به دروغ لب زدم : نه

 . پوزخندی زد

 !راستین گفتم که نه-

 برای اینکه ذهنش را معطوف به موضوع دیگری

شام درست کنم؟ تو شام خوردی کنم پرسیدم: میخوای  

 ؟! جوابم را نداد . با صدای گرفته ای پرسیدم: چرا

 هیچی نمیگی؟

 سرش را باال کشید و از دیدن خون غلیظی که

 روی لبهایش چکه کرد از جا پریدم و وحشت زده

 !!!! صدایش کردم : راستین

 دستش را به دسته ی مبل گرفت و برخاست ، به سمت

سد راهش شدم و گفتم: کجا ؟پله ها میرفت که  ! 



 ....برو کنار ببینم چه گندی زده باز-

Romanbooki 2کالکت 

619 

 کالفه گفتم :بشین سرتو باال بگیر من... من یه .

 . دستمال بیارم

 خواست به سمت پله ها برود که گفتم: تو رو خدا

 .میخوای دعوا کنی ؟! پوزخندی روی لبش آمد

 ببین سر هرچی دعوا کردن به من و تو واقعا ربط_

 نداره اصالتو بیا اینجا بشین .... بذار یه آب خنک

 برات

 بریزم.... بعد حرف میزنیم چرا انقدر شاکی و عصبانی

 !؟

 میخوای چیکار کنی؟

 .با صدای گرفته ای گفت: باهاش حرف بزنم

 خب فردا حرف بزن . االن حرف زدن راه به جایی-

 نمیبره

.... 

 سر یه مرد بود نه ؟ درو غ نگو_

 ... دوست گرفته باز ....

 مثل آدم هایی که جنون گرفته بودشان ، با خودش

 ...حرف میزد: همه ی قوالش.... همه ی قرارهاش

 .... وعده هاش.... همه اشون پوچه ! هربار بهش میگم



 !باز اصالتوی کتش نمیره
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ری خونو پاککردمبا دستمال نم دا  

 لبخندی زدم و گفتم: به هرحال از یه ماما

 یه کم پرستاری و کمک های اولیه برمیاد نه ؟ دستگاه

 فشار سنج نداری ؟

 . فقط تماشایم میکرد

 مثل احمق ها خندیدم و گفتم: کنسرو و تخم مرغ خریدم

 ... یه شامی هم حاضر کنیم . خیلی گرسنمه

.... لبهایش را روی هم دهان باز کرد چیزی بگوید اما  

 ... حفظ کرد . دست از تماشایم برداشت

 !ببین آروم باش ما با هم درستش میکنیم ... خب؟ _

 اتفاقی نیفتاده که ... عروس داماد بیست ساله که نیستن

 دعوا میشه دیگه . بعد تو حرص و جوش ...

 ....بخوری

 آرنجهایش را لبه ی میز گذاشت و سرش را

 . توی دستهایش نگه داشت
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 :نمیدانستم به حرف زدنم ادامه بدهم یا نه ... خفه گفتم

 . نمیخوام تو رو اینطوری ببینم راستین

 دستهایش را از روی میز برداشت و چند نفس عمیق

 کشید ، زیر لب زمزمه وار گفت: دوست دارم اینجا



 . بمونی

این ها نقشه بود که منوبا صدای اروم گفتم: تمام   

 !اینجا نگه داری نه ؟

_ اوویی.... دیگه داری-من به هرحال یه بازیگرم .   

 ! منو میترسونی

بمون ... منم د یگه نمیترسونمت پس _  . 

 میمونی ؟_

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: باشه . به شرطی که

 ...خوب باشی
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 . بمونی خوبم-

شام و حاضر کنمبذار  _  . 

 بشین من آماده_

 ....میکنم. فقط

 چی؟-

 . اگر فشار سنج داری.... کاش فشارتو بگیرم-

 ... خوبم . یه کم فقط گرمه_

 باشه . اگر خوبی که خوبی دیگه _

 !بهم دروغ نمیگی مگه نه ؟ .

 لبخندی به صورتم زد و گفت: نه

... 



 از دو تا تن ماهی ، کمی توی پیش دستی ریختم ،

 کنسرو لوبیا هم توی کاسه ریختم و املتی که حاضر

 کرده بودم را
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 .... توی ظرف مربعی کشیدم . به میز نیم نگاهی کردم

 روی کاناپه دراز کشیده بود و ساعدش را

 .روی چشمهایش گذاشته بود

 رویا با قرص خواب ، خوابیده بود و هرچه اصرار

 کردم حداقل یک لقمه بخورد فایده ای نداشت تمایلی

 . هم نداشت که به طبقه ی پایین بیاید

 از آشپزخانه بیرون آمدم . به سالن رفتم نمیخواستم

 غذا یخ کند یا از دهن بیفتد . هرچند که چیز خاصی

 ...هم حاضر نکرده بودم

 روی میز مقابل کاناپه نشستم و به ریتم آرام تنفسش

ردم، به جعبه ی داروهایش زل زدم ... دلمنگاه میک  

 نمیخواست هیچکدامشان را مصرف کند . اصالوقتی

 اینها را دیده بودم عهد کردم کاری کنم که دیگر هرگز

 ! حتی یک قرص هم به دهانش نبرد ! در هیچ شرایطی

 ساعدش را از روی چشمهایش برداشت و با لبخندی

 ...به سمتم چرخید و گفت: چطوری

الش خندیدم و گفتم: شام حاضرهبه سو  . 



 ...بگو اول چطوری-
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 برای اینکه اطمینان حاصل کند که خوبم.. کش دار و

 .... قاطع لب زدم: عالی !غذا یخ میکنه ها
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 چه خوبه اینجایی.... منو بیدار میکنی .... از شام-

 حرف

... خوبه خیلی خوبهمیزنی ! از یخ کردن غذا   . 

 :آب دهانم را قورت دادم و به شوخی گفتم

 ببین انقدر تعریف میکنی همین جا موندگار میشما-

 اخمی کرد: خیال میکنی من شوخی میکنم ؟ !!!

 خواستم بگویم : میان این همه دختر.... چرا من؟! چه

 چیز باعث شد توجهت به من جلب شود ... اما سکوت

دمی نبود . یک آدم معمولی نبودکردم ... او کم آ ... 

 تصور کنار او بودن آرزوی هرکسی بود ومن .... من

 مانده بودم

 آرزویم هست ... رویایم هست ... عشقم هست ... یا

به چی فکر-فقط مجذوب جذابیت هایش شده بودم؟!   

 میکنی ؟

 از افکارم به بیرون پرت شدم : بلند شو . من

 . بدجوری گرسنمه

 منم اونقدر گرسنمه که میتونم همه رو یه لقمه کنم-



 تهدیدم نکن آقا گرگه ... ؟میترسونیم روی آرنجش باال-

 ... آمد و گفت: نه . میخوام آروم باشی... بدون ترس

 .... بدون نگرانی ! بدون غصه
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ان درصدای در چوبی آمد و از دیدن یک مرد جو  

 ! چهارچوب وحشت زده سرجایم خشکم زد

 راستین بلند شد ، پشتش پناه گرفتم و مرد جوان

 بسته های غذا را باال گرفت و با نگاه منظور دار

 ....... و خنده ی موذیانه ای کش دار گفت: بله

 راستین نفس عمیقی کشید و گفت: اومدی جشن

 !مجردی بگیری؟! بی خبر؟

- طالع نداده بودم قربانعذرخواهی میکنم که ا ! 

 راستین دست به کمر شد و مرد جوان گردن دراز کرد

 و گفت: سالم عرض شد آهو جان خوبی ؟! بهتری

 الحمدهللا

. 

 . من را میشناخت

 با دهان باز به راستین نگاه میکردم که راستین

 سری تکان داد و گفت: ساسان دوست و مدیر

 ... برنامه ام

وتاه ابراز وجود کردمهانی کردم وبایک سالم ک  . 
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 ساسان برایم سری تکان داد و راستین با اخم سنگینی

 رو به او که هنوز توی چهارچوب بود گفت: البته

 تازگی ها
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 عنوان بازیگری هم باید بهش اضافه بشه .ساسان

 !دوست ، مدیربرنامه و بازیگر

 . ساسان دهانش را باز کرد . بهت زده شده بود

 . خجالت کشیدم و به آشپزخانه پناه بردم

 دیدم که راستین تا دم در رفت، ساسان میخواست

 چیزی بگوید و راستین مانعش میشد و دست آخر

 .نفهمیدم چطور راهی اش کرد و رفت

 به اشپزخانه آمد از دیدن میز لبخندی زد و با

وستت برنامه داشتی؟خجالت گفتم: با د  

 نه .ساسان خیلی میاد اینجا حاال یه شب تو راحت-

 ... باشی به جایی برنمیخوره

 پشت میز نشست ، رو به رویش لبه ی صندلی فرود

 آمدم

 . نان گرم را دم دستش گذاشتم ....

 .برایم لقمه گرفت

 دستم را جلو کشیدم و گفتم: ممنون خودت هم شروع

 . کن



ه حرف آمد : امشبو میمونی دیگهکمی آب نوشید و ب  

.... 

 گازی به لقمه ی املتم زدم و گفتم: دیگه تو که

 . خوبی! ابروهایش در هم شد
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 دست به غذا نزد . نفس عمیقی کشیدم و گفتم: االن

 ...بگم میمونم شامتو میخوری

 دوست دارم بمونی نمیخوام معذب باشی یا تو-

 ....تعارف

ونه اونقدر اتاق داره که بری راحت تو یکیشوناین خ  

 ....در و قفل کنی و تا صبح تخت بخوابی

 . سرم را پایین انداختم و گفتم: من بهت اعتماد دارم

 .خوبه .خوشحالم اینو میشنوم-

 مصر گفتم: چرا شروع نمیکنی گرسنه نیستی؟! اگر

 خوب

 .... نیستی بریم بیمارستان

 .نه خوبم نگرانم نباش-

محض اینکه دستش را جلو آورد و کمی از املت به  

 کشید لبم را گزیدم و گفتم: کاش یه چیز سبک تر

 حاضر میکردم با این شرایط این همه غذای چرب و

 روغنی.... لبخندی زد: با من مثل یه پیرمرد رفتار



 ! نکن فسقلی

 ابرو درهم کشیدم: من اونقدرها هم که خیال

 . میکنی کوچولو نیستم
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 .صدای ایفون ، باعث شد تا از پشت میز بلند شود

 لقمه ای که هنوز به دهان نبرده بود را توی پیش

 دستی گذاشت و به تصویر مردی که توی آیفون بود

 . زل زد

 از چهره اش قلبم شروع به تپیدن کرد . راستین رو به

 . من گفت: پدرته

 . وحشت زده گفتم: در و باز نکن

 !اخم کرد: چرا ؟

 گوشی را برداشت با یک بفرمایید دگمه ی بازشو را

 زد

 :همان لحظه از تلفن بیسیم نگهبانی را گرفت و گفت

 اقای فرخ امانی مهمان من هستن لطفا واحد و طبقه

 .رواعالم کنین بهشون . ممنون

 گوشی را روی دستگاه گذاشت . جرات اینکه از

اشتم صدای در آمد ... خودمآشپزخانه بیرون بیایم را ند  

 را جلو کشیدم . دزدکی درحالی که شالم را میان دندان

 هایم نگه داشته بودم به سالن سرخم کردم ... شاید سه



 چهار دقیقه طول کشید . از دیدن بابا با آن قیافه ی

 . سرخ و ملتهب ، قلبم ریخت
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و در کف دستش را به سینه ی راستین کوبید  

 !جواب سالمش تنها توپید : کجاست؟
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 از فحش و بدبیراهی که نثاررویا کرد دیدم چشمهایش

 .... را بست و در کمال آرامش گفت: باال ست

 سرم گیج میرفت ، پیشانی ام عرق کرد و دستم به

 .لرزه افتاد

 : فریاد پدرم در خانه اش پیچید

 ! صداش کن بیاد پایین-

 راستین نفس عمیقی کشید: اجازه بدید امشب بگذره

 فردا در کمال آرامش با هم صحبت میکنیم . االن

 .... عصبانی هستید

 بابا یقه اش را گرفت، او را به دیوار کوبید و گفت

 توی میفهمی غیرت یعنی چی؟ میفهمی تعصب یعنی:

 چی؟ به خیالت من از پشت کوه اومدم؟! به خیالت من

د مرتیکه ، من بی ناموس برای ناموسم مرد نیستم؟!  

 ارزش قائلم ... من سر مادرتو میذارم زیر تریلی

 اگر بخواد به این کاری هاش ادامه بده!!! محکم

 توی سرم کوبیدم.... من چطور با چه رویی توی



 .... چشمهایش نگاه میکردم من بعد
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کانش می دادیقه اش در چنگ پنجه های بابا بود و ت  

 و میگفت: تو بی ناموسی که نمیفهمی... تو بی

 ...غیرتی

 !!!اون مادر من بود ، تیکه تیکه اش میکردم

 :صدای عربده ی بابا کمرم را شکست که به او میگفت

 !!! بی غیرت
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 !!!!!!! خودم را جلو انداختم و ناله زدم: بابا

جا بار دیگر خون بهبه عقب چرخید . از دیدنم آن  

 صورتش هجوم آورد و به سمتم حمله کرد ، دیگر برایم

 .... مهم نبود چه میشود . قلبم نمیزد .... مغزم نمیزد

 جان توی تنم

 نمانده بود . قبل از اینکه دستش به من بخورد راستین

 .... او را عقب کشید و گفت: شما طرف حسابت منم

 منم حی

فم... بفرما .... بگوحاضر.... اینجام! این طر  

 ! هرچی میخوای بگی بگو

 محل راستین نگذاشت و توی صورتم فریاد زد: توی

 دریده اینجا چه غلطی میکنی؟ سر وتهتو بزنم اینجایی؟

 کدام



 سر؟

 کدام

 !ته؟

 از باال تا پایین از فرق سر تا نوک پنجه ی پا بی

 . ابرویی از من می بارید
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 میان نفس نفس هایش رو به راستین گفت: خیال نکن به

 خاطر تاکسی و خونه صدام درنمیاد .... اسم رو دخترم

 گذاشتی ... نمیذارم قسر دربری.... هر مجله ای که

 میشناسم خفتش میکنم و میگم با من و زندگیم چه کردی

 !!! تو و مادرت ..... با من و دخترم چه کردین !

در جواب بابا در نهایت آرامشنفس عمیقی کشید و   

 گفت: االن مشکل کجاست اقای امانی ؟
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 آرام بودن را بازی میکرد که نمیتوانست با آن رگ

 بیرون زده ی گلویش تا این اندازه به لحن وصدایش

 !مسلط باشد.کالمش در فضای خانه پیچید: فرخ خان؟

رمورد رویا ومشکل دقیقا چیه؟! مادرم ؟ قرار شد د  

 ....مسائلش فردا در کمال آرامش حرف بزنیم

 بابا دستش را به سوی من دراز کرد و با حرص داد

 :زد

 این اینجا چه غلطی میکنه؟



 !توکوچه و خیابون باشه خوبه؟-

 !!!!!!!! خودش خونه داره-

 . امنیت نداره-

 بابا با استهزا لب زد: تو میخوای امنیتشو تامین کنی

هست ؟! ایرادی بهم وارده ؟! دستم بهمشکلی -؟!   

 !دهنم نمیرسه ؟

 بابا نیم نگاهی به سرتاپایش انداخت ... الل شده بودم

.... 

 ...نفسم در سینه حبس بود و بابا کفری گفت: َشلی

 ! لنگ میزنی

 همینطوری هم ازم برمیاد . تو خودم میبینم-

 وجودشو دارم ، این پا هم دو روز دیگه خوب

 : میشه ... بابا توپید
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 !!!!بی ربط و وصل ؟! تو چه کاره اشی؟-
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 قاطع و یک ضرب گفت: به اشاره ی شما و جواب

 ! خودش بخواد میشم همه کاره اش

 دیدم که ته چشمهای پدرم برق زد. دیدم که دیگر نفسی

هوا بود به نیت برایم نمانده بود و هرچه اکسیژن در  

 زهر به ریه هایم مینشستند و طعم دمم همه مسموم بود

 .... و خفه کننده



 ....در نگاه پدرم زرق و برق خانه نشسته بود . به آنی

 ورق برگشت و چرخید و هرچه دشنه بود با آن برق

 نگاهش به سینه ی من وارد کرد . من با چه رویی به

ل میزدم و ازراستین نگاه میکردم؟ در چشمهایش ز  

 این همه دله بودن پدرم. ... چطور میتوانستم سرم

 !راباال بگیرم؟

 بابا با اشاره سیبیلش را مالش داد و گفت: بودنش اینجا

 ... حرف وحدیث داره

 صدای راستین آمد: من حاضر... خودش حاضر... شما

 هم به عنوان پدرش حاضر ! عاقد بیست و چهاری

مشکل اینه ؟! هرچند بهمیشناسم زنگ بزنم ؟! اگر   

 .... عنوان پدر

 اذن پدر... شما هم میتونی ما رو به هم حالل کنی

 . بابا چی بگم واللهی نثارش کرد و من را تماشا کرد
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 صدایم دو رگه از گلو در امد: اومدی اینجا منو

 !عقد کنی.... یا اومدی دنبال زنت ؟

یان دندان های کلید شدهچشمهایش خروشان شد و از م  

 اش غرید : اومدم جلوی بی آبرویی هایی که دست از

 ! سر زندگیم برنمیداره رو بگیرم

 .... سرم را پایین انداختم . دنیا دور سرم میچرخید



 دست

 مرا به دیوار گرفتم ، توانی برای ایستادن نمانده بود

.... 

 .جانی نداشتم

 بابا در صورتم خیره شد و رو به او گفت: حتما میخواد

 که سر وتهشو میزنی اینجاست . بار قبل هم از همین

 ! خونه زد بیرون و خودشو آش و الش کرد

 ... ته دلم ریخت

 دیدم چنگی به موهای سیاهش زد و آنها را عقب راند

 و گفت: آخر هفته ... یا زودتر. یه روز مشخص

ستگاریشکنین ... بیام خوا  ! 

 ... بابا صورتش شفاف شد ، ذوق در نگاهش آمده بود

 گونه هایش گل انداخت اما تلخی کرد:البد با

...... 

ر  ِ  

 اون ماد
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 چشمهایش را بست و باز کرد و لب زد: به جز مادرم

 ! بازم خانواده دارم
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گرفت وبازدمی کهنفس هایش شده بود دم هایی که می  

 بیرون نمیداد . سینه اش جلو وعقب میشد و بابا نیم



 نگاهی به من کرد و تشر زد : جمع کن بریم .... هر

 !وقت با خانواده ات اومدی

 تکیه از دیوار برداشت و گفت: میام . رو آبروم که

 !بازی نمیکنم . دوستش دارم پاشم هستم چرا نباشم ؟

ست . با عزت وعزیزه محترمه تحصیل کرده ا  

 .... احترام میام

 دیگه کشون کشون بردنش چه فایده داره ؟! رویا هم

 که اینجاست .... فردا کت بسته میارمش... شما

 !!! شوهرشی اختیارشو دارین

 بابا سینه جلو داد و قدرت نمایی کرد: اختیار

 !دخترمم دارم

 دخترت تاج سر منه ... هم عاقله .... هم گفتم با عزت-

 و

حترام میام ... امشب هم میگذره قبال هم پیش منا  

 مونده

 ... آخر هفته هم که با خانواده میرسم خدمت شما ....

 کی
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 حرفم دو تا شده ؟! تو این مدت دیدید که چیزی بگم و

 . زیرش بزنم؟! من که همه چیز و اساعه فراهم میکنم

 به اشاره ... ازم برمیاد ... منتی هم نیست پس بحث و



 !جدلی نمیمونه . شما به من اعتماد دارین ندارین؟

 سر تکان داد و انگشتش را تهدید آمیز توی صورتش

 جلو و عقب کرد وگفت: فقط وای به حالت

 دخترمو اذیت کنی اون وقت همه ی

 !زندگیتو آتیش میزنم

 :صدایش شمرده به گوشم رسید

- یکار کنم باور کنین نقل اذیت کردن نیست ؟! کهچ  

 آبروی شما و دخترتون آبروی منم هست . خانواده ایم

یه دست نویس بده به من !!! تیر سه شعبه از-االن !   

 ... گلویم رد شد

 صدایش دو رگه تر از قبل شد: حرفم براتون سند

 !نیست ؟ حجت نیست ؟

- سنه پسرجون! کافی نیست . روی کاغذ بنوی ... 

 بنویس

 انگشتش بزن که پس فردا .... نزنی زیر قول و

 قرارت
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 خیال میکنی با بچه طرفی؟! خیال میکنی بز !!!

 !گیر آوردی؟

 . دهانم را باز کردم ... صدا نداشتم

 تمام کلمات موجود در دهانم منقرض شده بودند صاعقه



. از تشنگیخورده بودند .... خشکسالی آمده بود ...  

 . روی زبانم مرده بودند

 دیدمش که از جایی که ایستاده بود فاصله گرفت، به

 سمت کتابخانه رفت... دنبال دفتر و یادداشت

 میگشت.... یک کتاب برداشت و صفحه ی اولش را

 خود ... پاره کرد
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 کاری از قلمدان خاتم بیرون کشید و با همان کتابی

 که برگ اولش را کنده بود پیش آمد و گفت: چی

 !بنویسم امضا کنم که باور کنین حرفم سنده؟

 بنویس... در تاریخ .... فالن.... به روز.... من-

 راستین

 حکمت ... آهو امانی را عقد میکنم . مهریه اش هم

 ! هزار تا سکه تمام

 راستین لبخندی زد و گفت: مهریه اش سال تولدش باشه

وسیصد و هفتاد و چهار تا سکه تمام بهار هزار !  ... 

 سه دنگ باغ پرتقال منطقه ی تیسفون شهریار ! نگاهش

 ... به من آمد

 !شرط دیگه ای هم هست ؟-

 ... بابا به برگه اشاره زد: امضاش کن

 یک خط دیگر اضافه کرد و خواند: و همچنین کلیه ی



 شروط ضمن عقد توسط اینجانب امیر حکمت دربندی

کد ملی.... پذیرفته شده استبه   . 

 امضایش را زد و گفت: هرجا ببرینش سنده ! قباله

 ...است برای خودش... نیام ... نخوام بزنم زیرش

 کافی عکسشو بفرستین تو مجله و اینستاگرام ... بیچاره

 میشم
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 حرفه ام ابروم شغلم همه چیزم! پس نه نمیارم تو....

 کارم

اسه حرف شما ... احترام به حرف شما خواستهولی و  

 ! ی شما .... و خودش ! خدمت شما
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 :برگه را تا زد و توی جیب پیراهن بابا گذاشت و گفت

 .... درخدمت باشیم

 بابا دستی به جیب روی سینه کشید و از بودن برگه

 مطمئن شد ... یک گام عقب کشید و در را گشود اما

فریاد آخر نگذشت و میان خانه و راه پله ی منتهیاز   

 ...... به برج با آن صدای نکره عربده زد : رویا

 زنیکه ی

 !!!من تو رو به خاک سیاه مینشونم ......

 در را با صدا کوبید ، به عرق نشسته روی پیشانی اش

 نگاه میکردم.... نفهمیدم حال چشمهای خون آلودش



 بود یا درون به خون نشسته و معده ی خیس از خون

 من بود

 شاید هم جاذبه بود که روی دو زانو به زمین افتادم ....

 حس میکردم فروخته شدم ... حتی نفهمیدم به ....

 !چه قیمتی ! به قیمت سال تولدم سکه ... گران بودم

 به قیمت نصفی از باغ پرتقال.... باز هم گران

.... به قیمت تمام شروط ضمن فروخته شده بودم  

 ! عقد... انقدری نمی ارزیدم
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 در که بسته شد صدای بازدم طوالنی و کش

 .دارش را شنیدم

 شقیقه ام را به دیوار چسباندم . با دو سه گام آرام به

 سمتم آمد . کنار دستم روی زمین نشست و زانوهایش

انوها گذاشت و پنجهرا تا کرد و ساعدهایش را روی ز  

 .هایش را در هم قالب کرد
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 !صدایم لرزید: خیلی گرون خریدی من و

 . می ارزید-

 ....انقدر نمی ارزیدم که بخوای امضا بزنی پاش-

 . تکرار کرد: می ارزید

 حق نداشتی انقدر منو گرون بخری ! هرچی-

 ....داشتی بذاری وسط



 . نگاهش به سمتم چرخید

 !!!! گفتم: من بنجلم

 سرم را پایین انداختم و اشکهایم روی گونه ام چکیدند

... 

 . ارام گفت : درست میشه

 .... تکرار کردم: من

 ......... من

 . همه چیز درست میشه . با هم درستش میکنیم_

 خواستی که چه خوب.... نخواستی هم اذیتت نمیکنم

 ! قول میدم .

 اروم باش. هیچی نشده ... ببین من اینجام . کنار همیم

! 

 . با صدای گرمی گفت: من دوست دارم آهو
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 شدت گریه ام بیشتر شد ... کاش حداقل انقدر شرمنده

 ام نمیکرد ... دوست داشتنش داشت نفسم را بند می

 آورد

ندازهکاش انقدر زیاد نبود . کاش می ارزیدم به ا ....  

 ی

 ! دوست داشتنی که به زبان آورده بود

*** 



 .... یک پارچه روی صورتش بود فکر میکنم مرد بود

 . مردی که یک پارچه ی سیاه شمایلش را پوشانده بود

 روی زمین افتاده بودم ... به سمتم حمله کرد ... دیدم

 یک روسری سفید وسورمه ای با حاشیه ی نقره ای

بود ... جلو آمد .... میخواستمدور انگشتهایش پیچیده   

 تصویرش راببینم . حس میکردم فلج شده ام ، دستهایم

 . رمق نداشتند و پاهایم بی حرکت و بی جان بودند

 میخواستم ان پارچه ی منحوس را کنار بزنم و ببینم

 چه کسی میخواهد جانم ر ابگیرد ... دهانم خشک شده

 ...بود
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ه جلو کشیدم روسری را دور گلویم حلقهدستم را ک  

 کرد و گره اش زد و دو دسته اش را محکم کشید . راه

 .... نفسم بند امد ....دهانم را باز کردم جیغ بزنم

 با آخرین توان فقط چنگ زدم به آن پارچه ی سیاه

 !شمایل مرد هویدا شد . پدرم بود ...
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 وحشت زده از خواب پریدم ، خورشید توی اتاق قدم

 گذاشته بود . روی تشک تخت دو نفره نشسته بودم و

 .... به پتوی طوسی مخملی گرم و نرم نگاه میکردم

 انگشتم

 را روی خواب مخملی اش کشیدم ... با صورت خودم



 را به درون پتوی مچاله پرت کردم و عطر تلخ مردانه

 . اش را به شامه بردم

 خمیازه ای کشیدم و از لیوان اب جا مانده از شب

 گذشته روی پاتختی ، کمی آب مانده نوشیدم ... گلویم

 از شدت خشکی انگار زخمی شده بود . خانه اش یک

 آرامش عجیب داشت.پاهایم را از روی تخت اویزان

 کردم . شب گذشته با این شلوار جین خوابیدن

یرم .بهوحشتناک بود . دلم میخواست دوش بگ  

 انگشتهای پاهایم نگاه میکردم که الی در به ارامی باز

 . شد

 !سرش را داخل آورد و با لبخندی گفت: بیداری؟

 چشمهای دو کاسه خونش حالی ام میکرد هرچه من

 تخت
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 راحت خوابیده بودم تا االن ، حتی ثانیه ای پلک هم

کردم و گفتمروی هم نگذاشته است . نفسم را فوت  : 

 .سالم. صبح بخیر

 صبحت بخیر فسقلی. میخوای دوش بگیری؟-
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 وداخل اتاق شد . یک گرم کن ورزشی مشکی به تن

 داشت که آستین هایش را تا آرنج باال داده بود . به

 کتانی ها و شلوار ورزشی اش که مزین به نایک سفید



ش میکردی؟بود نیم نگاهی کردم و گفتم: ورز ! 

 . لبخندی به رویم پاشید وگفت: یکم دوییدم

 میدوید که آن همه اتفاق را از ذهنش بیرون کند

 !وجا بگذارد؟

 لبه ی تخت نشست نگاهی به من انداخت و گفت: برو

 یه دوش بگیر... سرحال بشی صبحانه بخوریم خوبه ؟

 دستهایم را در هم پیچ دادم و گفتم: بعدش چه کار کنیم

 :دستهایش را عقب کشید و به سقف زل زد و گفت .

 بعدش.... نمیدونم . تو میگی چیکار کنیم ؟

 گفت: چی شده ؟! خوبی ؟

 از جا برخاستم و گفتم : خوبم . فکر کنم اگر دوش

 . بگیرم بهترم بشم

 . برات لباس گرفتم-

 با دهان باز نگاهش میکردم که لبخندی به لبش آمد

که صدای بسته بندیشونو گفت: پشت در گذاشتم   

 . اذیتت نکنه
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 به آنی برخاست ، ساعت دیواری طوسی رنگ باال

 .ی کنسول هفت صبح را نشان میداد

 با بسته های خریدش وارد اتاق شد و گفت: ببین

 چطوره؟! د وستشون داری ؟ حاضری



 !بپوشیشون؟

تگیج نگاهش کردم و خرید هایش رالبه ی تخت گذاش  

 با صدای خفه ای پرسیدم: هفت صبح رفتی خرید؟ .

 ! ابرو باال برد: هفت ؟! ساعت یازده و نیمه

 مات نگاهش میکردم که یک لباس به سمتم گرفت

 ! وگفت: فکر کنم اندازه ات باشن

 !سمتم گرفت وگفت: این خوبه
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 لبخندی به صورتم پاشید وگفت: برو حمام کن . توی

د حمام مسواک نو هم هستکم  . 

 در حمام اتاق را باز کرد و گفت: اون شامپوی سورمه

 . ای ... مال موهای معمولیه .فعال اونو استفاده کن

 اون شامپوی سبز هم شامپوی بدنه . باقی چیزها هم

 افتر شیو

 . خمیر ریشه! به کارت نمیاد

 همانطور بر و بر نگاهش میکردم که لب زد : دوش

وار توی کشوی کنسوله . پایین منتظرتمگرفتی سش  . 

 لبخندی به صورت مجسمه ی من پاشید و از اتاق

 .بیرون رفت

 فهمیدم آخر هفته رسما قول داده که به خواستگاری ام

 بیاید و ... من باید او را رد میکردم؟! به خاطر اینکه



 برایم لباس خریده بود؟! به سلیقه ی خودش ؟! از

 !!!! ذهنم گذشت : سوپراستار خوش سلیقه

 کارم توی حمام تمام شد ، مقابل آینه ایستادم . ابروهایم

 حسابی پرپشت شده بودند و همین باعث میشد قیافه ام

 شبیه بچه محصل های دبیرستانی باشد . کشوهای

 کنسول را باز کردم ... بر خالف انتظارم همه ی
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ب بودند . سشوار و اتوی مو در کشویکشوها مرت  

 وسط قرار داشت ، ان را بیرون کشیدم و با دیدن جعبه

 ی کوچک نخ و سوزن، قرقره ی سفیدی را

 برداشتم.... دستی به صورتم کشیدم و بعد از خشک

 . کردن موهایم ، لبه ی صندلی مقابل کنسول نشستم

 نخی را از قرقره جدا کردم و موهای مزاحم را عقب

اندم ... یکر  
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 نفس عمیق کشیدم صورتم کمی قرمز شده بود اما

 حداقل شبیه دخترها شده بودم ! دخترهایی که قرار بود

 ! آخر هفته خواستگار برایشان بیاید

 انگشتهایم را به ابروهای مرتب شده ام کشیدم و سرم

 را عقب چرخاندم ... از توی بسته لباسهای نو

ن کشیدم .حوله را به چوب رختی پشت دررابیرو  

 . آویختم



 کالفه از این یکه به دو کردن هایم با عقل و مغزم ،

 بلوز را به تن زدم و پوشیدم . باال خره از اتاق بیرون

 زدم. از پله ها که پایین امدم ، خودش هم حمام کرده

 بود پیراهن مردانه

ندیسورمه ای و جین سورمه ای به تن داشت و با لبخ  

 .من را تماشا میکرد

 سرم را پایین انداختم و وارد اشپزخانه شدم . به میز

 صبحانه ای که حاضر کرده بود نیم نگاهی کردم و لب

 زد: سوسیس تخم مرغ دوست داری دیگه؟ و صندلی

 .را برایم عقب کشید

 لبه ی صندلی فرود آمدم ... طوری رفتار میکرد که

 انگار نه انگار شب گذشته در این خانه چه بلوایی شده
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 بود . نان سنگک را به سمتم هل داد وگفت: شروع

 نمیکنی گرسنه ات نیست؟

 :حرف نزدم خوش با ولع و اشتها شروع کرد و گفت

 از اون بلوز شلواره خوشت نیومد؟! گرفتم برای خواب

 !!! راحت باشی

- راره اینجا بمونم ؟مگه امشبم ق  

 !دیشب بهت بد گذشت ؟-

 خواستم بگویم نه .... اما ... در چشمهای سیاهش زل



 زدم

 من چیزی به یاد نمی آوردم . حسی بود منکرش .

 . نمیشدم اما ان عشق عمیق را به یاد نمی آوردم

 !بی هوا پرسیدم: تو واقعا اخر هفته میای خواستگاریم؟

و مشکلی هست؟خونسرد جواب داد: از نظر ت ! 
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 عبوس شدم و لجوجانه گفتم : نظر من برات مهمه

 !اصال؟

 . حیرت زده گفت: البته .... معلومه که مهمه

 سکوت کردم . کمی از آب پرتقال خنک توی لیوان

 !نوشیدم و صدایم زد: آهو ... راضی نیستی؟

ناز حرف لجوجانه ای که به زبان آورده بودم پشیما  

پس چی-لب زدم: نه نه . من منظورم این نیست ....   

 !؟

 ناله کردم: من هیچی از دوستیمون یادم نمیاد راستین

 هیچیشو... اصالنمیدونم چقدر عمیق بوده چطوری.

 ...بوده چه شکلی بوده ماهیتش چی بوده علتش

 معلولش!!! شروعش روندش هیچی واقعا هیچی

 ... یادم نیست

- دارهاز نظر من موردی ن  . 

 نظر خودم چی ؟! نظر من مهم نیست؟-



 . لبخند زد: هست . من تو رو تحت فشار نمیذارم

 چون با پدرم قرار گذاشتی مجبور نیستی که انقدر-

 . زود اقدام کنی
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 شانه باال انداخت و گفت: من فکرامو کردم . احتیاجی

 به اهرم فشار یا قرار اجباری نیست . این خواست منه

 حاال .
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 چه آخر هفته یا فردا !!! یا هر وقت دیگه ... لطفا مسئله

 دیشب و از حرفهای من کامال سوا کن . من سی و

 چهارسالمه ... و اونقدری پخته هستم اهو که بدونم دقیقا

میدونم از زندگیم چیاز زندگی چی میخوام . و االن   

 میخوام . درمورد تردید تو هم ... ما میتونیم صبر کنیم

 . من مشکلی با صبوری کردن ندارم

 آنقدر راحت حرف زده بود و به نتیجه رسید که

 . دیگر حرفی برای گفتن برای من نگذاشته بود

 با صبحانه اش مشغول شد که ناگهانی یاد مادرش

پرسیدم: مامانت هنوزافتادم. در صورتش زل زدم و   

 خوابه؟ سرش را باال آورد و گفت: نمیدونم کی دقیقا

 از خونه زده بیرون . طرفای ساعت چهار که بیدار

 !شدم نبود

 لبخند ساده ای به لب آورد و گفت: فکر کنم پدرت



 ! ازش جدا بشه به زودی

 نفس عمیقی کشیدم و لب زدم: ازدواجشون اشتباه بود از

نظر میومد تو مادرتو مجبور کردی تاهمون اول.... به   

... 
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 با صدای نیمه بلندی در جوابم گفت: مجبور کردم تا

 سر عقل بیاد ؟ همینو میخواستی بگی ؟! اره من برای

 . اینکه اون زن سر عقل بیاد ، به پدرت باج دادم آهو

 هیچی اونطوری که من فکرشو میکردم پیش نرفت

. ظرت باید چیکار کنم؟حاال به ن ! 
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 از بد اخالقی اش دلم خون شد و زیر لب گفتم: نباید

 مادرتو مجبور میکردی به کاری که حاضر نبود

 ... انجامش بده

 !حاال شده ... از االن به بعد چی ؟-

 نمیدانستم چه بگویم . فقط نگاهش کردم و سرش را

 پایین گرفت وگفت: واجب نیست همه چیز همین حاال

 حل بشه . با صدای مرددی پرسیدم: این حل نشدن همه

 چیز.... این

 واجب نبودن ... به ماجرای ازدواجمون هم ربط داره

 ... ؟! سرش راباال کشید و فقط صدایم زد : آهو

 خفه گفتم: نمیخوام به خاطر اینکه من احتیاج به حمایت



 و

رم سینه سپر کنی و با من ازدواج کنی . اینامنیت دا  

 . خواسته ی قلبی من نیست

 !خواسته ی قلبی تو چیه ؟-

 سرم را پایین انداختم و صدایم کرد : آهو ... من

 نمیذارم اون مرتیکه ی بی همه چیز تو رو از من

 بگیره !!! نه اون .... نه پدرت.... نه خودت ! من

 انتخابمو کردم . تو
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 هم فکراتو بکن . فقط یه چیزی رو بدون ... یعنی چند

 ..... تا چیز و

 . کمی از آب پرتقالش نوشید

 لیوان را لبه ی میز گذاشت و درحالی که دستهایش ر

 ادر هم قالب میکرد رو به من گفت: حاال که حرفش

 پیش اومد ... نه این خونه تو این برج... نه اون

 ....مازراتی
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 هیچکدومش مال من نیست! از دار دنیا کال یه باغ

 پرتقال هست که تا ده سال آینده پنجاه درصد سودش

 وقف   ایتامه

 کل داراییمم داره میره پای ساخت مدرسه توی مناطق

 جنگ زده و بازسازی چند تا روستای زلزله زده ! تا



که بلدیک سال آینده بیکارم ... یعنی خب کشاورزی   

 نیستم باغبونی هم همینطور... و بعد از اون اگر بهم

 کار پیشنهاد بشه شاید یه درآمدی داشته باشم که بتونیم

 زندگیمون رو بگذرونیم! شغل قبلیمم اداره کردن یه دکه

 ی فالفل فروشی توی سینما بوده . سینما فلسطین . بگی

 فالفل دربندی بهت نشونی منو میده ! به جز تئاتر بازی

 کردن ، کارگردانی کردن و نمایشنامه نویسی هم تقریبا

نیستم حتی از عوض کردن هیچ کار دیگه ای هم بلد  

 المپ خونه هم عاجزم درحدی که دوستم میاد انجامش

 !!! میده ساسان

 صندلی را عقب کشید به محض اینکه سرپا شد رو به

فت :فکر میکنی ، همه ی اینها رو با هم در نظرمن گ  

 بگیر. به جز اون زمین پرتقال ، چیز دیگه ای نیست

 ! که مال من باشه
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 یک گام از میز فاصله گرفت ، در چشمهایم خیره شد

 و گفت: هان ... یه چیزی هست .... یه خونه ی

... پولورثه هم هست که کوبیدیم داریم میسازیمش.  

 کم نیاد بساز بفروش خوب عمل کنه سرمون روکاله

 نذارن چون در

 هیچ شرایطی تو کار ساخت و ساز نبودم و



 اصالتوی زندگیم با مهندس جماعت دمخور نشدم

 ساختمون ....

 ورثه است مادربزرگم . عموم ... پسرش... دو تا

 دخترعموم همه قراره اونجا زندگی کنن و یه واحد از

مون هم مال منه ! یه واحد نود متری ولیاون ساخت  

 . بازم تا سال آینده حاضر نیست

 باز تاکید کرد: داری فکر میکنی ... همه ی اینا رو در

 نظر بگیر که راستین حکمت این برج اون مازراتی

 نیست
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 راستین حکمت یه امیر حکمت درون داره کهکال ...

رسه! حتی وقتی قراره باقرار نیست به هیچ جا ب  

 عشقش

 که دیشب ازش یه جورایی خواستگاری کرده صبحانه

 بخوره ... بوم ... یه چیزی وسط زندگیش منفجر میشه

 !و میترکه

 دهانم باز مانده بود که پوزخندی روی لبش آمد و

 گفت: خواستی مهریه اتو بذار اجرا! ترجیح میدم برم

 !زندان حداقل در کمال آرامش فیلمنامه امو مینویسم

 و از آشپزخانه بیرون رفت و من را با دنیایی از

 سوال و ابهام تنها گذاشت
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 قبل از اینکه از خانه برود لقمه ای که گرفته بودم را

 برداشتم و به جای اینکه در دهان ببرم جلو رفتم مانعش

اینو بخور بعد هرجا خواستی برو شدم و گفتم: اول  ... 

 نه دیشب شام خوردی نه حاال صبحانه ! مثل بچه ها

 باید بیفتم دنبالت یه لقمه غذا بخوری نه ؟! بد غذایی

 !!! انگار

 تو مصاحبه هات خونده بودم که مجری هامیگفتن به

 زور غذا میخوری... سر فیلمبرداری تلقین هم ده کیلو

 ! وزنت کم شده بود

- یخواستم یه نقش معتاد وبازی کنم به کاهشم  

 .... وزن احتیاج بود! هفت کیلو ! نه ده کیلو

 نگاهی به شمایل روی فرمش کردم و گفتم: اینو

 ... بخور هرجا خواستی بری برو

 نیم نگاهی به من انداخت و گفت: همین جا بمون درم

 روی کسی باز نکن تا برگردم. حوصله است سر رفت

اب بخون . خواستی به دوستت زنگ بزنفیلم ببین کت  

 بیاد اینجا ولی بیرون نرو! به نگهبانی سفارش میکنم

 . اینجا امنه
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 گازی به لقمه زد و گفتم: حاال ازدواج نکرده فکر اینی

 من مهریه امو بذارم اجرا ؟



 :یک لبخند سرد به لبش آمد و ابرو درهم کشیدم و گفتم

خترایی نیستم که سر خوش گذرونیمن از اون د  
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 یه مدت با من باشی بعد سر شهرت و این جور

 ....چیزها بخوای

 .و نفسم از این فکر بند آمد

 لبخندی زد و در جوابم گفت: حاال کی خواست تو

 رو ول کنه ! تو اول صبحی با نمیخوام نمیخوام

 شروع کردی! حیرت زده گفتم: من گفتم نمیخوام؟

 . نه عمه ی من بود . برو کنار برم کار دارم-

 !یه چایی نریزم برات ؟-

 نگاهی به چهره ام انداخت و با ابروهای در هم رفته

 :گفت

 ! کوفت بخورم

 هین کشیدم : حاال چرا قهر میکنی ؟! من حرف بدی

 .نزدم تو آتیشی شدی

- ، تو گذاشتی یه لقمه از این گلو بیخود آتیشی نشدم  

 پایین بره .... بذار بیام خواستگاری ببین بشناس بعد

 !بگو نه ! هاج وواج شدم : کی گفتم نه ؟

 .... پس گفتی آره-

 ... گفتم نمیدونم دو دلم ... وگرنه-



 وگرنه چی؟ _
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عاشانه باال انداختم و گفتم : من نمیدونم از دیشب واق  

 شوکه ام ... خیلی تردید دارم نگرانم اضطراب دارم

 خواب
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 های آشفته دیدم .... تو رو میشناسم و در عین حال

 . نمیشناسم

 میشناسی .... گفتم اذیتت نمیکنم هرچی هم بخوای-

 بهت

 ! میدم .... وکالت نامه هرچی .... ولی باش با من

 خوب

ره آرومیم .... میریم یه جاییمیشیم با هم خوش میگذ  

 بی

 سر وصدا زندگی میکنیم. گفتم ندارم نگفتم از

 . پسش برنمیام ! زندگی خوبی میسازم برات

 ... لبخندی زدم

 حاال داری کجا میری؟ _

 ! رویا با فریدون رفته میرم پی فریدون-

 با دهان باز نگاهش کردم که لبخند موذیانه ای زد و

 دیدم رگ گردنش منقبض شد و گفت:همون پرایده . تو

 .... صداش میزدی فریدون ! برم ماشینتو پس بگیرم



 !همینو باید آخر هفته گل بزنیم

 .... از حرفش خنده ام گرفت

 خودش هم لبخندی زد و گفت: مشکلی که نداری؟

 شانه باال انداختم و گفتم: نمیخوای بگی قضیه ی

 اینم حرفها چیه؟
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 سر فرصت االن خیلی شلوغم . خریدی داشتی مسیج-

 بزن ... کاری باری؟
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 سرم را تکان دادم و گفت: خوبیت اینه قهر نمیکنی

..... 

 ...اخم کردم: تو قهر میکنی ! خیلی لوسی

 .... لبخندی زد و گفت: نازم بکش خب ! چمه مگه

ن بیاد نازکشیهیچی ! ندیده بودم ز _  ! 

 سری تکان دا د و با اه عمیقی گفت: انقدر

 . نازمو میکشیدی ... حیف یادت نیست

 دهانم باز ماند و با خنده سرش را متاسف تکان داد

 .و گفت: فعال

 به پرروگری اش خندیدم و تا دم در مشایعتش کردم

 پیشانی به در چسباندم و تا وقتی که درهای .

تادم و نگاهش کردمآسانسور بسته شود ایس  . 

 !دوستش داشتم؟



 میتوانستم بگویم بله! و میخواستم که نرود .... به

 محض

 اینکه آسانسور درهایش بسته شد ، دلم برایش تنگ شد

 !غمگین شدم و فکر کردم یعنی کی برمیگردد؟ ...

 : فصل دهم

********* 
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 عینکش را روی موهایش گذاشت و شیشه ی دودی

 مازراتی را پایین کشید ، نگهبان با دیدنش سالم

 وحشت
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 زده ای به لب آورد و گفت :شرمنده جناب حکمت به

 . جا نیاوردم

 جواب مرد را نداد،شیشه را باال کشید و بی

 اهمیت به عینک پایش راروی پدال گاز گذاشته

ا باال بر اتوماتیک ورودی باغ باال برودبود ت  . 

 پایش را روی پدال فشرد و ماشین با جهش تندی از جا

 کنده شد ، رو به روی ویالی سفید توقف کرد ، از

 دیدن دو دختر که لبه ی استخر نشسته بودند و تماشایش

 میکردند ، یک لنگه ابرویش را باال داد و مرد جوان

را باز کرد و پیاده شد بلند قامتی در سمت راننده  . 

 سوئیچ را به سوی مرد جوان پرت کرد و با گام های



 بلندی به سمت تشک بادی که روی اب استخر شناور

 بود حرکت کرد ،مرد میانسال درحالی که عینک

 دودی به چشمهایش بود و لیوان نوشیدنی اش در دست

 بود روی تشک بادی دراز کشیده بود و از آرامشش

 .لذت می برد

 مرد جوان کنار دست راستین آمد و گفت: چیزی

 میل دارین جناب حکمت ؟
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 دست توی جیب برد و مارلبرو را بیرون کشید درحالی

 که نخی از آن جعبه بیرون می آورد نیم نگاهی به

 ! جوان کنار دستش انداخت وگفت: احتماال یه سوزن

فرمایید؟ مرد لبخندی زد و گفت: جدی که نمی  
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 یا برام یه سوزن بیار این باد این بادی رو خالی کنم-

 یا هم بهش اخطار بده راستین حکمت خیلی وقت

 نداره

 مرد جوان سری تکان داد و گفت: تشریف بیارین

 ....داخل

 .سری تکان داد و گفت: از هوای آزاد لذت میبرم

 دختره بلند شد به سمت راستین آمد ، با هیجان و ذوقی

 که نمیتوانست انکارش کند گفت: باورم نمیشه شما رو

 از نزدیک میبینم جناب حکمت عزیز.... من عاشق



 !بازی شما هستم

 بدون اینکه نگاهش کند به مردی که با لبخند سر به

 سمتش چرخانده بود و نوشیدنی اش را نوش جان

شریف نمیارید خشکی جناب شرافت؟میکرد گفت: ت ! 

 :راستین هم کامی از سیگارش گرفت و دختر گفت

 شنیدم تنهایی ! شنیده ها درسته؟

 :در جواب دختر که سماجتش عاصی کننده بود لب زد

 . شنیده ها غلطه

 ارتباط باهاش خوبه؟-

 !نیشخندی به وقاحتش زد و گفت: باید شرح ماوقع بدم ؟
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 خواستم بدونم اون پسری که سینما بهش نیاز داره-

 ! از دوستیش چه فیدبکی میگیره

 فکر کنم شرافت خیلی از اینکه دوستاش پاپی-

 . مهمون هاش بشن خوشش نمیاد

 ته سیگارش را با بی مباال تی به زمین انداخت با نوک

 . کفش فیلتر را له کرد و گفت: روز خوبی داشته باشین

ه پله های استخر برخورد کرده بود ،مردبادی شرافت ب  

 از جا برخاست و با دستش شناور روی اب را چرخاند

 ، رو به روی پله ها که قرار گرفت، خودش را از

 استخر بیرون کشید و راستین دستش را توی هوا تکان



 !! داد و گفت: بد نگذره

 راستین نیشخندی زد و درحالی که لبخند موذیانه اش

گفت: ساعت آب گرم را حفظ میکرد  ! 

 به دعوت شرافت روی مبل سه نفره ی سلطنتی در

 طبقه ی باال می نشیند ، بالفاصله پا روی پا انداخت

 و بی اهمیت به دکور کالسیک فضای ویال در

 . چشمهای شرافت خیره شد

 مرد با شلوارک جین ، صندل های چرم و یک تی

 شرت مردانه ی سفید رو به رویش نشسته بود و
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 صورتش سرخ بود ، نی آب میوه ی خنک را به دهان

 :برد و گفت
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 چی باعث شده که راستین حکمت ، به من افتخار بده

 !و قدم رو تخم چشمهای من بذاره؟

 لبخندی روی لبش آمد و با تعارف گفت: اختیار دارین

. 

 . دورادور جویای احوال شما هستم

 میدونی که من به هرکسی وقت مالقات نمیدم . اما-

 ... بازی تو رو دوست دارم

 پنجه هایش را در هم قالب کرد وگفت :فعال که

 !ممنوع الکار شدم



 این روزها هم میگذره . تو جوون با استعدادی هستی ،-

 بعید میدونم سینما یا تلویزیون تو رو به همین سادگی

 ... کنار بذاره

- ه تر هاش هم کنار گذاشته من که عددیاز من گند  

 . نیستم

 شرافت لبخندی زدوگفت: ولی من از جنبیدن تو توی

 تلویزیون کیف میکنم . از تماشای عکسهات . مردونه

 ای ... چشم زاغم نیستی.... یه ته استعدادی داری و

 ! زنده بازی میکنی

 خب ... برنامه چیه؟! میخوای فیلم بسازی پی تهیه کننده

ردی یا بابت مجوز اومدی ؟میگ  
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 . راستین شانه باال داد و گفت: هیچ کدوم

 شرافت تیز نگاهش کرد و لب زد: گند باال آوردی

 !اومدی پی اینکه رفع و رجوعش کنی؟

 .... سرش را باز تکان داد

 بهت نمیاد بچه سوسول باشی شنیدم مال اون پایین_

 .مایین ها هستی

 . راستین در سکوت نگاهش میکرد

 شرافت با ان چهره ی سرخ و زنجیر کارتیه ی زردی

 که به گردن و دستش بود ، لبخند دوستانه ای زد و



 گفت: خب.... من در خدمتم جناب اقای راستین

 حکمت

 . من خیلی اهل دخالت کردن توی امور مردم نیستم_

کسی ندارم سرم تو الک خودمه .... کاری به  ... 
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 یعنی تا همین چند وقت پیش هم ماجرا همینطوری بود

 ! که کال کاری به کسی نداشتم و ندارم

 . شرافت سر تکان داد : کار درستی ازت خوشم میاد

 نه اهل مصاحبه با مجله های زردی... نه برنامه هایی

آدم که در شانت نباشه شرکت میکنی... میگم که من  

 وقت دادن به هر هردمبیلی نیستم تو بازیگر محبوب

 ....منی. توی این نسل جوون ، خوب داری میتازونی

 !البته اگر بذارن-

 شرافت خنده ای کرد و گفت: خب.... قضیه ی این

 ممنوع التصویر شدنته؟! بخوام

 .... برات حرف بزنم یا کارتو ردیف کنم .... زیر صد

 صد

 . و پنجاه آب میخوره

 :لبخندی به لبش آورد و شرافت هم خنده ای کرد و گفت

 با اون مازراتی و واحدت توی اندرزگو البته میدونم

 .... لنگ این نیستی .... تا همین جا هم خودت نخواستی



 وگرنه

Romanbooki 2کالکت 

686 

 آدم تو این سینما مثل من زیاده که کارتو راه بندازه

راه بندازه نیستیمیدونم لنگ اینکه کی کارتو  .  ... 

 ... قصه چیه ؟ شنیدم قصه هم میگی

 خنده ای کرد و آرنجش را لبه ی دسته ی مبل

 ! گذاشت و گفت: اومدم پی کارای صحرا ملکان
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 ابروهای شرافت در هم گره خورد. راستین خونسرد

 گفت: میدونم پنجاه درصد قضیه حل شده ... پنجاه

کارتو-درصد باقی مونده هم من اومدم حلش کنم!   

 ! خراب کردی که

 راستین لنگه ای ابروی چپ را باال داد و گفت: از

 !چه بابت؟

 . این دختره به دردت نمیخوره دورش و خط بکش-

 اون که دورشو خط کشیدم . اومدم بدهیشو صاف-

میخوای بیاریش زیر پرچم خودت؟-کنم .   

به او ربطی نداشت ، چهره یکفری از سوالهایی که   

 جدی تری به خودش گرفت . میمیک زیرپوستی اش ،

 نگاهش... بینی منقبض شده و آرواره هایی که روی هم

 .میفشرد باعث لبخند شرافت شد

 کمی از تاثیر نگاه نافذش استفاده کرد و شرافت با



 ! خنده گفت: خیلی خب حاال ترش نکن

- عدد میخوامفقط میخوام بدهیش صاف بشه . یه   ... 

 ! و البته سفته هاش

 تومیخوای تسویه اش کنی... این چطور داره دور-

 میزنه تو سینمایی ها ... تا قبل این درخشان .. حاال

 .... تو

Romanbooki 2کالکت 

688 
Romanbooki 2کالکت 

689 

 دستش را جلو کشید وگفت: بیا باغ من .... توتون من

 ! مرغوب تره . این سوخته است

 شرافت لبخند زد .... درحالی که به صورت جدی اش

 نگاه

 میکرد گفت: برنامه ات چیه؟! کی و میخوای دور بزنی

 که نفله اش کنی که میخوای از اون چشم آبیه استفاده

 !کنی ؟

 ....چک آوردم سفته بگیرم_

 .... دسته چکش را روی میز کوبید و گفت: رقم بگو

م من کارمخالص بشیم . هم شما از دستش... ه  

 .. باهاش تموم بشه

 شرافت خنده ای کرد : امروز و اینجا بمون بهت بد

 .نمیگذره . پیشکارهای من همه دهنشون قرصه

 راستین سرتکان داد و گفت: تا یکی دو هفته پیش



 نقلی نبود ولی االن دیگه نمیشه . دارم با دنیای

 .مجردی خداحافظی میکنم
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 شرافت اوهی کرد و لب زد: چی میگی ! پسر بذار

 دخترها

 درست و حسابی برات سر و دست بشکونن ... چهار

 ! مرتبه رکورد گیشه ی سینما رو جا به جا کن بعد

 گیشه ی سینما رو هم جا به جا میکنم . تصمیم دارم یه-

 . فیلم بسازم ...فعال فیلمنامه اشو دارم حاضر میکنم

اب کنم . میدونم پل های ارتباطیمیخوام رو شما حس  

 زیادی دارین با دنیای هنر و هنرمند ! به هرحال ورود

 به

 هر سیستمی یه سری هزینه هایی داره که من از پس

 . پرداخت کردنشون تا حدی برمیام

 و با تعللی افزود: البته اگر دغدغه ی شما سینما و

 هنر باشه ... اگر نه ... خب متعاقبا باید هزینه ها

 دوبل پرداخت بشه درست میگم؟

 قهقهه ی پر از خلط و خس خس شرافت باعث شد

 .کنج لبش باال برود

 درحالی که به چشمهای مرد زل زده بود شرافت

 :سری تکان داد و گفت



 تو پسر تیزی هستی . همین حرفهات هم کمک میکنه

 به اینکه قابل اعتماد باشی و من جسارتتو تحسین میکنم
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 راستین لبخندی زد و شرافت درحالی که تماشایش .

 . میکرد گفت: پس حاال حاال ها باهم کار داریم
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 شرافت لب زد: چکتو بنویس بگم بچه ها سفته ها رو

 ... بیارن

 بلند صدا زد : محمد امین کلید های گاو صندوق منم

 بیار

 !خب برنامه باغ پرتقال توکی هست؟-

 :راستین خنده ای از ته دل کرد و شرافت گفت

 !تنباکو پیشنهادیت چیه؟

 ! پرتقال خونی-

 .... شرافت سری تکان داد : خوبه خوبه

 راستین برگ چک آماده شده را از دسته چک جدا

 . کرد و رو به او گرفت وگفت: این خدمت شما

 ... بذار سفته ها رو بهت بدم-

 میدید از اون بابت مشکلی نیست . این دم و-

 ! دستگاه خیلی بیشتر از اون دو زار میرزه

Romanbooki 2کالکت 

693 

 . رفیق خوبی به نظر میای برای ملکان-



 شوهرشم میشناسی؟

 شانه ی القیدی باال داد و گفت: خیلی نه ولی میدونم

 دووم

 .نیاورد و رفت

 . توزرد بود-

حرفش گفت: صد در صدراستین در تایید   . 

 شرافت لبخندی زد : ولی تو رفیق خوبی هستی ، تا

 باشه از این رفقا . خدا وکیلی دوست خوب تو دنیا

معامله بود تا دوستی-نعمته .   . 

 شرافت هومی کشید ، نگاهی به مبلغ چک انداخت

 ...ولب زد: این رقم

 راستین نفس عمیقی کشید وگفت: من میدونم کار خرده

جام نمیدید اما یه خواهش کوچیک دارم .... فقطپا ان  

 ! درحدی که یه آدم خرده پا رو یه کم ادب کنین

 سینماییه؟-

 ! مسئله ام باهاش شخصیه-

 شرافت سری تکان داد و راستین لب زد: نرختون رو

 خودم یه کم دستکاری کردم .... ولی کار زیادی نیست

 فقط
Romanbooki 2کالکت 

694 

 میخوام ادب بشه .... درحدی که یه سری چیزها رو



 توی

 سینه اش نگه داره و صداش درنیاد . معامله ی

 خوبیه اینطور نیست؟
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 شرافت با نگاه باریک شده تماشایش میکرد و راستین

 دسته چکش را باز کرد و گفت: اگر مورد قبول واقع

چک من دیگهنشه رقم صحیح هم هست ! کال دسته   

 !بیشتر از این دو برگ نداره

 شرافت خندید و گفت: منو گذاشتی توی کار انجام

 شده؟! با وعده و وعید پیش تولید یه فیلم... حاال

 گرفتن سفته های ملکان .... بعد رقم چکت بیشتر از

 سفته های ملکان

 بعد میگی دهن یکی و ببندیم برات . حرف حسابت

یو بهم بزنی؟چیه بچه جون ؟! اومدی چ ! 

 خنده ای کرد و لب زد: هیچی به خدا ! حاال مگه چی

 سر جاشه که من بهمش بزنم؟

 شرافت قهقهه زد و راستین درحالی که تماشایش

 میکرد گفت : به نظر شما اینجا چیزی سرجاشه؟

 ! شرافت توی صورتش زل زد و رک گفت: نه

 . پس حرفی نمیمونه-

من تا به حال شرافت هومی کشید و گفت :البته .  



 فرصت نشده بود از نزدیک باهات معاشرت کنم . پسر

 تیز و بزی هستی... چهره ات هم به درد بازی کردن
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 نقش های شرور میخوره هم بسیجی! از چشمات بوی

 شهادت درمیاد ... میمیک چهره ات هم شبیه یه رزمنده

 ی جنگه ... هم به
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 درد نقش های رو کم کنی میخوره . یه تاجر که فقط

 کارش پولشویی ئه! هم میتونی پسر حاجی باشی هم اون

 الت جنوب شهری که توی جوب بزرگ شده . این

 کاریزمای چهره اتو دوست دارم .تضاد صدا وحرفات

 هم خوبه ... صدات کلفته . رسا هم حرف میزنی کلمه

 ها ر ونمیخوری

 رو داری ! التی اما کلمه های قلنبه سلنبه و مودبت ....

 آدمو منگ میکنه الکچری حرف میزنی... اینا

 ! همه پوئنه

 . شما لطف دارین-

 لطف نیست من آدم رکی ام .... از آدم های رک هم-

 خوشم میاد ! تو هم آدم رکی هستی . خواسته اتو

یهگذاشتی تو دیس داری میذاری تو دهن من ! جالبه   

 !!!دور هم جوییدیش

 خنده ای کرد وگفت: اساعه ادب نباشه .... فقط خواستم



 . خیلی وقتتون رو نگیرم

 شرافت پا روی پا انداخت وگفت: خب .... من گوشم با

 . توئه

 ملکان که بدهیش با شما صاف میشه .... منم سفته-

 ... هاشو بهش میدم و معامله ام باهاش تموم میشه
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 ...شرافت هومی کشید و گفت: خب

 درخشان و میشناسید نه ؟! ایت درخشان . قطب-

 ناهمنام شماست . البته اون قطب ناهمنامی که به

 قانون رسانا و
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 نارسانا کال کاری نداره . منم برام نقض قانون یه کم

 ضرره ! یعنی وقتی قانون هست آدم باید بهش عمل کنه

 د یگه .... دنیای بی قانون مثل جنگله . جنگل هم باز

 قانون

 خودشو داره .... بخور تا خورده نشی . درست میگم؟

 . صد در صد-

 من دهن خوردن آیت درخشان و ندارم . گوشتش لذیذ-

 . نیست . نمیچسبه بهم . تلخه ... معده ی من حساسه

 ... من کباب آهو رو دوست دارم . گوشت لخم

 .... منم-

 راستین لبخندکجی زد و گفت: رقمم از نظر خودم



 منطقیه . دست توی جیب برد، فلش کوچکی را هم پیش

 ... روی شرافت گذاشت و گفت: با توجه به این فلش

 میگم منطقیه ! یه ارتباط برد برده ... به نظرم کنار

 زدن اون میتونه شما رو برگردونه به همون نقطه ای

 . که باید باشید

 . شرافت لبخند دندان نمایی زد و گفت: ادامه بده

 راستین هومی کشید و گفت: به هرحال جنگل فقط یه

 سلطان میخواد .... االن دوره زمونه یه جوری شده

 خر
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 پالون و ریش ریش میکنه میگه این یال منه ! میخواد

 غرش کنه میگه عرعر ! مردمم چشمشون به ظاهره

 دیگه گوشها کر شده . دیگه کسی حاضر نیست ....

 واقعیت و
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 بشنوه . همه عادت کردن ... من نمیتونم به عادت

 . مردم عادت کنم . سختمه ... اذیتم

 شرافت چک را از وسط تا زد و گفت: معامله منطقی

 . ای به نظر میاد

میرمشانه باال داد و گفت: من ذاتا دست خالی جایی ن  

... 

 .... سختمه . دوست دارم همیشه به مهمون یه هدیه بدم



 .... یه جور ادب میدونم این رفتار و

 . ادبتو دوست داشتم راستین-

 لبخندی زد و گفت: ممنون از شما . وقتتون رو

 . خیلی گرفتم

 خواست بلند شود که شرافت خودش را جلو کشید،

پرسمدست روی زانویش گذاشت و گفت: یه سوال می  

 .راست میخوام بشنوم

 .من به کسی که باهاش معامله میکنم دروغ نمیگم-

 این ممنوع الچهره و کار شدن تو باعث و بانیش-

 آیت درخشان بود ؟

 دروغ نگم .... نه واقعا باعثش نبود .... میگم خودشو-

 . توی مسئله ای دخالت داد که بهش ربطی نداشت

بط های زیادیبرای همین مزاحم شما شدم . شما را  

 دارین که
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 میدونم میتونن کارهای بزرگی بکنن . به هرحال

 . آشنایی باشما برای من افتخار بزرگی بود

 شرافت سری تکان داد وگفت: پس برای فیلمت دنبال

 !تهیه کننده میگردی؟

 !!! سرمایه گذار.... تهیه کننده ... مشارکت ... مجوز-

 :شرافت قهقهه زد و میان خنده های بلندش گفت



جسارت-بچه قرتی مجوز هم انداختی گردن من ؟!   

 . منو ببخشید

 شرافت دست باال کشید و ضربه ی دوستانه ای به

 شانه اش زد و گفت: از بازیت خوشم میاد . از

لی وقته زندگیم هیجانیخودت هم همینطور... خی  

 ! نداشته

 یه کم ماجراجویی به هرحال الزمه ... البته این فقط-

 . یه نظر شخصیه

 شرافت کلیدها را از محمد امین گرفت، به همراه

 راستین به طبقه ی سوم رفتند ، سفته ها را تحویلش داد

 ، رسیدگرفت و در حالی که دست توی جیب شلوارک

ز پله ها پایین می آمد گفت: منجین کرده بود و با او ا  

 .فیلمنامه رو میخونم

 میفرستم . تا یکی دو ماه دیگه . درگیر مراسم-

 ... ازدواجم هستم
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 شرافت خندید و گفت: خوشبخت باشی . خیلی تک پری

 تو سیس من نیست ولی از آدم های تک پر و روششون

 . خوشم میاد

 راستین سری تکان داد و گفت: دلم نمیخواد آیت

 درخشان ندونه که من نبودم .... از طرفی دلمم



 نمیخواد مستقیم

 ... بدونه که من بودم . در حد یه اشاره که بفهمه

 هرچند که من به نظر شما در هرشرایطی احترام

 . میذارم

 شرافت هومی کشید و گفت: نگران نباش. یه جوری کله

 ! پا میشه که بین فهمیدن و نفهمیدن هم باز کله پا بشه

 راستین لبخندی زد و گفت: بد هیچکس و نمیخواستم اما

 . چه میشه کرد دنیا بازی های کثیف خودشو داره ...

 ... البته-

 دستش را جلو کشید، شرافت دوستانه با او دست داد

 !و گفت: میدونی که تهش منم ؟

لی دنبال سر وتهش نیستمسری تکان داد و گفت: خی  

 واقعیت . دشمنی هم ندارم . این سفره بزرگه ... هرکس

 قد
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 قواره ی دهنش میتونه برداره ... من به سهمم قانعم

 ولی با حق خوری مشکل دارم ... در برابر آدم ....

 . هایی که حقمو میخورن دیگه نمیتونم سکوت کنم

- ق خوری مشکل دارم وگرنه بهمنم همینطور . با ح  

 . قول تو این سفره طویل و درازه ! نوش جونت
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 راستین خنده ای کرد و با گفتن با اجازه ای



 ازساختمان بیرون امد که شرافت صدا زد: من

 . فیلمهای هپی اند و دوست دارم

 صدای خنده اش در فضای باغ پیچید و شرافت

ر دعوتت به باغ پرتقالم میمونمدوباره گفت: منتظ  

 ! اقای سوپراستار

 دستش را در هوا تکان داد وسوار مازراتی شد . تیره

 ی کمرش خیس از عرق بود . چند نفس پی در پی

 کشید و در نهایت وقتی پایش را روی پدال گاز گذاشت

 ، تیتر های احتمالی ای که در اینستاگرام و فضای

 مجازی پخش

ور کرد ... پرونده ی آیت درخشاننشر میشدند را مر  

 به زودی بسته میشد ! بدون اینکه دخالتی داشته باشد

 . و اسمی از او برده شود ....

 به آدرسی که سروش ساعتی پیش در واتس اپ

 ارسال کرده بود ، نیم نگاهی انداخت، لوکیشن را در

 اپلیکیشن ویز باز کرد و به سمت جاده ی اصلی راند ،

 .... دستی به گردن خیس از عرق و دردناکش کشید

 دو تا مشکل دیگر هنوز باقی بود ... یکی بهنام امانی

Romanbooki 2کالکت 

708 

 که اگر دهان گشادش را باز میکرد زندگی اش زیر و

 رو میشد و دیگری.... آهو امانی بود که اگر ذهنش



 کمی یاری میکرد دیگر هیچ چیز آنطور که تا حاال

، باقی نمی ماند بود  . 
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 متالشی شدن کاخی از رویاها و آرزوهایش را

 . میتوانست زنده پیش رویش ببیند و متصور شود

 .... شعله های سهمگینی که تا اسمان باال میرفتند

 موج انفجاری که

 تا هزار خانه را دربرمیگرفت و مغزی که دیگر هیچ

گشت و دلی که ماالمال ازدوقت به حالت اولیه بازنمی  

 .... رد و اندوه میشد

 دیگر هیچ وقت به زندگی برنمیگشت اگر آهو قصد

 رفتن میکرد! این را با پوست و استخوان وگوشتش

 حس میکرد! و این حس از کجا آمده بود که اینطور

 !جنون آمیز جانش را در بر گرفته بود؟

یاه ومیخواست راه نفسش را بگیرد بابت آن فکرهای س  

 حاال ... همه ی ذهنش روشن و چراغانی بود ... پر از

 آینده! و در آینده ... کنار او بود ... دست در دست او

 ... .بود و عاشق او بود و او

 دستی به پیشانی اش کشید ، درد مزمن شده بود و

 چشمهایش داشت جاده را تار میدید . حتی تصور

 . کردنش هم حالش را خراب میکرد

Romanbooki 2کالکت 



710 

 با صدای تلفن ، گوشی موبایل را دم گوشش برد و لب

 :زد

 ... بگو ساسان

 اینجام . تو کوچه . کجایی؟-
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 به مسیر ابی رنگی که اپلیکیشن نمایش میداد نیم

باشه-نگاهی کرد وگفت: دو مین دیگه میرسم .   . 

 پایش را روی پدال گاز گذاشت وبی اهمیت به گردنی

 که از شدت درد ، تیر میکشید ، از کوچه پس کوچه به

 لوکیشن مورد نظر رسید . نمیخواست ساسان آنجا باشد

 اگر ....

 سروش باالبی هایش رد ماشین و تلفن همراه رویا را

 نزده بود ، تا صبح دور خودش میچرخید و حاال

مراقب امتحان بود بیشتر... تصورساسان . شبیه یک   

 اینکه رویا را در چه حالی پیدا کند کار سختی نبود،

 بدترین قسمتش این بود که ساسان هم دوباره شاهد این

 ... لحظه میشد و

 . تمام محتویات معده اش به گلویش هجوم آوردند

 یک لحظه خواست جلوی چشمهای نگران و منتظر

ذارد و با آخرینساسان ، پایش را روی پدال بگ  

 سرعت مازراتی پرواز کند و برود اما درنهایت ،



 متوقف شد . از دیدن پالک پراید ابرویی در هم کشید

 .و ساسان لبخندی زد دوال شد و سالم داد

Romanbooki 2کالکت 

712 

 ته چشمهای ساسان نگرانی موج میزد، فکر کرد

 نگرانی بابت چه؟! بابت دیدن مادر دوستش در یک

شرم آور ؟ وضع ! 
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 نفسش را سنگین از سینه بیرون داد و پیاده شد سوئیچ

 ...را به سوی ساسان گرفت وگفت: پارکش با تو

 . مقابل کاپوت پراید ایستاد، چشمش به ساختمان رفت

 این آدرس.. اینجا ... نمیشناخت نیامده بود نا آشنا بود و

کرد تایک سیگار آتشفکر یک آدم تازه .... وادارش   

 . بزند

 بی اهمیت به خس خس سینه اش... بی اهمیت به

 سردردی که داشت جمجمه اش را متالشی میکرد و

 بی اهمیت به نگاه های زیر زیرکی ساسان ... فقط

 . سیگار را اتش زد

 مازراتی را به انتهای کوچه برد و پیاده بازگشت

 وقتی کنار دستش ایستاد گفت: خب برنامه چیه؟

اسم و فامیلی نداری؟-میری تو؟!   

 ساسان دستی به موهایش کشید و گفت: طرف فقط رد

 گوشی و زده دیگه حوالیش هم اینجاست . ماشین



 درسته؟ سر تکان داد و کف دستش را روی صندوق

 پراید گذاشت
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 ساسان خفه گفت: خوبی؟

 :نگاهش باال آمد و لب زد

نمیدونم رو به راهی؟-چطور؟  ! 

 پوزخندی زد و ساسان فکر کرد به این پوزخند معنی

 دیگری دارد، فی الفور توضیح داد: راستین باور کن

 میخواستم بگم ... قرارداده انقدر خوش اب و رنگ بود

 که نتونستم نه بیارم نمیدونم یارو کارگردانه رو چه

 حسابی
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 منو انتخاب کرد و ... خالصه من واقعا موندم تو کار

 ! انجام شده

 راستین نیم نگاهی به صورتش کرد وگفت: چرا دری

 وری میگی ساسان؟

 میخوام بدونی که من دخالتی نداشتم .... نخواستم بپیچم-

 .... یا

 معده اش هشدار میداد امروز رو به راه نیست و

 حوصله

ن با ساسان را نداشت ، دستش را باالکلنجار رفت  

 گرفت و گفت: فقط خوب بازی کن همین . بازیت



 .خوب باشه راضی باشم تو کارم ازت استفاده میکنم

 ... و چشمکی زد و ساسان لب زد: راستین

 دستش را توی جیب برد و گفت: ماسکم جا موند

 .... تو ماشین

 ساسان به دویست وشش اشاره زد و گفت: من

اشتبرد دارم یه بسته نو بذار برم بیارمتو د  .... 

 ساسان ازپراید فاصله گرفت، در پالک بیست و شش

 باز شد، پسرجوانی درحالی که از ساختمان بیرون می

 آمد نیم نگاهی به راستین انداخت لبخندی حواله اش

 ... کرد و راستین صدایش کرد و گفت: ببخشید

Romanbooki 2کالکت 

716 

 پسر جوان هدفون را از روی گوشش پس زد و

 ... گفت: جونم آقا راستین
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 راستین دوستانه با او دست داد، عکسی از رویا را

 که توی گوشی داشت نشانش داد و گفت: شما

 !میدونین این خانم ساکن این خونه هستن یا نه ؟

 :پسر با دقت به تصویر رویا نگاهی کرد و لب زد

 ... نمیدونم اقاندیدمشون

 تشکری کرد و درحالی که به سمت سر کوچه

 میرفت، ساسان با ماسک پیش آمد و گفت:کال ده تا

 . ساختمونه زنگشون رو میزنیم



 ماسک را به صورت زد ، راستین به سمت پالک

 بیست وچهار رفت و ساسان به سمت پالک های فرد

باید همینماشین توی همین کوچه بود و قاعدتا  ...  

 حوالی می بود

 هرچند که ته دلش امیدوار بود که نباشد ! از صمیم ...

 قلب میخواست که نباشد.... مانده بود به جان پدر ش

 قسم

 بخورد یا جان گوهر را قسم بدهد ... یا به چه کسی

 متوسل شود که این زن اگر هست حداقل تنها باشد

کمرشطاقت دیدنش کنار یک مرد دیگر را نداشت .   

 تاب نمی آورد ... این بار فرو میریخت و از این بابت
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 مطمئن بود . آن وقت چطور میخواست مراقب آهو

 باشد ؟

 . صدای رویا را از ایفون پالک بیست و هفت شنید

 سرش را به سمت ساسان که طوری ایستاده بود تا در

 دوربین
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 ایفون مشخص نباشد چرخاند و به آن سوی کوچه

 رفت، ساسان لب زد: با راستین اومدیم رویا خانم در

 .... و اگر ممکنه بزنین

 مکثش طوالنی شد . شاید انتظار نداشت ... با این



 وجود در با تعلل چند ثانیه ای باز شد ، ساسان نیم

 نگاهی به پیشانی عرق زده اش انداخت وگفت: بمونم

ااینج  ... 

 دستش را به چهارچوب فلزی در چسباند و با صدای

 از ته چاهی گفت: حاال اگر بمونی اینجا یعنی

 !نمیدونی مادر من چه کاره است ؟

 نیشخندی زد و به سمت پله ها رفت، ساسان میان رفتن

 و ماندن مردد شده بود درنهایت در ورودی آپارتمان را

 بست

نفس نفس افتاده پشت سرش به طبقه ی چهارم رفت، به  

 بود، توی پاگرد طبقه ی سوم ایستاد و به دیوارهای

 . چرک و کهنه و ترک خورده نگاه میکرد

 خانه ای که برای فرخ گرفته بود از اینجا تر و تمیز تر

 بود . هم راه پله هایش... هم نمای سنگی اش... هم پله

 هایش !ساسان از او جلو زد ، در پاگرد منتهی به طبقه
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 ی چهارم ایستاد و رو به او که هنوز نفس نفس میزد

 . نگاهی کرد

 خواست چیزی بگوید که راستین دستش رابه نرده

 گرفت

 خودش را باال کشید ، از ساسان رد شد مقابل واحد



 دوازده در طبقه ی چهارم ایستاد ، در با تیکی باز

 شد
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ایین تورویا گفت: بفرم ... 

 راستین به پادری خالی از کفش نگاه میکرد، در

 چشمهای رویا خیره شد وگفت: اینجا چه کار میکنی ؟

 رویا پوفی کشید از جلوی در کنار رفت وگفت: اومدم

 !خونه دوستم . اون مرتیکه رو نمیشه تحملش کرد

 ساسان نمیدانست چه کار کند . سر به زیر ایستاده بود

 و راستین با کف دستش در را چهار طاق باز نگه

 داشت ودرحالی که خانه ی شصت متری را با دقت

 از نظر میگذراند گفت: اینجا خونه کیه؟

 رویا غرغری کرد: خونه دوستم . اسمش مستانه

 ... است! و تعمدا روی اسم مستانه تاکید کرد

 با کفش وارد خانه شد ، ساسان هنوز پشت در ایستاده

. دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد و نیم قدم بود  

 از در فاصله گرفت، به فضای داخلی خانه خوب زل

 . زد

 در صورت رویا خیره شد و گفت: از چهار

 !صبح اینجایی؟

 کجا میرفتم؟-



 برج بد میگذره بهت ؟! خونه ی شصت متری-

 !دوست داری؟
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ه ی اونجا موندن ورویا پوفی کشید و گفت: حوصل  

 بازخواست شدن و ندارم . همینم مونده به بچم جواب

 پس
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 بدم . من تو رو زاییدم !!! حاال عوض اینکه پشتم

 باشی حمایتم کنی.... تازه دوقرتونیمت هم باقیه . اون

 فرخ گور

 به گوری هم که شبونه میاد اونجا هرچی دلش میخواد

هیچی ... دختره جادوت کرده ! حرفمیگه تو هم که   

 از دهنت در نمیاد . میخوای بری بگیریش؟! برو

 .بگیرش.... ولی من راضی نیستم

 .نیشخندی زد: حاال کی از تو رضایت خواست

 رویا اخم و تخم کرد و نگاهش به ساسان سر به زیر

 . افتاد که جلوی در ایستاده بود

ای زرد وراستین به مبل های ال صورتی با بالش ه  

 آبی نیم نگاهی کرد و درنهایت به تصویر گوگوش و

 داریوش که به دیوارها متصل بودند نگاه کرد .... این

 خانه

 شمایلش مردانه بود یا زنانه؟! یک زن ساکنش بود یا



 ....یک مرد

 خودش را جلوتر کشید، مقابل شومینه ی خاموش

 ایستاد باال ی شومینه پربود از عکس... عکس های

 ...مختلف
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 : از دیدن عکس یک زن نفس عمیقی کشید و گفت

 تاکی اینجا میمونی؟

 تا هر وقت اون مرتیکه آدم بشه . حاال حاال ها هم-

 برنمیگردم . گور بابای خودش و همه کس و

 ....کارش
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 من وفرستادی به پای دختره باشم.... که چی؟ نگهبانم

 !مگه؟

 روی لبهای خشکش زبان کشید و گفت: یه اب به

 من میدی ؟

 رویا پشت پلکی نازک کرد و گفت: برو از اینجا بیرون

 دلم نمیخواد دوستم بیاد ببینه دو تا نره غول کشوندم

 اینجا .... مردم و در و همسایه چه فکری راجع بهش

 ... میکنن

آوردبه آشپزخانه رفت، یک لیوان اب برایش از شیر   

 ، دو سه جرعه نوشید ، لیوان را روی میز گذاشت و

 با دیدن ظرف شکالت مسی ، روی میز عسلی رو به



 روی مبل ها فکر کرد هیچ مردی حاضر نیست

 ! شکالت خوری را پر کند

 .دستی به گلویش کشید و گفت: باهام در تماس باش

 سوئیچ ماشین هم بده .... ماشین اهو رو چرا برداشتی

برایش دهان کجی کرد و گفت : بیا نخوردمش ؟! رویا  

 که! سوئیچ را به سویش گرفت و گفت :به سالمت

 . زودتر برو دوستم االن میرسه
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 راستین برای آخرین بار نیم نگاهی به خانه کرد و قبل

 از اینکه اتفاقی بیفتد یا شک ببرد ، از خانه بیرون آمد

 . ، همگام با ساسان به طبقه ی همکف رسید
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 برای لحظه ای دستش را به نرده گرفت و به باال نگاه

 . کرد از میان راه پله داشت کنکاش میکرد

 ساسان دستش را روی شانه اش فشارداد ، انگار

 بخواهد با چشمهایش به او حالی کند همین حقیقت

ش کندروغی را بپذیر و تمام  ! 

 نفسش را سنگین فوت کرد ، از آپارتمان که بیرون

 آمدند یک نخ سیگار روشن کرد وساسان گفت: حاال

 با سه تا ماشین چطور بریم؟

 راستین گوشی را درآورد وگفت: زنگ بزن به محسن

 !بگو بیاد مازراتی و ببره ... من با فریدون میرم



 !ساسان هنگ گفت: فریدون؟

اسم ماشین آهو فریدونهراستین نیشخندی زد:   . 

 به ساختمان زل زد ... سرش باال بود و طبقه ی

 چهارم را تماشا میکرد که پنجره اش باز بود و پرده ی

 سفیدش را باد به بازی گرفته بود . ساسان صدایش

محسن برسه ... سوئیچ مازراتی رو-کرد: نمیای ؟!   

 . بدم ... بعد میرم خونه . آهو خونه ی منه

ه به نیمه رسید، ساسان به محسن زنگ زد وبهسیگار ک  

 سر کوچه نگاه میکرد ، سیگار را میان انگشتهای

 ساسان گذاشت و به سمت آیفون رفت، واحد شماره ی

 چهار را فشار داد و زنی لب زد: کیه

Romanbooki 2کالکت 

728 
Romanbooki 2کالکت 

729 

 ماسک را روی صورتش چفت کرد و عینک

و گفت دودی به چشمش زد : 

 ببخشید میخواستم بدونم ساکن طبقه ی چهارم-

 واحد دوازده خانم مستانه هستن؟

 مستانه؟! مستانه نداریم . به من گفتن پالک بیست و-

 . هفت . منزل مستانه خانم . یه بسته دارم براشون

 واال من نمیدونم . طبقه چهارم واحد دوازده ، اقای-

 جواد

 ! زاده زندگی میکنن ... داریوش جواد زاده



 .... خب مستانه خانم ، خانمشونه دیگه-

 ! اقای جواد زاده زن و بچه نداره که مرتیکه-

 !!! واحد خودشون رو بزنین

 گوشی را درجا روی دستگاه کوبید . ساسان با

 چشمهای گرد نگاهش میکرد ، روی تک پله ی

ک و بزنورودی ساختمان نشست و گفت: واحد ی  

.... 

 .... ساسان صدایش زد: راستین

 دست جلو کشید، ته مانده ی سیگارش را از الی

 انگشتهایش بیرون کشید و گفت: بزن واحد یک و

 بزن ببین داریوش جواد زاده زن داره ! زنش اسمش

 !مستانه است؟
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 ساسان آب دهانش را قورت داد . زنگ واحد یک را

د و راستین به موزاییک های پیاده رو زل زدفشار دا  . 
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 ساسان پرسید و واحد یک گفت: جواد زاده تنها

 . زندگی میکند

 .... سرش را باال گرفت و راستین لب زد : واحد دو

 از

 ! واحد دو هم بپرس ! تا سه نشه بازی نشه

 ساسان دست روی زنگ گذاشت ، یک مرد پاسخ



سید: اقای جواد زاده کدوم واحد هستن؟داد و پر  

 واحد دوازده خبر مرگش ! باز چه غلطی باال-

 !آورده مرتیکه ؟

 ساسان خفه گفت :ایشون با خانمشون زندگی میکنن

مرتیکه زن نداره بی ناموس-؟!  ... 

 .... وتق گوشی آیفون را گذاشت

 کامی از سیگارش گرفت، ساسان مقابلش خم شد و

 :گفت

پاشو بریم راستین .... . 

 ! از واحد پنجم بپرس... این آخریشه قول-

 لبخندی به لب آورد و ساسان کمرش را به سختی

 صاف کرد ، انگشتش را روی واحد پنج گذاشت و

 ... زن پس از اینکه گفت : کیه

 ساسان خفه گفت: ببخشید خانم من یه سوال داشتم

 اقای جواد زاده تنها زندگی میکنن؟ من از طرف
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 امالک هستم گفتن برای همخونه به این ساختمون

 .مراجعه کنم
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 . خدا رحم کنه . نه اقا ، اقای جواد زاده تنها نیست-

 واال هرشب و هرر وز ما آسایش نداریم از دست این

 اقا و کارهاش ... مرتیکه ی نامسلمون نمیگه تو این



هست ... جوون هست محصل و دانشجو خونه خانواده  

 !!! هست ! احترام موی سفید منم نداره

 ساسان تشکری کرد و زن گوشی را گذاشت، یک

 تاکسی سبز رنگ متوقف شد و محسن از آن پایین پرید

 ساسان رو به راستین که هنوز روی پله نشسته بود ....

 :گفت

 ... محسنم اومد پاشو داداش. پاشو

و راستین فیلتر را روی موزاییکمحسن سالمی داد   

 ها انداخت و ساسان رو به محسن گفت: کمک کن

 . بلندش کنیم

 . دستش را باال کشید و گفت: خودم میتونم

 . ولبخندی زد و گفت: مازراتی ته کوچه است

 سوئیچ را به سمتش گرفت ، محسن از رنگ و

 رخش وحشت زده گفت: خوبی داداش؟ سر تکان

خوبمداد و گفت: خوبم . . 

 لبخندی به جفتشان زد و کشان کشان خودش را به پراید

 رساند، پشت فرمان نشست ... ساسان هنوز ایستاده بود
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 ، نمیتوانست تنهایش بگذارد .... بی اهمیت به ماشینش

 که پارک شده بود، در شاگرد را باز کرد و روی

 . صندلی نشست
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 ... راستین شیشه را پایین کشید و گفت: محسن

 محسن جلو رفت و لب زد: جونم ؟

 تو دوست داری؟-

 ! محسن حیران گفت: نه

 راستین سری تکان داد و گفت: شاید بخوام ساقدوش من

 ....باشی

 لبخندی به لب آورد و اضافه کرد: هم تو ..... هم تو

 ....ساسان . تو و گلی

فزود: برای تو هم یکی روروبه محسن با نیشخندی ا  

 .... جور میکنیم اون یه ساعت فیلمبرداری رو

 نگاه گنگی به ساختمان انداخت و ساسان گفت: من

 بشینم؟

 . نوچ ... رو ماشینش حساسه ! قلق داره-

 بوقی برای محسن زد و پایش را روی پدال گذاشت

 ... و ماشین را به سمت انتهای کوچه هدایت کرد

ج ، حرفی نزد ، حتی یک کلمه ،تا رسیدن به بر  

 ساسان گردنش را چرخاند ، رو به او که باخونسردی

 حرکت میکرد و ماشین را جلو می برد نیم نگاهی کرد

 ، دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما درنهایت به
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 یک نفس طوالنی وبلند ختم شد ، ماشین را از رمپ



 پایین کشید
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 پیاده شد ساسان دنبالش حرکت میکرد ، وارد

 . کابین آسانسور شدند

 دستی به صورتش کشید و لب زد: نمیخوای چیزی

 !بگی ؟

 نیم نگاهی به ساسان کرد و درحالی که دست توی

 جیبش فرو کرده بود گفت: راستی پیشنهاد داوود نیا

 !سرجاشه هنوز ؟

گفت: میخوای ساسان حیرت زده تماشایش کرد و  

 !تیزر درست کنی ؟

 ... شانه باال داد: بده ؟! زندگی خرج داره ساسان

 ساسان تلفنش رادرآورد و گفت: آخرین باری که باهاش

 .حرف زدم یک ماه پیش بود . بهش زنگ میزنم

 بهش بگو یه تایم بده برم دفترش باهم حضوری حرف-

 !بزنیم . میخواست چه تیزری درست کنه ؟

 برای هتل اسپیناس بود هنوز نمیدونم به چیزی که-

 میخواسته رسیده یا نه ... فقط یادمه بهت گفتم سر تلقین

 ! بودی وقتشو نداشتی

 . حاال که بیکارم-

 کلید را از جیبش در آورد ،قبل از اینکه کلید نقره ای



 را در قفل فرو کند چشمهایش را بست و رو به ساسان
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 گفت: یعنی این بوی غذا مال همین خونه است؟! ساسان

 !لبخندی زد: هوس قرمه کردی؟
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 کلید را توی قفل چرخاند ... موجی از گرما و بوی

 خوش غذا به صورتش پاشید ، ساسان دستش را روی

 شانه ی او گذاشت و گفت: جدی جدی مال همین خونه

ی خانه می پیچیداست . صدای داریوش در فضا  . 

 چند ثانیه همان حوالی در ماند و اجازه داد ذره

جان و پی اش بنشیند ذره گرمای خانه در  . 

 :صدای زمزمه ی ظریف و زنانه اش در خانه میپیچید

 گل بارون زده من گل یاس نازنینم میشکنم پژمرده»

 میشم

 نذار اشکات رو ببینم

از تو و اسم تا همیشه تورو داشتن داشتن تمام دنیاست  

 تو

 گفتن بهترین همه حرفاست

 با تو با تو اگه باشم وحشت از مردن ندارم لحظههام پر

 میشه از تو وقت غم خوردن ندارم

 ای غزلواره دلتنگ که همه تنت کالمه هنوزم با گل

 «گونهات شرم اولین سالمه



 با گام های آرامی جلو رفت، ورودی آشپزخانه ی

 مربعی ایستاده بود و او رو به روی اجاق گاز بود ،

 .پیش بند زده بود
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 مقابل اجاق گاز دوال شد ، در فر را کمی باز کرد و

 درحالی که زمزمه میکرد در فر را بست ، خودش را

 عقب کشید ، یک قاشق از جا ظرفی برداشت ، قابلمه

 ی
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را با دقت وارسی کرد ، با همان قاشق کمیخورشت   

 از آب خورشتش را چشید قاشق را توی سینک قرار

 داد و از ظرف ادویه ی دم دستش ، کمی نمک به

 . محتویاتی که در حال جوشیدن بود اضافه کرد

 یک گام عقب آمد و به محض اینکه چرخید . از

 ! دیدن راستین وحشت زده گفت: وای

« عرم مثل عشق و خون و حسرتای تو جاری توی ش  

، 

 دفتر شعر من از تو سبد خاطره هامه ای گل شکسته

 ساقه

 گل پرپر

 که به یاد هجرت پرنده هایی توی یأس مبهم چشمهات

 میبینم



 که به فکر یک سفر به انتهایی سر به زیر دلشکسته

 «نازنینم

 نفس عمیقی کشید و باصدای زیری گفت: سالم . زود

 ...اومدی

 . سرش را برایش تکان داد و گفت: افتادی تو زحمت

 .... لبخندی به لبش آمد _چطوری
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 آهو با صدای آرامی گفت: من که خوبم ... ولی تو

 انگار خیلی عصبانی ای ... چقدر قرمز شده گلوت

.... 
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 نگاهی به قابلمه ی غذا انداخت و گفت: اشپزی

 نمیکردی... زنگ میزدیم از بیرون یه چیزی میاوردن

. 

 لبخند دلنشینی به لب آورد و گفت: چرا خب؟! همه

 چی داری تو یخچال وفریزرت ازم کم نمیشه برات

 .غذا درست کنم

 نگران اضافه کرد: تو حالت خوبه ؟

 اگه سادهست واسه تو گذشتن از من» !بیرون گرمه ؟_

خه مرگه واسه من از تومرثیه سر کن برای رفتن من آ  

 گذشتن با تو با تو اگه باشم

 وحشت از مردن ندارم



 لحظه هام پر میشه از تو وقت غم خوردن ندارم

 گل بارون زده من اگه دلتنگم و خسته اگه کوچیدن

 طوفان ساقه منم شکسته میتونم خستگیهات رو از تن

 «پاکت بگیرم میتونم برای خوبیت واسه سادگیت بمیرم

دو کاسه ی خون بود و بوی چشمهایش  
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 . سیگارش را میتوانست حس کند

 .. . زمزمه کرد: ساسان اومده

 در چشمهایم زل زد و گفت: اگر راحت نیستی بگم

 . نهار نمونه

 . اخم کردم: چه حرفیه

 از اشپزخانه بیرون آمد صدای ساسان در فضای

 نشیمن که به آشپزخانه مشرف نبود به گوشم رسید و

 گفت: به داوود نیا زنگ زدم ... راستین جوابش را

 . داد : االن برمیگردم

 . به طبقه ی باال رفت صدای گامهایش را میشنیدم

 توی عالم خودم بودم ... یک لحظه فراموش کردم

 کیکی که پخته ام ممکن است سوخته باشد ، جیغ خفیفی

نم در آمد و در فر را باز کردم . از دیدن رنگاز دها  

 طالیی اش یک نفس راحت کشیدم و با دستگیره ،

 قالب را بیرون آوردم . به محض اینکه قالب را روی



 :یکی ازشعله های خاموش گاز گذاشتم دیدمش که گفت

 ....ببین چه کردی

 ! دال رو دیوونه کردی

 از حرفش لبخندی زدم

ین براتون چای بیارمخندیدم گفتم : برو بش  . 
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 .میخوام اینجا بمونم-

 .زشته مهمون داریم-

 ! بیرونش میکنم االن چه وقت مهمونه-

 شوخی میکرد اما لحنش آنقدر تلخ بود که خنده ای روی

 لبم تولید نشد به صدای دو رگه شده اش چند ثانیه فکر

صدات کردم و احمقانه پرسیدم: سرما خوردی؟!چرا  

 انقدر

 ... گرفته شده

 . خوبم-

 دروغگوی ماهری بود یعنی خب بازیگر بود .... ولی

 آن

 لحظه یک دروغ واضح به زبان آورد هرچه بود ،

 . خوب نبود

 خیره خیره تماشایم میکرد ... شبیه آدمی که روزهای

 آخرش بود و میخواست تصویر واضحی از ثانیه به



 ثانیه

 عشقش در ذهنش ثبت کند . لبخندی به خیرگی اش زدم

هرچی-وگفتم: چای با عطر هل امیدوارم خوشت بیاد.   

 .تو درست کنی خوشم میاد
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 . از تعریفش لبخند زدم
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 لبخندی زدم و گفتم: برو پیش دوستت . منم چایی با

 . کیک داغ میارم

ه صورتم خیره شد..... چشمهایش ، آن شبچند ثانیه ب  

 :سرخی که به نمایش گذاشته بود وادارم کرد تا بپرسم

 چی شده؟

 ....هیچی-

 اشک مردانه اش را دیدم در چشمهایش حلقه زده بود

 ... ولی لبخندی زد و گفت: ولی دوستم داری و

 روی میز ضرب گرفت و بی اهمیت به آن قطره

ن افتاد و لبخندی که بهاشکی که از چشم راستش پایی  

 لب داشت باز با ریتم خواند : دوستم داری و دوستم

 ! داری

 با گام های بلندی قبل از اینکه بهت من به سوال ختم

 . شود از آشپزخانه بیرون زد

 دلم خون شده بود و طعم خون را با تمام اعضا و



 جوارحم حس میکردم . بغض آمد و فکر کردم چطور

الش من هم تا این حد بی حال شوممیشود از وخامت ح  

! 

 کمی اب نوشیدم ... از اشپزخانه به سالن رفتم، ساسان

 به احترامم برخاست و با لبخندی سالم داد . حال او هم
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 بد بود . جفتشان یک ماسک اتفاقی نیفتاده زده بودند اما

 . صورت هایشان حالی ام میکرد اوضاع بیریخت است

سان هم چشمهایش دو کاسه خون بود و من را نگرانسا  

 . نگاه میکرد
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 نمیدانم نگرانی انتهای نگاهش بابت چه بود .... ولی

 چند

 ثانیه دقیق و موشکافانه تماشایم کرد و من خجالت زده

 از این سکوتی که میان ما سه نفر بود به آشپزخانه

 برگشتم . دیگر جای همه ی اسبابش را یاد گرفته بودم

 یک سری وسایل توی جعبه ها بود که انها رابیرون

 کشیده بودم و به جای آنها اسباب ناکارامد را داخل

 . روزنامه پیچیده و در جعبه گذاشته بودم

 با حرفهای صبحش فهمیدم ماچندان در این قصر

به هرحال بی ماندگار نیستیم و اهمیتی هم نداشت .  

 سقف که نمی ماندیم . شاید روزی بهتر از این خانه



 . نصیبمان میشد

 به چای ساز زل زدم و فکر کردم من چرا آینده ام را

 ... با او تصویر میکنم؟! خدایا چه به سرم آمده بود

 . ضمیر ناخودآگاهم صد در صد اوراپذیرفته بود

دکاری وتلفن گرم بود ، ساال سرشان با حرفهای  

 حاضر میکردم ، اشپزخانه به سالن دید نداشت ،ساالد
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 شیرازی را روی میز گذاشتم و برای اینکه سفره ام

 بیشتر رنگین شود ،
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 از ماست دوغ آماده کردم و کمی هم ماست و خیار

 درست کردم . پلوی توی پلوپز را توی دیس برگرداندم

ت را توی ظرف ریختم و درحالی که همه چیز، خورش  

 حاضر و مهیا بود به سالن رفتم ، نیم نگاهی به

 صورتش انداختم، التهابش خوابیده بود ، پاهایش را

 دراز کرده بود روی میز و ساعدش روی چشمهایش

 بود . نمیدانم به چه فکر میکرد که انگار در این عالم

 . نبود

و من لب زدم: نهارساسان سر از گوشی بلند کرد   

 . حاضره

 دست از روی چشمهایش برداشت لبخند خریدارانه ای

 به من زد و من به آشپزخانه برگشتم، وقتی سر میز



 حاضر شدند ، چشمم به راستین افتاد ؛ لبخند یک طرفه

 ی زده بود و ساسان گفت: آهو جان واقعا افتادی تو

 زحمت . من وراستین انقدر مجردی زندگی کردیم یه

 .همچین ترکیبی روکال فراموش کرده بودیم

 :خجالت زده از لبخند راستین و حرفهای ساسان گفتم

 ... بفرمایین خواهش میکنم . االن سرد میشه
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 آرنجش را لبه ی میز گذاشت ،و کف دستش را به

رای جفتشان کشیدم و وقتیپیشانی اش فشار داد، ب  

 . خودم هم نشستم راستین گفت: خیلی افتادی تو زحمت
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 زحمتی نبود هم حوصلم سر رفته بود هم باال خره-

 ... باید یه نهاری درست میکردم دیگه

 ساسان لبخند میزد ، مشغول شدیم و دیدمش که با

تا هرچه وجود بی اشتهایی اما تمام تالش ش را کرد  

 ... برایش کشیده بودم را بخورد

 :جلوی ساسان خجالت میکشیدم اما در نهایت پرسیدم

 خوشمزه شده؟

 ساسان زود جواب داد: عالیه آهو . خداوکیلی انتظار

 . این همه هنر و سلیقه رو نداشتم

 ... منتظر جواب او نبودم اما تشکر کردم

ه بودحرفی نزد . باز توی هپروت بود . نگرانم کرد  . 



 دل دل میکردم ساسان برود و بفهمم ماجرا از چه قرار

 است ، این ادمی که صبح از خانه بیرون زد ... با این

 . آدمی که رو به رویم نشسته بود دنیا دنیا تفاوت داشت

 خواستم باز هم برایش غذا بکشم که تشکر کرد و

 :بشقاب را از زیر کف گیر برنجم عقب راند و گفت

واقعا خوشمزه بودعالی بود   . 

 ساسان با خنده فقط برای اینکه جو را عوض کند

 گفت: راستینکال فقط با سوسیس گیاهی و گوشتی

 ! زنده مونده بود

 ! راستین زیر لب گفت: فالفل

Romanbooki 2کالکت 

754 

 !!! ساسان سر تکان داد و گفت: اره همچنین فالفل
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 لبخندی زدم و در جواب تعارف و تکه پاره کردن

 هایشان

 تعریف از دستپختم تنها گفتم: خواهش میکنم نوش

 جان

. 

 ظرفها را جمع و جورکردم . چای ریختم و به سالن

 برگشتم . ساسان فی الفور چایش را نوشید و با

 ... راستین دست داد و دیدم به من اشاره ای زد

ی بگویدمتوجه شدم که میخواهد چیز  ... 



 خوبی اش این بود راستین آنقدر بی حوصله وکسل بود

 که حتی تا دم در هم مشایعتش نکرد ، به من هم گفت

 .... ساسان خودی است و نیاز به بدرقه نیست

 اما جلوی در ایستادم و ساسان حین پوشیدن

 ...کفشهایش گفت: این شماره منه . اگر اتفاقی افتاد

ه من زنگ بزن . هرساعتیمشکلی پیش اومد حتما ب  

 !از شبانه روز باشه ؟

 شماره را که توی تکه کاغذی یادداشت کرده بود

 گرفتم و نگران و بی طاقت گفتم: چی شده؟ چرا انقدر

 عصبانیه . یه جوریه انگار میخواد داد بزنه ولی

 ..... نمیزنه . میترسم بترکه

 .لبخندی زد و گفت: منم همینطور
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 . مستاصل نالیدم : من چیکار کنم

 . هواشو داشته باش... یه جوری حواسشو پرت کن-

 برین بیرون یه دوری بزنین ... نمیدونم . میگذره دیگه

 پیله ...
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 هم نکن بهش... خواست خودش میگه ... نخواست

 !هم ولش کن

 حدسم را به زبان آوردم و گفتم: مربوط به مادرشه

 . ؟! دیدم که رگ پیشانی ساسان برجسته شد



 نفسم را توی سینه حبس کردم و ساسان خفه گفت:فعال

 خداحافظ. هر ساعت شبانه روز حالش بد شد خدای

 !نکرده دیدی رو به راه نیست خبرم کن باشه ؟

 .... باشه-

در را بستم ، دیدمخداحافظی گفت و به محض اینکه   

 که توی آشپزخانه رفته بود دنبالش رفتم وگفتم: چی

 الزم داری؟

 ! یه تیکه کیک-

 !اخم کردم: غذا نمیخوری کیک میخوری ؟

 ... شب شام میخورم-

 !یعنی سمبوسه درست نکنم؟-

 ...آفرین سمبوسه هم بلدی-

 خندیدم و توی پیش دستی برایش برشی از کیک

: خب اقای سوپراستار برنامهاسفنجی گذاشتم و گفتم  

 !ات چیه ؟! در طول روز فقط میخوابی؟

 االن اخطار ساسانه که حواس منو پرت کنی ؟!یا-

 !جدی جدی سوال خودته ؟
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 از اینکه دستم را خوانده بود خجالت کشیدم .... اما

 جمع

گاریمه ! بهجورش کردم وگفتم: آخر هفته خواست  



 ... هرحال من به یه سری چیزها احتیاج دارم

 با چنگال برشی از کیک را جدا کرد لبخندی زد و

 ! گفت: قربون عروس

 خندیدم . از ولعش برای خوردن کیک ، هوس چای و

 کیک کردم ، خواستم برای خودم هم چای بریزم که

 .گفت: بشین برات میریزم

ن کتابی بودم کهنگاهم را خواند ... در برابرش م  

 کامال از نگاه و حالت هایم من را از حفظ بود . برایم

 چای ریخت، توی همان پیش دستی تکه ای کیک را

 قاچ زدم و گفت: باید کارهای آزمایش و محضر هم

 . انجام بدم

 نگاهم از لیوان چایی که برایم ریخته بود باال آمد

 مستقیم در صورتش زل زدم و گفتم:راستین ما .

 واقعا داریم ازدواج میکنیم؟

 :خشک، با نگاه سیاه و لحن تلخی پرسید

 نمیخوای؟! راستش جوری پرسید .... که اگر

 میگفتم نه ... حس
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میکردم میتوانست همین 

  حاال

 !جانم را از من بگیرد

 گردنم را بشکند و



-  .باش  صادق  باهام
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 میگم عجله نکنیم . بحثم نخواستن نیست . من یه کم-

 ... سوال دارم ...یه کم گیجم . برای همین شوکه ام

 تو تازه دیشب ازم خواستگاری کردی اجازه بده یه

 . کم فکر کنم

 . تا آخر هفته فکر کن-

 کمی از چای گرم راهی گلوی خشکم کردم و آرام

و شهرتم و گفت: اینم در نظر بگیر که من یه بازیگرم  

 کارم امر مهمی ئه ... نمیتونم خیلی بی گدار به آب

 بزنم . از طرفی نمیتونم تو رو بفرستم خونه ی پدرت

 چون اونجا خیلی امنیت نداری... باید برم بهنام و

 ! بنشونم سرجاش

 دستی به پیشانی اش کشید و لب زد: از طرفی

 .... پدرت و ارتباطش با مادرم

گلویش سرخ شد ، حقم بود خفه ام میکرد ، از دیدم باز  

 :اینکه باز این بحث لعنتی شروع شده بود شرمنده گفتم

 باشه تا همین آخر هفته فکر میکنم به قول تو هر وقت

 !نخواستم میگم دیگه

 !جرات داری نخوای ؟-

 از حرفش خندیدم و گفتم: نه



 از من بدت میاد؟- !
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: معلومه که نهحیران گفتم  .... 

 پس چی؟!دردت چیه-

 . ؟! نمیدانستم
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 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من میترسم آدم ظاهر بینی

 باشم ... به خاطر ظاهرت .. به خاطر شهرتت ... به

 خاطر معروفیت و محبوبیتت باشه که دل بهت بدم و

میترسی بهم خیانت کنی ؟-بعد ...  ! 

کردن بیزار بودم . خط قرمزم بود . ابرواز خیانت   

 در هم کشیدم وفکر کردم حتی اگر روزی مجبور شوم

 .... که دوستش نداشته باشم ، باز هم خیانت نمیکنم

 !فقط اززندگی اش میروم همین

 به چشمهایش زل زدم ... میفهمیدم که از خیانت او هم

 . مثل من بیزار است برایش یک امر حل نشده است

انم را قورت دادم : میترسم واقعا عاشقت نباشمآب ده  

 میترسم حسم یه سراب باشه ... الکی باشه زودگذر .

 باشه

 ....سطحی باشه . برای همین میگم عجله نکنم ولی ...

 به

 قول تو ، تو یه بازیگری من دارم تو خونه ی تو



 زندگی میکنم ... احساسی که اینجا دارم رو تو هیچ

ربه نکردم ... میترسم حافظه امخونه ی دیگه ای تج  

 برگرده و بعد
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 یه سری نقاط تاریک تو ذهنم روشن بشن و ....

 درنهایت

... 

 ! میان حرفم آمد : در نهایت اینه که جدا میشی از من

 :دلم لرزید و نگاهش کردم و گفتم

 مشکلی با اینکه جدا بشم ازت نداری؟-

 .جوابم را نداد
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 با بغض گفتم: یعنی فقط یه مدت با هم باشیم و بعد

 ... هرکی نخواست میتونه بره

 ! نگفتم هرکی .... گفتم نخواستی برو-

 !یعنی بگم برم میذاری برم؟ جلومو نمیگیری ؟-

 !!!اینطوری دوستم داری؟

 لبخندی به رویم پاشید: دوست دارم آهو . خیلی دوست

نم برای خوشبختیت هرکاری بکنم . دلمدارم .میتو  

 نمیخواد بری ولی به عنوان یه زن یه آدم بهت حق

 زندگی میدم . اگر میگم نخواستی برو یعنی زندگی با

 من زنجیر نیست



 قفس نیست زندون نیست .... من اگر زمانی که ....

 رفتی

 زنده باشم ، جلوتو میگیرم نمیذارم بری اما به

 ! زور نگهت نمیدارم

 ته دلم خالی شد . فکر اینکه نباشد ... حس و حالم را

 ناکوک میکرد . آب دهانم را قورت دادم و گفتم: این

 ... حرفو نزن . یعنی چی نباشی

 فکر رفتن ونکن . هر وقت به اون نقطه رسیدی یه-

 جوری حلش میکنیم دیگه . مرگ که نیست ... هست

قی چیزها؟! فقط ادم مرده رو نمیشه زنده کرد .... با  
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 قابل حله . فقط باید یه وقت هایی بشینی خوب فکر

 ... کنی

 کالهتو قاضی کنی .... ببینی واقعا کی مقصره ... کسی

 که
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 .... مقصر باشه اگر پشیمون باشه لیاقت بخششو داره

 !اگرم نباشه .... خب نمیبخشی ترکش میکنی میری

 هرچه

 قدر هم دنبالت بیاد ... التماست کنه بهت ثابت کنه

 دوست داره ... بگه چقدر پشیمونه تو اگر دلت سیاه

 !باشه نمیبخشی و میری! غیر از اینه ؟



 :ساکت تماشایش میکردم که لبخندی زد و گفت

 میخوام باهات ازدواج کنم . تو هم میخوای من-

ازت نخواستن ازت نمیگیرم ... پالس منفی نمیگیرم  

 حافظه اتو ....

 !از دست دادی اما اینجاارامش داری غیر از اینه ؟

 حالت خوبه ... سرحالی. روبه راهی.... از اون

 کرختی وگیجی

 دراومدی.... پس اذیت نیستی ... اگر اذیت بودی

 میفهمیدم

 ناراحت بودی میفهمیدم ولی ناراحت نیستی ! نمیگم ....

نیست . بیا به خیلی با من خوشی... ولی حالت بد  

 هم دروغ نگیم .... چند وقت زمان الزمه تا به این

 حال
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 برسی؟ یک سال؟! دو سال؟! دو ماه؟ یه هفته دو

 ....روز

 دو ساعت؟! من تزم اینه اگر حالت با یکی خوبه دیگه

 خوبه ... قرار بود بد باشه تو همین مدت هم معلوم

هم معلوم میشه قراره االن میشه... قراره خوب باشه  

 خوب باشه سال دیگه بد ... همون سال دیگه معلوم

 میشه



 !غیر از اینه ؟ ....

 . نه-

Romanbooki 2کالکت 

769 

 تو منطقی هستی... از منطقت خوشم میاد . تو این-

 هفته هم بیشتر منو میشناسی . از اینجا هم نمیذارم

 جای دیگه بری.... حتی اگر ازدواجم نکنیم من ترجیح

 ! میدم تو همخونم باشی

 میخوای قید حرفه اتو بزنی؟-

 !!!لبخندی زد: پس عقد میکنیم تا من قید حرفه امو نزنم

 خندیدم و گفتم: امان از دست تو ... از هر مسیری منو

خب حاال-یه جوری آچمز و کیش و مات میکنی...   

خرید؟دوست داری بری   

 . شانه باال انداختم وگفتم :همینطوری گفتم

 ....پس من یه چرتی بزنم بعد عصر بریم یه طرفی-

 .لبخندی به لبم آمد و گفتم: خیلی هم خوب

 . بشین فیلم ببین-

 از جا برخاست و گفتم: راستی تئاتری که میخواستیم

 کار کنیم به کجا رسید؟! قصه مال من بود؟ هومی کشید

روش کار میکنم .میخوام نمایشنامه رو به و گفت: دارم  

 ... فیلمنامه تبدیل کنم . یه کم سبک بشیم

 میریم با هم لوکیشن هاشو انتخاب میکنیم .... بعد



 ... بازیگرهاشو.... بعد کارای پیش تولید و انجام میدیم

 ... . مجوزش و میگیریم
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دارم؟هیجان زده از حرفش گفتم: منم نقشی  ! 

 . صد در صد-
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 در جانم ولوله ای به پا کرده بود که مگر میتوانستم

 ساکتش کنم. چند ثانیه به صورتش زل زدم و لبخندی

 زد

 .... گفت:فعال

 به سمت پله ها حرکت کرد و من ... هیجان زده فکر

 کردم چقدر همه چیز سینمایی میشود ... مردی در

و زنی در قالب بازیگر ! تیم خوبی قالب کارگردان  

 ... میشدیم

 !تئاتر و سینما حسرت کودکی من بود

 ارزویم بود .... من شبیه سیندرالیی شده بودم که حاال

 در این قصر گرانیتی از بیکاری به ستوه آمده ام و

 میخواستم بازیگر شوم .... بازیگر فیلمی که همسرم

 !میسازد؟

 !!! آهو امانی... همسر راستین حکمت .... کارگردان

 بازیگر... چه دنیایی بود . فکر کردم چه قدر همه چیز

 مهیج است ... صدای تق کالکت که رویش برداشت و



 سکانس و دقیقه ذکر شده ... و من توی ذهنم پیش تولید

 زندگی جدیدم را متصور میشدم . روی کالکت قید
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 شده بود : آهو امانی شیفته ی منش راستین حکمت شده

 ... است

 ! حتی اگر هیچ وقت حافظه اش برنگردد

 من وارد سینما میشدم ... شاید هم تلویزیون ... و بعد

 دنیا چه قدر متفاوت به نظرم می رسید ... صدای تق

 آن تخته نشان ، انگار دریچه ی تازه ای از ذهنم را به

ده بود . دنیای شهرت ... ثروتروی دنیا باز کر  ... 

 ! محبوبیت و البته عشق
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 ... سعی کردم تا جایی که میشود خودم را سرگرم کنم

 اینستاگرامش ، دغدغه های فکری اش برای سالمت

 روان جامعه ... باعث شده بود متوجه گذر زمان نشوم

. ازنمیشد شیطنت و جوانی اش را نادیده گرفت  .  

 عکس های خاصی که توی پیجش بود ... از دغدغه

 از کمکش به زلزله زده ها ... تبلیغ کمپ معتبر ....اش

 ترک اعتیاد

 حرفش از زنانی که محروم بودند از آزادی و ...

 زنان سرپرست خانوار ! ... در کنار دغدغه

 ...هایش



 عکس هایی که کنار ساحل انداخته بود و نیمی از

د و تصویر خندان و پر ازصورتش شنی بو  

 شیطنتش باعث شد هر بار که یکی از عکس های

 پیجش را نگاه میکنم ، برگردم و دوباره آن عکس

 .را تماشا کنم

 یک زنجیر نقره ای به گردنش بود، اما در عکس فقط

 سرشانه هایش را می توانستم ببینم . کمی شن دریا به
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 صورتش بود و موهای مشکی ای که نسبتا بلندتر از

 حاال بودند و مجعد ، روی پیشانی اش سایه انداخته

 بود . افتاب به صورتش پاشیده بود و در شیشه ی آبی

 رنگ عینک دودی روی موهایش ابرهای آسمان به

 . چشم میخورد
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خندهاز آن عکس اسکرین شات گرفتم . ته ریشش...   

 اش.... چشمهایش وادارم میکرد ، تا عکس را در

 گالری ذخیره کنم . کش و قوسی آمدم و به ساعت نگاه

 ... کردم

 تمام وقتم در اینستاگرام گذشت و تماشا کردن بخش

 هایی از فیلم هایی که بازی کرده بود ... نکته ی

 جالب توجه این بود که آنقدر فن او بودم که تک تک

عتبرش رادنبال میکردم ... پست هایشفن پیج های م  



 را از قبل الیک کرده بودم و حتی برایش کامنت هم

 !چند باری گذاشته بودم

 یک جا در حمایت از استادیوم رفتن زنان زیر پستش

 !یک عاشقتم با یک عالمه الف و میم نوشته بودم

 گوشی را روی میز گذاشتم و به طبقه ی باال رفتم،

نیه تعلل کردم و بعد الی در رابازپشت در اتاق چند ثا  

 کردم از دیدن دودی که کل اتاق را پر کرده بود دهانم

 ... باز ماند و هاج و واج شدم . الی در را باز کردم

 روی تخت دراز کشیده بود و سیگار میان لبهایش بود

. 
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 خودم را جلو کشیدم نگاهش به سمت من چرخید ، از

ری و لیوانی که روی پاتختی بود ابروهایم رادیدن بط  

 در هم فرو کردم . جاسیگاری پر بود از ته سیگار ! در

 !تراس را باز کردم و صدایش آمد: نخوابیدی؟
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 به جای جواب خودم را مشغول مرتب کردن پرده

 . نشان دادم

 لبه ی تخت نشست و سیگارش را توی زیر

 سیگاری شکاند و گفت: داشتی چیکار میکردی

 صدای تلویزیون نمیومد فکر کردم تو هم

 ....خوابیدی



 نگاهش کردم . پر حرص و عصبانیت . تصور اینکه

 این

 همه دود را به ریه هایش فرستاده باشد مو بر تنم سیخ

 میکرد ، با گام های آرامی جلو رفتم . به فیلترهای توی

ختم وبا یک حساب سرانگشتیزیرسیگاری نگاهی اندا  

 !گفتم: ده تا سیگار کشیدی؟

 !من سیگاری ام-

 ولی نه ده تا توی یک ساعت! اونم تایمی که قرار-

 ...بود استراحت کنی

 لبخندی زد و به بالش هایی که به تاج تخت چسبانده

 !بود تکیه زد و گفت: داشتی چیکار میکردی ؟

که به جوابش را ندادم . دلخور تماشایش میکردم  

 . حرف آمد: لباس بپوش بریم یه دوری بزنیم
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 خودش را از تخت پایین کشید ، مه غلیظ کمی سبک

 شده بود ... نفسم در این حجم دود بند آمده بود ، سر پا

 که شد مقابل کمدش ایستاد و گفت: دوست داری با

 !خانواده ام آشنات کنم؟

: هرجور خودت میدونینگاهی به او کردم و گفتم  . 

 اهمیتی به دلخوری ام نداد ،

 زیرسیگاری ولیوان و بطری را با هم بغل زدم و از



 . اتاق بیرون زدم و چند تا نفس عمیق کشیدم

 !این مرد من را دست آخر روانه ی تیمارستان میکرد

 حاضر وآماده به طبقه ی پایین امد زیر لب چیزی

 زمزمه

نی هایش اشاره ای زدم ومیکرد ، به شیشه ی نوشید  

 !گفتم: اینا حتما باید باشن ؟

 . به تو که کاری ندارن-

 !به من که نه ... ولی خب.... چرا بایدباشن ؟-

 چند ثانیه با مکث تماشایم کرد و گفتم: خوشم نمیاد

 برای آروم کردن خودت پناه میبری به این و

 ...سیگار
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 ... آمدم بگویم : من اینجا پس چه کاره ام؟ هویجم

 اما دهانم را بستم . ترسیدم بگوید تو که دل به دل

 ...من نمی دهی

 صدایم کرد : کجایی ؟

 قاطع گفتم: دوست ندارم این طوری خلوت کنی و

 !سیگار بکشی

 .گیج نیستم ظرفیتمو میدونم-

 حیرت زده نگاهش کردم که تازه از تماشای

براق من لذت برد و گفت: االن همچشمهای ُ  



 میخوایم با هم بریم خرید عروسی... میخوام یه کم

 ! شنگول باشم خوشحال باشم

 :با صدایی از ته چاه در جوابش گفتم

 ! کاذبه-
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 کلید را به سویم پرت کرد وگفت: در هم قفل کن ! وبا

زدیک نیشخند رو از من گرفت و از خانه بیرون   . 

 سوار مازراتی شدیم که بیرون پارک شده بود ، روی

 صورتش ماسک زده بود و عینک دودی به چشم

 داشت ، از ظاهر معمولی ام کمی خجالت کشیدم فکر

 اینکه بخواهم با مادربزرگ و باقی خانواده اش آشنا

 شوم باعث شد تا بگویم :میشه بریم خونه ی من یه

 لباس مناسب تر بپوشم؟

- د بریم خرید برای آخر هفتهقرار بو  ... 

 !خب مگه شام نمیریم خونه ی مادربزرگت؟-

 ... نیم نگاهی به من انداخت و گفت: کو تا شام

 ... قبلش میبرمت هرچی الزم داری بخر

 مخالفتی نکردم . یعنی با وجود آن همه ابراز عالقه

 پای هر پستش... دیگر جا برای مخالفتی نبود . هیچ

نج پستی که در اینستاگرام یک میلیونکدام از صد و پ  

 نفره اش ، وجود داشت بدون کامنت من نبود! ان هم



 ...چه کامنتی
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 دوستت دارم .... عاشقتم.... تو بینظیری ! تو فوق

 العاده ای.... فکر کردم این مرد چه دردی میکشد از

 ! دست منی که همه چیز را از خاطر برده ام

 !!! حتی آن اشتیاق و عالقه را

 یک نفر ، به خصوص یک دختر ، تمام محبت قلبش

 را دو دستی تقدیم مردی میکند و بعد طی یک حادثه

 همه
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 چیز را از خاطر می برد ... مرد بیچاره ای که دل

 به دل عالقه ی آن دختر داده چه چیزی عایدش

را درک میکردم میشود؟! حاال بیشتر عجله اش  . 

 اینکه میخواست به یک نقطه ی امن برسیم . زودتر

 کوهپایه را باال برویم و به قله برسیم ... پرچم

 مشترک و ما شدن را روی نوک قله به اهتزاز

 !درآوریم

 مقابل یک ساختمان مرمری متوقف شد وبی توجه به

 تعجب من ، تلفن را دم گوشش برد و گفت: چطوری

 ... هیلدا

ای قهقهه ی مستانه ی زن که در تلفنش پیچیدصد  

 ابروهایم را در هم فرو کردم . شاخک هایم آالرم



 دادند و نیم نگاهی به صورتش انداختم . انگار نه

 انگار دم ظهر آش و الش ترین مرد روی زمین و

 بود حاال با شنیدن صدای جوان زن کبکش خروس

 . میخواند

م .... میفرستمشلبخندی زد و گفت:خیلی خب من رسید  

 . بیاد باال . هرچیزی که خواست انتخاب کنه ... باشه

 .... قربانت
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 صدای بلند زن در فضا پیچید و همین باعث شد ولوم

 تلفنش را کم کند طوری که من دیگر قادر به شنیدن

 .کلمات زن نبودم

 قهقهه ای زد : یعنی موندم هیلی این همه رابط

تهش به هیچ دردی نمیخوری.فعال کاریداری   

 شروع نشده

 شروع بشه چشم .... گلی نامزد ساسانه . دیگه خودت

 کالهتو قاضی کن .... ببین من به نامزد رفیقم اهمیت

 میدم

 یا یه کارکشته توی طراحی لباس با یه فکر قدیمی

 و  ُدمده! دوباره خندید و با چند جمله که از طرف زن

 :شنیده میشد ، تماس به پایان رسید و رو به من گفت

 برو طبقه ی سوم



 هیلدا کمکت میکنه ،ژورنال هاشو نگاه کن ... ببین .

 چه

 . جور لباسی مورد پسندته

 !با تعللی گفتم : مزونه؟
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 آره . کارش خوبه .قبال با هم تئاتر کار کردیم . کارش-

ست ... البته بیشتر لباسطراحی لباس و صحنه ا  . 

 آخرین سریالی که کار کردم اونم حضور داشت توی

 جشن حافظ برنده ی جایزه بهترین طراحی صحنه

 . ولباس شد

 دهانم باز مانده بود و راستین تماشایم میکرد . نگاهی

 به ساختمان و کوچه انداختم تصورم از خرید همیشه

آدم هایی کهبازار بود و پاساژ های شلو غ و تماشای   

 هیجان زده برای تماشای ویترین ها یکدیگر را هل

 میدادند و حاال ... این هم سبک جدیدی بود برای

 ... خودش

 :ازماشین که پیاده شدم شیشه را پایین کشید و گفت

 . یک ساعت دیگه میام همینجا دنبالت
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 ! به ساختمان اشاره زد و گفت: برو طبقه ی سوم

 منتظر ماند که وارد ساختمان شوم و خودش پایش را

 روی پدال گاز گذاشت و ماشین با جهشی از جا کنده



 شد . حس غریبگی بدی داشتم . وارد اسانسور شدم و

 از ظاهرم به خودم گله کردم توی این بیست و چهار

 ساعت انقدر اتفاق برایم افتاده بود که چروک بودن

خیلی به چشمم نمی آمد ومانتو و نخ کش بودن شال   

 حاال ... حاال این آسانسور طالیی ... این محله ... این

 مزون تازه یادم آورده بود من توسط راستین حکمت

 دارم به آدم هایی معرفی میشوم که شاید ظاهرم خیلی

 مهم نباشد اما لباس پوشیدن

 !!!رفتارم قطعا به چشمشان می آید

 برای ثانیه ای فکر کردم که آیا من در حد و اندازه ی

 بازیگر جوان و خوش آتیه تیتری که همه از آن

 راستین را با این عنوان مطرح میکردند ، بودم ؟! یا

 !فقط یه زنگ تفریح به حساب می آمدم ؟

 به محض اینکه مقابل در شیک چوبی ایستادم ، صدای

در باز شد ، زنپاشنه های کفش زنی به گوشم رسید ،   
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 با دیدنم لبخندی زد و درحالی که باایرپادش مشغول

 صحبت بود با دست اشاره زد داخل شوم. فضای

 .داخلی مزون هم به اندازه ی نمای ساختمان شیک بود

 توی سقف آینه کاری شده بود و دیوارهایی که با طرح

 های طالکوب شده
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 کاغذدیواری مشکی و طالیی دیزاین شده بود باعث

 . شد بیش از پیش از لباس و ظاهرم خجالت زده شوم

 روی شزلون مخمل کوب با پارچه ی سیاه و دسته های

 طالیی نشستم که زن باال خره تماسش تمام شد . توی

 سالن بزرگ و وسیع نشسته بودم ... به رگال لباس ها

... 

گاه میکردم.... توی باکس هایتصاویر بازیگران زن ن  

 دیواری ، پر بود از لوح های تقدیر و حتی جوایز

 مختلف.... دو تندیس جشن حافظ و یک تندیس سیمرغ

 ! به چشمم میخورد و لوح های تقدیر خارجی و ایرانی

 تلویزیون ال سی دی بزرگی به دیوار وصل بود ،

هدختری که من را زیر ذره بین گرفته بود و موشکافان  

 تماشا میکرد ، تلویزیون را روشن کرد و از پخش

 شدن صدای ناگهانی موزیک در فضا، یک لحظه سر

 جا ، جا به جا شدم ، تیزر تبلیغ مزون بود .... نگاهم

 به تصویر بود و پناه روشن با آن چشمهای محسور

 کننده به دوربین نگاه میکرد و با لبخند های جذاب و

ه به تن داشت میکشید . هردلفریبش، دستی به لباسی ک  
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 بازیگری که روی فرش قرمز آمده بود و من بعضا

 ... لباسش را دوست داشتم



 . هنر دست های توانمند هیلدا جناب بود

 یک دختر دیگر هم به سمت میز دختر جوان آمد ، لبه

 ی میز نشست و به من خیره شد. خیرگی شان آزار

 دهنده بود .... زن سن وسال دار و بلند قامتی پیش آمد

 با دیدنش
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 از جا برخاستم . لبخندی زد و گفت: خوش اومدی

 آهوی عزیز. راستین از شما خیلی خیلی تعریف کرده

 . خوشحالم افتخار اینو دارم که از نزدیک ببینمت ..

و گفتتشکری کردم و دستش را پشت کمرم گذاشت  : 

 ... از این سمت

 کیفم را برداشتم وزیر نگاه سنگین دو زنی که توی

 سالن بودند وارد دفترش شدم ، من را دعوت کرد تا

 روی مبل چستر سفید رنگ بنشینم ، خودش هم رو به

 . رویم نشست و از تلفن روی میز سفارش قهوه داد

 . پا روی پا انداخت و گفت: خب ... گلم من درخدمتم

ت زده از این همه احترام لب زدم: اختیار دارینخجال  . 

 میدید که من چقدر آشفته و معذبم برای همین ، افسار

 بحث را به دست خودش گرفت و گفت: راستین همه ی

 ما رو شوکه کرد اصالانتظار این خبر ناگهانیش رو

 !نداشتم . کمی شق و رق نشستم و گفتم: چطور مگه؟



اتفاقات دم عید ... یهوبا مکثی گفت: بعد از اون   

 این خبر.... یه کم شوکه کننده بود . اول انصرافش

 از

 .... تلقین.... ارتباطش با پناه روشن
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 خون توی تنم یخ زد . ارتباط با پناه روشن؟! احمقانه

 بود که من به عنوان نامزد راستین حکمت به یک

بل اتاقطراح لباس موفق معرفی شوم و روی م  

 مدیریتش بنشینم وفکر کنم واووو ... راستین حکمت و

 پناه روشن
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 عجب زوج هنری قوی وقابل قبولی میشدند! گیشه را

 می ترکاندند و ارتباط آن ها با هم ... برای منی که فن

 .پناه روشن بودم یک اتفاق جذاب به حساب می آمد

 اتفاقی که ادم ها دوست داشتند بازیگرهای توی فیلم

 واقعا با هم نسبت و ارتباط داشته باشند تا عشق

 .... میانشان را آدم باور کند

 ابرویی باال داد و گفت: به هرحال خوش اومدی و

 راستین رو من مثل یک برادر دوست دارم بس که این

 پسر ماهه

خودشو پیدا با اخالق . خوشحالم که تونسته تیکه ی  

 .کنه . من درخدمتم



 با وجود اینکه حرف هایش باعث شده بود تحت فشار

 باشم اما با آرامش گفتم: دوست دارم یه چند تا نمونه

 کار ببینم. به هرحال چیزی که برای تلویزیون و سینما

 شما کار میکنین یا جشنواره با چیزی که ادم بخواد

 . توی مراسمش بپوشه خب قاعدتا متفاوته

 لبخندی زد و گفت: قطعا .... من هم خیلی ترجیح

 نمیدم توی مراسم فامیلی ، آدم ها یه کم غیرعادی لباس

 بپوشند
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 در چشمهای مزین به لنز زن خیره شدم و دو ژورنال

 پیش رویم گذاشت و گفت: راستین ازم خواست ژورنال

 . لباس عروسمون هم بهت نشون بدم
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 به نظرم آمد یک دستی زد ! میخواست مطمئن

 شود عروسی ای در کار هست یا فقط یک جشن

 ساده

 لجاجت وسرکشی بود یا غرورم اما لبخند زدم و

 گفتم: خوشحال میشم من لباس عروس از جنس

 !ساتن و میپسندم

 هومی کشید و گفت: اتفاقا چند مدل خیلی ایده آل برای

 تو



 ... اندامت دارم که پیشنهاد میکنم بهت

 بلند شد و از توی کتابخانه ی توی اتاقش، دو سه تا

 آلبوم دیگر برایم آورد و همان لحظه در باز شد ، یک

 دختر با اخم و تخم وارد اتاق شد و قهوه رامقابلم

 گذاشت

 !توی صورتم گفت: شما نامزد آقای حکمت هستین؟

مهایش میدیدمحرص و حسادت واضحی را در چش  . 

 لبخندی زدم و بابت قهوه تشکر کردم . زندگی

 خصوصی من به او قطعا ربطی نداشت و البته

 !!! زندگی خصوصی راستین هم
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 هیلدا جناب ، ژورنال عروس را پیش رویم گذاشت و

 دیدم که صورت دختری که توی اتاق مانده بود سرخ

ست جلو بردم و ژورنالوکبود شد . با لجاجت ، د  

 لباس عروس را اول باز کردم که دختر با گام های

 .بلندی از اتاق بیرون رفت و در را کوبید

Romanbooki 2کالکت 

795 

 :هیلدا نفس عمیقی کشید، رو به رویم برگشت و گفت

 این سبک لباس رو برای فرمالیته پیشنهاد میکنم ... و

 !این هم برای مراسم اصلی

وت کردم . ما حتی درمورد اینکه چهنفسم را ف  

 . مراسمی داشته باشیم هم حرفی با هم نزده بودیم



 نگاهی به لباس انداختم . خوشبختانه نسبتا پوشیده

 :بودند... درحالی که زن با دقت وراندازم میکرد گفت

 اگر بهم تاریخ دقیق وبگی من میتونم تا اون موقع یه

نملباس بر مبنای اندامت برات حاضر ک . 

 سرم را باال گرفتم و به کت و دامن ارغوانی رنگی

 که با یک روسری از طرح های اسلیمی ست شده

 . بود اشاره زدم و گفتم: من از این خوشم اومده

 با تعجب گفت: تو روز عروسیت میخوای

 !ارغوانی بپوشی

 !خندیدم و گفتم: روزخواستگاریم

 هیلدا از حدس اشتباهش خندید و من هم لبخند زدم

 وگفت: اکی همین؟! قطعی ؟! نمیخوای مدل های

 بیشتری رو ببینی؟

 آنقدر معذب بودم که دلم میخواست هرچه زودتر فرار

 ... کنم و برگردم
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 :سرم را تکان دادم و زن کد را یادداشت کرد و گفت

چطور؟خب لباس محضر یا جشن  ! 
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 پیراهن سفید آستین کلوش ساده مدل ماهی را که سر

 شانه اش به یک گل سینه ی پر مزین بود و ساده ترین

 :لباس ژورنال به حساب می آمد را نشانش دادم و گفتم



خیلی این ساده است-این ....   . 

 لبخندی زدم و زن یک مدل دیگر را نشانم داد و

مینمصر گفتم: ه  ... 

 :هیلدا به ناچار کد آن هم یادداشت کرد و گفت

 ... برای محضر یا

 . سرم را تکان دادم وگفتم: همین دو تا

 کفش یا کیف مناسب هم میتونم خودم برات فراهم کنم-

 از برندهای معتبری که هستن .... سری تکان دادم و

 . گفتم: باشه

یاز توی تلفنش پیج اینستاگرام کفش های زنانه ا  

 رانشانم داد و یک کفش نقره ای ساده انتخاب کردم ، از

 اینکه زود انتخاب میکردم و به حرفهای دیگرش بی

 اهمیت و بی توجه بودم از دستم توی همین زمان کم

 عاصی شده بود

 برای آن لباس ارغوانی رنگ هم یک کفش سورمه ....

 ای با پاشنه های سه سانتی نشانش دادم . یک

د و گفت: باشهنفس عمیق کشی  .... 
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 از انتخاب هایم شات گرفت و گفت: چیز دیگه ای الزم

 نیست ؟! برای لباس فرمالیته ات خودم یه کاله مناسب

 و تور برات طراحی میکنم ... میتونم اندازه ی سرتو



 بگیرم؟
Romanbooki 2کالکت 

799 

 بلند شد و با متر اندازه ی سرم را گرفت

 وگفت:مطمئنی نمیخوای بدوزی ؟! لباس ها فردا به

 دستم میرسه .... سایز سی وشش ؟

 سری تکان دادم ، اندازه ی سرم را یادداشت کرد و

 گفت: هر دو رو پس فردا برات به آدرس راستین

 ارسال میکنم . اگر سایز سی و شش هر دو لباس

 مشکلی داشت حتما بیار مزون تا الزم بود اصالحات

نجام بشهروش ا  . 

 لبخندی به تعارفش زدم وگفتم: ممنونم شما لطف دارین

 بدون صرف قهوه به سمت در اتاق راه افتادم اما در .

 آخرین لحظه گفتم: فقط جسارتا دستگاه کارتخوان دارید

 .که کارت بکشم

 از حرفم مات شد ، برای چندثانیه فقط توی صورتم

از خیره ماند .پرداخت کردن جنس خریداری شده  

 !نظرش مانعی داشت که اینطور گیج و منگ بود؟

 .لبخندی زد و گفت: قبال حساب شده عزیزم

 راستین در این مورد به من چیزی نگفت ... اگر-

 هم حساب شده فکر کنم بهش برگردونین بهتر

 باشه
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اینه مکثی کرد و گفت: منظورم از اینکه حساب شده  

 که من و راستین خودمون با هم حساب کتاب داریم و

 ...از این نظر

 میان حرفش آمدم و هرچه گفت موافقت نکردم ،

 درنهایت پای میز منشی اش ایستادم ، کارت را کنار

 دستگاه کارتخوان گذاشتم وهیلدا جناب در نهایت

 رضایت داد ، رقمی که گفت باعث شد مغزم سوت

ده بود که کارتم موجودی قابلبکشد و خدا رحم کر  

 قبولی داشت ، حساب کردم و با عزت و احترام

 بیشتری که برایم خرج کرد ، تا دم آسانسور من را

 مشایعت کرد و درنهایت وقتی وارد کابین شدم ، میله

 ی زیر آینه ی چسبیده به کابین را در میان مشتم فشار

 . دادم .... زانوهایم میلرزید

 وارد کوچه شدم ، از ندیدن مازراتی ، لبم را میان

 دندان هایم نگه داشتم ... کمی تعلل کردم وقتی دیدم که

 نیست ، بی مقصد ، به سرکوچه حرکت کردم . کمی

 ... دیگر ماندم
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 شاید حدود پانزده دقیقه... بی اهمیت به ماشین هایی

سوارم کنند ، خودم را برایم بوق میزدند و میخواستند  



 به چپ و راست میکشاندم ... دست به سینه شدم و بی

 اهمیت به رعد و برقی که زد و بارانی که گرفت، زیر

 . سایبان مغازه ای که کرکره اش پایین بود ، ایستادم

 تلفنم را برداشتم تا شماره اش را بگیرم اما در نهایت

ده! منمنصرف شدم . فکر کردم خب کمی دیر کر ...  

 از مزون زود آمدم . به
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 سنگ فرش پیاده رو زل زده بودم که دو پسر جوان از

 دویست و ششی که ده دقیقه ی پیش برایم بوق زده بود

 . و محلش نداده بودم پیاده شدند

 خیابان خلوت بود و همان دو مغازه ای که این سو و

ایشان پایین بودآن سوی خیابان بود ، هردو کرکره ه  

 وحشت زده از خلوتی خیابان و نزدیک شدن دو .

 پسر جوان که سن و سالشان به زحمت به بیست و

 . یکی د وسال میخورد ، خودم را مچاله کردم

 با جیغ الستیک های مازراتی به سمت ماشین دویدم که

 ... یکی گفت:اوه جون بابا میری به صاحب مازراتی

حشت زده روی صندلی جلوبغض به گلویم نشست . و  

 خودم را نشاندم که صدای خش دارش آمد : مزاحمت

 شده بودند . تصور اینکه به عنوان یک بازیگر برود با

 آن دو تا جوان الغر مردنی دست به یقه شود و اگر



 کسی از او فیلم یا عکسی بگیرد ، باعث شد لب بگزم

 ...و بگویم: نه نه برو . بریم . کجا بودی

م . کمربند را بستمعطسه زد  . 

 هنوز حرکت نکرده بود ، درحالی که خون خونش را

 میخورد ، دیدم کمربندش را باز کرد خواست پیاده

 شود
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 که گفتم: جان آهو هیچی نشده ! تا خواستن چیزی

 ...بگن تو رسیدی

 .... مردد بود . دویست وشش هم با فاصله ایستاده بود

 پس فردا یه نفر ازت یه عکس بگیره .... آبروت بره_

 !چی؟! هان؟

 :نگاه مشکی رنگش روی صورتم نشست و لب زدم

 ... آبروی تو آبروی منم هست

 بریم دیگه_

 بریم تا من برم خونه ام لباس عوض کنم ... تا بریم .

. بریم . به خدا همه چی خوبهخونه ی مادربزرگت ..  

.... 

 دویست و شش گازش را گرفت و رفت ، یک نفس

 راحت کشیدم و سر دردناکم از بابت این فشار را به

 !پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم: کجا رفتی ؟



 یه کار کوچیک داشتم لباس سفارش دادی. سرم را-

 تکان دادم و برای اینکه هیلدا جناب مبادا کالهبرداری

ند یا راستین حکمت خیال کند بابت پولش با او ماندهک  

 ام گفتم: خودمم هزینه اشو پرداخت کردم تو به هیلدا

 .چیزی پرداخت نکن
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 کمربند را زد و با چشمهای گرد من را نگاه کرد ،

 !چانه باال دادم و گفتم: چیه؟

 !برای چی حساب کردی ؟-
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 خب باید حساب میکردم . تو چرا باید حساب میکردی-

 ؟! چند ثانیه به من نیم نگاهی انداخت و در نهایت دیدم

 که کناره های چشمهایش چین خورد اما آن لبخند

 . واضح را روی لبهایش ندیدم

 از کارم راضی بودم ... فکر اینکه به خاطر من چشم

 روی شهرتش میبست و میخواست سر آن دو جوجه ی

 مذکر را به طاق بکوبد باعث شده بود حال دلم عجیب

 خوب باشد . بی اراده لبخندی زدم و گفت: میخندی

 فسقلی

 . ماشین و فروختم

 با اینکه تعجب کرده بودم اما سعی کردم به روی

 !خودم نیاورم و گفتم: جدی ؟



گفت، تا آخر ماه همسر تکان داد و با تک سرفه ای   

 . باید خونه رو تخلیه کنم . اونجا هم فروختم

 پشت چراغ قرمز مانده بودیم . با حال غمباری که به

 صدایش داد و متضاد با لبخندش بود گفت: بیچاره شدیم

 .اللخون والخون شدیم آهو! بی مکان شدیم !

 !از جمله ی آخرش خندیدم و گفتم: خونه ی من هست
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 !شیطون! ببین چیکار میکنی بامن _

 سرم هنوز درد میکرد ، به خانه میرسیدم حتما یک

 .مسکن میخوردم ، نگاهش کردم و گفت :نگران نباش

 . یه سراتو برداشتم بی ماشین نمونیم

 ولی خونه دیگهکال رفت... باید بریم سمت شهریار _

 کارای دانشگاهت اکی شد یه واحد نزدیک...

شگاهت میگیرم ، که برای رفت و آمدت راحتدان  

 !باشی.... خوبه ؟ موافقی؟

 آب دهانم را قورت دادم وگفتم: هیچ وقت انقدر راحت

 زندگی نکرده بودم که به اشاره ای همه چیز فراهم

 بشه . لبخندی به لبش آمد : منم همینطور.... ولی آدم

 عادت

 میکنه . به بدبختی عادت میکنی به خوشبختی هم

 ... عادت میکنی



 در تایید حرفش گفتم: آره واقعا ... ادماکال عادت میکنن

 زمان درمانگر خوبیه . آدم همیشه میتونه رو زمان .

 . حساب کنه

 ... زمان فقط یه چیزی و درمان نمیکنه-

 ابروهایم باال رفت: چی؟
Romanbooki 2کالکت 

809 

 عاشق بشی... عشقت بره ... این و نمیتونی بسپاری-

 ....به زمان که خوب بشی ، بشی همون آدم سابق
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 لبخندی زدم و گفتم: راستین حکمت همینقدر احساساتیه

 یا چون دستی به نوشتن هم داره اینجوری حرف میزنه

 ؟ در چشمهایم ثانیه ای زل زد و گفت: بده احساس

 خرجت کنم؟ دوست نداری؟

دوست داریچانه اش را منقبض کرد و گفت:   

 !همیشه جدی و بد اخم باشم؟

 نه اتفاقا .... همینطوری باشی خوبی. ... سرحال رو-

 به

 . راه ... قبراق

 یه کار تبلیغاتی گرفتم . یه تیزر میخوام برای یه_

 هتل حاضر کنم ... نگاهش کردم و گفتم: چه

 ...خوب

 . میخوام یه پیشنهاد بهت بدم-



 . گوشم با توئه-

دال گاز گذاشت و همانطور کهپایش را روی پ  

 ماهرانه و مارپیچی از میان اتومبیل ها الیی میکشید

 گفت: میدونی که من بیکار شدم . ممنوع الچهره ام

 !بی هوا پرسیدم: راستی چرا ؟ ...

Romanbooki 2کالکت 

811 

 به جای جواب گفت: مهم نیست . بیکارم و این بیکاری

من در مدیوم سینما به شدت آزار دهنده است .... البته  

، 

 تئاتر و تلویزیون ممنوع التصویرم اما در رسانه ی

 . مجازی ممنوعیت تصویر من عمال غیر ممکنه

 بیکاری یعنی بی پولی.... البته معنیش این نیست که

 من االن
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 هیچی ندارم که بخورم و بخرم و بپوشم.... اینطوری

وسال دیگه میرسم به این نقطهبخواد پیش بره قطعا تا د  

 که نخرم و نخورم و نپوشم!!! یه کار بهم پیشنهاد شده

 . که برای یه هتل پنج ستاره تیزر حاضر کنم

 مشتاق ادامه ی حرفهایش بودم که مکثی کرد ، چندثانیه

 از روبه رو غافل شد و آنقدری که فضای اتوبان اجازه

 میداد به من نگاه کرد و درنهایت گفت: واقعیت من

 تصمیم دارم یه فیلم از روز عقدمون حاضر کنم . و رو



 تو حساب کردم ... با توجه به اینکه داریم ازدواج

 میکنیم و خب این خبر به لحاظ روانی قطعا روی

 مخاطب های راستین حکمت تاثیر میذاره اما به لحاظ

. و میخوام از تو یه نشونیمالی برای من سود داره ..  

 به اهالی هنر بدم

 میخوام که موافقت کنی تا این تیزر و بر مبنای ...

 کلیپ روز عروسیمون بسازم . یه سری لوکیشن تو

 ... ذهنمه

 ... که دوست دارم با هم بریم ... ازت ویدئو بگیرم

 و البته همه ی اینهایی که گفتم منوط به اینه که تو
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 موافق باشی و اگر بخوای همه چیز خصوصی

 برگزار بشه میدونی که رو حرف تو خدا هم نمیتونه

 حرف بزنه

 جمله ی آخرش باعث شد صدای ضربان قلبم را

 !عمیق بشنوم
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 این ماهیچه ی به قدر مشت گره خورده درست در

 . گلویم می تپید

گرداند و فکر کردم اوچشمهای نافذش را به سمتم بر  

 از همه چیز میتواند ایده بگیرد و بسازد و شم اقتصادی

 اش آنقدری در این موضوعی که مطرح کرده بود



 جاری بود که ابراز مخالفتی نمیتوانستم بکنم . دنیایش

 سینمایی بود و من .... من مجنون این دنیای سینما

 بودم ! رنگ و

ه به جای اینکهلعابش طوری من را جادو کرده بود ک  

 ناراحت شوم یا احساس ناخوشایندی داشته باشم در

 کمال خونسردی از پیشنهادش استقبال کردم و ذوق زده

 شدم! فکر اینکه برای یک هتل درجه یک ، یک

 ویدئوی تبلیغاتی حاضر کنیم که در این ویدئو من هم

 شرکت داشته باشم ... آن هم به عنوان عرو  س یک

 هنرپیشه ی جذاب راستین حکمت .... برایم به شدت

 شوکه کننده بود و غیر

Romanbooki 2کالکت 

815 

 قابل باور . یک اتفاق مجلل و لوکس بود . تصورش

 ... باعث میشد تن و بدنم از این همه شکوه بلرزد

 ! جدی جدی شبیه سیندرال شده بودم

 حاال همه ی دخترها ، ویدئوی من را با سوپراستار

 می توانستند ببینند ... عجیب بود . مزه اش ، با مزه

 ی اتفاقاتی که تا به حال تجربه کرده بودم آنقدر

 متفاوت بود که نمیدانستم دقیقا به چه چیزی تشبیهش

 !کنم
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 :درحالی که جایی مقابل خانه ام متوقف میشد گفت



یدوست دارم روی این موضوع خیلی خوب فکر کن ... 

 . این کلیپ هیچ ربطی به مراسم یا جشن ما نداره

 صرفا قراره ساخته بشه برای پخش شدن در فضای

 مجازی و تبلیغ هتل. دوست ندارم از گزینه ی دیگه ای

 استفاده کنم . اون موقع تو زن منی ... و برام مهمه که

 ....تو توی اون تیزر باشی

 ما قراره عروسی پر سر و صدایی داشته-

شیم. لبخندی زد : خب دوست نداری جشنبا  

منظورم اینه که-بگیریم؟!   ... 

 نمیدانستم منظورم را چطور برسانم . نگاهم میکرد ،

 لبخندی زدم و گفتم: یعنی عقد میکنیم و جشن میگیریم؟

 .یه جشن با فامیل ها... اگردوست نداری که هیچی-

یه نگاهش کردم و لب زد: فقط از اینکه یه بار عقد کنیم  

 ... بار عروسی اصالخوشم نمیاد .کال یه کاسه باشه

 ! بازم نظر ت برام محترمه

 با مکثی گفت :میتونم ببرمت ترکیه رو کشتی

 عروسی بگیریم .... هان؟! یه جشن عقد تو ایران

 .... و ....
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 وسط حرفش گفتم: وای راستین نه نه . نمیخواد چه

 خبره ... چی میگی ؟



 نگاهم کرد و گفت: خب دوست دارم خیلی خاطره

 . انگیز باشه برات
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 فکر کردم او دیگر چه جور آدمی است ؟! یعنی من

 عاشق همین بریز به پاش هایش بودم که راه به راه

 !قربان صدقه اش میرفتم ؟

کاسهنفس عمیقی کشیدم و گفتم: همون به قول تو یه   

 .یه جشن کوچیک و خودمونی ....

 وخجالت زده گفتم: من اونقدر فامیل ندارم .کال پدرم یه

 خواهرش زنده است و اقوام دور همه شهرستان و این

 ...ور و اون ور

 لبخندی زد و گفت: فکر کردی من کی ام؟ پسر

 !رئیس جمهور یا نخست وزیر ؟

فسرش را تکان داد و گفت: باز حاال مفصل تر حر  

 میزنیم . درمورد تیزر خوب فکر کن دوست ندارم تو

 !فشار باشی یا بابتش عجوالنه فکر کنی باشه؟

 . این جمله را بیش از ده بار تکرار کرده بود

 دزدگیر را زد، تعارفش کردم داخل شود، با فائزه خانم

 جوری رفتار کرد و احوالپرسی که انگار سی سال

انه شدم ، یک حماماست این زن را میشناسد . وارد خ  

 تند وفرز کردم و بعد موهایم را خشک کردم، بلوز



 کاربنی و شلوار همرنگش را به تن زدم ، یک مانتوی

 گلبهی عبایی روی بلوز و شلوارم پوشید م ودرحالی که
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 شالی از ترکیب رنگ گلبهی و کاربنی به سرم می

 انداختم ، جلوی آینه ایستادم

 لوازم آرایشم را روی کنسول ریختم . میخواستم ...

 جلوی
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 خانواده اش خوب ظاهر شوم . دست هایم میلرزید و

 وقتی رژ را به لبم چسباندم یک لحظه از جلوی چشمم

 رد شد

 یک خاطره ی خیلی دور و کدر ! که نمیدانم چرا ...

 یادم افتاد .... من به تصویر راستین حکمت در

 تلویزیون آب

 ! .... دهانم را پرت کرده بودم

 : فصل یاز دهم

********* 

 عالیه با سینی چای مقابل دختری که کنار دست امیر

 نشسته بود ، خم شد ، خجالت زده دستش را باال

 . آورد و گفت: دست شما درد نکنه

انداز کرد و سینییک دور سیر صورت دختر را ور  

 چای را به سوی راستین گرفت، لبخند دوستانه ای



 حواله ی عالیه کرد و گفت: دستت درد نکنه .... افتادی

 . تو زحمت

 عالیه پشت چشمی برایش نازک کرد و رو به نازنین

 ... زهرا گفت: پاشو دختر . پا درد شد

 نازنین زهرا نوچی کرد و گفت: میدونی چند وقته

 نیومده
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 اصالدیگه نمیبینیمش.... حتی تو تلویزیون هم کم ...

 !نشونش میده
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 آهو لبخندی به رویش پاشید و دخترک حاضر جواب

 فورا از این نگاه مستقیم سواستفاده کرد و لب زد: تو

 ... میخوای زن داییم بشه

ی جمعگونه هایش فورا رنگ گرفت و صدای خنده   

 . بلند شد

 بی بی گوهر ، درحالی که به پشتی قرمز رنگی تکیه

 زده بود و پاهایش را دراز کرده بود گفت: مادر از

 ...جمع ما به دل نگیری

 خجالت زده گفت: نه حاج خانم . ببخشیدا شما هم

 . امشب کلی افتادید تو زحمت

 .... چه زحمتی . تا باشه از این زحمت ها-

 سر وصدای بچه های هانیه از اتاق به گوش میرسید



 ! ، هانیه با تشر گفت: چه خبره تو اون اتاق

 راستین زانویش را تا زد و درحالی که دست به

 لیوان چایش میبرد گفت : خوبی ؟

 نگاهش سنگین باال آمد در جواب راستین لب زد: خوبم

 چایش را نزدیک لبهایش کرد و گفت: االن میریم ...

... 

 . عجله نکن . بهم خوش میگذره-

 راستین لبخندی به صورتش زد و اکبر آقا رو به

 !راستین گفت: از کار و بار چه خبر ؟
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 راستین نفس عمیقی کشید. ... گوهر انگار به همه

 اولتیماتوم داده بود جلوی عروس تازه وارد، حد و

فظ کنند . هرچند که با وجود آن خانهحدودشان را ح  

 ای که اجر به آجرش باال میرفت بینشان آتش بساعالم

 شده بود اما این مخاطب قرار گرفتنش ، باعث شد تا

 لبخندی بزند و بگوید: کار بدک نیست . اوضاع خوبه

... 

 رضا که با او صمیمی تر بود گفت: خبری از فیلم

 !جدید نیست ؟ سلایر مالیر نداری ؟

 آهو دستی به پیشانی دردناکش کشید و راستین در

 جواب رضا گفت :فعال که نه .... حاال کار و بار



 ... خوبه . بهترم میشه

 . اکبرخان لب زد: توکل به خدا

 نگاهش روی آهو چرخید و گفت: شما از خودت بگو

 با وجود آن سردرد کشنده لبخندی به لب آورد و .

ستن ... خودممگفت: پدرم راننده ی تاکسی ه  

 ....دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 هانیه لبخندی زد و گفت: پس خوب شد دیگه یه ماما

 هم داریم تو فامیل... من برای این یکی مزاحمت

 !میشم خانم دکتر
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 آهو لبخند زد: دکتر که نیستم کارشناسم . انشاهللا

 . به سالمتی فارغ بشید
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 هانیه تشکری کرد و آهو دست جلو برد ، لیوان را

 برداشت و گوهر میان صلوات هایش گفت: خدا رو

 . شکر که باال خره این روزها رودیدم من

 دستهایش را رو به سقف گرفت و لب زد : الهی

 ....شکر

 بعد از صرف چای وشیرینی و چند پرسش و پاسخ، دم

بود که به درخواست راستین از جا دمای ساعت یازده  

 بلند شد ، سرش همچنان گیج میرفت و سعی میکرد رو

 پا باشد ، فکر اینکه میان این جمعیت بخواهد غش کند ،



 . موجب اضطراب بیشترش میشد

 گوهر رویش را بوسید و گفت: الهی خوشبخت و

 عاقبت بخیر بشی مادر . من پسرمو به تو میسپارم

.... 

آبرو داری کرد، لبخند زد و درنهایت به جان کندن  

 وقتی با همه خداحافظی کرد ، تا رسیدن به ماشین نفس

 . را در سینه نگه داشت که نقش زمین نشود

 راستین که پشت فرمان قرار گرفت و از کوچه بیرون

 !آمد به سمتش چرخید و گفت: حالت خوبه؟

 . لب زد: خوبم
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یف بود که راستین چراغ داخلصدایش آنقدر ضع  

 :ماشین را زد و دقیق در صورتش خیره شد و گفت

 ...چرا پس انقدر پریشونی؟ هیچی شام نخوردی
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 لبخندی زد و گفت: خیلی سرم درد میکنه . از عصر تا

 ... حاال

 میگفتی خب نمیرفتیم .... از عصر داری تحمل میکنی-

 !؟

 آهو به نگرانی اش باز لبخند زد و گفت: هیچی نیست

 گفتم خوب میشه ولی االن همش جلوی چشمهام سیاهی

 میره



.... 

 . میریم االن بیمارستان-

 پایش راروی گاز فشار داد و آهو مصرانه گفت: به

 . خدا خوبم . اونجوری نیست که نتونم تحمل کنم

 بخوابم تا صبح خوب میشم بریم بیمارستان چه

 !کار.... االن کلی عکس وفیلم میگیرن ازت

 نفس عمیقی کشید و گفت: دعوا نکنیم که عکس وفیلم

 نگیرن ازم... بیمارستان نریم که عکس وفیلم نگیرن

 ازم

 چی میگی آهو ؟! حال تو مهمتره یا پخش شدن ....

 عکس
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 .و فیلمای من؟! اصالبه جهنم . دارم میرم کلینیک

فورا گفت :نه تو رو خدا ... به خدا خوبم ، بریم آهو  

 خونه

 یه ذره میخوابم سرم سبک میشه ... امروز دو بار .

 دوش گرفتم زیر بارونم یه کم موندم عصر شاید بخاطر

 !اونه . احتماال سرما خوردم

 یک نفس پرحرص کشید و گفت: حالت بد بشه من

 !میدونم و تو
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به عصبانیتش زد و گفت: خانواده ات خیلیلبخندی   



 گرم و صمیمی بودن! مخصوصا بی بی گوهر. خیلی

 ماه بود . عین فرشته ها .... سادگی وبی شیله پیله

 .بودنش... منو یاد مادرم انداخت

 قول میدم خیلی بهت محبت کنه . اونقدر که یه کم _

 درحد خیلی کوچیک جای خالی مادرت دیگه توی ..

نشه قلبت حس  

 !صدای راستین آمد : پس خانواده ام خوب بودند ؟

 .... آره .... من دوستشون داشتم . صمیمی ..مهربون-

 !خنده ی بلندی کرد و گفت: جدی؟

 . اره . ادم های محترمی بودند-

 ریموت در پارکینگ را زد ، از رمپ پایین رفت و

 پشت پراید متوقف شد و گفت: ممنون که امشب و

 . اومدی و با همه ی کاستی ها ازشون تعریف میکنی

 . این بزرگ منشی تو رو میرسونه
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 آهو اخمی کرد ، با این اخم ، درد پیشانی اش شدت

 .... گرفت. راستین لب زد: چی به سرت اومده

 هیچی خوب میشم . نگران نباش . بعد از این-

تمتصادف خیلی از این سردرد ها داش  . 

 باید یه چکاپ کلی بشی... اینطوری نمیشه .فردا-

 . میریم دکتر



 انقدر این جمالت را قاطع به زبان آورد که ابراز

 هرگونه مخالفتی را از او گرفت

 چشمهایم را بسته بودم . در مردمک هایم سوزن

 . فرو میکردند و توی سرم نبض میزد

ز کنصدایم کرد: آهو ... خوبی؟ یه لحظه چشمهاتو با  ... 

 دلم میخواست جوابش را نمیدادم اما خفه فقط برای

 اینکه از درصد نگرانی اش کم کنم گفتم: خوبم بخوابم

 . خوب میشم

 نفهمیدم کی از اتاق رفت . پیشانی ام را انگار زیر

 . خروار خروار آجر گذاشته بودند

 در اتاق باز شد

 .... لبخندی به رویم پاشید و گفت: اینو بذار دهنت
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 درجه را توی دهانم فرو برد ، ساکت بودم . پایین تخت

 ایستاد و گفت: حیف این انگشتهای کوچولو نیست به

 .زور چپوندیشون توی این کفش نوک تیز

 با صدای بوق درجه ای که توی دهانم بود ، از

 شرش خالص شدم ، ابرو درهم کشید وگفت: بله

گفت: برات دارو میارم االنتبم داری ! و با اخم   . 

 دستم را زیر گونه ام گذاشتم و به پهلو شدم، تشک نرم

 و رخت خواب خنک ... وادارم میکرد زودتر پلکهای



 . سنگینم را روی هم بگذارم

 کنارم نشست و گفت: آهو برات شیر بیارم ؟

 از تصور اینکه توی این معده ی پر ، چیزی بریزم

 اسید معده ام تا گلو باال آمد و از قیافه ی مشمئزم

 . لبخندی زد و گفت: باشه . پس فقط قرص میارم برات
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 از اتاق که بیرون رفت ، تحکم کالمش کمی جان به

 . من داد و دستم را زیر بالش بردم و پلکهایم را بستم

ومیخواستم بخوابم . احتیاج به یک خواب عمیق   

 ...طوالنی داشتم

 ... خوابی بدون بیدار شدن

 دلم میخواست ماریا بود . دستش را به پیشانی ام

 میکشید

 برایم آن الالیی ارمنی زیبایش را میخواند ... دلم

 برای بوی تن مادرم تنگ شده بود . برای وقتی که با

 هم و در کنارهم روی یک تشک میخوابیدیم . یک

 . قطره اشک از پلکم افتاد

 بی بی گوهر من را یاد ماریا انداخته بود . مهربانی

 ...اش

 خلوص چشمهایش... آن سادگی اش ، باعث شده بود

 حفره ی تشکیل شده ی توی قلبم ، عمیق و دردناک



 . به نظر برسد

 بینی ام را باال کشیدم.

 .گلو درد هم به کل دردهای تنم اضافه شده بود.

اینطوری فسقلی یه ربع زیر بارون موندی :_  

 سرماخوردی؟
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 . لبخندی به لب آوردم وگفتم: ببخشید
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 اخم کرد و گفت: خدا ببخشه . چرا عذرخواهی

 ...میکنی

 جان نداشتم جوابش را بدهم. قرص را به خوردم داد ،

 وادارم کرد تا لیوان را سر بکشم دمای آب نه سرد بود

 نه گرم... رفع تشنگی گلویم را سبک کرده بود ، پتو

 .را روی تنم کشید که لب زدم: گرمه

 بی حرف کمی پتو را از روی تنم عقب راند

 دیگر آن لحظه خودم را به خدا سپردم و گفتم هر اتفاقی

 !بیفتد دیگر مهم نیست من فقط میخواستم بخوابم

م .... همانپلکهایم را باز میکنم ... در خانه ی خودمانی  

 خانه ای که ماریا برای اینکه دیوار سالنش را سبز

 روشن کند و پرده هایش را حریر سفید ، بارها و بارها

 با فرخ دعوا کرد و دست آخر پدرم رضایت داد که

 ماریا یکی از
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 النگوهای ظریف سفیدش را بفروشد و هر غلطی که

 !!! دلش خواست بکند

ه رنگ شد ... انگار من و مادرم در تکه ای ازخانه ک  

 بهشت بودیم و آن تکه از بهشت ، جهنم فرخ امانی بود

 که به در و دیوار ناله میزد و غر میزد و میگفت: سبز

 !!! هم شد رنگ

 پلک هایم را بستم ، دلم میخواست در و دیوار خانه ام

 سبز باشد ! و

ز  ِ  

 سب

بز  ِ  

 همه سبز باشد همه جایش س

ه هایش حریر های سفید و مبلهایش شیری باپرد  

 کوسن های رنگارنگ! ... صدای داد و نعره می آمد

 فرخ سیلی ....

 نمیزد ... مشت گره خورده اش را توی سر ماریا می

 کوبید و میگفت: به درد نخور ! زنیکه ی به درد

 نخور!!! پلک هایم را باز کردم ... مادرم کنارم بود

جه ی غریبه و فارسی کم جان ولبخند میزد با آن له  

 کلمات دست و پاشکسته اما پا به پای من مشق مینوشت



 . یک قطره اشک از چشمانم افتاد ...

 صدای یک غریبه آمد : نگران نباشید ... تا فردا

 . بهتر میشه
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 چه کسی نگرانم بود؟ جز مادر ، مگر کس دیگری هم

 میتوانست نگران آدم باشد؟! هیچکس نگران من نبود

... 
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 حتی برای پدرم هم مهم نبود این روزها کجا هستم و

 ...کجا شب را روز میکنم

 . نگران نباشید "هه" . هیچ کس نگران من نبود

 پلکهایم را محکم روی هم فشار دادم صدای آشنا آمد

بابا حرف نمیزنی ؟درد داری ؟! .... آهو،  : ! 

 . پدرم هیچ وقت با این محبت من را صدا نزده بود

 ... چقدر با این صدای صمیمی و مردانه غریبه بودم

 نفسم را به سختی میان سرفه های سوزناک از سینه

 !بیرون کردم و گفت: من چیکار کنم حالت بهتر بشه؟

 پریشانی و التماسی که در صدایش موج میزد وادارم

کهایم را باز کنم . پریشان بود و موهایشکرد پل  

 . ژولیده شده بود

 نگاهش کردم که با لبخندی گفت: بیداری بابا ؟! کاش

 .واقعا پدرم بود



 :اشک از گوشه ی چشمم آرام ارام حرکت کرد و گفت

 بگو چیه

.... 

 خواستم بگویم از غصه است ... از دلتنگی... از بی

تم و ناله زدم: سرممادری.... اما فقط پلکهایم را بس  

.... 
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 سرم راتوی بالش فرو کردم . لحظه ای پلکهایم را باز

 کردم از دیدن ماریا که من را تماشا میکرد و لبخند

 میزد

.... 

 نگاهش کردم ... سیر به صورتش زل زدم و صدایش

 زدم

 !مامان ... اومدی ؟

** 

 پلکهایم از بابت نمک اشکهایم به هم چسبیده بودند ، به

 سختی از هم جدایشان کردم ... گلویم سنگین بود اما

 سردرد و بدن دردی نداشتم . هر دو دستم زیر گونه ام

 بود و از دیدن یک زن که روی صندلی نشسته بود و

 چادر به کمر داشت و جوراب روی پیژامه ی گل داری

پایش هم اتفاقا دراز بود روی صندلی به پا کرده بود و  



 مجاور ، کتاب دعا در دست داشت و روسری مشکی با

 . حاشیه ی طالیی اش روی شانه هایش افتاده بود
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 نگاهش به من افتاد ، عینک را الی کتاب گذاشت

 و درحالی که لبهایش به دعا بود هنوز لبخندی به

 . رویم پاشید

را بست و با صدای مهربانی خطابم کردکتاب دعا   : 

 !الحمد هللا بهتری مادر ؟

 از خجالت اینکه من دراز کشیده و او نشسته بود، خودم

 راباال کشیدم . بلند شد ، درحالی که گام های آرامش

 حالی ام میکرد از زانو درد شکایت دارد به سمتم آمد و

 .گفت: دراز بکش مادر هنوز جون تو تنت نیست

از این وضع گفتم: ببخشید تو رو خدا ندهشرم  ! 

 ... یادم افتاد سالم نکردم

 ..تند گفتم: سالم صبح بخیر

 ... سالم به روی ماهت ... به چشمون سیاهت-

 از آهنگ صدایش لبخند زدم و درحالی که میخواستم

 !از تخت پایین بیایم گفتم: شما خوبین؟

 .... من خدارو شکر خوبم-

 بی بی گوهر دست به زانویم کشید و گفت: بذار برم

 ...برات صبحونه بیارم یه کم قوت بگیری
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 قبلش دست به پیشانی ام گذاشت و گفت: خدا روشکر

 دیگه سرت هم داغ نیست . برم خبر خوش بدم

 .مشتلق بگیرم

 مثل بچه ها خندید و از اتاق بیرون رفت . به سرویس

دلم میخواست حمام کنم رفتم ،  

 زیر دوش آب داغ ایستادم و پلکهایم رابستم

 جلوی آینه ایستادم و مسواک زدم . از دیدن وسایل

 اصالحش که نمیدانستم دقیقا هرکدام به چه دردی

 میخورند مسواک را توی دهانم نگه داشتم و هرکدام از

 آن اسپری

 مواد آبی و استوانه های سورمه ای تیره و مشکی را

 . بو کشیدم
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 یک اسپری را توی هوا فشار دادم که از بیرون

 زدن خمیر ریش وحشت زده آن را زیر شیرآب

 . گرفتم . مثل یک خامه آمده بود بیرون

 کمی دیگر امتحانش کردم و کف دستم خالی اش کردم

... 

 درحالی که با انگشتهایم با آن خمیر ریش که به من

می داد بازی میکردم صدای مردانه اش حس برف را  

 .... آمد . بلند بلند توی اتاق نامم را می خواند : آهو



 ... آهو .... کجایی؟ آهو

 وحشت کردم ، به در اسپری و قوطی و استوانه هایی

 که درست زیر آینه چیده شده بودند نگاهی کردم و با

 هول همه شان را سر جا گذاشتم که صدای تقه به در

آهو عزیزم اونجایی؟ آهو جان؟! بابا در و وا کن آمد:  

 ببینم خوبی.... تو که کشتی منو تو این دو روز ! دو

 !روز ؟

 !امروز سه شنبه بود؟

 مات شده مسواک را توی جا لیوانی گذاشتم دهانم را

 شستم

 در حمام را باز کردم که از دیدن صورت آشفته و

 .خسته اش با ان ته ریش دو روزه حیران شدم
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 من دو روز بود که توی عالم خودم نبودم؟! چند

 باری بیدار شدم .... خوب یادم بود دارو میخوردم و

 بعد .... یعنی همه اش به خواب گذشته بود؟

 از دیدن چشمهای قرمزش و موهای ژولیده اش لب

 :زدم

عیه ؟راستین این چه وض  

 لبخندی زد و گفت: خوبی؟ بهتر شدی؟ امروز برات

 وقت سی تی و ام آر آی گرفتم . عصری میریم



 ...دکتر

 از حرفهایش شوکه ماندم و گفتم: ولی حالم امروز

 . خیلی بهتره

 ... اخمی کرد و گفت: صدات گرفته

 خسته گفت: دو بار بهت سرم زدن ... ویتامین ... دارو

الن بهتری؟! چیزی نخوردی ؟! بیاآنتی بیوتیک . ا ...  

 ... بریم پایین

 ... بیا صبحونه بخور

 سری تکان دادم

 ویروس های لعنتی مشامم را طوری آلوده کرده بودند

 که حتی با این عطر سنگین هم نمیتوانستم رایحه ی

 . مردانه اش را درست و حسابی حس کنم
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درش روی میز افتاد و ادکلن را سر جایش گذاشتم که  

 در گرد و الماسی شکلش ، قل خورد و از روی میز به

 . زمین و سپس تا زیر تخت غلت زد
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 دوال شدم فاصله ی تخت با زمین کم بود و نمیتوانستم

 زیرش را ببینم دستم را زیر تخت بردم خواستم در

پارچه عطر را از آن زیر بیرون بکشم که دستم به یک  

 !خورد . این لباس متعلق به من نبود

 یک چراغ در ذهنم روشن شد ... شاید دلیل پرتاب آب



 دهان به تصویر راستین حکمت ... شاید آن دستهایی که

 راه نفسم را گرفتند ... شاید این همه عذابی که در

 چشمهایش حس میکردم بابت همین باشد .... به من

 خیانت کرده بود

 بعد از صرف صبحانه ی مفصل ، از فرنی تا

 شیربرنج و حلیم ... ظروف را جمع کردم . پای

 سینک ایستاده بودم که صدای راستین آمد : نمیخواد

 .....تو بشوری

 از جا برخاست و دیدم بی بی گوهر تشرش زد: یه لقمه

 تو غذا بذار دهنت آخه .... امیر مادر انقدر منو خون به

 . جیگر نکن

سینک را بست و گفت: برو بشین شیر  . 
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 :اخم کرده بودم .بی هیچ دلیل موجهی... با کنایه گفتم

 ! همش سه تا دونه لیوان و قاشقه

 . نگاهش به من سنگین شد از نو شیر آب را باز کردم

 بی بی صدایش زد: راستین مادر... بیا بشین سرمیز تو

این دنبال بهانه است دخترم باز شکم خالی بلند شدی ؟!  

 اسکاچ را به مایع ظرفشویی اغشته کردم و نگاهم را .

 . باال کشیدم زیر چشمهایش گود و کبود شده بود

 موهای باال ی پیشانی اش کمی بلند شده بودند و توی



 صورتش می آمدند

 :در حالی که دقیق و موشکافانه تماشایم میکرد گفتم ....

ه ی خدا رو چرا انقدر حرصبرو یه چیزی بخور بند  

 میدی

... 

 . گرسنم نیست-

 .... آب دهانم را قورت دادم . نمیتوانستم لبخند بزنم

 نمیتوانستم بگویم حتما باید چیزی بخوری... آنقدر

 عصبانی بودم و کفری که نمیدانستم بعد از شستن

 ظرفها دقیقا برنامه ام چیست؟! من در این خانه چه

یدممیکردم؟! صدایش راشن : 
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 بازم سرت درد میکنه ؟-
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 از اینکه اخم و تخمم را به درد ربط داده بود لبم را

 گزیدم

 نمیدانستم چه بگویم . چطور بگویم... هرچند که .

 حدسش چندان کار

 ! سختی نبود

 !صدایم کرد: آهو

 آن آهویی که از لبهایش بیرون آمد جانی از جان های

 .... مانده در تنم گرفت . دردناک و از ته چاه



 آب پاشیده به باال ی ابرویم را با سرشانه پاک

 ... کردم و گفتم: نه

 .ثانیه ای در صورتم خیره ماند

 ابروهای در هم تنیده ام را تماشا میکرد و بهت و

ثانیه به کنکاش چهره ام ناباوری وادارش کرد تا چند  

 ادامه دهد تا بتواند چیزی از زوایای صورتم بیرون

 ... بکشد اما

 ! نمیتوانست

 یک نفس عمیق از من گرفت وگفت: چی

هیچی-شده؟!   ! 

 کفری لب زد: هیچی نشد

 حرف. جوابش را ندادم و لب

 :زد
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 ...خوب نیستی

رو پیششون بشینبدعنق جواب دادم: چرا خوبم . ب  

 ... زشته
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 !چرا تو ژستی؟-

_ چرا ؟! چی شده ؟-میشه بری؟  ! 

 :آنقدر چرا و چی شده تحویلم داده بود که کفری غریدم

 . هیچی . بعد صحبت میکنیم . االن برو بذار تنها باشم



 درخواستم را انقدر قاطع به لب آوردم که و باال خره

آشپزخانه بیرون برود ، بی بی عزمرضایت داد تا از   

 رفتن کرده بود ، فهمیدم طی این دو روز مثل یک

 ... منجی یک فرشته ی نگهبان کشیک من را داده است

 تر و خشکم کرده است ... بغلش زدم و چند ثانیه در

 بغلش ماندم . راستین روی مبل نشسته بود و سرش به

 پشتی مبل بود و به سقف نگاه میکرد . بی بی نصیحتم

 کرد و گفت: این دو روزه اخالق نداره گله نکن ازش

 مادر .بخوابه خوش اخالق میشه یه چیزی هم بده

 بخوره . کوچیکم بود باید دوره میفتادم دنبالش یه چیزی

 ! بذاره دهنش

 لبخندی به نگرانی های مادرانه اش زدم و خاطر

که مراقب هستم ... هم مراقب خودمجمعش کردم   ... 

 هم مراقب او
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 . راستین تا پایین مشایعتش کرد
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 جمله ها در سرم جوالن می دادند جمله هایی که آخرش

 مغزم را می جویدند . پشت میز صبحانه ایستاده بودم و

نگاه میکردمبه ظروف مانده و کره ای که آب میشد   . 

 در ظرف حلیم را گذاشتم و قابلمه ی کوچک فرنی را



 .توی یخچال بردم

 ... این بار خانه اش را خوب نگاه میکردم . دقیق تر

 ....توی یخچالش .... توی فریزرش... کابینت هایش

 حضور

 هیچ زنی را حس نکرده بودم! این خانه سر تاپایش

 !صد در صد مردانه بود

و مرغش سوا نشده بود! همان هاییبسته های گوشت   

 که از فروشگاه میخرید را مستقیم در فریزر میگذاشت

 بدون اینکه ران ها یا سینه های مرغ را جدا جدا یا

 ! بخش بخش کند

 یا بسته های فلفل دلمه ای خرد شده و هویج حلقه

 حلقه شده و انواع و اقسام سبزی ها ... از کرفس تا

تا آش و غیره در قرمه سبزی تا کوکو سبزی  

 فریزرش نبود! هرچه بود همگی بسته های آماده ی

 فروشگاهی ! برایش آشپزی کرده بودم و کل خاک

 آشپزخانه را برده بودم ... خاک روی هود را که
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 انگار یک سال تمام بود کسی آن را دستمال نکشیده

 !!!بود

 یا تمیز کردن سینی فر ... یا پیدا کردن قالب کیک که

 !در دورترین نقطه از آشپزخانه بود
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 یعنی این آشپزخانه برایش اهمیتی نداشت؟

 سرم یک عالمه سوال داشت . دیگ زودپز سواالتم

 درحال انفجار بود و میدانستم اگر بترکد کل دیواره

های له ولورده های مغزم میشود از سوال  ! 

 ! میگی چته یا یه جوری از توی ذهنت بکشم بیرون_
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 جوابش را ندادم . دلم نمیخواست عصبانی باشد .... این

 را عمیقا نمیخواستم بعد از د و روز پرستاری از من

... 

 وقت دکتر گرفتن برای من... زا به راه کردن

خوابیدنش! من آدممادربزرگ سن و سال دارش... ن  

 بی رحمی نبودم

 یک زهرخند تحویلم داد و گفت: برو دیگه ! چرا

 معطلی . اگر میخوای بری االن برو و دیگه هیچ وقت

 ! نباش اینجا ... در هیچ شرایطی

 سرش را تکان داد وگفت: عجب ... میگی چیکار

 کنم؟! دقیقا باید چیکار کنم اصالبه من چه ... تو

ا اومدی وسط زندگی من . حاالخودت پاشدی جفت پ  

 هم همونجور که یهو اومدی یهو هم برو! دردش کمتره

 . باور کن .

 به سمت پله ها رفت... درحالی که سالنه سالنه



 خودش را باال میکشید ... کمرم را به لبه ی میز

 چسباندم به قامت خم شده اش که از پله ها باال میرفت

چه چیز اشتباه نیم نگاهی کردم ... چه چیز را به  
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 گرفته بود . چرا نمیفهمیدم . فهمیدن هایم به کجا ... به

 !کدام سفر بی بازگشت رفته بودند
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 دست وصورتم را شستم . کمی آب خوردم و در نهایت

.... 

 بایک لیوان لیموناد خنک به طبقه ی باال رفتم .... اتاق

 طبق انتظارم دوباره پر دود شده بود . هرچند که نسبتا

 به موقع رسیده بودم . توی زیر سیگاری فقط یک فیلتر

 مصرف شده بود و ان نخ دوم میان انگشتهایش که تازه

 .روشن کرده بود

 !اول تو بگو چرا انقدر قاطی و عصبانی هستی_

 انتظار داشتم جواب ندهد . خودم را آماده کرده بودم تا

 به

 قول خودش نازش را بکشم اما با صدای دو رگه ای

 :گفت

 بعدش تو میگی ؟

 . سر تکان دادم

 لیموناد را به دستش داد م و خواستم آن نخ سیگار را



 از چنگش دربیاورم که نداد و گفت: بذار اینو بکشم

 . تموم بشه

 پوفی کردم و راحت تر لبه ی تخت نشستم و گفتم: خب

 !چی شده؟ ...

- سابقمو زدم نامزد  ! 

 !فکم به پایین سقوط کرد
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 :کامی از سیگار گرفت و به سقف زل زد و گفت

 ! نمیخواستم بزنمش ولی خب زدمش

 حیران لب زدم: زنده است؟
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 ... خندید . با صدای بلند ... خنده اش هیستیریک بود

داد و گفت نفسم را حبس کردم و سرش را تکان : 

 لبش شکافت ... یکمم خون دماغ شد . ولی خب

 . آخرش یه

 .... نامزد سابقت ... یعنی... مثال-

 :نگاهم باال آمد سوالم را نتوانستم سر هم کنم که گفت

 چند سال پیش میخواستمش. بعد نشد... ازدواج کرد

 شوهرش بدهی باال اورد رفت بدهی ها افتاد گردن این

 با هم تو یه پروژه هم بازی شدیم .... بدهی هاشو .

 تسویه کردم ولی

 دوباره میخواد با من شروع کنه و خب امروز انقدر ...



 گنده تر از دهنش حرف زد که نتونستم تحمل کنم

 زدمش ! نمیخواستم بزنمش... حداقل اونطوری مثل

 سگ نمیخواستم بزنمش! تو مریض بودی حالت خوب

فت هنوز بیدار نشدی.... منم کل دقنبود .. گوهر گ  

 !ودلیمو سر اون خالی کردم

 ... دلسوزی ام شدت گرفت .برای یکی از جنس خودم

 نفسم راسنگین بیرون دادم که آرام گفت: خب تو بگو

... 
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 یه چیزی پیدا کردم تو اتاقت . اذیتم کرد . ناراحت-

 . شدم

 ...خواستم بهم توضیح بدی

یگارش را توی زیر سیگاری شکاند و پرسید: چی؟س ! 

 ! یه لباس زنونه ! میخوام بدونم ... مال کی بوده-

 ...پوزخندی زد و گفت: تو میری موز میخوری

 برچسبشو

 میکنی میندازی کنار... بعد اون برچسب و بهت میدن

 میگن یادته تو چه روزی چه ساعتی کدوم موز از یه

 !دسته رو خوردی ؟

لش خشکم زداز مثا . 

 با نگاه پیروزمندانه ای گفت: فقط همین ؟! مشکلت االن



 !این بود؟

 !مشکلم باید چی باشه؟-

 لبخند کجی زد و گفت : نمیدونم ... گفتم شاید با خیلی

 چیزها از من مشکل داری... تو کل کابوس هات و

 ! هذیون هات داشتی به من بد و بیراه میگفتی

 . قلبم ریخت

و گفتم: چرا ؟ ضربانم تند شد ! 

 شانه باال انداخت و گفت: نمیدونم . تو داشتی

 ....کابوس میدیدی
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 بی هوا پرسیدم: چیو از من پنهان میکنی ؟! چیو ازم

 !قایم میکنی راستین ؟
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 جرعه ای از نوشیدنی اش سر کشید و گفت: خیلی

 چیزها

.... 

 چشمهای سرخش ، نگاه کالفه اش... پریشانی و

 ....آشفتگی اش... و به اضافه ی همه ی اینها تپش قلبم

 باعث شد

 ... تا سوالم را درنطفه خفه کنم . میخواستم بپرسم

 ....اما سکوت کردم .شاید در زمان مناسب تر

 دست دراز کردم تا زیرسیگاری ، پاکت و



م داری ؟! ازفندکش را بردارم که گفت: تو دوست  

 . سوالش یکه خوردم

 چند ثانیه تعلل کرد تا جوابش را بدهم . نمیدانستم . یک

 . حسی بود یعنی نمیشد نباشد ... در من حسی بود

 حسی که فراموش شده بود ... شاید به کما رفته بود اما

 . عالئم حیاتی قوی ای از خودش بروز میداد

دروغ نمیخواستم وانمود کنم حسی نیست چون یک  

 محض بود! حسی بود ... و بودنش بهتر از نبودنش

 .بود
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 !سوال بعدی را بی هوا پرسید: به من اعتماد داری؟

 جواب این یکی را می دانستم . داشتم . اگر میگفت

 !شب است ... باور میکردم

 سرم را تکان دادم و گفت: اگر ازت بخوام ... به حاال

وابت چیه ؟فکر کنی... ج ! 

 متوجه نمیشم مگه دارم به حاال فکر نمیکنم؟-
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 ... به حاال یعنی ... االن ! یعنی تو االن زندگی کن-

 ! تو حال

لبه ی پاتختی نفس عمیقی کشیدم لیوان را باز نخورده  

 ... گذاشت و گفت: من اگر حافظه امو از دست میدادم

 دلم میخواست هیچ وقت ندونم که رویا مادرمه و چه



 ! گندی به زندگیم زده! دلم میخواست هیچکس بهم نگه

 دلم میخواست همه بهم کمک کنن که هیچ وقت به یاد

 نیارم ... خیلی دلم میخواست جای تو بودم آهو ! یه

 . بخشی از زندگیمو فراموش میکردم و بیخیالش میشدم

- ه ام بشم . اونم مهمترین گذشته اینمیتونم بیخیال گذشت  

 که ..... من توش مادرمو ازدست دادم . مادر من آدم

 !بدی نبود راستین

 !من معنی مادر خوب و میدونم با این که نداشتم-

 آه عمیقی از سینه ام در آمد . نفس عمیقی کشید ... چند

 تا پشت سر هم... انگار ریه هایش دچار کمبود اکسیژن

ند هرچه هوا توی ریه هایش میفرستادشدید شده بود  

 .جوابگوی نیاز بدنش نبود

 به صورت کبودش زل زدم و
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 گفتم: نمیتونم مادرمو ... فراموش کنم ! خیلی کار

 سختیه . اون برام خیلی عزیز بود .... خیلی جاش

 !خالیه تو قلبم

 ! میان حرفم گفت: تونبش قبر کردی
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 .برای ثانیه ای از شوک خشکم زد

 باال ترین ولتاژ ممکن برق را هم به من میزدند تا این

 .حد بهت زده نمیشدم



 صدایش آمد و به گوشم رسید: جنازه ی مادرتو از

 قبرستون مسلمون های شیعه ... با کمک بهارک و یه

 مرد گورکن ، بیرون آوردی... بردیش یه آرامستان

 !متعلق به ارامنه و اونجا دفنش کردی

 لبخندی به لب آورد و در حالی که کماکان به چشمهایم

 زل زده بود گفت: برای همین بهنام مجبورت کرد تا

 عقدش بشی... تهدیدت کرد تو به من البته گفته بودی

 که اززندان رفتن یا تبعاتش نمیترسی اما از اینکه

بهش تعلق ندارهمادرت دوباره برگرده به جایی که   

 واهمه داری برای همین زیر باراون به قول خودت

 خفت رفتی... تمام دورانی که با هم شروع به تئاتر

 کردیم من ازت یه عالمه سیگنال میگرفتم .... پالس

 های مثبت فکرکردم خوبه

 نفس عمیقی کشید و گفت: حس کردم یعنی فهمیدم

وی اونمیتونیم با هم شروع خوبی داشته باشیم . ت  
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 وانفسا من درگیر فیلم بودم و تو درگیر بهنام ..بهم

 نگفته بودی که
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 شوهر داری حاال شاید نه چندان رسمی ولی خب من

... 

 من زیر دست زنی بزرگ شدم که خیلی به این چیزها



زباور داره و نمیتونم چشمم وروی باور و اعتقادی که ا  

 بچگی باهاش بزرگ شدم ببندم با این وجود وقتی بهم

 گفتی خیلی عصبانی شدم اما بهت کمک کردم آوردمت

 توی خونه ام خواستم ازت محافظت کنم . خواستم

 امنیت داشته باشی... خیلی نمونده بود ... شاید فقط

 ... بیست و چهار ساعت

 پدرت و بهنام اومدن اینجا ... دعوا شد تقریبا یه

روریزی اساسی که اگر به بیرون درز میکرد قطعاآب  

 ... من دیگه هیچ وقت نمیتونستم سرمو باال بگیرم

 بحث باال گرفت پلیس اومد من به جرم اینکه یه زن

 شوهردار رو توی خونه ام نگه داشتم بازداشت شدم

 کال خیلی....

 اتفاقات افتاد . یه عده ازم فیلم گرفتن ... و در نهایت

ون ماجراها که خوشبختانه تنها شانسی کهبه خاطر ا  
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 داشتم این بود که به فضای مجازی درز پیدا نکرد ،

 فقط پروژه

 تلقین و از دست دادم . یه کم حرفهای سیاسی و بعد هم

 یک سال ممنوع التصویر شدن! بدترین قسمتش البته اینا

 ! نیست ... چون تو همون شب تصادف کردی

 .... لطفا دیگه ادامه نده _



 ...با تحکم گفت: مرگ یه بار شیون یه بار
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 . مانعش شدم . التماس جاری در چشمهایم را دید

 سکوت کرد . پوفی کشید و من کف دستم را به سینه ام

 . فشار دادم

 :چشمهایم میسوختند ... با صدای گرفته ای لب زدم

واقعا حقیقت دارن؟اینایی که میگی...  ! 

 !چیزی رو به خاطر آوردی؟-

 سری تکان دادم و گفتم: هیچی ! انگار داری یه قصه

 ی تلخ برام تعریف میکنی که اصالدیگه دلم نمیخواد

 ! بقیه اشو بشنوم

 ودستم را جلوی دهانم نگه داشتم و بی اراده هق هقم

 ... کل فضای اتاق را پر کرد

 :سرم را خم کردم و گفت

گریه میکنی ؟چرا  ! 

 . میان گریه ام خندیدم و اشک هایم را پاک کردم

 !راستین حیرت زده گفت: داری میخندی ؟

 بینی ام را باال کشیدم و گفتم: گریه و خنده ام قاطی شد

 خیلی خوبه که مادرم االن جاییه که .... فکر کنم ....

 روحش آرومه ! همیشه بهم میگفت دوست داره کنار

ه های خودش دفن بشه .... خوشحالمنیاکان و همرا  



 براش

 .... اینکار و کردم
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 ... خوبه _
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 کاش پی زندان و به تنم میمالیدم و عقدبهنام-

نه-نمیشدم ... بهت نگفته بودم ؟!   ! 

 :با مغزی که دوباره درد گرفته بود ناله کردم

 .... تصور اینکه پدرم و بهنام اومده باشن اینجا و-

 ... آبروریزی.... وای خدای من

 !همشون گذشته و تموم شده-

 اشکم را پاک کردم و گفتم: اینا رو چرا بهم زودتر

 !نگفتی ؟

 ...گذشته ی تلخی داری دلم میخواد در امان باشی-

 حتی از افکار غم انگیز... دوست دارم یه زندگی شاد

ت بسازم که هیچی باعث نشه این روزا رو به یادبرا  

 ....بیاری

 ....اگر بخوای بقیه اشو بشنوی

 میان حرفش گفتم: نه ... امروز دیگه پر شدم ! دیگه

 !ظرفیتم تکمیله .... میشه منو ببری سرقبر مادرم ؟

 سر قبر واقعیش؟! تو میدونی کجاست ؟

 . در چشمهایم زل زده بود



نگاهم میکرد و حرفی نمیزد بدون هیچ واکنشی فقط  

.... 
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 به صورت خسته اش نیم نگاهی کردم و دست از

 خودخواهی برداشتم و گفتم: البته وقتی یه کم

 ....استراحت کردی و یه چیزی خوردی

 لبخند کمرنگی لبهایش را احاطه کرد . دلم میخواست

ره شدمعمیق بخندد .... چند ثانیه فقط به صورتش خی  

. 

 به چین های خفیف کنار چشمهایش.... به خط لبخند دو

 . طرف لبهایش که ته ریش از رزولوشنشان کاسته بود

 به ابروهای مشکی رنگ و چشمهای سیاهش خیره

 !ماندم . چشمهایش جهان تاریکی بود ... خیلی تاریک

 ! بیش از اندازه تاریک

موهاینگاهم به موهایش رفت چند تار سفید البه الی   

 سیاهش به چشمم آمد ... چند تا باال ی پیشانی.... چند تا

 کنار شقیقه ی چپ... چهار پنج تایی هم کنار شقیقه

 راست

 به چانه اش خیره ماندم و دو تا دانه ریش سفید ...

 . میان ته ریش سیاهش دلم را ماالمال از درد کرد

 نمیدانم چرا به نظرم می آمد هیچ وقت موی سفید



 . نداشته یا شاید ... مثل امروز انقدر دقیق نشده بودم
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 !زمانی که عقد بهنام بودم منو آوردی اینجا؟-

 ... آره-

 هرچه میخواستم سوالم آخرین باشد باز چیز دیگری

 متولد میشد و اشک دوباره در چشمهایم حلقه زد: که

 ازم مراقبت کنی ؟

فت : خیلی مراقب خوبیلبخندی به لب آورد و گ  

 نبودم . تو تصادف کردی کاری ازم برنیومد حتی

 ! درست نفهمیدم کی یا کجا

 ! مهم نیست حاال که زنده ام-

 ! زنده باش-
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 لبخندی زدم و گفتم: وبعدش... بعدش مادرت مراقبم

 !بود . هرچند به زور و اجبار تو نه ؟

در یک نفس عمیق جوابم بود و  

 چشمهایش باز زل زدم و گفتم : تو نجاتم دادی... واقعا

 نجاتم دادی... من در جواب این لطفت باید برات چیکار

 کنم راستین؟

 : فصل دوازدهم

******* 

 ساسان با سینی محتوی شیر قهوه وارد سالن شد ، روی



 کاناپه ی سه نفره ی چرمی دراز کشیده بود وسرش

روی میز قرار داد و روی یک کوسن بود . سینی را  

 :دستگاه پی اس فور را خاموش کرد که صدایش آمد

 . بیدار بودم
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 ساسان لبه ی میز نشست ، سینی را با انگشت

 !روی شیشه به جلو کشاند و گفت: اوضاع مرتبه ؟

 با دیدن شیر قهوه خودش را باال کشید ، چهار زانو شد

 و چنگی به موهایش که روز به روز بلندتر میشدند زد

 ! و گفت: نه

 نمیخوای یه آف به خودت بدی؟ یه سفر برو ... با-

 ... آهو

 پوزخندی زد و گفت: تا عقدش نکنم که نمیشه رفت

 ! لب دریا

 ساسان خنده ای کرد و گفت: داری عقدش میکنی دیگه

... 

- ودختره دو دله شک داره . تردید کل وجودش  

 گرفته نمیتونم زورش کنم که ... میتونم ؟

 دست جلو برد و فنجان شیر قهوه را برداشت ، ساسان

 ... با آرامش گفت: بهش بگو همه چیزو

 !چی بگم؟-



 ساسان خودش را کمی جلوتر کشید و گفت: اینطوری

 خودتو داری از بین میبری... یه نگاه به قیافه ات بنداز

نه معتاد شدی ... خیالهرکس تو روببینه خیال میک .  

 میکنه از غصه ی ممنوع الچهره شدنته که به این روز

 ....افتادی
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 مگه غیر از اینه-
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 ساسان بی حوصله گفت: انقدر اذیت نکن راستین . یه

 دوزار به فکر ماهایی باش که به فکرتیم غمتو

 ...میخوریم

- ی دیگه توی لیست هست که فعلتودقیقا جز تو ک  

 ! جمع میبندی

 ... ساسان در صورتش خیره ماند وگفت: من ... ژاک

 روبیک... فیونا ... گلی.... آهو ... گوهرجون ! این

 روزها بشینی پای درد و دل رضا و اکبرخان هم

 !وهللا کم غصه ی تو رو نمیخورن

 !تو میدونی رضا با من چیکار کرده نه ؟-

 ساسان ابرو درهم کشید و گفت: تو خودت خواستی

 اون خونه رو بسازی.... تو خودت به فکرش افتادی

 که

 براشون یه سرپناه درست و حسابی حاضر کنی که از



 بی پولی به جون هم نیفتن تو خودت این تصمیمو

 ....گرفتی

 مگه نگفتی میخوای یه جوری حلش کنی و

باشی ؟! حاالفراموشش کنی و دیگه مزاحم نداشته   

 پشیمونی؟
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 نوچی کرد و گفت: از هیچکدوم از کارهام پشیمون

 !نیستم . نمیخوام جواب بدی و با بدی بدم

 پس دیگه چی میگی... اگر گذشتی که گذشتی ،-

 اگر نگذشتی پس این دوستی خاله خرسه چیه این

 وسط راستین؟! د به خودت بیا ... دختره گناه

 !داره

 زهرخندزد: فقط دختره گناه داره؟! پس من چی... من

 ... چه کاره ام ؟! هیچ کس به فکر من نیست
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 من که هستم . نیستم؟-

 راستین با حفظ زهرخندش گفت: تو هم که رفتی تو

 فیلمی

 که انتخاب یکشون من بودم! یه جوری حرف نزن که

 فکر

بابتش منت نذار کهکنم تمام قد در خدمت منی و   

 هرکسی



 به فکر منافع خودشه ! من مشکلی با اینکه تو ازیه

 چیزی نفع ببری ندارم . خوشحالم میشم داری ازدواج

 میکنی باید کار کنی پول دربیاری خودتو مطرح کنی

 هیچ

 مشکلی نیست مشکل وقتی پیش میاد که تو میای ادعا

 ! میکنی خیلی به فکر منی

زد : نیستم؟ساسان وا رفت و لب  ! 

 !هستی ولی نه اونقدری که سرم منت بذاری-

 سرش را پایین انداخت وگفت: من باید برای شرکت

 .توی اون فیلم ازت اجازه میگرفتم

 بحث اجازه نیست بحث اینه که باید حداقل بهم میگفتی-

 تا قبل از اینکه من از دایرکت های اینستاگرامم بفهمم

 مدیربرنامم دقیقا چه غلطی میکنه! اونم مدیر برنامه ای
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 که از زیر وبم زندگی من خبر داره! حتی از هم خواب

 !!!های مادرم

 ساسان ضربتی سرش راباال کشید . با گونه های

 !سرخ شده فقط صدا کرد : راستین

 راستین چی؟ دروغه ؟! برادرم با دومادش داشتن-

ه کشتن میدادن ... من هر روز داشتم با خیاالتممنو ب  

 حرف
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 ... میزدم! متوهم شده بودم ... چی شد ؟! بخشیدم؟! آره

 حوصله ی دردسر ندارم اونقدر خستم که دیگه

 اصالبهش فکر نمیکنم ... چی میشه ؟ نمیدونم . ولی

بی اینو میدونم که من یادم نمیره ... هیچ تظاهری در  

 تفاوتی درکار نیست عمیقا دیگه به هیچکس هیچ حسی

 !ندارم

 ! ساسان دستی به پیشانی اش کشید وگفت: حتی به آهو؟

 ! لب زد وتکرار کرد :حتی به آهو

 دستش را روی زانوی راستین گذاشت و گفت: تو که

 بی معرفت نبودی ... با اهلی اهلی بودی با وحشی

 ..... وحشی ... این دیگه چه کاریه که

 !میان کالمش گفت: تو خیال میکنی آهو اهلی ئه ؟

 یارو اومد وسط زندگی من .... منو به گند کشید . من

 سرم به

 کار و زندگی خودم بود .... ته تهش غصم این بود که

 با

 !پناه روشن تیتر خبر مجازی نباشم ... حاال چی؟

 ممنوع الکار شدم . آیت ازم آتو گرفته ... دختره

مادرم چه کاره است ... یادش بیاد همه ی اینمیدونه   
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 تیکه های پازل و به هم بچسبونه چی از من میمونه



 :ساسان؟! ساسان با تعللی گفت

 ... نگو داری عقدش میکنی که بعدا دهنشو ببندی-

 دیوونه شدی نه ؟! رسما دیگه باال خونه رو دادی

 رفته
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 راستین دختره گناه داره ... نذار پای آه ونفرین به ....

 . زندگیت باز بشه

 !شدی گوهر ؟-

 ساسان خشک گفت: خودتم میدونی چی میگم .... انقدر

 بهش بها دادی براش به پا گذاشتی... محسن و اجیر

 کردی که چهارچشمی مراقبش باشه ... مادرتو

باشیفرستادی که دو تا چشمم تو خونه اش داشته   

 حاال دختره رو اوردی سمت خودت میخوای عقدش

 کنی که چی ؟! که دهنشو اینطوری ببندی ؟! اینطوری

 .... هم خودتو چال میکنی هم اونو

 برام راهی نذاشته ساسان! برام راهی نذاشته ... من-

 . و ببین . همه چیمو پای مادرم باختم

 ... مادرت به تو چه-

نعره زد : مادرم به من چهاز جا پرید وبا صدای بلندی   

 پس وسط زندگی من دختره چه غلطی میکنه؟ ....

 اومده بود بابت چی یقه ی منو بگیره ؟!!!!!!!! انتقام



 میخواست بگیره؟! به جان گوهر و خدای گوهر.... که

 امروز بهش شک دارم که اصالهست یا نه .... من چه

 کاره بودم که بابت مرگ مادرش آویزون زندگی من
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 شد؟! هی تبصره و بند اورد که دوست دارم و تهش

 چی بود! وجودش ازنوک سر تا نوک پا ... سرتاپاش

 گند بود و گند زد به زندگی من

 اگر بابای عوضی و اون پسرعموی کثافتش سر وکله
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 اشون با یه لشگر پیدا نمیشد در خونه ی من ... االن

 حرف و حدیثی پشت من بود؟! که راستین حکمت جنم

 کار نداره! راستین حکمت نازپرورده است .... راستین

 حکمت

 !!بچه سوسول سینماست .... طاقت کار سخت و نداره

 من بی طاقتم ؟! من کم کار کردم ؟! من کارگری

 !نکردم مگه ؟

 ساسان از عصبانیت ناگهانی اش به آرامی از جا

 برخاست

شده گفت: آروم ... چته ؟! داریم حرف میزنیمکنترل  . 

 - ! میخوام عقدش کنم ببینم کی جلوی منو میگیره-

 عقدش کنی بعد بیچاره اش کنی ؟! میخوای اینطوری

 ...دهن خودتو و اونو سرویس کنی ؟! آروم میشی



 خنک میشی؟! تو که آزارت به مورچه هم نمیرسید

 ... راستین

 !تو که به کسی کاری نداشتی

 :سرش را تکان داد و کمی در نشیمن راه رفت وگفت

 !همه واال به من کار دارن

 این راهش نیست راستین . دختره به خونت تشنه میشه-
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.... 

 االنم به خونم تشنه است یادش نیست ! دکترش گفته-

 این وضعیت موقته ! ممکنه تا شش ماه یا سال آینده

 همه چیز

ک یا حادثه به خاطر بیارهبا یه شو  ... 

 .ساسان مات زده تماشایش میکرد
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 چنگی به موهای پریشانش زد و گفت: تا اون موقع

 . هم وقت دارم بیشتر فکر کنم

 به چی؟! به چی میخوای فکر کنی ؟! داری قشنگی-

 های زندگی با یه هنرمند و نشونش میدی ... میخوای

د از اون باال پرتش کنی پایین؟ اینوببریش باال بع  

 میخوای ؟! تو از رضا و تورج و آیت گذشتی بعد از

 !این دختر بچه نمیگذری ؟

 یک لنگه ابرو باال داد و گفت: کی گفته از اونا



 !گذشتم؟! کی گفته من از آیت درخشان گذشتم ؟

 !اصالکی میگه گذشتم؟

 ساسان به سمت اشپزخانه رفت، لیوان ابی آورد و رو

 به او گفت: یه کم آب بخور داریم حرف میزنیم چرا

 !انقدر زود از کوره در میری

 لیوان را گرفت و به گوشه ی نامشخصی پرت کرد

 ، صدای شکستنش که در فضاپیچید ساسان بدون

 . تحرک ایستاد و نگاهش کرد

: در نهایت این تولبخندی به روی ساسان زد و گفت  

 نیستی که برای زندگی من بخوای تعیین تکلیف کنی یا

 !خط و سرمشق تعیین کنی ....
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 معلومه که نیستم . تو خودت عاقلی... سن و سالی-

 داری

 من چه کاره ام راستین؟! من یه رفیق همیشه بدهکارم

ه پایینبه مرام و معرفت تو .... هرجایی هم بایستم چ  

 چه باال دلم خوشه که تو کنارمی ! به خدا توهم زدی

 که من بی عاطفه ام یا اصالحسی به این حال و احوال

 تو ندارم

 فکرکردی با گلی داره بهم خوش میگذره و تو رو ....

 گذاشتم کنار ؟! فکر کردی اولین قرارداد سریالمو بستم



تو پشتم دیگه تموم شد ..... من تا ابد هرجاباشم میدونم  

 بودی ... تو منو کشیدی باال ! یه راستین حکمت

 کارگردان بود که منو با تئاترهاش معروف کرد! منو با

 سمتی که بهم داد سر زبون ها انداخت . من ته تهش

 میشدم یه کارمند اداری.... اما االن دارم به آرزوهام

 میرسم و اونم فقط باعث و بانیش تویی.... بی تابیت منم

اب میکنه . این حال وروزت ... این پریشونی وبی ت  

 آشفتگی! راستین باور کن تنها نیستی... خیاالتی شدی

 دوباره ! وهم برت داشته که فکر کردی تنهایی یا دیگه

 ! به چشم نمیای که به خدا همش دروغه
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 با احتیاط دستش را روی شانه ی راستین گذاشت و

وم بگیر.... اصالخوب شد اومدی اینجاگفت: یه کم آر  

 میرم دنبال آهو .... به گلی هم میگم بیاد . شب و دور .

 هم باشیم

. 
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 شانه اش را زیر دستش پس زد و گفت: میخوای من

 ...و آهو رو پاگشا کنی

 :ساسان خشمش را فروخورد و با لبخندی تصنعی گفت

 ! سر وقتش

 :نیشخندی زد ، سوئیچ و موبایلش را برداشت و گفت



 !مصاحبت خوبی بود ... کاری باری ؟

 یک قدم از ساسان فاصله گرفت ، به سمت در رفت

 که ساسان بلند گفت: بخوای به این دختره صدمه

 بزنی یا ازش سواستفاده کنی راستین .... به جان گلی

 که اندازه

میگم ! همه تو دوستش دارم میرم بهش همه چیز و  

 . چی و ... هرچی که میدونم

 . همان جا ایستاد

 . با شانه هایی فرو افتاده

 به سمت ساسان برگشت و با لبخندی گفت: میری

 دقیقا بهش چی میگی ؟! میگی پسری که دوست

 ... داره

 مادرش باعث شده پدرت به مادرت خیانت کنه ؟! بعد

ه اشمادرت همه چیو بو کشیده دعوا شده بابات خف  

 !کرده و تو بخشیدی ؟
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 و بلند و هیستریک خندید .... ساسان وحشت زده

 .و هراسان نگاهش میکرد

 خنده اش که بند آمد گفت: میدونی نکته ی جالبش چیه

 ساسان ؟! باباش مادرشو کشته اونو بخشیده فقط

 دیه
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 .... ! مادرشو گرفته

نظرت منصفانه است ؟! به نظرت منصفانه به ....  

 است که من به خاطر رویا بسوزم ؟! حتی به اونم

 . متعهد نیست ! دلم میخواد عق بزنم

 . ساسان کماکان نگاهش میکرد

 دستش را به گردنش کشید و گفت: ها ... خواستی بهش

 بگی... بگو هرچی خرید داره برای خواستگاری و عقد

 میکنه از پول دیه ی مادرشه ... المصب نمیذاره من

 !کارت بکشم میگه عقد با دختره

 خندید و رو به ساسان گفت: اصالمعلوم نیست چند

 چنده ! همش دو به شکه . یه دقیقه میخواد دو دقیقه

 نمیخواد

 هی فکر میکنه ... سواالیه عجیب میپرسه . میگم ...

یبینم نه ! میگم اینهاین بار دیگه یادش اومد ... بعد م  

 دیگه خودشه ... باز میبینم نه ... تو خواب هذیون

 ... میگه

 میگم دید حقیقتو دوباره از نو .... میبینم نه .. نه .... نه

 و سرش را تکان داد و گفت: اصالمن خودم رو هوام !
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 صحرا از اون ور برگشته گفته نمیذاره من یه اب !

گلوم پایین بره ... میخواد به اهو بگه . خب خوش از  



 بره بگه ! به درک ... مهمه ؟! مهمه که بدونه ؟! برای

 من مهمه ؟؟؟
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 ساسان آب دهانش را قورت داد و گفت: نمیذارم با

 این حال رانندگی کنی راستین . سوئیچتو بده هرجا

 . میخوای بری میرسونمت

اد و بی رمق و خسته پوفی کشید ورو به رویش ایست  

 گفت: مهمه بدونه من کی ام ؟! چه نقشی تو زندگیش

 داشتم ؟! پدر قاتلشو بخشیده ... آوار شده رو زندگی

 !من ... من الیق بخشش نبودم ؟

 ساسان سرش را جلو کشید، پیشانی به پیشانی داغش

 گذاشت وگفت: داری خودتو با این عذاب وجدان

 ...میکشی

بگو یا ولش کن ! اینطوری رو زمین و یا بهش  

 ... هوا خودتو نگه ندار

 !اگر بگم ، میمونه ؟! تو گارانتی میکنی بمونه؟-

 ... اگر میمونه میام زمین

 نگاهی به چشمهای قرمزش انداخت و لبخندی به

 لبش آورد و گفت: تو که میخوای بمونه پس چرا

 !میخوای اذیتش کنی ؟

 سرش را عقب کشید . یک سیلی آرام به صورت



 ساسان زد و گفت: برای فیلمبرداری باهات هماهنگ

 .میکنم . به گلی هم بگو بیاد اون روز
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 خواست برود که ساسان بازویش را کشید و گفت: گفتم

 من رانندگی میکنم. دو مین زمان بده لباسمو عوض

 کنم

Romanbooki 2کالکت 

898 

 تقال کرد برود که ساسان محکم تر نگهش داشت و

 :گفت

 اینا همه به خاطر بی خوابیه .... تو داروهاتو

 ...نمیخوری

 جلسه های مشاوره اتو نمیری.... همه چی رو داری

 خودت رفع و رجوعش میکنی! باال خره یه جا کم

 ... میاری دیگه

 ! استرس های قبل از زندگی مشترکه! طبیعیه-

دندان نمایی حواله اش کرد و ساسان به زور او نیشخند  

 را روی مبل نشاند و گفت: بعضی وقتا فکر میکنم تو

 ! واقعا دو شخصیتی باشی

 سرش را به مبل تکیه داد ، پلکهایش را بست و

 ... گفت: شاید باشم

 لبخندی روی لبهایش نمایان شد

 ساعت از ده شب گذشته بود، ساسان هنوز به لواسان



بود ، نیم نگاهی به راستین انداخت و باال خرهنرسیده   

 آن سوال موذی را به زبان آورد و گفت: االن تو

 !خونه ی توئه ؟

 گوشی را از توی جیب درآورد ودر جوابش گفت: هوم

 این موقع شب تنهاش گذاشتی تو اون خونه ی- ...

نگهبان داره ... دوربینم که هست-درندشت !   . 
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 قفل صفحه ی تلفنش را باز کرد درحالی که سرش

 پایین بود ، راستین از دیدن خونی که از بینی اش پایین

 چکید ، دستمال را به سویش گرفت وگفت: این مرتبه

 ....ی چندمه این مدت اینطوری میشی

 دستمال را دم بینی اش نگه داشت ، سرش را عقب

 کشید

خیره ماند و گفت: چیز مهمی نیست به سقف ماشین  . 

 ممکنه به خاطر فشار باشه ... بخوای اینجوری پیش-

 ! بری خودتو رسما به کشتن میدی

 دستمال را توی دستش مچاله کرد ، سرش را دوباره

 پایین گرفت، از دیدن آهو توی آشپزخانه که مشغول

 ... ریختن چای بود بی اراده لبخندی زد

یموی ترش قاچ زده بود، چایتوی یک پیش دستی ل  

 هم تازه دم بود، حتی از پشت صفحه ی مانیتور تلفن



 همراه هم میتوانست عطر چای و لیمو ترش تازه را به

 مشام ببرد ، به محض پر کردن یک لیوان از چای ،

 لیوان دوم را پر کرد ، ابروهایش را در هم فرو کرد

بازاز فضای اشپزخانه فضای نشیمن و سالن را  ...  

 کرد و حضور یک زن در خانه اش ، وادارش کرد تا

 !بگوید : بزن بغل! ساسان مبهوت گفت: چی ؟
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 .گفتم بزن بغل-

 چی شده رد کردم جایی رو ؟ طبق همون لوکیشنی-

 .که دادی دارم میرم
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 !بزن بغل برمیگردیم-

؟ برگردیم کجا؟ ساسان هاج و واج پرسید : کجا  

 .تهران . برو سمت خونه .... میرم برج-

 ساسان میان کالمش گفت: مگه نمیخواستی تورج

 ! و امشب گیر بندازی

 محسن هست الزم باشه خودش تماس میگیره با صد و-

 ده

 .... مهمونیو لو میده البته اگر چیزی همراهش باشه

 رو به ساسان که همانطور بی تحرک پشت رل مانده

 ! بود داد زد: بهت میگم دور بزن

 ساسان ماشین را از کنار جاده به راه انداخت و



 !خونسرد گفت: خیلی خب خیلی خب .... چی شده؟

 !چنگی به موهایش زد و گفت: صحرا خونه ی منه

 !ساسان چشم از جلو برداشت و رو به او گفت: چی؟

 دختره ی احمق ... بهش گفته بودم در و روی-

کنههیچکس باز ن ! 

 ساسان درحالی که دور میگرفت و در الین

 .... مخالف ، حرکت میکرد گفت: زنگ بزن

 !بهش چی بگم؟-

 ... نمیدونم ..... زنگ بزن باهاش حرف بزن-
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 پایش را روی پدال گاز گذاشت، به فضای نشیمن خانه

 اش نگاه میکرد ، آهو با فاصله از او نشسته بود ،

می لیموترش در لیوان چایش چکاند ... خندهصحرا ک  

 هایش ،
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 چشمهای آبی تیره شده اش باعث میشد تا غضب کل تار

 . و پودش را در بر بگیرد

 .. ساسان نفس عمیقی کشید و گفت: تا اونجا خیلی راهه

 . یازده هم نمیرسیم

 شماره ی صحرا را با گوشی ساسان گرفت، درحالی

وی صورتش زوم کرده بود ، منتظر ماند تاکه ر  

 ... تلفنش را پاسخ دهد . اهو اشاره به کیفش زد



 صحرا لیوان رالبه ی میز گذاشت ، تلفن را درآورد

 :و با دیدن شماره لبخندی زد و توی گوشی گفت

 !جانم ساسان!؟ چه عجب... از این ورا

 !!! خوب گوش کن ببین چی میگم صحرا ملکان-

ش آمد : گوشم با توئهصدای مرتعش  ... 

 ! برو جایی که آهو چیزی نشنوه-

 ... همین جا خوبه-

 صدای عربده اش در فضای ماشین پیچید ، دید که

 برخاست ، کمی از نشیمن فاصله گرفت ، به سمت

 راهرویی که در فضای نشیمن را به اتاق خواب طبقه

 ی پایین متصل میکرد رفت و توی گوشی گفت: چته

 ....؟! چرا عربده میکشی
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 من اشتباه کردم به تو سفته هاتو دادم نه ؟! باید-

 نگهشون میداشتم .... ولی میدونی که ازت فیلم

 !دارم

 فیلمی که اصالدلت نمیخواد پخش بشه تو دنیای

 مجازی !!! پس همین االن از خونه ی من گورتو گم

 !!!! کن

- منو پخش کنی... به همه عالم واگر بخوای فیلمهای   

 ادم میگم که توی خونه ی تو این اتفاق افتاد . یه عکس



 از اون قولنامه ... از اون خونه ای که تو اجاره کردی

 !رو دارم

 حاال کارت به جایی رسیده که منو تهدید میکنی؟-

 صحرا خنده ای کرد و گفت: مثل سگ میترسی

میترسی اینراستین . مثل یه آدم احمق زن ذلیل   

 دختره

 همه چیز وبفهمه ! دوست داری بهش بگم که نقش .....

 !تو این وسط چیه؟

 ساسان با سرعت صد و چهل تا میرفت، راستین نفس

 ...عمیقی کشید و گفت: بفهمم چیزی بهش گفتی
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 آبروتو میبرم صحرا ... از دوربین دارم نگاه میکنم

. فقط توی اینستاگرام با یه آی هرچی بگی.... کافیه  

 ...دی فیک

 تمام داراییتو بریزم رو دایره .... بیچاره ات میکنم ! تا

 بخوای ثابت کنی هرچی مدرک داشته باشی از بین

 میبرم

 اون وقت میخوای چه کار کنی ؟! من برگه ی دی ....

 ان

 ای سقط بچه ی تو رو دارم ! حتی میتونم آیتم بیارم

. یه کاری باهات میکنم که تو هیچتوی تیم خودم ..  



 جای دنیا
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 نتونی از این بی آبرویی سرتو باال بگیری !!!حاال

 خوب فکرهاتو بکن ... ببین چزوندن من میرزه یا بی

 !!! آبرو شدن تو

 میدونی چنین بالیی سرم بیاری.... منم جار میزنم که-

 مادر تو چه جور ادمیه ... یا خودت چطوری به

 ! عمل اومدی

 نیشخند زد: خیال میکنی کی حرف عوضی سینما رو

 باور میکنه ؟تو مگه برای خودت آبرویی هم

منو تهدید نکن تا تهدیدت نکنم-گذاشتی....  ! 

 خندید : تهدید ؟! توحتی بلد نیستی تهدید کنی .... رو

 هوا

و درخشان بده بستون دارمحرف میزنی. من با شرافت   

 خبرها رو نخوندی ؟ بروی سایت ایسنا بخون و ببین !

 که خبر جدید ساخت فیلم من با تهیه کنندگی شرافت

 داره کم کم همه جا میپیچه ! تو میخوای منو تهدید کنی

 ؟! وقتی میدونی که شرافت پشت منه ؟! وقتی میدونی

از بین که میتونم با وجود اون دی ان ای بچه ای که  

 رفت حتی آیت هم بیارم توی تیم خودم ؟! من میتونم به

 کسری از ثانیه بیچاره ات کنم صحرا . من بهت کمک
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 کردم ... بارها و بارها ... ازت توقع کمک ندارم

 :ولی.... صحرا با صدای لرزانی گفت

 ! کافی بود فقط بهم یه فرصت بدی-
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 نفس عمیقی کشید و گفت: یک کلمه آهو چیزی بشنوه

 یا بدونه .... کاری میکنم که تا آخرین روز

 عمرت زار بزنی .... این از من برمیاد فکر کنم کامال

 بدونی دارم از چی حرف میزنم! خودتو بیش از این

 جلوی من نشکن .. خراب نکن ... خراب تر از اینش

 ! نکن دزدمونا

مله ی دیگری به زبان بیاورد ، تماسوبدون اینکه ج  

 را قطع کرد و ساسان پرسید: تو واقعا سفته هاشو

 !بهش دادی ؟

 به جای جواب لب زد: از کجا فهمیده ... کی بهش چنین

 چیزی گفته ... اصالاز چی خبر داره که بخواد منو

 ! باهاش تهدید کنه

 ساسان کفری از آن خون لعنتی ای که بند نمی آمد

 برگ دستمالی به سویش گرفت و گفت: راستین داری

 ....نگرانم میکنی چته تو

 ... سرش را تکان داد و گفت: چیزیم نیست

 . دوباره تکرار کرد: از کجا فهمیده



 ساسان پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار داد ،

 راستین نفسش را فوت کرد و گفت: چطور ممکنه

ته انقالب پرهکتاب دیوار تو راس-چیزی بدونه !   ... 
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 اصالپر باشه ! مگه این حوصله داره کتاب بخونه یا-

 !بره انقالب ؟
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 ساسان ابرو باال انداخت وگفت: اهو رو میشناخت

 .... ممکنه یه جوری

 دندان قروچه ای کرد و میان کالمش گفت: شاید

 ! کار بهنامه

- یش تو اموزشگاه آذرخش دیده بودگلی چند وقت پ  

 صحرا رو ... ممکنه از آذرخش پیگیر این شده باشه

 که آهو کیه یا چه کاره است ... یا به قول تو به بهنام

 .... وصل شده و از طرف اون

 دستی به پیشانی اش کشید و گفت: حتی کمک هم

 حالیش نمیشه ! میبینی .... من عاشقش بودم

نیست ... هیچی ازش یادم ؟! دیگه اون حس و یادم  

 . نیست

 کف دستش را به پیشانی دردناکش فشار داد و ساسان

 کفری از این وضعیت گفت: اول میبرمت یه کلینیکی

 !جایی بعد خونه



 :نگاه سرخش را به سمت او چرخاند و ساسان ناله کرد

 ... بابا حال و روزتو ببین . این همه استرس و فشار

تین . اگر میخوای هواشو داشتهآدمو از پا درمیاره راس  

 .باشی باید سرپا باشی
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 . سرپام-

 نیستی داداشم! نیستی.... اینطوری خودکشی میکنی که-

 ....بگی

 میان کالمش تلفن توی دستش زنگ خورد ، گوشی را

 به گوش برد ، صدای مضطرب محسن در گوشش

 پیچید: آقا

.... 

 !جان محسن تویی ؟ چی شده ؟-

 آقا این بار خیلی خالفش سنگینه .بچه ها تو لواسون-

 خبر رسوندن ... مثل اینکه یه معامله ی گنده قراره

 بکنه

 نمیدونم چند بسته .... یکی آمار رسونده بهم که شاید .

 ...سی کیلو اینطورا همراهش باشه ! بلکم بیشتر

از شقیقه گلویش خشک شده بود . یک قطره عرق  

 اش چکه کرد و گفت: فقط خود تورجه؟

 آره آقا . باجناقش نیست ... مهدی تو مهمونیه . به-



 ....من زنگ زد .... گفت اگر میخواین لو بدین

 خودش تماس
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 بگیره به صد و ده اعالم کنه ! فقط همون متاعیه که

متاسمش پیچیده تو مهمونی ها! بچه ها میگفتن س  

 ! جاجرود کشته داده .... ده دوازده تا جوون تو یه شب

 .آب دهانش را قورت داد

 تورج اعدام میشد با این جرم.... یک آن چهره ی

 نازنین

 ... زهرا پیش چشمهایش آمد و نگاه های تلخ عالیه
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 پلکهایش را بست ، بی اهمیت به درد موذی و کشنده

بود و کل سمت چپش را درای که ریشه زده   

 ! برمیگرفت گفت: به مهدی بگو زنگ بزنه

 محسن مضطرب گفت: راستین ...داداش حکمش

 ! اعدامه ها

 زبانش مثل چوب شده بود . دستی به گردن خیس از

 عرقش کشید و گفت: زنگ بزن . بعد خودت هم اون

 خط و روشن نگه دار... اگر کسی با تو تماس گرفت

 بهم خبر بده به سروش میگم از این بابت نگران ...

 !نباش

 نه آقا چه نگرانی ای میدونم مثل برادر بزرگتر پشتمی-



 ....خدا خیرت بده فقط ....

 . به مکثش اضافه کرد

 راستین در این بین پرسید: محسن؟

 !جانم ؟-

 !خدای نکرده... شوهر مینو یا مینا بود .... میگفتی ؟-

 لو

 !میدادی ؟

ا قاطعیت لب زد: اره ... آدم عوضی رو نمیشهب  

 !گذاشت رو سر حلوا حلواش کرد .... میشه ؟

 ... لبخندی زد و گفت: نه
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 کمی روی صندلی جا به جا شد و محسن گفت: بعد

 ... از اینکه زنگ زدم میگم

 . باشه .به نادی جون سالم برسون-
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- داداش .فعالحتما   .... 

 تماس که قطع شد ، ساسان الستیک ها را مقابل برج

 متوقف کرد ، رو به او که خیس از عرق شده بود

 کفری گفت: یا حسین چه بالیی داری سر خودت

 ... میاری راستین

 ! شوهرخواهرمو دارم اعدامش میکنم-

 !ساسان تقریبا داد زد: تو ؟! چی ؟! چی گفتی ؟



به جوابش گفت: مرتیکه فکر بچهراستین بی اهمیت   

 .... اش نیست فکر زنش نیست

 پیاده شد و درحالی که کشان کشان به سمت ساختمان

 میرفت، ساسان ماشین را دوبله پارک کرد و دنبالش

 دوید

 درحالی که زمزمه میکرد: خدا امشب را به ...

 ! خیر بگذراند

****** 

 با صدای چرخش کلید در قفل ، رو به صحرا ملکان

 که نمیتوانستم از زیبایی اش چشم بردارم گفتم: فکر

 . میکنم راستین باشه

 از وقتی با تلفن صحبت کرده بود ، چهره اش در هم

 شده بود و از ان ساک مشکی رنگی که همراه خودش
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بود این بسته را آورده بود دیگر صحبتی نکرد . قرار  

 به راستین برساند و حاال ، در سکوت مطلق رو در

 روی هم نشسته
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 بودیم . نه به آن خوش مشربی ورودش نه به حاال که

 سگرمه هایش در هم بود و کشتی هایش غرق شده

 . بودند

 از دیدن راستین که داخل خانه شد لبخند زدم . امروز



دم . از جا برخاستم ، صحرا کماکاناز صبح تنها بو  

 نشسته بود ، از این حالتش که به پای راستین بلند نشد

 خوشم نیامد ، بی اراده گارد گرفتم . مثل گاردی که به

 محض ورودش داشتم و ساعتی طول کشید تا خودم را

 قانع کنم ، راستین حکمت در هر صورت یک بازیگر

با او کاراست و زنان بازیگر زیادی ممکن است   

 . داشته باشند و نباید آنقدر غیر منطقی رفتار کنم

 جلو رفتم ، لبخندی به رویش پاشیدم که همانطور

 . مجسمه شدم

 صورتش خیس عرق بود و پشت لبش رد خون و

 روی پیراهنش هم رد خون به چشم میخورد . قیافه ی

 آش والشش وادارم کرد سالم به زبانم نیاید و تند

 !بگویم: چی شده ؟

 . در چهره ام چند ثانیه موشکافانه دقیق شد
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وحشت زده جلوتر رفتم و گفتم: چه بالیی 

 سرت

اومده؟ از حجم نگرانی ام صحرا ملکان 

 را دیدم که

 . آورد و با دقت نگاهش کرد  سر باال
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 همانطور مانده بودم که صدای گرفته اش از گلو

 !درامد : میشه بری طبقه ی باال ما رو تنها بذاری ؟

 !با نگرانی کلمات روی زبانم آمد: چرا چی شده ؟

 نمیخوای بهم بگی؟

 لبخندی زد و گفت: چرا حتما میگم فقط االن باید

 ... تکلیفمو با این خانم روشن کنم

و بعد تولحنش عصبانی شد و لب زد:   ! 

 !حیران گفتم: من ؟

 ! اخمی کرد و گفت: بهت گفتم برو باال

 قبل از اینکه جلوی صحرا ملکان بیش از این خردم کند

 یا صدایش را رویم باال ببرد ، با حالت قهر ازش رو

 گرفتم و به سمت پله ها رفتم ، به محض اینکه به طبقه

بی باال رسیدم هرکار کردم نتوانستم خودم را مجا  

 کنم به اتاق خواب بروم ، دلم میخواست بدانم چه خبر

 است . در زندگی مردی که دست کم دو روز دیگر به

 عقدش درمی آمدم چه اتفاقی رخ داده بود؟! چرا همیشه

 پریشان بود و نگاهش همیشه محزون بود ... باال ی

 نرده ها ایستادم ، روبه روی صحرا ایستاد و یک آن

خودم را پشت ستون پنهان سرش را باال گرفت .  
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 کردم .... شاید حماقت بود حتما سایه ام را میدید اما

 دلم طاقت نمی آورد که صحبت

Romanbooki 2کالکت 

922 

 هایشان را نشنوم . کاربدی بود ... فالگوش ایستادن

 به مذاقم خوش نمی آمد اما چاره ای نداشتم . ناگزیر

 بودم

 راستین آنقدری جذاب بود که حقش زنی به زیبایی ....

 صحرا ملکان باشد! یک سیندرالی واقعی... دختر چشم

 آبی با موهای رنگ شده ی زیبا ... نه من با این قیافه

 ! ی عادی و پک و پوزه ی جلو آمده

 صدای راستین را به زور میشنیدم : تو اینچا چه

بودم دست ازغلطی میکنی ؟! هان؟! من بهت نگفته   

 سر زندگیم بردار ؟! اومدی چی و خراب کنی ؟! چیو

 ...بهم بزنی ؟! گمشو برو بیرون ... گمشو

 من در حقت بد کردم راستین ... ولی به خدا جبران-

 میکنم

 تو که دیدی هرکاری که خواستی برات کردم . گفتی .

 میخوای آبروی درخشان و ببری هرکاری در توانم بود

ادم .تحقیر شدم فحش شنیدم ناسزا شنیدمبرات انجام د  

... 

 نفرین شدم ... جلوی همه خرد و خاکشیر شدم فقط به



 خاطر تو... به خاطر تویی که دوست دارم عاشقتم
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 راستین من تو رو میپرستم ... خوبی هاتو االن

 میفهمم! تو رو خدا این قدر لجبازی نکن تو این دختره

داری هم من میدونم هم تو! دلت به حالشرو دوست ن  

 سوخته ... از بی نوایی و بی کسیشه که پناهش دادی

 به خاطر ذات ....

 خوبت به خاطر مهربونیت وگرنه هم من میدونم هم تو

 دلت نیست باهاش ! تو مگه منو یادت رفته ؟ ...

 خوشی

 هامون یادت رفته راستین؟! من و تو میدونی چند سال

؟ ارتباط داشتیم صفر تا صدشو کنار همبا هم بودیم  

 ...بودیم

 راستین خندید: صفر شو با هم بودیم اما از منفی تا

 ! صفر تو با من بودی.... واینستادی صد منو ببینی

 حاال که

 صدم رد کردم افتادی به التماس ؟ چی از جون من

 میخوای ... من کمکت کردم بدهیتو بی منت صاف
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بی منت بی انصاف؟! من و پرت کردی سمت-کردم .   

 ! درخشان

 !!! من پرتت کردم؟ تو ازش حامله بودی صحرا-



 با گریه گفت: ارتباطمون تموم شده بود .... خودم

 تمومش

 کردم .... به خاطر تو . من اومدم اینجا ... اومدم پیش

 تو

 میخواستم بهم کمک کنی .... نجاتم بدی.... من ....

 بهت

ور دارم به عشقت به قلبت به..... همه چیز. به خدابا  

 باور

 دارم .... توبه میکنم . من عاشقتم راستین تو رو خدا

 منو

 از خودت نرون . من و تو با هم یه عالمه روزای

 خوب داشتیم . فالفل های خوشمزه ... پیاده روی

 های چهار صبح تو بام تهران ... راستین تو نمیتونی

ری.... منم نمیتونم . من دوست دارم بهمنو از یاد بب  

 !خدا . خیلی دوست دارم

 . دیگر نفسم باال نمی آمد
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 . روی زانوهایم فرود آمدم

 صدای هق هقش را شنیدم . از پشت ستون کمی

 بیرون آمدم، از میان نرده ها به طبقه ی پایین زل

 . زدم. راستین دست به کمر ایستاده بود



را با بغض و گریه گفت: تو رو خدا منو از خودتصح  

 نرون راستین . ما هنوزم میتونیم روزای خوب داشته

 باشیم... با من اینطوری تا نکن ... من کمکت کردم من

 به دادت رسیدم من تو رو نجاتت دادم! من برات آتو

 جور کردم .... من کمکت کردم که بتونی از پس همه

 چیز

 بربیای... من برات همه کار کردم ... راستین

 نمیتونی چشمتو روی تمام کارهایی که در حقت

 ....کردم ببندی و بخوای با این دختره ی پاپتی

 !!!! صدای فریادش مو برتنم راست کرد: بس کن

 . بسه صحرا بسه ... خجالت بکش دهنتو ببند

 ... من دهنمو ببندم ؟ راستین با منی ؟! چرا ببندم-

 چرا میخوای چشمتو ببندی رو این همه عشق وعالقه

 ای که بینمون هست ... چرا میخوای عین یه بچه ی

 سر راهی این حس و بذاری سرکوچه وخیال کنی که

 ... نیست ولی هست
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 خندید و عصبی گفت: من این حس وگذاشتم سر

. من که دوست داشتم .... ماکوچه؟ د آخه بی صفت ..  

 !که نامزد بودیم... من که برات میمردم

 دلم ریخت . دوستش داشت ؟! برایش می مرد ...این



 ... چه اعترافی بود ... من حتی توی اتاق هم بودم

 صدای مردانه اش را میشنیدم . صحرا ملکان نامزد

 سابقش بود؟! همان دختری که راستین گفته بود کتکش

ر چهره اش آثار کبودی به چشمم نیامدزده ؟! د  ... 

 راستین خسته گفت: تو خودت اون حسی که میگی رو

 گذاشتی سر راه ... رفتی ازدواج کردی... منم برات

 !آرزوی خوشبختی کردم ... حاال برگشتی پی چی ؟

 پی این برج .. پی ماشین پی چی هستی تو؟! چی

 !میخوای چی میگی ؟ حرف حسابت چیه ؟

- میخوام راستین . راستین خودمو میخوام تو رو  

 امیردربندی خودم !!! همون پسر مهربونی که همه کار.

 برای داشتن من میکرد ... همه جوره ... راستین من

 باور نمیکنم... من عشق اولتم.... تو برای من همه کار

 کردی.... من باور نمیکنم یه دختر ریز نقش بیاد وسط

راموش کنی و بخوای بازندگیت و تو همه چی رو ف  

 ....اون باشی... با کسی که درحدت نیست
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 صدای سیلی ای که به گوشش نواخت ، باعث

 . شد چشمهایم را ببندم
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 راستین کالفه از دستش گفت: برو بیرون . به اندازه

 . ی کافی گفتی منم شنیدم . برو صحرا



 :با وجود اینکه دستش روی صورتش بود اما گفت

 !پس کارهایی که برات کردم چی ؟

 هرکاری برام کردی پولشم گرفتی ! من تمام سفته-

 ....های تو رو بهت پس دادم! هرچی بدهی داشتی

 !!!! منم بهت گفتم چطوری درخشان و ضربه فنی کنی-

 نگفتم ؟! از خودم ... جونم .... روحم ... همه

برات مایه گذاشتم ... از همه چی برای تویجوره   

 عوضی

 .... مایه گذاشتم

 ! پولشم گرفتی-

 من بهت گفتم چطوری زمینش بزنی.... من .... من از-

 !خودم همه وجودم برات مایه گذاشتم

 داد زد: من لعنتی .... غرورمو .... گذاشتم وسط

 !به خاطر تو

نیحس کردم تمام عضالتم تبدیل شده بودند به چی  

 شکننده که گرم و سرد شده بودند .... تکان میخوردم

 . نفس میکشیدم ، صدای ترکیدنشان می آمد ...
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 ساکت و بدون هیچ ری اکشنی نگاهش میکرد .فکر

 !کردم بازی میکند؟! برایش نمردن را بازی میکرد ؟

 !دوست نداشتنش را بازی میکرد ؟
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 صحرا با بغض و ناله گفت: تو حق نداشتی با من

 .اینکار و بکنی ... من ازت مدرک دارم آبروتو میبرم

 : بی اهمیت پاسخ داد

 برو هر غلطی دلت میخواد بکن صحرا منو از چی-

 میترسونی دقیقا؟! از بی شرمی خودت ؟ . منو از چی

 میترسونی ؟ از چیزهایی

 که میدونم ؟! برو بیرون صحرا... برو..... برو دیگه

 !!! خیلی داری بیشتر از کوپنت حرف میزنی

 ما با هم معامله کردیم . معامله هم تموم شد دو سر

 برد بود خیال کردی من جایی میخوابم که آب زیرم بره

 ؟! برو به سالمت ! هرکاری بکنی دو برابر بدتر

 ...سرت در میارم . شب خوش

ر واحد را باز کرد و او را به بیرون پرت کردود  . 

 به محض اینکه در بسته شد ، بی اهمیت به جسم مچاله

 من ، روی کاناپه نشست و پاهایش را روی میز دراز

 ... کرد . از توی جیب پاکت سیگارش را در آورد

 صدای در آمد . وحشت کرده بودم.... نکند صحرا

 باشد ... بلند
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 شدم که از دیدن ساسان توی خانه یک نفس راحت

 . کشیدم و پله ها را دو تا یکی پایین آمدم



 ! راستین با صدای بلندی گفت: مهمونی تمومه ساسان

 !جیش بوس الال

 . ساسان نیم نگاهی به من انداخت

 با چشمهایم درخواست کمک کردم . التماسش کردم

 بماند

م شود ... قدری که منکمی ... قدری که او آرا ...  

 بفهمم در زندگی ام چه سونامی ای آمده ... چه بمبی

 ! منفجر شده

 ساسان نفسش را فوت کرد و تنها گفت: خیلی

 . مراقبش باش . حالش خوش نیست

 بدون هیچ حرفی درحالی که چپ چپ به راستین نگاه

 میکرد گفت: دفعه ی آخرت باشه به من میگی بیرون

که همه کارها رو خودت تک و منتظر باش ! نمیشه  

 !تنها انجام بدی میشه ؟ یه جا کم میاری

 با یک زهرخند جواب داد و ساسان جوری به من زل

 زد که انگار آخرین روزنه ی امید باشم... و بی

 . خداحافظی از خانه بیرون زد

 مانده بودم چه کنم... با این همه پرسش ... با این

 !همه سوال
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 با این جو متشنج ... با این همه پالس های منفی شناور



 در فضا ... چه میکردم ؟! به سمت میز راه افتادم ،

 لیوان
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 های چای را برداشتم و چشمم به لکه ی خون

 خشک شده روی پیراهنش افتاد و گفتم : پیراهنتو بده

 . لکه اشو بشورم وگرنه میمونه ...

ایم میکرد . لیوان ها را یک دور به آشپزخانه بردمتماش  

 دور بعد پیش دستی میوه ها را ... کمی معطل کردم

 توی سالن ... کوسن مبلها را جا به جا کردم و با دقت

 تماشایم میکرد . پاهایش را روی میز گذاشته بود، یک

 دستمال نم دار آوردم ،زیر لیوانی نداشت و جای لیوانی

فتاده بود را با دستمال پاک میکردم کهکه روی میز ا  

 گفتم: میشه پاهاتو برداری از روی میز؟

 پاهایش را پایین کشید ، کل میز را دستمال کشیدم و

 وقتی کارم تمام شد دوباره پاهایش را روی میز

 !گذاشت

 ! با تلخی گفتم : پاهاتو روی میزنذار لطفا

 نگاهش باریک شد و با یک نیشخند پاهایش را

ین کشید و کماکان به تماشا کردنم ادامه دادپای  . 

 .... هیچ حرفی نمیزد

 وقتی دیدم چیزی نمیگوید ، به آشپزخانه رفتم ... چند



 دقیقه سرگرم شستشوی ظروف شدم و بعد ، از دیدنش
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 که دوال شده بود، آرنجهایش را روی ران هایش

 گذاشته بود

نگه داشته بود ، دستم را بهسرش را میان پنجه هایش   

 کشویی که عموما دارو و مسکن ها را آنجا میگذاشت

 بردم و یک قرص آرام بخش بیرون کشیدم به همراه

 یک
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 لیوان آب به سالن رفتم. لیوان را به سمتش گرفتم و

 . گفتم: بهتره اینو بخوری... بعدم برو بخواب

 لیوان را از دستم گرفت. قرص را خواستم باز کنم که

 ! گفت: نمیخوام قرص بخورم . همین آب خوبه

 خشاب مستطیلی را روی میز گذاشتم ، نمیدانم چرا اما

 دلم میخواست حرف بزند .... در چشمهایش خیره ماندم

 !وگفتم: نمیخوای بگی چی شده ؟

- پشتگفتم بری طبقه ی باال منظورم این نبود بری   

 ستون

 منظورم این بود که بری توی اتاق و در و هم ببندی

.... 

 . حرفی نزدم

 شماتت بار گفت: من نگفتم شما کسی و به داخل نباید



 !راه بدی ؟! اینو گفتم یا نه ؟

 ابروهایم در هم شد و غر زد : نمیگی یه بالیی

 !سرت میومد ؟ من از دست تو چیکار کنم ؟

باز حرصی گفت: هرچیسرم را پایین انداختم که   

 بهت میگم گوش نمیکنی آهو ... من گفتم در و روی

 کسی باز نکن ... تازه نشستی ازش پذیرایی میکنی

 !میوه چایی میاری؟
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 فکر کردم بازیگره همکارته ... خواستم رفتار-

 !معتبری داشته باشم
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تار معتبر ؟! تو میشناسیش؟با طعنه و کنایه گفت: رف ! 

 هم دوره ی منه ... چطور اونو میشناسی منو نمیشناسی

 ؟! فیلم های اونو یادت هست منو نه !!! من واقعا دیگه

 ... نمیدونم چی بگم برای حفاظت از تو آوردمت اینجا

 پی همه چی رو به تنم مالیدم .رسما یه ارتباط سفیده اما

من و تو خبری نباشه کسی از بیرون باور میکنه بین  

 ؟! شهرتم حرفه ام همه چی رو ریختم وسط به خاطر

 حفظ آبروی تو ... قید آبروی خودمو زدم بعد تو

 خونسرد در و روی یه نفر باز میکنی و خاله بازی

 !میکنی ؟! انقدر بچه ای ؟

 آنقدرکالمش کوبنده بود که جرات استفاده از دایره



 . ی لغاتم را نداشته باشم

 .... نفسش را سنگین بیرون کرد و گفت: من واقعا

 واقعا

 دیگه نمیدونم چی بهت بگم . انگار اب توی هاون می

 کوبم . نمیگی یه دردسری یه مشکلی برات به وجود

 بیاد ؟! اصالبه بغرنج بودن ماجرا فکر کردی ؟! فکر

 کردی آبروی جفتمون این وسط ممکنه بره ؟! من بهت

ی دارم ... یه سری قرار بایدگفتم امروز روز شلوغ  

Romanbooki 2کالکت 

939 

 هماهنگ میکردم باید چند جا میرفتم... این موقع شب ،

 یه زن تنها رو راه دادی خونه ات که چی ؟! به چه

 !فکری با چه دلیلی ؟! فقط چون چهره اشو میشناسی ؟

 از روی ویدئو های
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فیلم هاش ؟! تو مگه اینستاگرام یا سکانس های  

 میدونی کیه چیه ... یا چه دردسری ممکنه درست کنه

 !؟! هان ؟

 از بابت مالمتش کفرم در امد و عصبانی از این همه

 لحن تند گفتم: میخوای برم از شر من و دردسرهام

میخوای بری ؟-راحت بشی  ! 

 . در چشمهای سیاهش زل زدم

میخوایبا نگاهش به در اشاره زد و گفت: برو ...  



 ! بری برو

 همانطور که نگاهش میکردم ، بغض گلویم را فشار

 داد . چشمهایم پر آب شدند . بعداز آن همه تحقیر و

 توهین از جانب نامزد سابقش... به جای اینکه از دلم

 ... دربیاورد

 به جای اینکه به ارتباط جوان و کوچکمان کمی آرامش

 ! القا کند ... حاال میگفت برو

گر در چشمهای زیبا و آبی آن زن خیره میمن هم ا  

 !!!ماندم خودم را گم میکردم وفیلم یاد هندوستان میکرد

Romanbooki 2کالکت 

941 

 از میدان دیدش رد شدم ، به طبقه ی باال رفتم و بی

 اهمیت به اشکهایی که گونه هایم را تر میکردند، به

 اتاق رفتم ... از توی کمد لباسهایش ، یک ساک با تبلیغ

 کیف چرم برداشتم و هرچه انجا متعلق به من بود را

 توی ساک
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 ریختم . تالش میکردم صدای هق هقم به طبقه ی پایین

 نرسد ، باقلبی ماالمال از درد و کوه نوک تیز اندوهی

گلویم قد کشیده بود ، که نمیدانم یک مرتبه از کی توی  

 .از اتاق بیرون آمدم

 هنوز همان جا نشسته بود . از پله ها پایین امدم ،

 . وقتی من را حاضر و آماده دید خندید . باصدای بلند



 خنده اش عصبانی ترم کرد ، قبل از رسیدن به طبقه ی

 پایین اشکهایم را با پشت دست پاک کرده بودم . ساکم

جلوی آینه ی چوب رختی ایستادم را کنار پایم گذاشتم  

 ...،لفتش دادم ... تعلل کردم که بلند شود . بیاید دنبالم

 محکم داد بزند

 ! بپرسد : کجا ! کدام گوری میروی این موقع شب

 .اما کماکان نشسته بود

 خم شدم دسته ی ساک را بلند کردم و رو به او که من

بابترا در کمال خونسردی تماشا میکرد گفتم: ممنون   

 .این مدت . خیلی تو زحمت افتادی ... خداحافظ

 رویم را گرفتم که بروم ... دستم به دستگیره رفت ،

 ... به آرامی دستگیره را پایین کشیدم
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 ... فکر کردم می آید . با تمام وجودم فکر کردم می آید

 . اما بلند نشد . همانطور نشسته بود و نگاهم میکرد
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 برای آخرین بار به چهره ی مردانه و خسته اش

 نگاهی انداختم و بعد کفشهایم را پا زدم و از خانه

 بیرون آمدم . آرام بند در ، باعث شد در با تعللی با

 صدای خفیفی بسته شود . چند ثانیه ... چند ثانیه به

 .... سکوت راهرو گوش دادم . فکر کردم می آید

 ... فکرکردم االن در را باز میکند و میگوید : آهو



 !کجا؟

 اما جز صدای نفس های لرزانم هیچ صدای دیگری

 نبود . خودم را به سمت آسانسور کشیدم ... انگار وزنه

 های صد تنی به پاهایم وصل بود . قلبم را جایی در آن

 . خانه کنار او جا گذاشته بودم . سینه ام تیر میکشید

نسور ر افشار دادم و به عقب چرخیدم . دلمکلید آسا  

 میخواست از چشمی ببیند که منتظرم دنبالم بیاید . من

 . این همه توهین و تحقیر شنیده بودم

 اما در سکوت مطلق راهرو من مانده بودم و چشم

 ! دوخته به دری که باز نشد

 امیدوار بودم التماس چشمهایم را از پشت چشمی ببیند

مضطرب بودم . اگر تا قبل از این توان ترسیده و ....  
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 اینکه از خودم محافظت کنم را داشتم اما وعده ی

 امنیتی
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 ... که او داده بود تمام توانم را از من سلب کرده بود

 ! تمام آن استقاللی که داشتم... تمام آن اعتماد به نفس

می بود که من فراموش کرده بودمآنقدر تکیه گاه محک  

 اول باید به خودم تکیه کنم بعد بقیه ! بعد دیگران ... و

 حاال او ... او که فکر میکردم از خودم هست ... و

 دیگر



 ... دیگر انگار استعفا داده بود! از مرد من بودن ...

 از دوست داشتن من! چشم آبی آمده بود معلوم بود او

شاید همین فردا اگر من را به من ترجیح می دهد  

 نباشم با هم آشتی میکردند چه خبری میشد ! ملکان و

 !!! حکمت! یک زوج سینمایی

 وارد کابین اسانسور شدم . دستم نرفت تا دگمه ی

 همکف را بزنم .. اما درنهایت تعلل بی فایده بود . تمام

 طول مسیر ، به تصویرم در آینه زل زدم ... فکر

اقعی ام .فکر کردم دوستم د اردکردم یک سیندرالی و  

 دوستش داشتم . حاال ... حاال میفهمیدم دوستش ...

 داشتم .... خیلی
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 زیاد! قلبم حافظه اش را از یاد نبرده بود که اینطور

 دیوانه وار خودش را به در و دیوار میکوبید و عقلم هم

 حاال همسو با دلم میگفت: پشت کردم به تمام خوبی

 هایش ! من بی وجدان نبودم اما ... خدایا کاش در

 عصبانیت حرف نمیزدم تصمیم نمیگرفتم. درهای

 آسانسور که به رویم باز شد . از دیدن فضای البی برج

 ، سینه ام بیش از پیش تیر
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یرفتم که نگهبانکشید ... به سمت در خروجی م  

 .... صدایم زد: خانم



 . وحشت زده از این خطاب شدن ، به عقب چرخیدم

 دسته

 ساک را محکم توی دستهایم فشار دادم و گفتم: بله ؟

 خانم امانی ؟-

 سرم را باال و پایین کردم و نگهبان گفت: آقای

 . حکمت فرمودن از خروج شما جلوگیری کنم

خشک شد هرچه بزاق در دهانم بود یک جا  . 

 نگهبان درحالی که من را تماشا میکرد گفت: ایشون

 گفتن تشریف ببرید باال ! صبح خودشون هرجا مایل

 ... بودید شما رو می برن

 پاهایم می لرزید

 نگهبان بد اخمی بود . چند ثانیه تماشایش کردم که

 ! دوباره نگاهم کرد وگفت: خانم با شمام

- میکنین ؟شما ورود و خروج همه رو کنترل  ! 

 بله ! دستور جناب حکمته . بنده هم اوامرشون رو-

 اجرا میکنم . منو توی معذوریت نذارین خانم بفرمایین

 ! باال . بفرمایین خواهش میکنم
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 نیم نگاهی به در الکترونیکی هوشمند انداختم .با وجود

 . اینکه رو به رویش ایستاده بودم به رویم باز نشد

 چشمم
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 را به عقب برگرداندم ... مغرور ترین مردی بود

 که میشناختم! آنقدر مغرور بود که حاضر بود به

 ! آبرویش چوب حراج بزند اما خودش دنبالم نیاید

 یک گام جلوی در هوشمند عقب و جلو شدم ... باز

 نمیشد

 . نگهبانی انگار قفلش کرده بود که به رویم باز نشد

 ... دست از پا دراز تر ، به سمت آسانسور برگشتم

 حاال نه دل شکسته نه مغموم و سرخورد که عصبانی

 بودم و آهو نبودم اگر فردا صبح عزم رفتن نمی کردم

!!! 

 در خانه نیمه باز بود عصبانی با توپ پر ، وارد خانه

اری پرت کردم و چراغ خاموش سالنشدم ساکم را کن  

 را روشن کردم . نیم نگاهی به سالن خالی از او

 انداختمو در نهایت ، چشمم به روشنایی خفیف افتاد که

 از طبقه ی باال به پایین می تابید . از پله ها پایین آمد

 بی توجه به من به سمت در آمد ، در را دو قفله کرد و

پله ها باال رفت باز هم بی اهمیت به من ، از  

 . عصبانی و خشگمین پی اش رفتم ، تقریبا میدویدم

 . نفس نفس میزدم . حرص تمام جانم را گرفته بود
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 این رفتارها چه معنی می داد ؟! هرچه سردرگمی در



 ....من بود؛ باعث و بانی اش خودش بود و بس

رازدراتاقی که می ماندم روی تخت پشت به در د  

 کشیده بود . پشتش به من بود . نفس

 نفس زدن ها ... حرصی که میخوردم ... گونه های

 ملتهب

 .هیچکدام را نمیدید ..

 . لبه ی تخت نشستم

 . با صدای کالفه ای گفتم: راضی به زحمتت نبودم

 !خودم همین حاال ماشین میگرفتم و میرفتم خونه ام

ید .... بداندبه قصد گفتم خانه ... که اگر خواست بیا  

 کجا

 پی من باشد ... به قصد گفتم خانه ... که وقتش را

 . تلف نکند و به خانه ی پدری ام چنگ نزند

 . اگر برج ماشین نداشت ... میتونستم اسنپ بگیرم-

 میتونستم دربست بگیرم ... از سرخیابون ماشین

 . میگرفتم

 . جوابی نداد

 !!! کالفه گفتم: حتی بی آر تی هم هست
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 دستی به صورتم کشیدم و گفتم: تو حتی نگفتی این ،

 اینجا چه کار داشت . برای چی تهدیدت کرد ... از



 کدوم نقشه و زمین زدن حرف میزد ... من یه دنیا

 ... سوال دارم و تو به جای اینکه به من جواب بدی

 . نفسم را توی سینه حبس کردم
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 . تعلل کردم ... برنگشت

 لبم را گزیدم . برخاستم ... میخواستم از اتاق بیرون

 . بروم

 برای آخرین بار نگاهش کردم . دلم خواست توی

 صورتش میگفتم که چقدر عصبانی ام ... دلم میخواست

 در صورتم زل میزد و میدید که چقدر کفری ام چقدر

منطقیاحتیاج به توضیح دارم و شماتت کردنم ....   

 نیست .... من

 بیشتر چند کلمه حرف میخواستم که آرام شوم

 ریتم قلبم... تنفسم.... آرامشم ! تخت را دور زدم.

. 

 چشمهایش بسته بود .... با صدای گرفته ای گفتم : پس

 خودتو زدی به خواب ؟! احتیاجی به توضیح نمیبینی نه
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بی. منو عصبانیبا حرص گفتم: بایدم تخت بخوا  

 کردی راستین متوجهی؟ منو ناراحت کردی و ناراحتی

 من دو زار برات مهم نیست ! با حرفهات با کارات

 ...یه جوری رفتار میکنی که انگار ....



 . هیچ تکانی نمیخورد

 ... حتی پلکهایش

 !خوابش تا این اندازه عمیق بود ؟

 جمله ام در همان نقطه ماند ... نصفه و نیمه ،

 صدایش کردم: راستین .... واقعا خودتو زدی به

 !خواب ؟

 ... صدایش کردم: راستین

 چشمم به سمت بینی اش کشیده
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 شد .... سرش روی بالش بی حرکت مانده بود ... قطره

 ی

 ... موذی روی صورتش حرکت میکرد

 با تمام وجودم جیغ زدم و اسمش را صدا زدم ، میان

یم ناله زدم: راستین جان عزیزم.... راستینگریه ها  

 ...خوبی

 راستین چی شدی... راستین توروخدا .......... وای

 خدا

 راستین ... وای مامانم ... .راستین ...

 ....عزیزم

 .....عزیزم. ... منو میشنوی

 تلفن باید زنگ میزدم باید به یک نفر



ازمیگفتم. ساسان گفته بود که مراقبش باشم ... وای   

 !من

 میان هق هق هایم التماسش کردم : تو رو خدا چشمهاتو

 .... باز کن چی شدی تو؟ عزیز دلم... راستین

 ! یک پلکش راباز کرد و گفت: سکته نکنی حاال
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 !وا رفتم

 یک لبخند کمرنگ به رویم زد و گفت: تامپون هام

 !تموم شده یه دستمال بهم میدی ؟

ت زده نگاهش میکردم که پوزخندی بههمانطور به  

 !لب آورد و گفت: چیه ؟! ترسیدی ؟

 دهان باز بود و اشکهایم روی صورتم سر

 میخوردند . صدایش گرفته تر از هر وقت دیگری

 !به گوشم رسید: فکرکردی ُمردم تموم شد ؟

 با تانی اضافه کرد: فکرکردی تیتراژ پایانه

 ؟! دستش را زیر سرش فرستاد و تماشایم

 . کرد

 ! یک آه از سینه ام در امد و گفتم: منو میترسونی تو

 زهرخند زد وبا آن چشمهای همیشه طلبکار سیاهش

 !غرید :من یاتو؟

 نمیدانستم چه واکنشی نشان بدهم . از یک طرف



 نگرانی از بابت این حال و روز درمانده اش بود که

بسته می کرد ... از سوی دیگر عقلم را دست و پا ... 

 !تردید خودم بود و شک و دو دلی ام
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 عصبانیت هایش فقط کمی کار را سخت میکرد و ...

 اگر عصبانی نمیشد ذات مهربانی داشت . مهربان و ...

 ! رئوف

 بیحال و خسته یک نفس عمیق کشید ، دستمالی که به

کرد دستش داده بودم را مچاله  

 دستمال را در سطل سرویس انداختم، دستهایم را .

 شستم

 ... مسواک زدم ...

 . ساعت چهار صبح بود و من هنوز بیدار بودم

 اصالخواب به چشمهایم حرام شده بود .... هنوز ضعف

 . داشتم

 هنوز کمی سردرد با من بود که با هیچ مسکنی

 دردش خاتمه نمی یافت . هنوز کمی ته حلقم

امامیسوخت   .... 

 بهتر شده بودم . آنقدری بهتر شده بودم که دیگر به فکر

 خودم نباشم و در اتاق رژه بروم .دوبار به سرویس

 رفته بودم دستمال خونی توی سطل زباله ، وادارم



 . میکرد خواب از سر کله ام فراری باشد

Romanbooki 2کالکت 

958 

 از اتاق بیرون آمدم و به اتاق

از بود .... یک تخت یک نفره تویمجاوررفتم ، در ب  

 آن

 اتاق بود که رویش به پهلو دراز کشیده بود و دست به

 سینه به پهلوی راست خوابیده بود .صدای نفس های

 عمیقش یک موسیقی آرامش بخش بود

 تیک تاک ساعت دیواری... صدای شب ! امنیتی که .

 بر فضا حاکم بود حالم را خوب میکرد ، با وجود

 تنشی که شب از سر گذرانده بودم و حاال با گذشت

 . چند ساعت ... آرام بودم

 !تماشایش کردم . خوا  ب خواب بود . انقدر خسته بود ؟

 به قول بی بی گوهر خوراک درست و درمانی که

 نداشت ... خواب هم به لطف من از چشمهایش رفته

 . بود

 صدایش کردم: راستین ... راستین داری خواب

نی.... بلند شومیبی ... 

 . پلکهایش را به ثانیه از هم باز کرد

 !لب زد: تو اینجا چه کار میکنی ؟

 .بین دروغ و راست مانده بودم
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 راستی را انتخاب کردم ... شاید به خاطر اسمش... خفه

 گفتم: نگرانت بودم . فکرکردم باید بهت سر بزنم تو

ی خواب میدیدیخواب حالت بد نشه؛ داشت . 

 خودش را روی بالش پرت کرد و گفتم: االن

 . برات آب میارم

 . آرام گفت: آب نمیخواد

 کف دستش را به پیشانیاش فشار داد و گفت: ساعت

 چنده ؟

 ! چهار-

 !یک نفس عمیق دیگر کشید و گفت: اشتی کردی ؟
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یگهحرفی نزدم که گفت: یا ساعت بذارم سه ساعت د  

 !بلند شم هرجا خواستی برسونمت؟

 کالمش آغشته به طنز بود . اخمی کردم

 : فصل سیزدهم

******** 
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 آخرین چیزی که توی لیست بود را هم خریدم و

 کارت کشیدم . اس ام اس های برداشتم نشانم می داد

 که زیاده روی کردم ، اما خب... آدمیزاد مگر چند

 مرتبه ازدواج میکند ! آن هم وقتی شوهرش راستین



 !!! حکمت باشد

 من چطور میتوانستم برای او جنس نامرغوب تهیه

 کنم؟! درحالی که همه ی چیزهایی که خریده بودم را

 خرکش کنان دنبال خودم میکشیدم، بهارک پشت سرم

 !با نفس نفس گفت: به خدا پاهام دیگه جون نداره

- ی میخریم میخوریم تو هماالن میریم یه چیز  

 !جوون میگیری

 همین جمله ام بهش انرژی داد دوش به دوشم آمد

 !و گفت: ولی فکر کنم راستین عصبانی بشه

 اخم کردم . مقابل پوشاک مردانه ی لوکسی توقف

 کردم و گفتم: برای چی؟

 بهارک بسته های خرید را توی دست جا به جا کرد

نیست دیگهو گفت: آخه خب... مدلش اینطوری   . 

 ! خوشش نمیاد قطعا
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 اخم کردم: بیخود کرده خوشش نیاد ! باال خره باید یه

 سری سنت ها اجرا بشه دیگه ... ما امروز صبح رفتیم

 . ازمایش دادیم بهار

 وهنوز جای سوزن توی دستم میسوخت

 !بهارک با خنده گفت: ولی خدا وکیلی پسر خوبیه

ه برگشته بود . روزهای اول طورینظرش یک دفع  



 اولتیماتوم داده بود که میترسیدم درحوالی اش پیدا شوم

 و امروز... امروز هرچه جنس مردانه میدیدم

 ! میخواستم که برای او باشد

 فردا روز موعود بود ، یک روز همه چیز به تعویق

 . افتاده بود و فردا می آمد، قرار مدار میگذاشتند و تمام

تمام چون اخالق فرخ امانی را میشناختم میگفتم  . 

 همین فردا من را به عقد راستین در می آورد و دیگر

 به روز موعود عقد کاری نداشت . همین حاال هم

 متکی به آن قرارداد مهر و امضا شده بود که اجازه

 داده بود کنار راستین حکمت بمانم وگرنه ..... معلوم

 . نمیشد عاقبتم چه میشود

 شاید سرم را مثل هزاران دختری که یک شب به خانه

 نمی آمدند ، بیخ تا بیخ می برید ! هرچند آن هزاران

 دختر مثل من شانس نداشتند تا یک سوپراستار مردمی
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 حمایتشان کند و به پدرشان قرار و وعده ی پول بدهد

... 

تند کهمطمئنم اگر همه شان یک قولنامه به دست داش  

 امضا شده بود ... آن وقت هیچ کدام سر دخترشان را

 ! نمی بریدند
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 بهارک از دیدن عالمت سرویس بهداشتی در پاساژ



 فورا

 زیر گوشم گفت: آهو آهو من یه لحظه برم ... یه ثانیه

.... 

 کل کیسه و ساک های توی دستش را به دست من داد

ی راهرو رفت، با خنده ... خودمود وان دوان به انتها  

 را به سمت مبل چرمی ای که در راهروی پاساژ

 موجود بود رساندم، به گام هایم سرعت بخشیدم تا قبل

 از اینکه به تصاحب نفر دیگری دربیاید من رویش

 . بنشینم

 با خستگی پاهایم را روی زمین کش دادم ... داشتم

ی که برایشنایلون ها را زیر و رو میکردم ، کراوات  

 . خریده بودم را نمیتوانستم پیدا کنم

 ! صدای مردانه ای گفت: خرید عروسی مبارک

 دست از سرکشی داخل کیسه ها برداشتم . از دیدن

 صورت کریه و منزجر کننده اش ، با نفرت تماشایش

 کردم . لبخندی زد ... توی این پاساژ به این شلوغی

د از اینکه کنارمکاری نمی توانست بکند . با این وجو  

 بود ، احساس مزخرفی داشتم . لبخند تهوع اوری به لب

 !آورد و گفت: پس داری شوهر میکنی آره؟
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 با حرصی که نمیتوانستم کنترلش کنم گفتم: به تو



 ! ربطی نداره ! بلند شو برو آبرو ریزی نکن

 !من یا تو ... من آبرو میریزم یا تو آهو ؟-

 !کدوممون بیشتر آبرو بریم؟
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 دهانم را بستم نمیخواستم وسط این همه جمعیت با آدم

 غیر قابل تحملی مثل او همکالم شوم . کاش بهارک می

 آمد . راستین جلوی پاساژ توی اتومبیلش منتظر ما بود

 ؛ با وجود اینکه به خاطر دل من خواست همراهی ام

تم یک عالمه آدم دوره اش کنند وکند اما نمیخواس  

 مزاحم وقتش باشند . توی اینستا گرام کلیپ های زیادی

 ازش دیده بودم که از شدت هجوم جمعیت و شلوغی

 متوسل به حراست و پلیس شده بود از بابت فشار

 طرفدارها و ازدحام ، مضطرب شده بود و به کمک

 ! حراست توانسته بود فرار کند

که چرا پیشنهادش را رد کردمحاال پشیمان بودم   ... 

 گفتم: برو رد کارت دست از سرم بردار دیگه حنات

 برای من رنگی نداره دیگه دروغ هات کارساز نیست

 تو یه خائن عوضی هستی... از سن و سالت خجالت !

 ....نمیکشی؟! از زن بیچاره ات ... ازبچه ها ت

 بانیشخندی گفت: من مدرک دارم از زمانی که با هم

 !عقد بودیم

Romanbooki 2کالکت 



967 
Romanbooki 2کالکت 

968 

 آره میدونم . مدرک داری آتو داری... خب که چی-

 ؟! میخوای چه کار کنی ؟! میخوای برم به همه عالم

 ...و آدم بگم چند بار مزاحم من شدی

 جدی ؟ میخوای چی بگی ؟! میخوای بگی اذیتت-

به یه مرد با کردم؟! میدونی به خاطر این تهمتت که  

 !آبرو میزنی چیکارت میکنن ؟

 فکر کردم چقدر کلمه ی با آبرو به او و ریخت و قیافه

 اش نمی آید . گوشی توی جیبم میلرزید . حدس میزدم

 که راستین باشد . یک ساعت پیش به او گفته بودم که

 ... طبقه ی همکف هستم و به زودی می آیم

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: میخوای لو بدی نبش

 . قبرکردم؟ من پی زندان و همه چی رو به تنم مالیدم

 دیگه تن به خواسته های تو نمیدم ! بلند شو برو بهنام

 . برو پی زندگیت انقدر نمک روی زخم زنت نپاش .

تو لیاقت عشق-انقدر در حق بچه هات نا حقی نکن !   

 !منو نداشتی

- لکه دار نکن .... تو یه آدم بی اسم عشق و  

 ! شرمی

 ... گوشی همچنان توی جیبم میلرزید . کالفه بودم
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 عصبانی... وحشت زده و منتظر بودم یک نفر از

 . آسمان به زمین سقوط کند و من را نجات بدهد

 بهنام در جوابم نیشخندی تحویلم داد و گفت: تو آدم

هیچی رو نداری... من میتونستم نیستی آهو . لیاقت  

 . برات یه زندگی درست و درمون حاضر کنم

 او یا معنی زندگی درست و درمان را نمی دانست

 !یا همه اش وعده های سرخرمن بود ...

 با طعنه گفتم: برو برای زن وبچه هات زندگی درست

 کن . چیکار من داری !!! ولم کن . چی از جونم

رم برنمیداری... خستم کردیمیخوای ؟ چرا دست از س  

 به چه زبونی بهت حالیت کنم که من اونی که تو !!!

 . خیال میکنی نیستم

 من آدم عوضی ای نیستم . از روی دوتا بچه ات از

 !روی زنت خجالت نمیکشی که دوره افتادی دنبال من؟

 اونم حاال

 دیگه دارم شوهر میکنم . دور منو خط بکش بهنام ...

دیوونه ای . احتیاج به مشاوره داریولم کن ... تو  . 
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 احتیاج به پزشک داری... شاید حتی باید بستری بشی

... 

 !من قبل اینکه شوهر کنی تو رو مال خودم میکنم _



 . تمام تنم یخ بست

 لبخند جنون آمیزی به لبش آمد و گفت: فکر کردی

 میذارم اون بچه قرتی ، تو رو از چنگم دربیاره ؟آهو

 ....من خیلی ساله منتظرم بزرگ بشی.... قد بکشی
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 از حرفهایش دچار تهوع شده بودم . عقی زدم و بهنام

 با لبخند گفت: شیش ساله دارم صبر میکنم . شیش

هساله دندون رو جیگر گذاشتم حاال نمیذارم یه تازه ب  

 دوران رسیده مفت مفت تو رو ازم بگیره و بقاپه ! تو

 ! اول و آخر مال منی

 به نفس نفس افتاده بودم . باز شقیقه هایم تیر میکشید ،

 نفسم به شماره افتاده بود و بهنام با نیشخندی گفت: تو

 سیاه بخت میشی آهو ! من دارم بهت میگم رو حساب

پسره روفامیلی... خودتو بدبخت نکن ! تو این   

 نمیخواستی.... نمیخوای ! هیچ وقت ... در هیچ

امری داشتید جناب امانی ؟-شرایطی!  ! 

 از دیدنش با وجود ماسک و عینک دودی روی

 چشمهایش در فضای مسقف پاساژ نفس راحتی کشیدم

 ... بهنام شوکه شده بود فکرش رانمیکرد که بیاید .

ی اراماما آمده بود . آمده بود و تپش های قلبم دم  

 .... گرفتند . نمیدانم برق چشمهایم را دید یا نه



 آرامش انتهای

 نگاهم را دید یا نه ... اما هرچه بود تمام قد به خاطر

 . این حضورش ممنونش بودم

Romanbooki 2کالکت 

972 

 با صدای کلفتی از پشت ماسک گفت: راهتو بکش بی

 ... سر وصدا گورتو گم کن برو . وگرنه من
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 ماسکش را تا دم لبهایش پایین کشید وگفت: اونقدر

 شناس هستم که با یه اشاره سی تا مامور حراست کل

 این مجتمع رو بکشم اینجا . اون موقع چه کار میکنی

 ؟! بهنام زهرخندی زد: من چیکار میکنم ؟تو چیکار

 .... میکنی که

 میان حرفش آمد وگفت: توی اداره ای که توش

غولی... طبقه ی چهارم .... دست راست ،مش  

 بغل

 سرویس بهداشتی مردونه ، یه کاج تزیینی مصنوعی

 هست و یه راهروی طویل و دراز که با پارتیشن بندی

 از هم هر کارشناس از کارشناس دیگه سوا میشه ... یه

 پاراوان چوبی ته راهروئه ... یه میز بیخودی هم هست

 با یه سیستم که مانیتورش گوشه ی سمت چپش شکسته

 !درست میگم؟ !

 بهنام فقط تماشایش میکرد . آن زهرخند روی



 . لبش ماسیده بود

 راستین لبخندی زد ... لبخندش پشت ماسک بود و از

 . چین افتادن کناره های چشمهایش حدس زدم خندید

 نفس عمیقی کشید و گفت: پونزده روز پیش ،
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 کارشناسی که اون ته میشینه بغل شوفاژ ... با اون

 ... مانیتور شکسته

 پشت پاراوان چوبی ! که طبقه ی چهارم باید دست

 راست بغل سرویس مردونه کاج تزیینی مصنوعی رو

 بگیری تا برسی به میزش.... سی و هشت میلیون

 تومن با یه
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پرو مکس رشوه گرفت بابت یهگوشی ایفون یازده   

 امضا

 حاال مدیر تو ... حاج آقا حسن زاده ، میپذیره نور

 چشمیش بهنام امانی ... چنین چیزی قبول کرده باشه

 ؟! رئیس اون اداره بدونه که تو بی خبر ازش داری

 !زیر میزی میگیری.... چیکار میکنه ؟

 بهنام تیز نگاهش کرد و راستین گفت: اصالمنطقی

 نیست

 اون تسبیح سبزه که توی قلمدان رو میزته ! عکس ...

 آدم های خاص بکراند تلفن و اکانت واتس اپ و اپ بله



 و

 این همه ارادت و ... عطر مشهد و! این ....

 !انگشتر نجف و ... اصالدرسته ؟

 ! هیچی نداری که اینو ثابت کنی-

 راستین سر تکان داد و گفت: میخوای نشون بدم

 چطوری ثابت میکنم؟ بعد اون وقت چی میشه؟ از اون

 اداره پرتت میکنن بیرون ؟! همینو میخوای ؟! بدون بن

 گوشت و مرغ ، بدون پاداش و بن خرید کت شلوار و

 کفش و حبوبات و بنک و ... روغن و تن ماهی و رب
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 مطمئنی میتونی از پس زندگیت بربیای؟! حاال حقوق !

 کارمندیتو با رشوه ها گذاشتی جلوی آینه دو تا بشه ،

 تازه فیلت یاد هندستون کرده ؟! میخوای دو تا دوتا

 هندونه بغل کنی ؟! برو خجالت بکش . برو دهنتو آب

 بکش... سرویس مردونه ... ته همین راهرو دست چپ

 برو رد کارت . شنیدنی ها رو هم شنیدی ! دست از !

 . سر زن منم بردار
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 دیگه فردا پس فردا ... حتی نمیذارم توی چشمهاش

 نگاه کنی که اگر نگاهت بد باشه جوری چشمهاتو از

 کاسه درمیارم که حسرت دیدن قیافه ی بچه هاتو به

 گور ببری! البته اگر اون دو تا طفل معصوم دو زار



 برات مهم باشن که بزرگ شدن وقد کشیدنشون رو

نگ از رخ بهنام پریده بودببینی ! ر . 

 راستین ماسکش را باال داد، به سوی من آمد، بهنام

 یک گام فاصله گرفت ... لحظه ی آخر از پشت سر

 :شانه ی راستین بهنام را دیدم با صورت سرخی گفت

 بهش گفتی داره با دیه ی مادرش برای تو خرید

 !دومادی میکنه شاه داماد ؟

م به سمتش رفت واین را که گفت راستین یک گا  

 دیدم بهنام شروع به دویدن کرد ... ده دوازده مغازه

 که عقب کشید اخرین نگاهش را به من انداخت و

 . سوار پله برقی شد

 با دهان باز به راستین زل زدم... به خرید ها ... به آن

 بودجه ی لعنتی که ... دیه ی مادرم؟! مادرم را کشته

دیه ؟! پول خون مادرم ؟بودند ؟! دیه گرفته بودم ...  ! 

 این کراوات ... پیراهن سفید دامادی! ادکلن ... کفش

 .... چرم
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 .... دیه ی مادرم ؟! از دیه ی مادرم؟! مادرم ؟! دیه

 !به صورت تیره ی راستین زل زدم و گفتم: دیه ؟
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 ..صدای گرفته اش از ته حلق در امد: آروم باش

 هیستریک پوست لبم را میجویدم و زانویم تکان



 میخورد . وحشت زده ناله کردم: دیه ؟ این ... دیه است

 !!!!؟! پول دیه است؟ پول خونه ؟

 چشمهایم کم مانده بود از حدقه دربیایند ... راستین

این تپش سعی کرد آرامم کند . مگر آرام میشدم . مگر  

 قرار میگرفت ... مگر این پرش های نامنظم پلک و

 شانه ام امان میدادند . فشارم به قعر چاه سقوط کرده بود

 !دیه ؟! مادرم را کشته بودند ؟!!!! مادر نازنینم ؟ .

 !ماریای عزیزم ... پول خونش توی جیب من بود؟

 در چشمهای بی حوصله اش زل زدم .عینک را خیلی

موهایش گذاشته بود ، خم شد ساک ها وقت بود روی  

 را برداشت . بهارک با دستهای خیس آمد ... از دیدن

 !راستین شوکه گفت: شما اینجایین؟

 . دو سه دختر از پشت سر بهارک سردراوردند

 دخترها از دیدن راستین لحظه ای تعلل کردند .... یکی

 .... شان جلوی همان سرویس جیغ زد: راستین حکمت

اور نمیکنم .... ژینا راستینخدایا ب .... 
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 . اکیپی از دخترهای تینیجر دور و برش حلقه زدند

 بهارک دهان باز ماند و من با سری که داغ بود و

 گونه هایی که نمیدانستم کی اینطور ذغالی شده بودند

 .از آنجا فاصله گرفتم



ورهرگامی که برمیداشتم ، به جمعیت حلقه زده د  

 راستین حکمت اضافه میشد . بهارک هم کنجی گیر

 افتاده بود . صدایش را میان جمعیت شنیدم بلند

 میگفت: اهو صبر کن

 آهو کجا ...

 !میری! مهم بود؟

 ... برای کسی مهم بود کجا میروم؟! آدم های دروغگو

 ... آدم های پنهان کار دوره ام کرده بودند

 . یادم نمی امد و از فراموشی ام سو استفاده کرده بودند

 آدم های عوضی.... سرم درد میکرد . از پاساژ که

 ... بیرون آمدم ، هوای بهاری تهران، بازی اش گرفت

 دو سه قدم که در پیاده رو حرکت کردم باران شروع

 .... به باریدن کرد ... باران تندی بود شبیه تگرک

 رعد و برق میزد
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 من بی هدف جلو میرفتم . با لباس هایی که در کسری

 از ثانیه تماما خیس شده بودند ، از دیدن تاکسی زرد

 خطی ای که برایم چراغ زد از پیاده رو به خیابان آمدم

 .وسوار شدم

 آدرس خانه ام را گفتم و تا رسیدن به مقصد ، از پشت

ه آدم ها زل زدم ... بهشیشه به باران ... به تهران ب  



 آدم
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 !هایی که نمیدانستم چه چیزی را دوست دارند؟

 خاطرات یا

 !فراموشی ؟

******** 

 سراتو را مقابل ساختمان قدیمی متوقف کرد، بهارک

 . پیاده شد ، با شرمندگی گفت: دست شما درد نکنه

 سری تکان داد و خواست حرکت کند که بهارک لب

د: اقا راستین؟ز  

 . نگاهش کند و بی حوصله به سمتش چرخید

 بهارک آ ب دهانش را قورت داد و گفت: غصه

 نخورین

 .... همه چیز درست میشه ...

 چیزی نگفت، سری تکان داد شیشه راباال کشید و

 پایش را روی پدال گاز گذاشت ، شتابش با مازراتی

 برابری نمیکرد ... خیابان را دورزد و از باال آمد،

 در کوچه پیچید

 مقابل ساختمان توقف کرد. پیاده شد ، دستش را روی

 ... زنگ گذاشت
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 چند ثانیه بدون برداشتن انگشتش از روی زنگ ،



 همانطور فشار میداد که صدای ظریفش در گوشش

 !پیچید :کیه ؟

 ! من-

آنقدر قاطع و متحکم گفت که جرات اینکه درمن را   

 را بازنکند نداشته باشد . با این وجود تعلل کرد و

 تعللش
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 طوالنی بود ... شاید اگر بازیگر نبود، در را باز

 . نمیکرد

 . صدای باز شدن در با تیکی آمد و وارد خانه شد

پنجرهبه سمت پله ها رفت، زن صاحب خانه از پشت   

 نگاهش میکرد ، خواست بی اهمیت باشد اما ماند

 .وسالم کرد

 زن در را بی هوا گشود و چادرش را بیخ گلو حفظ

ممنون-کرد و گفت:سالم علیکم . خوب هستین ؟!   . 

 خواست بگوید با اجازه و برود که زن لب زد: این

 دختره اصالرو به راه نیستا .... یه طوریه! خیال

 میکنم یه از

بیخبری یه وردی بهش خونده که اینطورخدا   

 ! دیوونه ومجنون شده

 . نفسش را توی سینه حبس کرد



 . سر تکان داد و گفت: درستش میکنم

 باخودت ببرش.... اینجا امنیت نداره من پیرزن ... این-

 ! دختر جوون

 چشمی به زبان آورد و به سمت خانه اش رفت،

 دستگیره
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 ورودی در را پایین کشید و وقتی روی قالیچه جلوی

 ورودی ایستاد از دیدن بهم ریختگی خانه خشکش زد

 ... اگر بمب منفجر میشد خانه اینطور آشفته نبود .

 تمام لباس ها از کشوها بیرون ... قالیچه ها نیمی لوله

 و لوازم و کتاب هایش همه پخش و پال... حتی رخت

 خواب
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 ها ... و درهای کمد های موجود در ان فضای

 .کوچک چهار طاق باز بودند

 میان اسباب بهم ریخته ایستاده بود و به یک

 . کنج نامشخص زل زده بود

 کفشهایش را درآورد ... به سمتش میرفت که مسیرش

 را کج کرد، به طرف اشپزخانه دوید .... به کابینت

 زیر

ت و لنگن و آبکش آنجاسینک حمله کرد و هرچه تش  

 . بود بیرون کشید



 دنبال چه میگشت ؟! با نفس نفس و فاصله از کابینت

 های باز و وسایلی که همه بیرون ریخته بودند ، میان

 آشپزخانه ی به هم ریخته ایستاده بود . با احتیاط

 صدایش کرد: آهو

 به سمتش چرخید ....ناله زد: تو کی هستی؟ چی

هستی.... چرا با من هستی؟! چه دروغگویی  
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 اینکار و میکنی ؟؟؟؟ من چه هیزم تری به تو فروختم

 ؟! من که اصالنمیشناختمت اصالنمیدونستم وجود

 ...داری

 من بیچاره که تو بدبختی های خودم افتاده بودم ... تو

 خون خودم غلتیده بودم ... من که واسه خودم یه گوشه

را منو کشیدی این وسط... چرا منومرده بودم !!! چ  

 !انداختی تو این ماجرا !!! چرا بهم نمیگی چه خبره؟

 چرا

 ...... چرا ...

 هق زد... هق هقش تشدید شد ونالید: مادرمو کشتن

!!! 

 !!! مادرمو کشتن .... یتیمم کردن

 زانوهایش شل شد و روی زمین نشست و کف

 . دستهایش را به زمین فشار داد و هق زد



 ........ میان هق هقش ناله کرد : خدا

 راستین گفت: من که داشتم میگفتم . خودت گفتی

 .... ادامه نده ! خودت خواستی سکوت کنم

 با چشمهای خیس به راستین خیره شد و گفت: من

 چطوری گذشتم ؟ چطوری دیه گرفتم.... چطوری پول
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نمیاد ! .... چطوریخون مادرمو گرفتم .... چرا یادم   

 .... گذشتم ؟! چطوری بخشیدم؟! چرا بخشیدم؟! بهم بگو

 .... دارم دیوونه میشم.... مغزم آتیش گرفته
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 به التماس افتاد و میان زاری اش ناله زد : تو رو خدا

 بگو بهم .... تو رو جون بی بی گوهر بگو ... االن

رو خدا بگو . هرچی هست بگو ... تو  ... 

 . آروم باش... آروم باش دختر-

 چطوری .... تو بگو چطوری ؟! من با پول خون-

 مادرم

 دارم خرید عروسی میکنم !!!! چرا میذاری ... چرا

 جلومو نمیگیری..... تو که گفتی معنی مادر خوب و

 میدونی... مگه نگفتی؟ مگه نگفتی میدونی! من بهت

 اعتماد کردم

ماد کردمهمه جوره اعت .... ... 

 صدایش خفه شد و با گرفتگی تلخ و هق هقی که



 تمامی نداشت ادامه داد: چرا نزدی تو دهنم .... چرا

 نگفتی نکن

 !!!نخر... نپوش ....

 راستین گفت: ببین من همه چیو میگم .... فقط آروم

 باش... خب ؟ تا آروم نباشی هیچی از من نمیشنوی

 آهو

 !هیچی حتی یک کلمه ...
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 . دهانش را برای بلعیدن هوا باز کرد

 آهو _

 آروم ... آروم تر... این ماجراها خیلی وقته تموم ....

 شدن

 ... به سال کشیده آهو! بیشتر از یک سال اهو ...

 ... تموم شدن
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 ببین ... گذشته تموم شده گذشتی ! دیگه گذشتی آهو

... 

 چرا جلومو نگرفتی؟! چرا گذاشتی بگذرم ... چرا با-

 پول خودمو قانع کردم .... چطوری تونستم؟ چطور

 !دلم اومد؟

 چطور نفس میکشم؟چطوری .... کجا بودی .... اون

 موقع



 !کجا بودی که جلومو نگرفتی

 با صدای خشکی لب زد: نبودم آهو . من نبودم تو

 زندگیت

.... 

تل بی همه چیز گذشتم؟ کیهق زد: چطوری از اون قا  

 ... التماسم کرد که گذشتم.... چطوری گذشتم خدا

 چطوری

 .... بخشیدم

 ...آهو آروم باش... عزیزم ببینمت-

 :بی رمق روی زمین نشسته بود . با آرامش گفت

 ببین . باید آروم بشی که حرف بزنیم همینطوری

 ... هیچی نمیگم هیچی آهو
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- بگو چطوری گذشتم ! چرا گذشتم ... از کیفقط   

 گذشتم ؟ تو میدونی مگه نه ؟! میدونی کی مادرمو

 ... کشته
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 بهم بگو ... تو که این همه در حق من مردونگی_

 کردی پام وایستادی... اینم بگو خالصم کن . ساکت بود

. 

 . یک دور نگاهش در صورتش چرخید

 نفس عمیقی کشید و اهو التماس کرد : جان من بگو



 راستین ... اگر دوستم داری بگو... منو تو این حال

 ! نگه ندارم دارم دیوونه میشم .... فقط بگو کی کشته

 !چطوری مرده؟

 :با صدای از ته چاهی گفت

 .... نفسش بند اومده-

 : صورتش مچاله شد و از درد هق زد

- کشتنش که نفس نداشتهچطوری ؟! چطوری مادرمو   

.... 

 با التماس گفت: بگو .... تو رو

 ... خدا بگو ... جون عزیزترینت بگو

 ! عزیزترینم تویی آهو نکن با خودت اینطوری االن-

 آروم بگیر.... میبرمت خونه بهت مسکن میدم یه کم

 بخواب

 .... فردا
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. من قرارهمیان کالمش ملتمسانه گفت: االن بگو ..  

 عروست بشم ... من قراره زنت بشم .... من بدونم

 !چی بهم گذشته چی سرم اومده
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 اهو عاجز گفت: بگو بهم . حالم که دیگه از این بدتر

نه-نمیشه میشه ؟!   ... 

 چند نفس عمیق و پشت سر هم کشید ، باز نفس کشید



 و گفت: بگو بهم .... مادرم

رده ! بگو چطوری مرده .... من که دیگهکه برنمیگ  

 ... نمیتونم به قانون بگم ؟ نمیتونم قصاص بخوام

 میتونم؟! نمیتونم .... میتونم پو ل و پس بدم طناب و

 بندازم گردن اون بی وجود ؟! نمیتونم .... هیچکاری

 نمیتونم بکنم .... من چیکار میتونم بکنم؟ مادرمو میتونم

یتونم .... فقط بگو بهماز خاک بکشم بیرون؟ نم  .... 

 بگو

 از کی گذشتم؟! ارزش داشت بگذرم ؟! قاتل مادرم کیه

 که من گذشتم ... به پول راضی شدم؟ دیه گرفتم گذشتم

 .... ای خاک برسر من

 دو دستش را به سرش کوبید وناله زد: ای خاک برسر

 ... من

 ...نکن عزیزم . نکن .... نکن آروم باش _

 نکن دورت بگردم آهو با خودت با من اینطوری نکن

.... 

 .کمی آرام گرفت
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 ...شاید قدر ثانیه ای

 چرا نمیگی؟ چرا نمیگی ؟! چرا سکوت میکنی؟ چرا_

 حرف نمیزنی ؟! اختیار مغزمم گرفتی دستت ؟! من که



... فکر و هوشرام شدم قلبمو دو دستی تقدیمت کردم   

 و عقلمم ازم گرفتی؟ خاطره هامو .. حافظه امو ! افسار

 - !!! همه چی دست توئه.... عین حیوون خونگیت شدم

 .این حرفو نزن

 پس چرا صدات درنمیاد لعنتی؟-

 :در جوابش کنترل نشده صدایش را باال برد و گفت

 چون نمیخوام از آدما متنفر باشی !!! چون نمیخوام

باشی! نمیخوام هر روز فکر کنی که امروز کینه داشته  

 روز یکی دیگه رو چطوری سیاه کنی! نمیخوام تو

 ..... اینطوری باشی!!! نمیخوام چیزی یادت بیاد

 نمیخوام خاطراتت

 یادت بیاد .... نمیخوام برگردی به اون روزات که نفهمم

 ! چه طور آدمی هستی ! نمیخوام

صدای فریادشبه سختی بلند شد و به سالن رفت .   

 باعث شده بود گوشهایش سوت بکشند ، یک سوت

 .یکنواخت
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 سر دردناکش را میان دستهایش گرفت . دوباره به

 آشپزخانه آمد ،یک لیوان آب مهیا کرد ، یک قاشق

 چای خوری و چند قند توی آب ریخت و روی زمین

 به سمتش
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 زانو زد وگفت: نمیخوام یه عمر دلت از کینه پر باشه

 اگر گذشتی که گذشتی تموم شده رفته ... پس چه !

 فرقی میکنی کی؟ بدونی کی زنده میشه ؟! بدونی کی

 .....تموم میشه؟! بدونی کی

 سرش را پایین انداخت، محتویات لیوان را هم زد و

 قاشق چای خوری آب شیرین را به سمتش گرفت

بخور یه کم رنگت برگرده وگفت:  ! 

 آب قند را پس زد که فریادش دوباره کل فضارا پر

 :کرد

 !آهو منو عصبانی نکن

 مثل بچه آهوی ترسیده ای که هیچکس ضامنش نبود ،

 مچاله شد و با استرس تماشایش کرد .لبه ی لیوان را

 به لبهایش چسباند، کمی زاویه دارش کرد و باال خره

ریختدوسه جرعه توی حلقش   . 

 سرش را عقب کشید . هرچه توی گلو و دهانش

 ریخته بود را قورت داد و از شیرینی آب ، به سرفه

 .... افتاد

 راستین گفت: هیچی درست نمیشه هیچی عوض نمیشه

 ! هیچی نمیشه اگر تو بدونی ... فقط بیزار میشی همین
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- ی من مادرممادرمه ... تو میفهمی عزیزترین دارای  



 !بود ؟
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 تا حاال تو زندگیم دارایی عزیز نداشتم آهو . ولی-

 ... معنی عزیز و میدونم

 چانه اش لرزید . با چشمهای پر آبی گفت: سیاه نمیشم

... 

 کدر نمیشم کینه نمیکنم .... بهم بگو ... فقط همین که

 کی

 ؟! من میشناختمش ؟

اله زد: بهنام ؟سر تکان داد و آهو ن ! 

 ... نه-

 . پس کی؟ فقط بگو کی-

 نفس در سینه اش حبس کرد . با ثانیه ای تعلل دست

فرخ-آخر بازدمش را از سینه بیرون زد و گفت:   ! 

 آوار شدن را ندیده بود ... که در چشمهای آهویی اش

 دید

 ... صدایش زد : آهو

 نگاه مرده اش در صورت راستین نشست و گفت: بابام

 !؟

 لب هایش به لبخند تلخی باز شد و تکرار کرد : بابام

...... 



 چشمهایش را روی هم فشار داد و از نو گفت : بابام

.... 

 ... راستین نگران گفت: آهو جان
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 ... راستین بابام .... بابام-
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 با بغض در صورتش زل زد و سر تکان داد و پشت

 سر هم گفت: بابام ..... بابام .... بابا ...... وای . وای

 راستین

 ! ای وای ...

 . کف دستهایش را با شدت به چشمهایش فشار داد

 !راستین با صدای ارامی گفت: تو گذشتی تموم شد

 مادرت دیگه برنمیگرده

 .....تو هنوز جوونی.... باید به آروزهات برسی ...

... ببخش. بگذرخیلی وقت داری. صبور باش   .... 

 . کینه نکن آهو

 ... صدایش کرد: آهو

 ....نگران تر گفت: آهو ... آهو عزیزم

 ...هراسان نالید: ای وای آهو ... آهو

 از ته چاه لبهایش را تکان داد با گرفته ترین

 صدای ممکن گفت: اینجام ! نترس . متاسفانه

 ! زندم



**** 

 کمکم کرد ، در یک چمدان هرچه بود و نبود و الزم

 میشد
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 .... نمیشد ریختم ... بدون اهمیت به ترتیب و خط تا

 همه چیز را مچاله و درهم ... هرچیزی که خیال

 میکردم به درد بخور است برداشتم ، باقی اسبابم را به

 فائزه خانم
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م . گفتم اگر الزم دارد خودش بردارد و اگربخشید  

 الزم ندارد ببخشد ... برای اخرین بار به دیوارها نگاه

 میکنم ، ساک را من به دست گرفتم و راستین چمدانم

 را حمل میکند ....قاب عکس مادرم را بغل کرده بودم

 چشمهایم .

 از حجم اشک های بی پایان می سوخت . نفسم را

رون دادمسنگین از سینه بی  . 

 فائزه خانم با آب و قران راهی ام کرد . من را به

 . راستین سپرد ... قول دادم باز هم به او سر بزنم

 رویش را بوسیدم ... لبهایم را به قران چسباندم و یک

 نفس از صفحاتش گرفتم . به محض اینکه پایم به کوچه

 . رسید ، آب را در مسیرمان پاشید و گفت: در امان خدا

راقب هم باشید . به خدا میسپارمتون . خوشبخت بشیدم  



 ... الهی

 در جلو را برایم باز کرد، ساکم را گرفت ، روی

 صندلی نشستم و وسایلم را روی صندلی عقب

 گذاشت . وقتی پشت رل قرار گرفت ، تازه یادم افتاد

 . چقدر خرید کرده بودم

 ... نگاهش کردم و گفتم: وسایل هایی که خریدم
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 توی صندوقن .... میخوای ببریم پس بدیم ؟-

 به ساعت نگاه کردم . دیر وقت بود ، این موقع شب ،

 بعید میدانستم مجتمع تجاری باز باشد . رویم را به

 . سمت خانه چرخاندم و گفتم: نه . نمیخوام پس بدم

 هرکاری فکر میکنی صالحه بکن . بریزشون دور یا-

... 
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 میان حرفش گفتم: بابام هرچی داشت و نداشت فروخت

 تا دیه ی مامانمو بده ... که زنده بمونه . یادم نیست

 . چطوری باهاش معامله کردم

 حرفی نزد ، پایش را روی پدال گاز گذاشت وارد

 خیابان

 اصلی شد و درحالی که در امتداد خیابان جلو میرفت

استینصدایش کردم: ر .... 

 ... جانم-



 ... نمیخوام منو از بابام خواستگاری کنی-

 . بدون هیچ حرفی به رو به رو خیره ماند

 نفسم را فوت کردم و گفتم: شنیدی چی

 !گفتم؟! سری تکان داد و گفت: باشه

 نمیخوام هیچ حقی به گردنم داشته باشه . نمیخوام-

 ... به عنوان پدر حتی اجازه ی عقد منو بده یا

تو-اصالتوی مراسمم حضور داشته باشه هیچی !   

 .پدرتو بخشیدی آهو

 براق گفتم: من اگر بخشیده بودمش ... خونه ی

 مجردی کرایه نمیکردم! اگر بخشیده بودمش تک و تنها

 برای خودم زندگی نمیکردم ... اگر آدم بود شرف

 !!!داشت منو دو دستی تقدیم برادرزاده اش نمیکرد
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 لپ هایش را باد کرد .... چند ثانیه همان حال ماند و

 بعد

 . گفت: حق با توئه

Romanbooki 2کالکت 

1009 

 به سمتش مایل شدم وگفتم: اصالنیازی به خواستگاری

 نیست . من خودم عاقلم بالغم ... منو از من

 . خواستگاری کن ازخودم

 . لبخندی مهربان به رویم پاشید و گفت: چشم

 رویم را به سمت خیابان برگرداندم . اگر روی ذغال



 داغ مینشستم ... یا در حلقومم اگر سرب داغ

 میریختند یا اگر در رگ و پی ام گدازه در جریان بود

 انقدر نمیسوختم که از مرگ مادر به دست پدرم

 ... سوخته بودم

 خدا میدانست باراول چه حالی داشتم و حاال !!! حاال

ود به خاطر زمانی که گذشته بود ... بهکه داغم سبک ب  

 خاطر تاریخی که روی سنگ حک شده بود و .... آن

 موقع راستینی نبود که پا به پای زاری ام بیاید و

 دلداری بدهد و دلجویی کند . آن موقع چه میکردم ؟! در

 تنهایی و بی کسی ... وقتی داغم تازه بود ... آن موقع

اندم ... زنده ماندمچطور تحمل میکردم؟!چطور گذر  ! 

 .... نفس کشیدم وشب ها را روز کردم
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 منو میبری سرخاک-

االن دیروقته گلم-مادرم؟   

... 

 سکوتم را که دید گفت: فردا صبح زود خوبه ؟ سری

 :تکان دادم ، مسیر برج را در پیش گرفته بود وگفت

 همه چیز درست میشه

ه ی هیچی رو نخورنگران هیچی نباش. غص . . 

 سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم: مامانم اگر



 . تو رو میدید تاییدت میکرد حتما

 . باعث افتخارم بود که مادرتو از نزدیک ببینم-

 :به صداقت کالمش شکی نداشتم ، لبخندی زدم و گفتم

 .... حتما جای خالی مادر و برات پر میکرد

... پاکت سیگارش رایک "هو" از دهانش در آمد   

 برداشت و فندک ماشین را زد ، یک نخ میان لبهایش

 نگه داشت و بدون درخواست من ، اما پاکت را به

 . سمتم گرفت

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: قبال سیگار میکشیدم؟

 ! فکر میکنم میکشیدی-
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 پوزخندی زدم و نخی برداشتم ، ریه هایم هم حافظه

 شان

 را از دست نداده بودند . دود را پس نزدند عق

 ... نزدند سرفه نزدند
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 پلکهایم را بستم ... ماشین را متوقف کرده بود . در

 ... سکوت مطلق کنار هم داشتیم سیگار دود میکردیم

 تا رسیدن به خانه حرف دیگری رد وبدل نشد ، سری

 اول

تا باال مشایعت کرد ... من با چمدان وساکم من را  

 در خانه ماندم و به پایین رفت تا خرید ها را از



 . صندوق بیاورد

 احتیاج به حمام داشتم . با ساک وسایلم ، کشان کشان

 به طبقه ی باال رفتم ، هرچه میخواستم حاضر کردم

 زیر دوش ایستادم و اجازه دادم عضالت سنگین و

دربیایند ، کارم که گرفته ام کمی از آن حالت انقباض  

 تمام شد ، مقابل آینه نشستم ... کمی مرطوب کننده به

 پوستم زدم ... موهایم را سشوار کشیدم . یک خط چشم

 باریک و نازک مشکی رنگ پشت پلکهایم کشیدم و

 درحالی که گونه هایم را کمی رنگ و رو دار تر

 . میکردم ، صدای در از طبقه ی پایین به گوشم رسید

کالباسی رنگ را به لبهایم زدم .در آینه زل رژ لب  

 زدم . این قیافه چقدر نا آشنا بود . این چهره ی الغر
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 با گونه های بیرون زده و موهای کوتاه ! که اگر کسی

 خبر از شکستگی

 جمجمه ی من نداشت خیال میکرد در به روز

فشن و ترین آرایشگاه های دنیا موهایم را اینطور  

 !نا مرتب کوتاه کرده ام

 ... صدایم میزد: آهو

 . اینجام-

 وارد اتاق شد ، وسایلم را روی تخت گذاشت ، از دیدنم



 گفت: همه چیز مرتبه ؟

 به حمام رفت، به سمت کمدش رفتم ، پیراهن سفید

 وشلوار مشکی را روی تخت حاضر کردم . یک

 کراوات سیاه مزین به گیره ی نقره ای هم دم دست

 ... گذاشتم . کفش های عروسکی سفیدم را به پا کردم
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 در که باز شد

 :لبخندی به رویم زد و به تخت اشاره کردم وگفتم .

 ...اینو بپوش

 با دست به لباس هایش که برایش حاضر کرده

 . بودم اشاره زدم

د اما مخالفت نکرد ، از اتاق بیرونکمی تعجب کر  

 رفتم وقبل از اینکه در را ببندم گفتم: پایین منتظرتم

 . آماده شدی بیا پایین ...

 چندثانیه به صورتم نگاه کرد وصدایم زد : آهو ؟

 بله؟-

 خوبی؟-

 سر تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم ، با پاهایی که

شپزخانهمتعلق به من نبودند به پایین رفتم، در آ  

 بالتکلیف ایستادم ... کتری را پر از آب کردم وقوری

 چای ساز را از چای و هل و کمی دارچین پر کردم



 از توی یخچال کمی میوه بیرون کشیدم . از کیکی ...

 . که پخته بودم هنوز دو برش و نصفی باقی مانده بود

 یک دیس کوچک میوه
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کیک حاضر کردم و زمانی دو پیش دستی از برش  

 که به سالن برگشتم از دیدن قامتش در آن شلوار سیاه

 و
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 پیراهن سفید و کراوات لحظه ای همه ی تلخی های دنیا

 . را فراموش کردم

 لبخندی به رویم پاشید و گفت: خسته ای بشین

 .... استراحت کن من چایی میارم

 :خواست به آشپزخانه برود که مانعش شدم و گفتم

 ... برو بشین

 . به چشمهایم زل زد . قاطع تر گفتم : برو اونجا بشین

 با تعللی پذیرفت، نشست ، به آشپزخانه برگشتم . یک

 سینی چای آماده کردم و با گام های مطمئنی به نشیمن

 رفتم . با ابروهایم اشاره زدم : چای نمیخوری ؟

ان چای برداشت و من هم رو به رویشیک لیو  

 : نشستم . کمی از چای توی لیوان بو کشید و گفتم

 . توش هل و دارچین داره

 ...لبخند زد: چه عالی



 پاروی پا انداختم و گفتم: به جز حق طالق چیز دیگه

 ای نمیخوام . نه مهریه .... نه خونه ... هیچی ! فقط

داشته وکالت میخوام رسمی و سندی که حق طالق  

 . باشم

 قفل کرده بود با نگاه مشکی رنگش به چهره ی مرده

 :ی من زل زد وگفتم

Romanbooki 2کالکت 

1017 
Romanbooki 2کالکت 

1018 

 عروسی و جشن هم نمیخوام . چون فامیلی ندارم

 . که دعوتش کنم . توی عقدم بهارک باشه کافیه

 . همانطور بر و بر من را تماشا میکرد

- م زندگی میکنم . چه تو چادر... چه توهرجا بگی ه  

 برج

 چه تهران چه شهریار چه جنوب... فقط درسم باید

 تموم بشه .نمیخوام مانع ادامه دادن درسم یا کارم

 ...باشی

 . چون دوست دارم کار کنم و مستقل باشم

 . یک نفس عمیق گرفتم

 خودم را لبه ی مبل کشیدم و گفتم: برام صداقت از

. صادق باشی ... خیانتم نمیکنیهرچیزی مهمتره   

... 

 چون خیانت برادر دروغه . صادق باشی دزدی هم



 نمیکنی... صادق باشی اگر یه روز دوستم نداشته

 باشی بهم میگی ... پس به اجبار باهام زندگی نمیکنی

 بعد از صداقت خوش اخالقی مهمه ... از کتک !

 ... خوردن هم خوشم نمیاد ! راستگو باش مثل اسمت
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 ... خوش اخالق باش مثل برنامه های تلویزیونیت

 کتکمم نزن ! همین

. 

 چند ثانیه به چهره ی جدی ام زل زد ، کمی از چایم

 ... تلخ نوشیدم و لب زد : من متوجه نمیشم آهو

 شانه باال انداختم و گفتم: داری منو از من

اشخواستگاری میکنی ! به این واضحی ... کج  

 !برات گنگه ؟
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 . چشمهایش چهار تا شد

 لبخندی به تعجبش زدم و گفتم: مگر پشیمون شده

 ...باشی

 پشیمون شدی؟

 حیران تماشایم میکرد که توضیح بیشتری دادم : فردا

 قرار بود منو از پدرم خواستگاری کنی... قرار فردا به

ودمامشب موکول شد . امشب داری منو از خ  

 خواستگاری میکنی ، اگر میخوای ! اگر نمیخوای که



 . سکوت کردم و منتظر ماندم تا پاسخم را بدهد ...

 خودش را جلو کشید و گفتم: معیار تو از ازدواج با

 من چیه ؟

 ....آهو ببین عزیزم-

 میان کالمش گفتم: فقط جواب سوالمو بده . حاشیه نرو

... 

ت لم دادن در آمدکمی شق و رق تر نشست، از آن حال  

 پا .

 روی پا انداخت و با تک سرفه ای گفت: معیارم اینه که

 تو

 دختر باهوش ، مهربون و خوش قلبی هستی . احساس

 میکنم میتونم باهات کنار بیام . سختی کشیدی درست

 مثل
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 من . حتی بیشتر از من ... و فکر کنم نقاط اشتراک

 زیادی

 با هم داریم... برات زندگی خوبی مهیا میکنم تا جایی

 که

 . در توانم باشه

 ! باهام صادقی-
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 . اگر به نفعت نباشه نه نیستم-



 ابروهایم در هم گره خورد . این اوج صداقتش بود که

 این را گفت اما به مذاقم خوش نیامد . نفس عمیقی

نیست کشیدم و گفتم: جواب من این  . 

 اگر به نفعت نباشه باهات صادق نیستم آهو . دارم بهت-

 . صادقانه میگم

 . چانه ام لرزید

 واگر به نفعت خودت باشه ... اون وقت چی ؟-

 لبخندی به لب آورد و گفت: همه ی آدم ها خودخواهن

 آهو

 منم مستثنی نیستم . اما قول میدم تا جایی که میتونم .

 ... باهات صادق باشم

- اگر نتونستی ؟ و  

 . شانه باال داد و گفت: میتونی جدا بشی

 صراحت کالمش آزاردهنده بود . لپ هایم را باد کردم

 و لب زد: کتکت نمیزنم. درستو ادامه بده . هرکاری

 که دوست داشتی و منافاتی با سالمت روان و جسمت

 نداشت هم انجام بده . دوستت دارم و تا جایی که بتونم

... اگر روزی بهت دروغ گفتم بدونباهات صادقم   

 بابتش متاسفم اما قطعا به خاطر خودت بوده ... نیشخند

 ! زدم: و البته خودخواهی تو
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 تکرار کرد: آدم ها همشون خودخواهن . تو هم از

 . این قاعده خارج نیستی آهو
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واسته ی دیگه هم دارمسرم را تکان دادم و گفتم: یه خ  

 چی؟- .

 دلم نمیخواد پدرم وکیلم باشه برای عقدم ... به نظر-

 میاد خیلی گردن کلفتی که میتونی تا رنگ تسبیح بهنام

 امانی رو توی اداره اش پیدا کنی... پس یه دفتر عقد

 پیدا کن که احتیاجی به رضایت پدر من نباشه ! دلم

 . نمیخواد توی مراسمم حضور داشته باشه

 .... سری تکان داد و گفت: فکر کنم بتونم انجامش بدم

 دیگه ؟

 ! همین ... مبارکه-

 با صدای آرامی گفت: از تصمیمت مطمئنی؟ سرم را

 . باال و پایین کردم

 هیچ تردیدی نیست ؟-

 تردید هایم را دور ریخته بودم نگاهش کردم و گفتم: نه

... 

- . من مقدمات عقدمون رو فراهم میکنم باشه  ... 

 چه تاریخی مد نظرته؟

 ... هرچه زودتر بهتر-



 با صدای آرامی گفت: برای فیلمبرداری و کارهای

حاضری؟ هتل و تبلیغات هم  
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 . آره مشکلی از بابت اونا ندارم-

 .... باز سرتکان داد و لب زد: خوبه

 بی هوا پرسیدم: دوستم داری؟

 ! خیلی_

 با تعللی پرسید: تو چی ؟

 :نگاهش کردم ، در چشمهای سیاهش خیره ماندم و گفتم

 ! فکر کنم آره

 :ابرودرهم کشید و متحکم پرسید

 مطمئنی فکرات و کردی ؟-

 . آره ... فکرامو کردم-

 با مکث و صدای آلوده به طنزی صرفا برای اینکه

 فضای خشکمان کمی تلطیف شود گفتم: از تو بهتر

 . گیرم نمیاد

 لبخندی حواله اش کردم که سری تکان داد و یک جعبه

 ی کوچک پیش رویم گذاشت . یک جعبه ی سورمه ای

 ... کوچک

 : لیوان چایش را لبه ی میز گذاشت و گفت

 ! امیدوارم دوستش داشته باشی



وی سینه نگه داشتمدستم را به جعبه بردم .... نفسم را ت  

 وقتی بازش کردم از دیدن یک انگشتر زیبا و جواهر
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 نشان بی اراده در چشمهایم اشک جمع شد . انگشتر

 زیبایی بود ... سه فالور کوچک روی یک حلقه ی

 سفید کنار هم نشسته بودند و برقشان داشت تمام جانم

 ... را به لرزه در می آورد

لبهایم میلرزیدند. نگاهم از حلقه ی زیبا به سقف چانه و  

 رفت تا اشکهایم نچکند . موفق نبودم . آب بینی ام راه

 افتاده بود . لبخندی به رویم

 . پاشید و گفت: خوشبختت میکنم آهو ! قول میدم

 ! بخونش-

 چیو ؟-

 . عقد رو ! من االن دیگه خودمو زن تو میدونم-

زها باور داری پسولی میدونم تو به یه سری چی  ... 

 پس خودت بخونش تا منم جوابتو بدم . با صدای خفه

 . ای نامم را خواند

 لبخندی زدم و گفتم: بخونش... من احتیاجی ندارم از

 کسی اجازه بگیرم . االن دیگه خانواده ی من تویی

 راستین . احتیاجی به اینم ندارم ولی ... ولی تو بخونش

! 



و مسخ شده بود . مات ودر چشمهایم زل زده بود   

 _ . مبهوت نگاهم بود ... لبهایم به خنده باز شد
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 دیگه جز تو ، کسی رو ندارم راستین . دیگه فقط تویی

 فقط تو رو دارم . دارایی عزیز من االن دیگه ....

 ! تویی

 . تماشایم میکرد

 ... نگاهش را دوست داشتم

 تا مقدمات عقدمون حاضر بشه_

 دلم میخواد محرمت باشم . اگر قول و قرار کافیه ...

 ... که خب کافیه اگر بیشتر الزمه پس

 ! مکث کردم و با تعللی افزودم: بخون

زوج ُت »:نفس عمیقی کشید و با صدای آرامی گفت  ِ  ِ َِ  

ِ   دۀ  ِ  َم  و َک  لتی ( اهو امانی)َنف  سی، فی ال  م ُ ُِ

ۀ، َعلَیال َمعلُ   ِ و َم    

 «ال َمهر ال َمعلُوم

 .به جای جواب گفتم: فکر نمیکردم حفظ باشی

 یک لنگه ابرو باال داد و گفت: کدوم مرد

 !ایرانی رو میشناسی که عقد رو حفظ نباشه ؟

 ! زهرخندی زدم و گفتم: قبل ُت

 پوزخند زد و ته مانده ی چایش را سر کشید نیم نگاهی



 به من انداخت

دهمفصل چهار  : 
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 کسالتم را با یک دوش آب سرد برطرف کردم

 مسواک زدم ، چند ثانیه رو به روی آینه نشستم و بعد

 شیشه ی الک قرمزی که هنوز خشک نشده بود را دم

 دستم گذاشتم ، ناخن هایم را سوهان کشیدم .دست و

 پاهایم را الک زدم ... نامرتب بودن موهایم دیوانه ام

 کرده بود، این نامرتبی باعث شده بود تا آرایش به

 . صورتم ننشیند اما کمی رژ گونه و کمی ریمل زدم

 درنهایت رژ کمرنگی به لبهایم زدم

 وقتی در آینه به خودم خیره شدم ... طرحی از لبخند

 . روی لبهایم نشاندم

 میخواستم آراسته باشم... دوست داشتنی ... و

 همانقدری که هستم در دل ، در چهره ام نمود پیدا کند

 . که امروز چقدر جنون آمیز دوستش دارم

 از اتاق خارج شدم . سایه اش را میدیدم توی

 آشپزخانه بود . پرده ها را کامل کنار زده بود . بخش

 اعظم نور خانه از پنجره های آشپزخانه تامین میشد و

 بخش دیگر پنجره رو به محوطه

تی برج بود . فضای سالن از این حجم نور شاد وپش  



 .پر انرژی به نظر میرسید
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 . یک پله پایین آمدم . متوجهم نشده بود

 از دیدن میز صبحانه دهانم باز ماند ، پشتش به من بود

 . و زیر لب چیزی با خودش زمزمه میکرد

 .... میانه های آهنگ بود
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 چشمم به پارچ اب پرتقال افتاد ، بطری شیرکاکائو ،

 نان های تست و کره ی بادام زمینی ، خامه و مربای

 آلبالو به من چشمک میزد ، نان سنگک خاش خاشی پر

 از کنجد ، به همراه نوتالیی که درش باز بود . پیش

 دستی از خیار و گوجه ی نمک زده و پنیر زیره و یک

یفتهکاسه گردو ! ش  

 آن برش های نان بربری توی سبد پارچه ای شده

 .بودم

 !سه نوع نان می خواستیم چه کار ؟

 همانطور ایستادم وتماشا کردم، به نایلون های روی

 کانتر نگاهی کردم ... دو سه بسته جوجه و چنجه هم

 . خریده بود

 سیخ ها هم روی کانتر حاضر و آماده بودند ، ذغال

رنج که هنوز نشسته بود اما تویسیاه و چند پیمانه ب  

 قابلمه ی پلوپز روی کانتر کنار باقی بساط حضور



 داشت . دلم از گرسنگی مالش رفت.. میخواست به من

 !کباب بدهد ؟

 !اولین نهار زندگی مشترک ؟
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 چشمهایم همان دم پر از آب شده بود . میزان مهر و

 . محبتی که خرجم میکرد ، برایم باور نکردنی بود

 حس میکردم همه چیز رویاست ... به زودی یک نفر

 می آمد من را از خواب ناز بیدار میکرد و همه ی

 چیزهایی که خیال میکردم حقیقت دارد را از من

 !میگرفت. همه چیز.... و مهمترینش راستین بود

به سرم میاگر او را از دست می دادم آن وقت چه   

 آمد ؟! چه اتفاقی می افتاد ؟! چه کار میکردم ؟! دیگر

 میتوانستم نفس بکشم؟ میان گرگ ها ... میان ... این

 ... همه سیاهی ! تنها نقطه ی روشن زندگی او بود

 . درحال دم کردن چای بود ، روی نوک پنجه جلو رفتم

 از کنار آن میز صبحانه ی شاهانه عبور کردم ... از

کانتری که لو داده بود برای امروز چه برنامه کنار  

 هایی دارد هم رد شدم ... نزدیک ایستادم . صدایش به

 : گوشم نشست

 خورشیده روشن ما رو دزدیدن

 زیره اون ابرای سنگین کشیدن



 همه جا رنگه سیاهه ماتمه

 فرصت موندنمون خیلی کمه
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 اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد

 تا قیامت دل من گریه میخواد

 سرنوشت چشاش کوره نمیبینه

 زخم خنجرش میمونه تو سینه

 لب بسته سینهء غرق به خون

 قصهء موندن آدم همینه

 اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد

 تا قیامت دل من گریه میخواد

 صدایش آمد: بیداری خوشگل؟

 ! خوشگل.... از نظر من او خیلی جذاب تر از من بود

_ ال چرا انقدر تلخ میخوندی ؟حا  

 خوب خوابیدی؟ _

 خیلی وقته بیداری؟_
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 . یه دو ساعتی میشه_

 بدو برو سر میز_

 ... خندیدم و نفس راحتی کشیدم

 ! با خودم گفتم: آهو دغدغه های جدید مبارک

 کارم ساخته بود! احتماال دو سال دیگر آن آهوی



 وحشی در وجودم همه دنیا و جهان را تیره و تار

 میکرد . پشت میز نشستم با دو لیوان چای رو به رویم

 نشست و گفت: امروز میخوام ببرمت چند تا لوکیشن

 ...ببینیم ، خسته که نیستی
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 با قاشق نوتال روی نان تست زد و به سمتم گرفت و

ه ... یکیش هم سمتگفت:یکیش سمت شمال تهران  

 احمد آباد .... البته برای جفتشون غروب هماهنگ

 . کردم برای بازدید

 !پس روز شلوغیه-

 :سری تکان داد و به صورتم خیره شد و گفت

 . کارهای مهمتری هم هست

 خندیدم . گونه هایم گل انداخت . فکر کردم عقد را

 می گوید . یا محضری که هماهنگ کرده بود . اما

بی ربط با افکارم گفت کامال : 

 شبم با یکی قراردارم . احتماال تو رو برمیگردونم-

 خونه

 ... آخر وقت میام .حدودساعت یک ونیم دو ....

 درمورد کار؟-

 آره . یه قرارکاریه میخوام با سرمایه گذار فیلمم-

 . صحبت کنم



 گازی به ساندویچ شکالتی ام زدم و گفتم: بازیگراش

 کین

 ؟

منو اگر به پاپاراتزی ها نمیفروشی بگم با مکثی گفت:  

... 
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 . خندیدم و کمی از چای داغ نوشیدم و گفتم: بگو دیگه

 . اذیت نکن

 ...یکیش که تویی-
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 چشمهایم ستاره باران شد . با نگاه جذاب و نافذش چند

 ثانیه به صورت مبهوت من زل زد و گفت: البته اگر

 بتونی

 اونقدری که من میخوام با دوربین راحت باشی ... قطعا

 !یه نقش اصلیش تویی

 . وای . قلبم ریخت-

 خندید و گفتم: و بقیه؟

 با چند نفر دیگه هم صحبت کردم . به جشنواره ی سال

 ... بعد میخوام برسه ... قصه ی استخون داری داره

 البته سال آینده رقبا خیلی سختن . حاتمی کیا و فرهادی

... 

 با دهان باز نگاهش میکردم که لب زد: زمزمه هایی هم



 شنیدم که پیش تولید یه سینمایی از مهرجویی هم شروع

 شده . دیگه خودت ببین قراره چه اتفاقی بیفته . البته من

ت وانتظار جایزه ندارم ولی کاندید شدن خب یه قدم مثب  

 رو به جلوئه مخصوصا که من اولین فیلممو میخوام

 . بسازم و کارگردانی کنم

 قصه اش راجع به چیه ؟-

 ... مکثی کرد و گفت: راجع به یه خانواده است

 ....یه داستان اجتماعی ... یه معضل
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 !تو جامعه معضل زیاده-

ه باسری تکان داد و گفت: ولی نصف مشکالت جامع  

 بخشیدن آدم ها حل میشه . اگر یکی اون یکی رو

 ببخشه حداقل دو نفر شب راحت تر سرشون رو روی

 بالش
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 میذارن! همین دو نفر هم برای یه جامعه یه قدم

 مثبته نیست؟

 :به حرفهایش... اعتقاد و باورش لبخندی زدم و گفتم

 چرا

 ! نگاه قشنگی ئه.

 ... میدونی اهو من با خودم فکر میکنم ما ... نه من-

 منظورم مردم عادی ئه ... ما که از پس اینکه اعتیاد



 و ریشه کن کنیم برنمیایم . یا برنمیایم که هیچ

 قاچاقچی ای توی دنیا نباشه ... یا دزدی رو کامل از

 ....بین ببریم

 اختالس نداشته باشیم... پول نفت و برگردونیم سر

ه ها ... بر نمیایم ... اما میشه یه کم نگاه آدم هاسفر  

 رو عوض کرد . یه کم بهتر نگاه کرد ... سخت

 نگرفت . حداقل روان ادم ها تحت تاثیر قرار بدیم

 ... بتونن ببخشن ... البته بخشیدنی ها رو ببخشن

 وگرنه که خیلی چیزها خیلی ظلم ها قابل بخشش نیستن

اید یه کم اوضاع بهتر شداما بخشیدن حس خوبیه . ش !  

 ... مثال دنیا خاکستری روشن تر شد .
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 :چهره ام مچاله شد ، کمی از چای نوشید و گفت

 چی شد؟ چرا غمگین شدی؟

 نفس عمیقی کشیدم و در جوابش گفتم: فکر کردم چرا

 . پدرم و بخشیدم
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 ... یه چیزی میخوام بگم بهت_

 نگاهش کردم ، لبخندی به رویم زد و گفت : قرار

 . امروز و مطمئنی باید کنسل کنیم

 سر تکان دادم وگفتم:فعال آمادگی مواجه شدن با بابامو

 ندارم . ترجیح میدم توی بی خبری ازش باشم... من



 !بخشیدمش ... دلیلش برام خیلی نامشخصه که چرا

ام ولی مطمئنمشاید نمیخواستم قاتل پدرم به حساب بی  

 حتی اون زمان هم دلم نمیخواست که دیگه باهاش رو

 در رو بشم! پیشانی ام ناگهانی تیر کشید ، کف دستم را

 به باال ی ابروهایم فشار دادم که لیوان خالی روی میز

 را از شیرکاکائو پر کرد وگفت: بهش فکر نکن . به

 چیزهای خوب فکر کن . من و تو کلی با هم کار داریم

 هنوز ... میخوام بیارمت تو سینما . این آرزوت بود

... 

 لبخندی زدم و گفتم: واقعا ؟

 آره . تو استایل سینمایی خوبی داره . یه کم کوچولو-

 موچولویی ولی خب .... خوبه . خودم حواسم بهت

 ! هست

 . خندیدم وگفتم: هنوزم آرزومه بیام سینما
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 با جدیت گفت: فیلم هایی رو بازی میکنی که من تایید

 کنم

 جاهایی میری که من اجازه بدم ....هرگونه قرار و ...

 ! مداری هم که میذاری باید با من هماهنگ کنی
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 لب برچیدم وگفتم : یعنی هیچی استقالل ندارم؟

 قاپ تو بدزدن من چیکار کنم به نظرت _



ی به زنت کوچولوت استقالل میدادی ؟ نهخودت بود  

 .... جون راستین .... تو این مافیایی که راه انداختن

 وسط این همه آدم ضد و نقیض که توی تلویزیون یه

 حرف میزنن توی رادیو و سینما یه حرف... توی

 اینترنت یه حرف... تو به یار تازه واردت استقالل

 میدادی ؟

یش برایم کامال منطقیبا وجود اینکه همه ی حرفها  

 به نظر میرسید اما گفتم: خب منم باید تجربه کسب

 !کنم اگر بخوام توی این حرفه باشم

 .خودم فیلم میسازم ... تو همه ی فیلمهای من باش-

 ابرودرهم کشیدم :خب من دلم میخواد با کارگردان

 ... های دیگه هم کار کنم

خواستم راهو ابروهایم بالفاصله باز شدند ، یک شبه می  

 صد ساله بروم؟! خدایا من را چه شده بود؟ حاال که

 میخواست به آرزویم رنگ حقیقت بپاشد ... من همه ی

 تالش ها و تجربه هایش را نادیده گرفته بودم و اخم
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 میکردم؟! کاش کمی جلوی من را با صالبتش میگرفت

 .که انقدر تخته گاز نمی رفتم

گزیدم ابروهایم را باز کردم و گفتم: البته که درلبم را   

 نهایت هرچی اقامون بگه ولی تو رو خدا سختم نگیر



 دیگه
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 با صدای بلند خندید ، از خنده اش خودم هم خندیدم

 و گفتم: میخندی چرا؟

 به آنی نظرت عوض شد ؟-

 صادقانه گفتم: آخه دیدم اول راهم دارم کلی ُکری

 ... میخونم بذار اصالببینی به درد اینکار میخورم یا نه

 چایش را سر کشید و گفت: قطعا به درد اینکار

 ...میخوری. نگران نباش ، آهسته و پیوسته میری جلو

امسال-باید بیشترکتاب بخونی.... تئاتر کار کنی....   

 تئاتر نداری؟

 تدوین مستندمو تموم کنم چرا بدم نمیاد یه-

یک در حد دو ماه داشتهاجرای کوچ  

 باشیم....فعال قصه ی

 نمایشنامه ام اونقدر تنظیم نیست از طرفی نمایشنامه ی

 قبلی ای که نوشتم و باید بازنویسی کنم در حد یه

 فیلمنامه

 !کال ماه های شلوغی در پیشه

 هیجان زده گفتم: مستند هم ساختی؟

 ... آره-
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ا روی میز گذاشتم وگفتم: چقدرلیوان شیرکاکائو ر  



 اکتیوی

.... 

 ! لبخندی زد و گفت: تازه خیلی بیکارم اتفاقا

 با تعللی گفت: راستی . قبل از اینکه قرارداد فیلمتو

 . ببندی باید درستو تموم کنی

 اوه . این از کجا اومد؟-
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 .... با نیشخندی گفت: جز شروط ازدواجمه

ب کشیدم و با صدای بلند بدون هیچ دغدغهسرم را عق  

 . و غصه ای از ته دلم قهقهه زدم

 میز صبحانه را من جمع کردم، تلویزیون را روشن

 کرده بود و فکر کردم تمام این مدت ، همیشه خاموش

 مانده ، رنگ و بوی این خانه با صدای تلویزیون ،

 صدای شیر آب ، کوبش ظرفها و کنار رفتن پرده ها

 . و پاشیدن نور به داخل ، خیلی عوض شده بود

 با خودم داشتم کلنجار میرفتم، این همه ایده آل بودن

 همه چیز به شانس من برمیگشت یا ....دلم نمیخواست

 به

 افکار منفی اجازه ی جوالن دهم . درمورد عقد هیچ

 . حرفی نزده بود

 خواستم خودم مطرح کنم اما فکر کردم ، اگر من



تا آخر این حس را دارم که من خودم را به حرفی بزنم  

 او تحمیل کردم . سکوت کردم و مشغول نظافت

 آشپزخانه شدم ، دنبالم آمد ، دستمال را از دستم گرفت

 و گفت: برای اینا وقت هست . بیا فیلم ببینیم . خندیدم و

 گفتم :میخوای کباب درست کنی؟
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 دوست نداری؟ _

- زده بدری شدهچه سی .... 
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 خندد و خواست چیزی بگوید که با صدای زنگ، کلمه

 . در دهانش خاموش شد ، به عقب چرخید

 گوشی را برداشت ، با چند بله و همین جاست پاسخ

 داد ، گوشی را روی ایفون گذاشت و گفت: لباسهات و

 .فرستادن

از اینکه اگرخندیدم و به سمت در رفت . هیجان زده   

 لباس را ببیند، حتما درمورد عقد حرفی به میان می

 . آورد ، قلبم تند و با شدت در سینه می کوبید

 دقایقی طول کشید ، بسته های خریدم را روی میز

 نهارخوری گذاشته بود و با کنجکاوی در جعبه ی

 پاپیون پیچ شده را باز میکرد و گفتم : از کی تا حاال

س و از توی جعبه دید میزنه؟داماد لباس عرو  

 :نگاهم کرد وگفت



 برو بپوش ببینم چه شکلی میشی ؟

 یک تای ابرویم ر اباال انداختم و گفتم: تا روز

 !عقد متاسفم

 جعبه را برداشتم ، سنگین بود . ... چند قدم از میز

 فاصله گرفتم وگفتم: باید یه جایی بذارمش که دستت

 !بهش نرسه
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 دست به کمر شد ، درحالی که با اخم نگاهم میکرد گفت

: 

 ... اصالشوخیشم قشنگ نیست . برو بپوش

 نوچی کردم و لب زد: االن یعنی دقیقا کی میپوشی؟

 . خب این سوال بود و من راحت میتوانستم جواب بدهم

 . ان حس تحمیل شدن درش مستتر نبود

ود عقد کنیمنفس عمیقی کشیدم و گفتم: هر وقت قرار ب  

. 

 !!!هومی کشید و گفت: خوبه . یکشنبه وقتم آزاده

 با صدا خندیدم و گفتم: برای یکشنبه باید برنامه

 هامو چک کنم بهت اطالع میدم وقت منم آزاد

 ... هست یا نه

 بچه پررویی تحویلم داد و با شتاب با همان جعبه به

 .... سمت پله ها دویدم ، دنبالم دوید



دش به سیخ کشید ، با هم مشغول بودیمکباب ها را خو  

 حرف میزدیم . موزیک گوش می دادیم و بلند بلند از.

 حرفهایش و آن شوخی های اروتیکش میخندیدم . این

 مدل حرف زدنش باعث میشد احساس راحتی بیشتری

 داشته باشم، فکر میکردم توی زندگی قبلی ام، یک بار

نمی آمد با هم ازدواج کرده بودیم و حاال یادمان  . 
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 به تراس رفت ، پشت منقل پایه دار ایستاده بود و

 درحالی که سیخ ها را برمیگرداند من هم کل هنرم را

 خرج کردم ، میخواستم ساالد درست کنم، برنج با ته

 چین زعفرانی . ساعت از دو و نیم گذشته بود که

 مشغول صرف غذا شدیم

نگک گذاشته بود و با وجود آننان زیرکباب را س .  

 صبحانه اما ولع داشتم . اشتهایم بعد از مدتها برگشته

 . بود

_ 

 این مدت خیلی کم غذا شده بودی ... یه مدت باید

 . حسابی تقویتت کنم
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 به غذای دست نخورده اش نگاه کردم، با اخم گفتم: منم

 باید روی اداب غذا خوردنت کار کنم چرا هیچی

 نمیخوری؟ خندید و مشغول شد . بیشتر از چهار پنج



 لقمه نخورد . درحالی که من داشتم بشقاب دوم را برای

 خودم حاضر میکردم ، صدایش آمد: باید اینجا رو تخلیه

 .کنم . تا آخر ماه آینده بیشتر وقت ندارم

- و جمع کنیخوبه . کمکت میکنم وسیله هات  ... 

 ... میخواستم ببرمت خونه ی جدید و ببینی-

 لبخندی زدم و گفتم: امروز؟

 .بذار کارش تموم بشه-

 مگه کار داره ؟-

 . یکم بنایی... به لحاظ امنیتی خیلی ایده آل من نبود-

 .میخوام کاراش تموم بشه که ... بعد ببرمت اونجا

هاز پارچ آب برای خودش آب ریخت، لب به نوشاب  

 . نزده بود و من دومین لیوان نوشابه ام را مینوشیدم

 عادات غذا خوردنش کم کم داشت دستم می آمد . آنقدر

 غذا را آرام میخورد و بابشقاب و محتویات بازی

 میکرد که رسما دیوانه ام میکرد ... من برعکس بودم

 . ، همیشه تند میخوردم
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ه ازش حرف میزد گفتم: یه کمکنجکاو از خانه ای ک  

 میگی چطوریه؟

 . آپارتمان نیست . خونه است-
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 . لبخندی زدم: پس خیلی خوشگله



 خیلی بزرگم نیست . دو طبقه است ... پایین یه خواب-

 داره باال هم دو تا خواب . خیلی هم قدیمیه . مال سال

این بار هفتاده . ولی خب دو بار بازسازی شده و  

 فضای داخلیش هم بازسازی میشه. که به خونه ی

به نظر که خیلی ایده آله-عروس بیاد .   . 

 قبال میخواستم ازش یه عمارت دربیارم به عنوان باغ-

 عکاسی عروس و داماد ... برای همین بیرونش

 . ازداخل شیک تره

 چی شد نظرت عوض شد ؟-

 شانه باال انداخت و در جوابم گفت: ترسیدم نحسی

 عمارت

 دامن عروس داماد هایی که میان اونجا برای عکاسی

 رو بگیره ! برای همین قیدشو زدم . اونجا باغ پرتقاله

 کارگر داره .... سرایدار داره. پونزده بیست نفری .

 از  قبلش نون میخورن . دیدم آه اونا اینجا رو بگیره

 دیگه

 . برای همین بیخیال شدم ...

 .خیلی مشتاق شدم اونجا رو ببینم-
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 خوشت میاد جای بدی نیست ولی خب یه کم از مراکز-

 خرید دوره ... البته من امنیتشو تضمین میکنم



 سرکارگر قابلی دارم تور و بسپارم بهش ، حتم دارم.

 !مثل عقاب باال سرته
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 فکر اینکه من را به سرکارگر باغ بسپارد کمی نگرانم

 . کرد

 چه دلیلی داشت یک مرد حواسش به من باشد ... با این

 وجود به قیافه ی مچاله اش نگاه کردم، باز داشت با

 غذایش بازی میکرد، یک قاشق به دهان برد و به زور

 آب قورتش داد . دیگر بیشترنمیتوانست ... اما برای

می ، گود رفتگی زیرچشمهایش را جبران کنم،اینکه ک  

 برایش لقمه گرفتم و گفتم: اینم بخاطر صبحونه و نهار

 ! خوشمزه ای که به من دادی

 میان رد کردن دستم با نکردنش مانده بود ، لبخندی

 . به رویم پاشید، دلم را نشکست

 لقمه ای که گرفته بودم را خورد و دومی را هم به

گاهی به من انداخت و لب زدم :بهدستش دادم . نیم ن  

 خدا سومی درکار نیست . تو خیلی کم میخوری هیچی

 نخوردی! با این هیکل فتوسنتز میکنی؟

 !خندید و در جوابم گفت: این هیکل همش از سوسیسه

 بلند قهقهه زدم و سرم را تکان دادم وگفتم : فست

 .فود خوب نیست ! باید عادت کنی به غذای خونگی
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 هومی کشید و گفت: من کال خیلی اهل شکم نیستم از

 این نظر میتونی اسایش داشته باشی هر وقتی که

 . نخواستی آشپزی کنی بگو سوسیس میگیرم
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 خندیدم وگفتم: باشه . راستی اگر دوست داری خانواده

. میخوام ات توی مراسممون باشن ... مشکلی نیست  

 بدونی

 اگر دوست داری من واقعا با این قضیه هیچ ...

 ... مشکلی ندارم . بی بی گوهر ... خواهرات

 . برادرت ....کال هرکسی که دوست داری

 .... با تعللی اضافه کردم : حتی مادرت

 . نگاهم میکرد

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم :به هرحال من که از پدرم

مادر تو باشه ... اون زن بهدل خوشی ندارم . حداقل   

 ... من بد نکرده

 به سرفه افتاد . لقمه ی آخر را توی بشقاب گذاشت و

 .یک دستمال جلوی دهانش گرفت

 . برایش اب ریختم

 آب را پس زد، بلند شد و درحالی که هنوز سرفه میکرد

 ، خودش را به سرویس رساند و در را بست . صدای

دسرفه هایش سینه ام را میسوزان  



 نگران و مستاصل پشت در سرویس راه میرفتم ،

 صدای شیر آب روشویی آمد ، دستگیره را که پایین
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 کشید ، از دیدن چهره اش که ازش آب میچکید یک

 !نفس راحت کشیدم و گفتم: سکته کردم
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 لبخندی زد و گفت: ای بابا . به این سرعت ؟

- دفعه چت شد ؟یه   

 به دیوار تکیه زد ، به سالن برگشتم ... برایش

 .دستمال آوردم و گفتم: معذرت میخوام

 :با مهربانی ذاتی ای که در لحنش جاری بود گفت

 برای چی عذرخواهی میکنی ؟

 معده ات حساسه داشتم به زور بهت غذا میخوروندم-

... 

 ....جلوی دود هم بودی

 ... خیلی ترسیدم .... یهو یه جوری سرفه کردی که_

 . کم کم به همه چیز با هم عادت میکنیم_

 بهتری ؟ _

 خوبم . من خیلی ساله تنها زندگی میکنم . خیلی به-

 ... بریز بپاش عادت ندارم . یه مدت هم وگان بودم

 ... درست میشم . درستم میکنی

 خندیدم وگفت: ناهارتو خوردی؟
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 .... آره ولی تو-

 ... من یک ساعت دیگه یه چیزی میخورم-

 میخوای زنم بشی؟_

 ! بی اراده گفتم: واه

 من هشت سال ازت بزرگترم ... مشکلی_

 نداری؟

 . یکشنبه عقد میکنیم

 لبخندی به رویش پاشیدم و اضافه کرد: فردا خونه

 . رو تحویل میگیرم . تمیزش میکنیم .... عقد میکنیم

 جشن

 میگیریم... کلیپ و حاضر میکنیم ... زندگیمون رو

 ! شروع میکنیم . به هیچ احدی هم فکر نمیکنیم

_ 

 . موافقم

 تا یکشنبه _
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 بازم فکر کن . هر زمان که حس کردی جوابت نه ئه

.... 

 !بگو بهم

 به جای جواب فکر کردم : خدایا ... تا یکشنبه

 هم میخواهد از من دوری کند ! امان از این



 ....پسر

 از افکارم خندیدم که گفت: میخندی؟

 پس من قرارهامو کنسل کنم؟ شد یکشنبه؟ _

 یکشنبه رو دوست نداری؟-

 . باشه پس

 با تکان سر به سمت میز رفت تا ظروف را جمع

 . کند
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ود ، باهمان لحظه صدای تلفن در فضا پخش میش  

 تلفن اشاره میزنم و میگویم: جواب بدم ؟ سر تکان

 .داد و لب زد: آره جونم

 گوشی را دم گوشم بردم و با صدای خوش آهنگی

 ... لب زدم: سالم بفرمایین

 صدای جیغ یک زن در گوشم پیچید : خدا ازت نگذره

 ... آتیش زدی به زندگیمون !!!

م و زودوحشت سرتاپایم را گرفت. آنقدر زود یخ زد  

 رنگ از رویم پرید که بی اراده با همان زانوهای به

 ارتعاش افتاده لبه ی مبل نشستم، صدای جیغ و های و

 وای زن ، حلزونی گوشم را به لرزه درآورده بود و

 . دیگر توی تنم هیچ انرژی ای موجود نبود

 راستین از حالم هرچه ظرف د ر بغل داشت را روی



 . کانتر گذاشت

قریبا دوید و گوشی را از دستم کشید، صدایبه سمتم ت  

 :جیغ های زن خفیف تر شد اما می شنیدم که می گفت

 بی آبرو.... خدا ازت نگذره ..... زندگیمو سیاه

 کردی.... خدا زندگیتو سیاه کنه! آتیش زدی به

 ....زندگیم
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 آتیشت میزنم ... تو و اون دختره ی بی همه چیز و

یش میزنم! که یه آب خوش از گلوت پایین نرهآت  .... 

 !امیر..... زندگیمو نابود کردی زندگیتو نابود میکنم

 خدا ازت
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 نمیگذره .... خدا ازت نمیگذره من و بچم ازت

 نمیگذریم

. 

 با دهان باز نگاهش میکردم .صدای زن خش دار بود

 . و ناالن

 افکار منفی طوری در سرم پیچ و تاب می خوردند

 که نمیدانستم چه بگویم ... به کجا فرار کنم ! زن و

 بچه داشت ؟! چه می گفت . اصالاین زن که بود

 !چه آتشی؟ چه کینه ای ؟ ....

 نفس جایی در سینه ماند که نباید ... د هانم باز بود



 .و کلمه ای برای پرسیدن پیدا نمیشد

نسردی ایستاده بود، یک دست درجیب ودر کمال خو  

 تمام جیغ و هوارهای زن را با نهایت شکیبایی تحمل

 .میکرد و دم نمیزد

 به صورتش زل زده بودم . هیچ آشفتگی یا بغضی

 . در چهره اش پیدا نبود

 رو به رویم ایستاده بود ، من ر انگاه میکرد اما نمیدید

 . فکرش جای دیگری بود ....
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 زن به هق هق افتاده بود و صدایش انگار از

 کیلومترها دورتر پخش میشد که میان هق هقش ناله

 !میزد: خدا ازت نمیگذره من ازت نمیگذرم

 تماس از جانب زن قطع شد . گوشی را به سوی من

 گرفت و بدون هیچ پاسخی به تمام دل مشغولی هایی

 که
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اییده بودمشان به سمت میز رفت ، باقیهمان دم ز  

 ظروف را جمع کرد وبه آشپزخانه رفت . تلفن را روی

 دستگاه گذاشتم ، از جا برخاستم ، سرم گیج میرفت

 مایع توی گوشم هم بازی درآورده بود تلو تلو خوران

 جلو میرفتم و دستم را به کانتر گرفتم که بدنم درگیر

 . جاذبه ی زمین نشود



دیدن احوالم گفت: چی شده؟ راستین از  

 .... سرگیجه گرفتم یهو-

 بی اهمیت به احوالی که داشتم گفتم: این زن کی بود ؟

 مهمه؟-

 از بچه حرف میزد از بی ابرویی... مرد رو به روی

 من آدم بی آبرویی نبود هرچند که رسوایی همیشه

 گوشه ای از ذهنش را اسیر میکرد اما ... او اهل

 . رسوا کردن آدم های دیگر نبود

 ... گفتم: میخوام بدونم چی شده ...اگر نمیخوای بگی

 به سمت میز چرخیدم که گفت: شوهر عالیه رو به

 . پلیس لو دادم

 . دهانم باز ماند

 خودش را جلو کشید، روی دسته ی مبل تک نفره پشت

 به کانتر نشست وگفت: یارو رو با سی کیلو مواد مخدر

همونی دستگیرش کردنتوی یه م ! 
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 ... تصویر نازنین زهرا جلوی چشمهایم پررنگ شد

 . زار زدن های عالیه ... برایم ملموس تر شد

 نیم نگاهی به او انداختم و در جواب بهت و نگاه

 . هراسانم گفت: فکر کنم باید برم اونجا

_ که باهات بیاممیتونی روم حساب کنی   ... 



 ... همیشه روت حساب میکنم . چه حاال ... چه بعدا _

 . چه فردا ... میخوام تا اخر عمرم روت حساب کنم

 . مطمئنم تا عمر دارم تنهات نمیذارم-

 لبخندی به رویم زد : ازت قول نمیگیرم ... روزی

 تنهام بذاری حق داری... تا وقتی هستی خوب

خوبی هات خوشمباش... وقتی رفتی ، با   . 

 با شانه هایی فرو افتاده سالنه سالنه به سمت پله ها

 . رفت و به زور تن خسته اش را باال کشید

**************** 

 بی بی گوهر با سینی چای لنگ زنان پیش آمد، قیافه

 هایشان همه ماتم زده بود . همسر هانیه به پشتی تکیه

 داده بود و دانه های تسبیحش را می شمارد ، آهو

 نفس
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 عمیقی کشید ، از بی بی تشکر کرد و گوهر با

 لحن مهربانی گفت: دور سرت بگردم . خوش

 ... .اومدی

 سر به زیر تشکر کرد ، بی بی کنار دستش

 :نشست و دست به شانه ی نحیفش نشاند و گفت

اقه ؟خوبی مادر؟ دماغت چ  

 لبخندی به روی پیرزن پاشید . درمیان این همه زاری



 و زنجموره های عالیه ، که از اتاق به گوش میرسید،

 احوال پرسی میکرد ... نفسش را سنگین بیرون داد و

 .گفت: خدا رو شکر

 .میخوام خاطر جمع باشم مراقب پسرم هستی-

 نگاهش مردد شد با این وجود لبخندی به لبش آورد

تا جایی که در توانم باشه و گفت: . 

 ... میدونم هست . در توانت هست-

 گلویش تیر میکشید، بحث طوالنی شده بود، به در

 بسته

 اتاق نگاه میکرد و صدای گوهر آمد: من این پسر و با

 چنگ و دندون از زیر دست این و اون بزرگ کردم به

 ثمر رسوندم . مادر نداشت... پدر هم نداشت ... خودم

ال و پرم گرفتمش... خودم به اینجا رسوندمشزیر ب ... 
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 از بچه هام برام عزیزتره ! میگن گوش از گوشوار

 . عزیزتره .... اما دروغه برام مغز بادومه .شیرینه

 خبط و خطا زیاد کردم بلد نبودم سواد نداشتم . جرات

 نداشتم وگرنه یه کار میکردم پاش از این خونه و

ونواده بریده بشه ! ماخ  
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 براش هیچ وقت اومد نداشتیم. هیچ وقت خدا .... کاش

 ....قیدمون رو میزد و



 نفس را توی سینه نگه داشت ، رو به او با صدای

 آرامی گفت: خدا تو رو از راه رسوند . گفتم دیگه تموم

 شد بچم رنگ خوشبختی رو نمیبینه . ولی خدا تو رو

 رسوند . یهو شدی گل سر سبدش. خیلی خاطرتو

 ...میخواد . بمونین برای هم الهی

 لبخندی به روی گوهر زد و گفت: تاجایی که بتونم

 .... سعی میکنم خوشبختش کنم . منم تالش مو میکنم

 . برام خیلی زحمت کشیده

 . منت نداره از بابتش... خیالت راحت-

ه ولی من کهسرپایین انداخت: منت هم نداشته باش  

 ... کور نیستم نبینم . جونمو نجات داد . آبرومو

 ... زندگیمو ... اگر نبود خیلی اتفاق ها میفتاد

 . با صدای اهسته ای گفت: همیشگی باشه

 الهی آمین . تو هم باال سر زندگیت باش یه وقت-

 . هایی از این گوش بگیر از اون گوش در کن

گفت: چشمدر جواب نصیحت هایش لبخندی زد و  .. 

 ... و دل نگران به سوی دری که بسته بود خیره ماند

 عالیه خودش را تاب میداد ، جلو و عقب. راستین

 آرنجهایش را روی پایش گذاشته بود و سرش
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 را میان دستهایش نگه داشته بود درحالی که به او



خوای چه کارکنی؟نگاه میکرد گفت: حاال می  

 با یه بچه ... با یه بچه چیکار کنم ؟ یتیمش-

من کار درست و کردم-کردی...  ! 

 کار درست؟! تو بیخود میکنی سرتوتوی هر سوراخ-

 فرو میکنی ببینی چه خبره . به تو چه .... از مال تو

 !برده بود؟ از تو خورده بود؟

 پوزخندی زد و گفت: روتو برم هی... خدا رحم کرده

 ازش جداشدی و اینطور سینه کفتری جلو من

 وایمیسی... اخه زن حسابی از چی دفاع میکنی ؟ از

 !کی دفاع میکنی ؟

 هرچی بود بابای بچم بود . به نازنین زهرا چی بگم-

 من؟

 بگم داییت باباتو لو داد ؟

 ...چقدرم که تو منو به برادری قبول داری-

 ....اصالمیذاری بچه رو ببینم

 خفه شو! خجالت بکش... برداشتی به شوهر هانیه-

 .... پیغام پسغوم فرستادی که دست بکش از گند و لجن

 میخوای
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 تورج و لو بدی ! حاال لو دادی خاطرت جمع شد؟

 گرفتنش انداختنش گوشه هلفدونی ... االن راحت



 نفست باال میاد ؟

ت: دستدستی به صورتش کشید و با حرص گف  

 بردار خودتم میدونی چقدر نا حسابی بود! مگه بار

 اولش بود ...؟ هان؟
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 عالیه هق زد: اعدامش میکنن .... سی کیلوئه

 ...جرمش

 من قانون گذاشتم؟ من قاضی پرونده ام؟ من میگم با-

 !کی چه کنن؟

 عالیه با گریه گفت: تکلیف من و بچم چی میشه؟ اومده

بیرون قد دو ماه داشت خرجی میداد .... یه کم بود  

 داشتم نفس میکشیدم . میخواست ترک کنه برگرده

 ...سرزندگی

 پوزخندی زد و تازه شستش خبردارشد ماجرا از چه

 . قرار است

 :در صورت خیس از اشک عالیه زل زد و گفت

 مشکلت خرج و مخارجه . پای من! دیگه حرف

ریبم بازیحسابت چیه؟ این همه ننه من غ .... 

 . انگ یتیمی چسبوندی به دخترم! نمیبخشمت-

 حاللت نمیکنم . چهارسال آزگاره ما رو هالک

 ....کردی



 به پوزخندی بسنده کرد و رو به او گفت: تا سال بعد

 این چهارتا آپارتمان تموم میشه .... یکیشو خودت

 میشینی
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 یکیشو میدی اجاره ! باقیشم با من .... جوونی خوشگلی

 شوهر کن! غصه ی یه شارالتان قاچاقچی معتاد

 و میخوری؟

 بابای بچم بود . خوبه خودت میفهمی یتیمی یعنی-

 ...چی
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 زهرخندزد: من اگر میتونستم زنگ میزدم رویا رو

بچه ی بی میبردن جمع میکردن ... ! مطمئن باش اون  

 گناهت هم عین آدم بار بیاری یه روز شرمش میشد که

 .... پدرش باشه! حداقل حاال میگه سالهاست مرده

 یک گام عقب کشید و گفت: دل این پیرزن و با این

 ناله هات خون نکن .... بذار خیال کنه هممون حالمون

 !خوبه

 تو که خوبی بحمدهللا ! ماشین خوب.... خونه ی-

 ...خوب

م که گرفتی ؟ دیگه دردت چیه ؟! منت چی سرمازنت  

 میذاری راستین حکمت؟ سر سفره ی بابای من بزرگ

 ... شدی ! مادر بی شرفت به بابای من خیانت کرد



 بیست و اندی سال آزگار همه رو روی یه انگشت

 ! چرخوند! همشم بازیش بود .... ارثتم که گرفتی

 دیگه دردت چیه ؟برو خوش باش. به فکر ما

 ! بدبخت بیچاره ها هم نباش. ما هم خدایی داریم

 ... پوزخندی زد و گفت: برو بابا تو دیوونه ای

 :یک گام به سمت در رفت ، که عالیه هراسان گفت

 ...به نازی زری میگم ... باباشو ازش گرفتی
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 بی اهمیت به تپش های نامنظمش گفت: هرکاری

ل خواستی شماره کارتتومیخوای بکنی بکن! پو  

 بفرست . ناله زاری هاتم تو سکوت بکن! گوهر از پا

 . بیفته ، باعث و بانیش رو تو می بینم
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 دستگیره ی در اتاق را به پایین کشید و به محض اینکه

 . از اتاق بیرون آمد سینه به سینه ی اکبر شد

 نگاهش مثل گذشته بود ... مثل همان وقتی که فهمید از

 خون او نیست .... شبیه همان حال و روز و طی این

 چند سال هیچ وقت چشمها و حالت نگاه کردنش تغییر

 نکرد . سالم خفه ای حواله ی اکبر کرد ، یک گام از

 اتاق فاصله گرفت ، نگاهش به شوهر هانیه افتاد ، با

 گونه های قرمز

زده سرپایین انداخته بود، رو به اهو که با لبخند شرم  



 کنار گوهر نشسته بود چشم چرخاند و در نهایت ، قبل

 از اینکه چیزی بگوید ، اکبر گفت: به حساب پیمانکار

 پول زدی؟

 دستش را به کتف چپش رساند ... سری تکان داد و

 ... گفت: آره زدم . پول الزم شد بگین بهم

خیزد ، روی گوهررا بوسید ،به اهو اشاره زد بر  

 بلند شد، شانه به شانه ی راستین که قرارگرفت

 درخانه باز شد، امیر رضا با روی خندانی داخل آمد

 و گفت: ای بابا قدممون بد بود ؟!کجا؟
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 به سمت در آمد و گفت: داشتیم میرفتیم دیگه . شب

 .بخیر

یر رضا را کناروخداحافظی روی لب ُسر داد . ام  

 زد و رضا گفت: داداش میگم سنگ نما رو کی

 بریم انتخاب کنیم؟ این مهندسه چند تا مدل نشون

 ...... داده

 !پاشنه ی کفشش را باال کشید و گفت: برای نما زوده
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 رضا خندید و گفت: عالی و هانی جون تا مدل

 !ممبران کابینت ها هم انتخاب کردن

ری تکان داد وگفت: به وقتش.... بهترینشو میخریمس  ! 

 ودرحالی که از فضای خانه دور میشد ، در را باز



 کرد، نازنین زهرا ، دوچرخه اش را تو کشیده بود

 بچه های هانیه هنوز بیرون بودند ، لبخندی زد و با

 دلخوری گفت: دایی داری میری؟

 دستی به صورتش کشید ، مقابلش زانو زد و درحالی

 که موهایش را نوازش میکرد گفت: آره . مراقب

 خودت باش باشه؟

 دایی کی عروسی میگیری؟-

 :آهو لبخندی زد و راستین رویش را بوسید و گفت

 . یکشنبه

 با چشمهای پر از هیجانی گفت: واقعا ؟

م بیامنگاهی به آهو انداخت و رو به راستین گفت: من  

 عروسیت ؟

 لبخندی به هوشش زد و گفت: بیا . با بی بی بیا . ولی

 به کس دیگه نگو باشه؟

 :با چشمهای هیجان زده نگاهی به او کرد و گفت

 ....خیلی دوست دارم دایی
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 سفت و سخت در اغوشش فرو رفت چند ثانیه در

 . بغلش نگهش داشت و گفت: من بیشتر عزیزم

 رویش را بوسید و در را نگه داشت تا اهو از

 ساختمان خارج شود . یک نفس سنگین از سینه بیرون



 داد چشمهایش را به در بسته دوخت، نازنین زهرا که

 در را گشود تا داخل شود صدای عربده ی امیررضا

 !درراهرو پیچید: با این الم شنگه به کجا رسیدی االن ؟

تا آخر عمرت میخوای تو این دیگه به ما پول میده ؟!  

 بدبختی و فالکت دست و پا بزنی؟!!!! قید هممون رو

 ....میزنه دستمون رو میذاره تو پوست گردو

 سایه ی گوهر را دید دست نازی زری را گرفت و

 :گفت

 چقدر کم بازی کردی مادر ؟ بقیه کجان پس؟

 ! نازنین جواب داد: تو کوچه

دست نازنین راگوهر رو به راستین نگاهی انداخت و   

 کشید درحالی که به سمت در منتهی به کوچه به سوی

 راستین می آمدند صدای فریاد عالیه امد: بذاره ! اون

 ! پول حالل نیس .... هرچی میگم حالیت نمیشه
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 پول حالل نیس نکن برای من ... اون موقع که-

 میخواستی با شوهرت سرشو بکنی زیر آب حالل

 ! نبود؟! صدای شوهر هانیه بلند شد:رضا بسه دیگه

 دهنتو ببند
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 :رضا داد زد

 . نه آخه حرف زور میزنه-



 .... عالیه داد زد: مگه خودت نگفتی فالن و بهمان

 خودت کردی ! خودت گفتی.... ما هم عقلمون رو دادیم

 .... دست تو! اینم وضع زندگی منه

نین زهرا را توی دست نگه داشتهگوهر دست ناز  

 بود و به چشمهای راستین نگاه میکرد . امیررضا

 :باز گفت

 مگه بد شده ؟ نفری دو واحد آپارتمانه .... حاال که-

 !!!!!!خودش راضی شده ، داری سنگ میندازی وسط

 ! چه سنگی ... چه کشکی ! دارم خون و دل میخورم-

دیگه بسه ؟؟؟با دو تا واحد آپارتمان راضی شدی؟!   

 :گوهر دست به دیوار گرفته بود و امیررضا گفت

 میخواستی جدی جدی بمیره آره ؟! بمیره ... خونش

 یه عمر بیفته گردنمون ؟ همینو میخواستی؟

 !چه فرقی میکرد میمرد یا راهی تیمارستان میشد ؟-

 . حداقل با دو تا اپارتمان فکستنی دهن تو رو نمی بست

ه ی گوهر کل راهرو را برداشتصدای یا بی بی فاطم  

 ، دست نازنین زهرا را رها کرد خواست برود به
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 :سمت خانه که راستین پر چادرش را گرفت و گفت

 ببین منو
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 گوهر با چشمهای گریان نگاهش کرد و گفت: بی



اینا سواد هستم ... اما خر نیستم .... اینا چی میگن ؟  

 ...چی میگن

 نازنین زهرا وحشت زده گفت: بی بی چی شده؟

 گوهر بی توجه به نازنین با بغض ناله کرد : یا امام

 رضا

 اینا کین ... اینا از کجا اومدن .... من چطور اینا ....

 رو

 !بزرگ کردم؟! مگه همتون با هم یه نون نخوردین؟

 مگه همتون با هم سر یه سفره نبودین؟ زیر یه سقف

 نبودین؟! چرا پس.... چرا مادر... من کجا کوتاهی

 کردم ... اون دنیا چی بگم؟ چی دارم بگم؟؟؟

 در مواجهه با بی قراری اش تنها گفت : بی بی بیخیال

 هرکی و تو قبر خودش می خوابونن ... غصه ی چیو.

 . میخوری... من گذشتم

گریه افتادگوهر به   . 

 . راستین گفت: یکشنبه عروسیمه

 . من گذشتم . تو هم بگذر... با نازی زری بیاین

 انگار تازه یک نفر یادش افتاده بود در کامل بسته

 نشده، در را بست و سر وصدای بحث و جدلشان کمی

 آرام گرفت، در نگاه گوهر خیره ماند و گفت: یکشنبه
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میفرستم پی تو و نازی. یه جور از مامانشساسانو   

 . بقاپش .... ساقدوش زنمه

 ...نازنین زهرا لبخند زد و گوهر ناله کرد: امیر
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 !جان امیر ؟-

 !من چه کنم برات مادر ؟-

 .هیچی دعام کن . فعال-

 نگاهش به اهو افتاد جلوی در ایستاده بود لبخندی

ای گوهر و نازنین بوقی زدزد، پشت رل نشست بر  

 و پایش را روی پدال گاز فشرد و ماشین را طوری

 از جا کند که انگار هرگز گذرش به آن کوچه نیفتاده

 . است

 آهو لب باز کرد تا چیزی بگوید ..... اما طوری ویراژ

 میداد و الیی میکشید که حتی فرصت اینکه کلمه ای

 . سرهم کند را هم نداشت

را نگه داشته بود و توی عالمیک دستی فرمان   

 دیگری بود ، نگاهی به کیلومتر شمار انداخت ،

 سرعتش باال ی صد و سی تا بود . نفسش را توی

 سینه حبس کرد و درحالی که با عضالت منقبض

 .... روی صندلی نشسته بود گفت: راستین

 نشنید، صدایش در حجم صدای موزیکی که از



 دستگاه پخش ، در فضا میپیچید گم و گور شد . تنها
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 توانست نفسش راحبس کند و فقط به رو به رو

 خیره شود

************* 
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 از دیدن خیابانی که منتهی به برج میشد ، به قدری

 خوشحال بودم که کم مانده بود زار زار گریه کنم تمام

ساعت و نیمی که اتوبان ها را با سرعتی سرسامیک   

 اور باال و پایین کرده بود صدایم در نیامد . نزدیک

 برج که شدیم ، ضبط را کم کرد ، بی حرف ریموت را

 زد و وارد پارکینگ شد . از آینه به عقب نگاه کردم

 یک زن در همان زمان خودش را به داخل برج رساند

. ماشین را پشت پراید من روی سراشیبی ایستاده بود .  

 نگه داشت ، با خستگی پیاده شد ، پاهایم را که به زمین

 پارکینگ رساندم زن جلوتر امد چهره اش برایم قابل

 .تشخیص نبود

 به سختی از سراشیبی پایین می آمد راستین جلو رفت

 ، چند ثانیه تعلل کرد و دید که زن از پایین امدن

ناچار پیش رفت سراشیبی عاجز است و ایستاده  . 

 دیگر نه با ان کفشها میتوانست باال برود نه پایین

 :امدن برایش ممکن بود . دستش ر اجلو برد و گفت



 وای چه مسیر وحشتناکی بود! صدایش برایم آشنا بود

. 

Romanbooki 2کالکت 

1092 

 جلو رفتم ، نگاه کهربایی اش را که دیدم از تماشایش

 . آن موقع شب آنجا در منزل راستین جا خوردم

سالم عروس-راستین من جلو رفتم و گفتم: سالم .   ! 

 چطوری ؟
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 . لحن صمیمی اش باعث لبخندم شد تشکری کردم

 . دیدن پناه روشن برایم کلی سوال ایجاد کرده بود

 پناه رو به راستین گفت: دعوتم نمیکنی باال ؟

ای شام عروسیتو بدی؟ عقد کردین؟نمیخو  

 نگاهی به من کرد وگفت: از این که هیچی در نمیاد

 !تو بگو ... چه خبر ؟

 جوری چه خبر را ادا کرد که گونه هایم سرخ شدند

 نگاهی به ما انداخت و گفت: چتونه ؟ از سر جنگ .

 برمیگردین؟

 با طعنه لب زد: تو از خط مقدم اومدی انقدر آش

 ....و الشی

ه جای جواب به سوی آسانسور زد و پناه باب  

 صدای آرامی رو به من گفت: چشه این؟

 دهان باز کردم که چیزی بگویم آسانسور همکاری



 کرد ، کابین در طبقه ی پارکینگ متوقف شد در را

 !باز نگه داشت و گفت: خانم ها تشریف نمیارید ؟

 ! پناه با لبخندی گفت: زیادیش نکنه دو نفر باهم

وخی اش چنان یکه ای خوردم که همان جا خشکماز ش  

 زد
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 پناه خونسرد پیش رفت، راستین در را نگه داشت .

 ... او واردشد و سپس من
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 تا رسیدن به واحد حرفی نزدیم . راستین کلید را در

 :قفل چرخاند و پناه به محض ورودش به خانه گفت

بوی کبابی هم میاد . امروز بساط کباب اوه چه  

 داشتین ... بدنگذره؟ مادام موسیو چه کباب پارتی ای

 راه انداختن

.... 

 هیچ کداممان چیزی نگفتیم ، من در رابستم و پناه به

 تعارف راستین روی مبلی نشست به آشپزخانه رفت

 قهوه ساز را روشن کرد و از فرصت استفاده کردم به

 سرویس طبقه ی باال رفتم . ظاهرم را مرتب کردم و

 به طبقه ی پایین آمدم

 پناه نیم نگاهی به من انداخت و با لبخندی گفت: به .

 . به عروس خانم! خجالت کشیدم



 راستین به پایه های میز نگاه میکرد ،پناه رو به

 راستین گفت: خوبی ؟ چته ؟ چرا انقدر پکری؟ از

ستین سر باال اورد و گفتازدواج پشیمون شدی؟ را : 

 نه . چرا پشیمون؟
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 نیم نگاهی بین ما رد و بدل کرد و پرسید: اوضاع

 بینتون مرتبه؟

 سه فنجان قهوه حاضر کردم وبه سالن آمدم ، پناه

 فنجانی برداشت و درحالی که به راستین خیره مانده

وضوعبود گفت: حقیقتا نمیخواستم مزاحمت بشم . م  

 ... اینه که
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 . رو به راستین لب زد: من امروز جدا شدم

 . دهانم باز ماند

 !چه ربطی به راستین داشت ؟

 به چشمهای کهربایی زیبا و پوست سفیدش نگاه میکردم

 راستین حین مزه مزه کردن قهوه اش گفت: به

 سالمتی

 !مبارکه .

 ...اون که مرسی-

ستین ثانیه ای نگاهم کند امامنتظر بودم را  

 . چشمهایش پایین بود



 پناه در آرامش گفت: یکی با یه شماره ی ناشناس یه

 سری عکس عجیب برام ارسال کرده ... که خیلی

 !خیلی شوکه شدم

 راستین فنجانش را روی میز گذاشت وگفت: چه

 عکسی؟

 تلفن همراهش را درآورد گوشی را به سوی راستین

 گرفت

 در قبال کنجکاوی من گفت: عکس های مربوط به اون

 جشن ... تو خونه ی منه! چیزی که برام مهمه اینه که

 این عکسها رو کی گرفته ... چرا گرفته و چرا حاال

 ! داره پخش میکنه
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 گوشی را راستین به سمتش گرفت وپناه به سمتم

 چرخید

گفتم بیام با هم ، هم فکری کنیم . به کی شک گفت:  

 داری ؟

 راستین سیگاری آتش زد ، پاکتش را به سوی پناه

 گرفت

 پناه هومی کشید، یک نخ برداشت ، پاکت را به

 ....سوی من گرفت ، تشکری کردم و گفتم: مرسی

 جعبه ی سیگار را روی میز انداخت ، فندک زد و



گفت: حاال برای پناه هم روشن کرد و راستین  

 سوال منو جواب بده به کی= میخوای چیکار کنی ؟

 شک داری؟

 !شانه باال انداخت: صحرا ملکان

 پناه هومی کرد و گفت: خوبه . حاال باید چیکار

هیچی ! تماشا-کنیم ؟   ! 

 . پناه با خنده گفت :مرسی واقعا

 :برای جفتشان زیرسیگاری آوردم پناه فورا گفت

 . مرسی عزیزم

ستین که فقط داشت از سیگارش لذت میرو به را  

 برد گفت: هی تو هپروتی چرا ... دارم راجع به آبرو

 . حرف میزنم
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 بی اهمیت به جمله اش ، دود سیگارش را حلقه حلقه

 بیرون داد و پناه نفسش را فوت کرد و گفت: معلوم

 . نیست امشب چته
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 خودش را جلو کشید، سیگار را توی زیرسیگاری

 :خاموش کرد و از جا برخاست ، رو به راستین گفت

 ... ممکنه کار آیت هم باشه

 آیت با تلقین درگیره ... وقت دردسر ساختن برای-

 خودش رو نداره !فعال رو دردسرهایی که بقیه براش



 . درست کردن زوم کرده ... پس اونو خط بزن

د: کی میمونه دیگه ؟صحرا؟ جراتپناه اخمی کر  

 اینکار و داره ؟

 . حتما پیدا کرده دیگه .... طرف راحت ازت جدا شد-

 پناه پوفی کشید : جهانگیر پشتم نبود یک قدمم

 . نمیتونستم بردارم .به هرحال خوشحالم تموم شد

 .... پرونده اش بسته شد

 . راستین سری تکان داد: به سالمتی

رزش آنجا نشسته بودم و کاریمثل یک مهره ی بی ا  

 نمیتوانستم از پیش ببرم .همانطور خاموش مانده بودم

 و پناه لب زد: تو جدی خوبی؟

 یکشنبه جشنمونه .دوست داشتی بیا . آدرس-

 . وبرات میفرستم

 .پناه لبخند زد: چه خوب . حتماشرکت میکنم

 : نگاهی به من انداخت لبخند زدم ، رو به راستین گفت

عکسها برات مهم نیست؟پخش شدن   
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 برای تو مهمه؟-
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 !پناه خونسرد گفت: نه

 ... برای منم نه-

 پناه نیشخندی زد و گفت: خوبه . پس شب بخیر



 . و خدانگهدار

 نگاهی به من انداخت تا دم در

 مشایعتش کردیم ، به محض اینکه در بسته شد به طبقه

 . ی باال رفت

 صدایش زدم: راستین؟

 هوم؟-

 شام نمیخوری؟-

 ...نه گلم . تو بخور... میرم بخوابم .شب بخیر-

 سالنه سالنه از پله ها باال رفت، یک لیوان شیرکاکائو

 برای خودم ریختم ... مغزم گیج بود . همه چیز برایم

 گیج کننده و مبهم بود ، شیرم را که خوردم لیوان را

روی، ک زدم و به طبقه ی باال رفتمشستم، مسوا  

 تخت دراز کشیدم . کمی با بهارک حرف زدیم و

 درنهایت ازدیدن یک شماره ی ناشناس روی تلگرامم

 .قبل از خواب پیغام سالمش را پاسخ دادم

 :آنالین بود، برایم یک فایل ارسال کرد و نوشت

 .شب خوش
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 !نوشتم : شما ؟

من نداد ، فایل را دانلود کردم ، خمیازه ایجوابی به   

 کشیدم ... به محض اینکه فایل پی دی اف باز شد ، از



 دیدن لغت دیوار در صفحه ی اول لبخندی زدم و یک

 قلب قرمز برای هدی فرستادم و گفتم: مرسی هدی

 .جون . زحمت کشیدی. شب بخیر

 گوشی را روی پاتختی گذاشتم و از خستگی بیهوش

 شدم

پانزدهم فصل  : 

********* 
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 ساعت هشت و نیم صبح یکشنبه بود ، خمیازه ای

نیاز کشیدم ، تمام شنبه را به بسته بندی اسباب مورد  

 گذرانده بودم و راستین کارهای خارج از خانه را انجام

 داده بود . خبر داشتم که چهار پنج کارگر را مجبور

 کرده بود خانه را تمیز که نه، در واقع ضد عفونی کنند

 ، دو بار هم به باغ پرتقال سرکشی کرد و تا به خودمان

 جنبیدیم

 ...ساعت ده شب خاموشی داد ... با وجود امروز

 تمام دلخوری ها از بین رفته بود . به همراه بهارک

 ... در آرایشگاه بودیم

کرد و دیگرییک نفر روی ناخن های پاهایم کار می  

 روی دستهایم ... یک آرایشگر هم موهایم را ازآن حال

 در اورده بود و طوری کوتاهش کرده بود که قیافه ام



 در آینه اصالبرای خودم قابل شناسایی نبود . به قیافه ی

 عجیبم زل زدم . شبیه فضانوردها شده بودم با فویل

 .هایی که به سرم بود

ارت میکرد . موهایبهارک روی کار آرایشگر ها نظ  

 بلندش باعث حسرتم میشد . به سشوار قناعت کرد

 ویک آرایش خفیف. خجالت رادر جای جای صورتش
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 میتوانستم حس کنم . هرچه اصرارش کردم هرمدلی که

 دوست دارد آرایش کند یا موهایش را آنطور که می

 خواهد آراسته کند

سیرتر از این حرفها بود زیر بار نرفت . چشم و دل  

 اما
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 دلم میخواست جوری برایش این همه محبت را ...

 . جبران کنم

 دخترهای حاضر در سالن زیبایی ، من را طوری

 . نگاه میکردند که انگار از کره ی ماه آمده بودم

واه مگه-پچ پچ میکردند: نامزد راستین حکمت؟!   

 !نامزد داره

 ! اوناهاش-

 اون؟! وای خدا ... این دختر ریق ماستی-

 نامزدشه؟! خدایا... چه وردی خونده که راستین



 حکمت خام شده! دیگه فیلم هاشو نمیبینم حالم گرفته

دختره قیافش بدم نیست-شد .   ! 

 بابا یارو مازراتی داره-

! - 

 ! شاید دختره هم پولداره

- بیه شامپانزه استاین ؟ کجاش پولداره ؟ قیافشو ببین ش  

... 

 . بعد از خاتمه ی جمله اش ، با صدای بلند خندید

 صدای مدیر سالن در آمد که به هر جفتشان تذکر داد ،

 بهارک لبخندی به رویم پاشید . میدیدم که با نگاه پر از

 غیظی به آن دو دختر جوان نگاه میکند . حس میکردم
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. با چشم و ابرو نگاه خیره اش رادر صدد تالفی است   

 متوجه خودم کردم . شکل آدم های خونخوار شده بود

 لبخندی به رفاقت و حمایتش زدم که مسئول آرایشگاه.

 با صدای بلند گفت: مرجان به اقای به نیا بگو بسته ها

 ... رو بیارن باال

 تلفن بیسیم را روی میز گذاشت و با چشمهای ذوق

حکمت برای همه صبحانه خریدنزده ای گفت: آقای   

 بهارک یک لنگه ابرو باال داد، رنگ کار اخرین !

 .فویل را پیچید و با لبخندی رو به من گفت: مبارکه



 تشکری کردم و بهارک دم گوشم گفت: کوفت و

 بخورن اینا ! اون بریز بپاش کنه ... اینا پشت سرش

 ! حرف بزنن

که االن من لبخندی زدم و گفتم: مهم نیست . مهم اینه  

 . و انتخاب کرده

 بهارک چشمکی حواله ام کرد و گفت :ناجور عاشق

 ! شدی ها

 . به لحنش خندیدم و در آینه به صورتم خیره شدم

 ابروهایم کمانی شده بودند وپوستم عمیقا به این

 اصالح نیاز داشت . تنها نگرانی ام بابت موهایم بود
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 که خب اینجا یک سالن حرفه ای به حساب می آمد و

 حداقل خدا خدا میکردم که خروجی چیز قابل قبولی

 . باشد
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 صبحانه مفصل بود ، از بسته های کاپوچینو ، تا انواع

 شیرینی ها و نان های شیرین ... شبیه مادرهایی که

داماد صبح اول عروسی دخترشان مجمعه به در خانهی  

 می آوردند ! حکایت بسته هایی که روی میز مدیریت

 . سالن چیده شده بود هم ، همین بود

 خانم شفیعی ، به سمتم آمد ، میان این آدم ها تنها او بود

 که از اعماق وجودش به من تبریک گفته بود



 باخجالت لب زد: واقعا متشکرم خانم حکمت حتما از.

بگید که نیاز به اینراستین جان تشکر ویژه کنید و   

 . کارا نبود . عروسش برای ما بی اندازه عزیزه

 :لبخندی به لحن گرم و مهربانش زدم و گفتم

اختیار-خواهش میکنم . چیز قابل داری نیست .   

 . داری عزیزم

 تمام دقایقی که موهایم به فویل بود را مشغول صرف

 صبحانه بودیم . بهارک منتظر این بود که سر فرصت

ان دو دختر را بگیرد ، فرصت هم گیرش نمی آمد حال  

 . و بیشتر حرص میخورد

 خانم شفیعی ، با تذکری ، وادارشان کرد زودتر سر و

 ته صبحانه را هم بیاورند، به جز یک لیوان کاپوچینو

 . وشیرینی دانمارکی تازه ، چیز دیگری نخوردم
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رنگ کار موهایمسرم را در سرشور قرار دادم و   

 را شست . دیگر هم نگذاشتند در آینه خودم راببینم

 وارد
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 اتاق میکاپ شدم و روی صندلی دراز کشیدم ،

 چشمهایم رابستم ... همه چیز فراتراز انتظار من

 ! رویایی بود .بی نهایت رویایی و دست نیافتنی

 دقایق به کندی میگذشت ، کلی غر زدم که کی تمام



 میشود

 خسته شدم ... حس میکردم هزاران سال است روی ان

 صندلی نشسته ام و دختری که آرایش صورتم را بر

 عهده داشت با صبوری مطلق سعی میکرد به

 اضطرابی که به وجودم چیره بود پر و بال ندهد و مرا

 . آرام کند

ق تن زدم، زیپ لباسم را بهارکلباس را در همان اتا  

 باال کشید .کاله توربان سفیدم را کج روی موهایم

 . گذاشته بودند ، حس میکردم هر آن ممکن است بیفتد

 موهایم با یک پیچ کوچک در صورتم آمده بودند و

 ...خب بقیهاش مشخصا زیرکاله بود . کوتاه بودنش

 باعث میشد خیلی کار آرایشگر برای مدل دادنش

ت نباشدسخ  . 

 کفش های نقرهای رنگم را به پا زدم ، دامن لباس

 . ساتن سفید را باال گرفتم و از اتاق بیرون آمدم
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 بهارک با دیدنم توی چشمهایش اشک جمع شد . خانم

 شفیعی با لبخندی گفت: ماشاهللا چه قدر خوشگل شدی

دیدن خودم عزیزم . مقابل آینه ی قدی ایستادم ... از  

 در لباس و با آن میکاپ حرفه ای و چشمهایی که بی

 نهایت شبیه آهو شده بود برای لحظه ای خودم را



 نشناختم . رژ لب ملیح کالباسی ، رژ گونه ی محو

 گلبهی... سایه ی محو شاینی
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 که هاله ای از رنگ نقره ای و دودی درونش بود با

ای و موهای بلوطی رنگی که الیتابروهای نسکافه   

 خفیفی درش به چشم میخورد ، از من یک آهوی

 . واقعی ساخته بود

 لباسم یقه اش کیپ بود .کاله سفید کج و تور کوچکش

 . که روی چشمهایم سایه انداخته بود باعث لبخندم شد

 همیشه خودم را در یک لباس سفید پر از چین وپف

 تصور میکردم و این همه سادگی برایم جذاب و پر از

 . تازگی بود

 بهارک پشتم ایستاد و گفت: ماه شدی آهو ! یعنی واقعا

 ...خیلی خوشگل شدی

 . رو به خانم شفیعی گفتم: ممنون از شما

 عزیزم چه حرفیه . تو خودت زیبایی ... زمینهاشو-

 داشتی

بیشتربچه های ما فقط یه کم چهره ی زیباتو  ...  

 . نمایان کردن همین

 تشکر کردم و به آینه زل زدم ، وسایلم دست بهارک

 بود، آنقدر از چهره ام شوکه بودم که فکر نمیکردم تا



 ...این حد زیبا به نظر برسم . این مدل سایه ، ابرو

 . آرایش... و مو به من می آمد
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گفت: اگر تو رژ لبی را خانم شفیعی به دستم داد و  

 فیلم وعکس حس کردی رژت کم شده ازش استفاده

ممنونم-کن.   . 

 به ساعت نگاه کردم، از یازده و سی گذشته بود،

 بهارک هیجان زده گفت: فکر کنم داماد بیچاره مدت

 .هاست که منتظر باشه

 خانم شفیعی خندید : یه تماس باهاشون بگیر اگر مایل

اس و تیم فیلمبردار ماهستن بیان باال ... بچه های عک  

 خیلی خوشحال میشن اگر ایشون به سالن ما بیان و ما

 فیدبک ایشون رو از دیدار با شما ثبت کنیم و توی

 . پیجمون نشر بدیم

 ... بله حتما-

 هرچند که از جوابم به آنی پشیمان شدم . نمیدانستم

 راستین دوست دارد در چنین شرایطی قرار بگیرد یا

شتم و اصالبه حرفهایم فکر نمیکردمنه... هیجان دا  . 

 خانم شفیعی مشتاق بود تلفن را بهارک به دستم داد ،

 شماره اش را گرفتم ... نگاهم به آینه رفت . کفش های

 نقرهای ام شبیه کارتون سیندرال بود . به ناخن های



 فرنچ شده ی ساده ام نیم نگاهی کردم و صدای مردانه

 ....ای در گوشم پیچید : الو
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 :جلوی چشمهای منتظر زنان ، به آرامی لب زدم

 الو راستین جان .... کجایی عزیزم؟

 سالم آهو . خوبی ؟ آم... راستین االن دم دست نیست-

 !خودم باهات تماس میگیرم ...

 ساسان بود، نگرانی به قلبم شبیخون زد اما لبخندم

 را حفظ کردم و گفتم: باشه . کجاست راستین؟

 خیلی زود تر از اینکه سوالم رابشنود قطع کرده بود،

 گوشی را از دم گوش پایین کشیدم و گفتم: اقای داماد

 دستش بند بود فکر کنم باید یه چند دقیقه ای مزاحم

 .شما باشم

 خانم شفیعی خندید و گفت: چه حرفها عزیزم باعث

کنار ما باشیافتخار ماست که  ... 

 به مبل راحتی که در انتهای سالن وجود داشت اشاره

 زد تا آنجا بنشینم . تمام مسیر از آینه ی قدی تا آن مبل

 بادمجانی رنگ داشتم صدای ساسان را آنالیز میکردم

 !صدایش نگران، خشک ، گرفته و پر از استرس بود.

 انگار چیزی شده باشد ... ساعت یک ربع به دوازده

ودب  
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 !راستین گفته بود : ساعت یازده دنبالت می آیم

 چهل وپنج دقیقه تاخیر.... دلم پر شد از واهمه و

 !آشوب
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 به دستور خانم شفیعی برایم اب قند حاضر کردند،

 فشارم افتاده بود ... در مجموع هشتاد دقیقه بی

ان پاسخ میداد نه راستینخبربودم و حاال نه ساس  ! 

 نمیدانستم چه کار کنم . حالت تهوع گرفته بودم، بهارک

 . سعی میکرد با حرفهایش آرامم کند

 خانم شفیعی پشت میز مدیریت نشسته بود و به

 تکاپوی بهارک نگاه میکرد برای ارتباط گرفتن با

 ... راستین

 لبخند های موذیانه و در گوشی حرف زدن های آن دو

ر تپش قلبم را بیشتر میکرد، دلم نمیخواست روزدخت  

 عروسی ام تماما با سردرد بگذرد، صدای زنگ سالن

 که بلند شد ، خانم شفیعی با هیجان گفت: فکر کنم

 اومدن آهو جا ! به کمک بهارک ایستادم ، خانم شفیعی

 ....تعارف میزد: تشریف بیارین باال .... بله ... آخه

 آقای حکمت شما

 .....هستین .... آه..... بله . آقای بابایی

 رو به من گفت: اقای ساسان بابایی میشناسین خانم



 حکمت؟

Romanbooki 2کالکت 

1119 

 . سرتکان دادم

 . شستم خبر داشت که یک اتفاقی افتاده است

 دهانم باز ماند و خانم شفیعی گوشی را سرجا

 . گذاشت و گفت: ایشون گفتن ، تشریف ببرین پایین

 یخ زده بودم ، بهارک من را به جلو هل داد و خانم

 شفیعی با لحن سردی گفت: انشاهللا خوشبخت بشین

 عزیزم به
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 ! اقای حکمت بی معرفت هم خیلی سالم برسونین

 بگین روز عروسی که نیومد حداقل برای آینده بتونیم

ی بهحضورشون رو اینجا داشته باشیم سر یه مناسبت  

 !هرحال

 بی حرف با تشکر خفه ای و خداحافظی که از ته چاه

 گلویم در آمد، از سالن بیرون آمدم یک گام که از در

 فاصله گرفتم صدای خنده های دخترها توی راهرو

 .پیچید . تنم میلرزید

 بهارک سر به عقب برگرداند: تو دهنتون سرب داغ

های بریزن الهی ! بترکین از حسودی .... ایکبیری  

 !حسود دو زاری

 دست بهارک را فشردم: ول کن او نا رو ...راستین



 . چی شده؟ من نگران راستینم

 نگران نباش عزیزم .هیچی نیست . حاال بریم پایین-

 .ببینیم اقا ساسان چی میگه .... بعد فکر اونم میکنیم

 توی دلم رخت میشستند ، فکر اینکه کجاست یا چرا

ی داد .... اگر اتفاقی برایش رخدنبالم نیامده آزارم نم  

 داده باشد

 اگر حادثه ای گریبان گیرش شده باشد .... آن وقت ...

 چه
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 !کار میکردم؟

 به محض اینکه ساسان را درالبی ساختمان دیدم ، از

 . کت وشلوار خاکستری و ظاهر آراسته اش جا خوردم
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 راستین کجا بود ....وقتی صمیمی ترین رفیقش تا این

 حد

 حاضر بود و ساقدوش داماد به حساب می آمد،

 . پس خودش کجا بود

 :ساسان از دیدنم لبخندی زد ، مثل برادربزرگتر وگفت

 چقدر زیبا شدی آهو جان . سالم ... خوبی ؟

 . ومعطل نکرد: سوار شو ، که بریم .... خیلی دیره

رک گفت: از این طرفو رو به بها .. . 

 پاهایم سنگین بودو گفتم: میشه بهم بگین دقیقا چه



 اتفاقی افتاده؟ راستین کجاست ؟ از دیدن چشمهایم ،

 ... یک لحظه ماند که چه بگوید

 نفس عمیقی کشید و دستی به موهای سشوار کرده

 اش نشاند . چند ثانیه تامل کرد و بهارک گفت :بدون

دین ؟فکر نمیتونین جواب ب ! 

 ساسان نیشخندی زد: واقعیت منم نمیدونم! فقط بهم

 مسیج زد که بیام سراغ شما .... حاال هم میخوام

 ... . ببرمتون باغ . عاقد اونجاست خودشو میرسونه

 دامنم را کمی باال کشیدم تا سیاه نشود ، بهارک تور

 ... پشت دامنم را بلند کرد و من مانده بودم که چه شده
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 همه چیز صبح عالی بود... گفت دیگر مال هم میشویم

! 
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 با گذشت شش ساعت و خرده ای بیخبری.... حاال باید

 با

 !ساقدوشش به باغ میرفتم؟

 ...نکند نیاید

 . این فکر مثل خوره داشت جانم را می خورد

 تک تک سلولهایم... تک تک اعضا و جوارحم را

 میخورد

 اگر نیاید .... اگر نخواهد ... اگر پشیمان شده باشد .



... 

 به همراه بهارک سوار ماشین ساسان شدیم ، پایش را

 روی پدال گاز گذاشت و با سرعت از جا کنده شد ،

 از پنجره بیرون را تماشا میکردم، خودداری ام برای

 اشک نریختن ستودنی بود ، بهارک از پشت دستش

ام گذاشت . پنجه ام راروی انگشتهایش را روی شانه  

 . کشیدم و گفتم : اگر باغ هم نیاد

 ساسان با عصبانیت گفت: این دیگه از کجا اومد ؟

 دختر بچه شدی... ؟! معلومه که میاد . یه کاری

 ....براش پیش اومده به منم نگفت چی

 .... بی هوا گفتم: کار ؟! چه کاری

 .نمیدونم-

رو به رو نگاه میکردم لب برچیدم . با غصه به  ... 
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 . فکرهرچه را کردم فکر این یکی را نکرده بودم

 دستمالی برداشتم و برای اینکه ارایشم بهم نخورد ،

 قطره اشک اماده ی سقوط را با سر دستمال پا ک

 .کردم
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 کاری مهمتر از من هم امروز داشت ؟! برایش کار

 .... اولویت بود؟! حرفه اش؟! شهرتش؟ محبوبیتش

 بغض گلویم



 را گرفته بود ، نفسم به شماره افتاده بود و ساسان

 کفری از این وضعیت گفت: ببین راستین آدم بدقولی

 نیست ببین دیگه چه قدر کارش ضروری بوده که

 . نتونسته خودشو برسونه ولی مطمئن باش میاد باغ

وز و نیمه بچه های دیزاینرعاقد خبر کرده . دو ر  

 اونجا رو کردن شکل بهشت! مسخره که نیست این

 همه برنامه ریزی کنه ! ببین دیگه کارد به استخونش

 !رسیده که مجبور شده منو بفرسته سراغ تو

 چیزی نگفتم . به صفحه ی گوشی ام نگاه کردم . یک

 جای کار بدجوری می لنگید . تلفن همراهش را

 خاموش کرده بود . تا همین چند دقیقه ی پیش با

 ساسان بوده که ساسان را پی من فرستاده و بعد

 سکوتم کش آمد ، ساسان برای عوض ... ساسان

 کردن روحیه ی من و بهارک که غمبرک زده بودیم ،

 ... یک آهنگ شاد از ویگن گذاشت
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ناسالمتیروی فرمان ضرب گرفت وگفت : بابا   

 عروسی داداشمه ! بخند عروس خانم .بخند غمت

 . نباشه

 حرفی نزدم ، چه عروسی بودم حتی دسته گل هم

 . نداشتم
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 به باغ که رسیدیم نگاهم پر از سوال شد . فضای بکر

 وزیبایی بود . تا چشمم کار میکرد همه درخت های

ی ، برای لحظه ایپرتقال... حیران از این همه زیبای  

 . هر آنچه که به من گذشته بود را فراموش کردم

 ساسان ریموت را زد ، درهای آهنی زمینه مشکی که

 تاج گلهایش طالیی بودند ، باز شد ، یک اتاقک

 . سرایداری اولین چیزی بود که توجهم را جلب کرد

 ساسان پایش را روی پدال گذاشت و به جلو حرکت

البه الی شاخ و برگ ها توانستم میکرد ، کم کم ، از  

 عمارت سفید را تشخیص دهم . یک خانه ی دو طبقه به

 شکل یک قصر با سقف شیروانی و ستون های گچ

 . تراشی شده ی بلند مقابلم بود

 از دیدن ستون ها برای ثانیه ای ، ابهتش باعث حیرتم

 شد . گفته بود اینجا ر ادر نظر داشته تا عکاسی

ا را در اینجا انجام دهد و تشریفاتعروس و داماد ه  

 ...عروسی را برگزار کند . زیبایی اش ، پنجره هایش

 در سفید رنگ با دستگیره ی طالیی اش ، باعث

 لبخندم شد . از دیدن یک تاب دو نفره روی ایوان

 عمارت ، پله های مرمری ... یک آب نمای مصنوعی

 که فواره اش به راه بود و توی حوض آبی کوچکش
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 چند ماهی در حال رقصیدن بودند ، لبخندی زدم و فکر

 . کردم این خانه هم رویایی است
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 :ساسان مقابل عمارت متوقف شد و بهارک پرسید

 ... پس سفره عقد کجاست

 داخله ! میزهای پذیرایی از مهمون ها هم پشت-

 . ساختمون

و گفت: خوشبختانه هنوز هم کسی لبخند مطمئنی زد  

 نیومده .... به جز عکاس و فیلمبردار ... که اتفاقا

 . وقت خوبیه عکس های تکی عروس و بگیریم

 بهارک بی حرف نشسته بود و ساسان خونسرد

 گفت: میادش آهو .قیافه اتو اونطوری نکن . یه

 مشکل جدی پیش اومده مطمئنم خبر دار بشی بهش

 .حق میدی

م من غیرمنطقی نبودم ... فقط درصورتی بهفکر کرد  

 او حق میدادم که ..... آهی کشیدم . من روز عروسی

 ام غیرمنطقی شده بودم ، در هیچ صورتی حق را به

 راستین نمی دادم که در این شرایط من را به دوستش

 سپرده بود

 این خانه ی رویایی را وقتی دیدم که راستین کنارم

 نبود



. 
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 بهارک پیاده شد ، من هم متعاقبش از ماشین پایین

 امدم، پاشنه ی کفشم الی سنگ ریزه ها باعث شده بود

 سخت گام بردارم ، از روی سنگ فرشو چمن رد

 میشدم که صدای مرد جوانی آمد با کت وشلوار ،

 لبخندی به رویم پاشید و با هیجان گفت: سالم زن

 داداش . خوش اومدید
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 از ال به الی صحبت های راستین تقریبا او را

 شناختم ، محسن بود . سالمی دادم و با دستش اشاره

 .....زد وگفت: برای عکاسی از این طرف

 ساسان هنوز مانده بود پای ماشین ، حس میکردم

 . میخواهد برود . اوضاع لحظه به لحظه بدتر میشد

 ترس تمام وجودم را گرفته بود ، بهارک دست عرق

 کرده ام را فشرد و ساسان را دیدم پشت رل نشست،

 در را بست و گازش را گرفت . خودش من را به

 دوستش سپرده بود، دوستش من رابه دوست

 دیگرش.... چه خبر بود؟

 !داماد پشیمان شده بود؟

 !داماد فراری شده بود؟

 !داماد منصرف شده بود ؟



 یک آن از ذهنم گذشت حق دارد ... چرا باید دل به دل

 من بدهد؟! من که جز دردسر چیز دیگری برایش

 .... نداشتم

 گروه فیلمبردار دو دختر جوان و دو مرد بودند ، از

 دیدنم شگفت زده و خنده رو گفتند: عجب عروس

 ... دمغی
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ر خوش باشدخواستم بگویم عروس بی داماد چطور س  

 ؟! میخواستم با خودم ازدواج کنم مگر ؟! گلی هم دست

 از مرتب کردن میزهای پذیرایی برداشت و به سوی

 :من آمد ، از لباسم آرایشم حیرت زده و خریدارانه گفت

 ! ماه شدی
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 وای خدا آدم نمیتونه ازت چشم برداره ... چقدر لباس

ا برازنده اتهبه تنت نشسته . واقع  . 

 درجواب تمجیدات آنها تنها لبخند میزدم و در این بین

 ؛ هر فرصتی که پیش می امد یک تک زنگ به

 . راستین میزدم

 حتی اگر جواب سوالم را هم نمی داد همان یک سالم

... 

 یک الو... یک نمی آیم برایم کفایت میکرد . همین که

 می دانستم هست در نقطه ای از جهان نفس میکشد



 . برایم بس بود حتی اگر تا ابد با او رو به رو نمیشدم

******** 

 با آخرین سرعت ، توی اتوبان ها ویراژ می داد ،

 .گلی پیغام فرستاده بود: تو رو خدا به من بگو حداقل

 ! د ختره داره سکته میکنه

جواب برای گلیلبش را زیر دندان فرستاد، به جای   

 ویس فرستاد: عزیزم آروم نگهش دار میایم به خدا میایم

 ودستش را روی بوق گذاشت و ویس را ارسال کرد، .

 از سه نیسان پشت سر هم سبقت گرفت، همان لحظه

 گوشی
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 همراهش زنگ خورد ، شماره ناشناس بود ، با این

 وجود

هدست پاسخ داد: بله؟با   

 . سالم-

 . صدای دو رگه اش نفس را در سینه حبس کرد

 !!! به سختی لب زد: کجایی تو پسر

 تو کجایی؟-

 ... عروست داره سکته میکنه-

 ...باز صدایش امد: پرسیدم کجایی

 .تو مسیر-



 مسیر کجا؟-

 دارم میام سمت تو ..... تو کجایی؟-

 !نمیدونم-

رمان قالب کرد و گفتساسان پنجه اش را دور ف : 

 دارم میام یه جا بگو ... بپیچم همون سمتی برسم

 بهت ..... راستین ... الوقطع نکن .این کدوم خطته

 !؟

 . همون که باهاش تلگرام دارم ... شارژش کردم-

 دستی به صورتش کشید: تو رفتی خونه ؟

 . رفتم .... االن نمیدونم کجام-

 یه آدرسی ... اصالیه لوکیشن بفرست..... من با ویز-
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 . میام

 با همان صدای از ته چاه گفت: میام سمت میدون

 ...ازادی

 . بیا اونجا
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 راستین ... ماشینمو میذارم پارکینگ .... میرسونم-

 خودمو . با ماشین تو بریم

کجا بریم خوبه؟ پوزخندی زد:  

عروسیته راستین-؟!   .... 

 ....صدای تلخ و گزنده اش آمد: کدوم عروسی



 مشتش را روی فرمان کوبید و گفت: راستین

 ! دختره منتظرته

 ....... با کنایه لب زد : دختره

 ! و تکرار کرد: دختره

 تماس قطع شد ، ساسان داد زد: الو.... راستین قطع

 نکن

 .....راستین الو

طول کشید اما لوکیشن را برایش ارسالثانیه ای   

 کرده بود، ساسان نفس عمیقی کشید دنبال نزدیک

 ترین پارکینگ عمومی میگشت، در همان حوالی ،

 توی کوچه ای متوقف شد و یک دربستی تا میدان

 آزادی گرفت ، شماره ای که روی خطش افتاده بود

 را دوباره گرفت، هرچقدر گوشی را دم گوش نگه

استین جواب ندادداشت ، ر  . 
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 لپ هایش را باد کرد ، از دیدن سراتوی گل زده ، که

 در مسیر آیت هللا سعیدی متوقف شده بود و فالشر

 میزد ، نگاهش به گل های آلستومریای مورب افتاد که

 روی صندوق عقب خودنمایی میکردند . از تاکسی

 سبز رنگ
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 پیاده شد ، عینک دودی را به چشمهایش زد ، با گام



 های تندی به سمت ماشین رفت ، روی صندلی راننده

 دراز کشیده بود و ساعدش را روی پیشانی گذاشته

 بود، چهره اش زیر ماسک و عینک دودی کامال

 مستتر بود، دو تقه به شیشه زد ..... در راباز کرد و

 .... ملتهب گفت: خدایا

دیدمت! المصب چرا اینطوری میکنی ؟ یهو باال خره  

 کجا غیبت زد؟ اخه چرا حرف نمیزنی .... یک کلمه

 بگو چه

 خبره ! هم خودتو سکته میدی هم منو... نمیگی با اون

 !حال میزنی تو خیابون ، یه بالیی سر خودت میاری؟

 !این دختره معطل توئه ! ساعت سه عاقد میاد راستین

برداشت ، ساسان عینکش را از روی چشمهای  

 وحشت زده گفت: من چیکار کنم ؟ بگو همون کار و

 . بکنم . الم تاکام حرف نمیزد

 . نگاهش به سقف ماشین بود

 ساسان دستش را به بازویش گره زد وگفت: بلند شو

 . اون ور بشین تو مسیر تصمیم میگیریم
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ل کرد،پیکرش را از پشت رل به صندلی شاگرد منتق  

 ساسان پشت فرمان نشست، صندلی را باال کشید ،

 چنگی به موهایش زد و رو به او که تنظیمات صندلی



 سمت
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 شاگرد را درستکاری نکرده بود نیم نگاهی

 ....انداخت و گفت: میخوای دراز بکش

 سرم به گردنم سوار نیست ساسان . پاهام مال-

 ... خودم نیست

هوا آرنج هایش را لبه ی زانوهایش گذاشتو بی   

 . و سرش را توی دستهایش گرفت

 ساسان دندان قروچه ای کرد ... ماشین را به حرکت

 در آورد و گفت: بگو چیکار کنم؟! صدایش آمد از ته

 . چاه : نمی دونم

 یعنی چی نمیدونی ؟ مگه میشه تو ندونی... تو-

 ندونی کی میدونه؟ راستین کی میدونه ؟ این زندگی

 .... تو ئه

 سرش را باال گرفت . کف دستش را به پیشانی اش

 چسباند و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد ، ساسان

 ... کفری ازا ین وضعیت نالید: دختره گناه داره

 دختره منتظرته! آهو راستین .... آهو تو باغه ! باید

 ....ببینیش

فرشته ها شده .... مطمئنم باهاش حرف بزنی مثل  

 درک
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 ... میکنه میفهمه

 !چی بگم؟-

 ساسان کفری ناله کرد: خواهش میکنم یه کم به

 خودت مسلط باش... بذار یه بطری اب از این دکه

 .بگیرم

 و فی الفور از ماشین پایین پرید، دو بطری آب معدنی

یک بسته بیسکوییت خرید و دوانو دو پاکت ابمیوه و   

 دوان
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 به سوی ماشین آمد، گلی مسیج داده بود : گوهر و

 !نازنین زهرا هم اومدن ، نمیاین؟! دختره مرد ساسان

 ... دختره مرد

 نفسش را فوت کرد، گوشی را خاموش وتوی جیب

 فرستاد

. 

رد نیپشت فرمان نشست، پاکت ابمیوه را برایش باز ک  

 را توی پاکت فرستاد و به سمت دهانش گرفت ، با

 دست پاکت را پس زد و ساسان با اخم گفت: بخور

 جون داداش

 . بخور رنگ به رو نداری این چه حال و روزیه.

 یک کلمه بگو ... چه غلطی بکنم برات؟! اخه



 ... اینطوری هم خودتو از بین میبری... هم

 پلکهایش را روی هم گذاشت . عینک را روی داشتبرد

 پرت کرد و ماسک خفه کننده را پایین کشید . ساسان به

 صورت آنکارد و اصالح شده اش زل زده بود ،

 موهایی که مرتب شده به سمت باال شانه شده بودند و

 از دو سمت شقیقه کمی حجم مو کاسته شده بود ، این
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تایل مو به چهره اش می آمد، سن و سالش را کمتراس  

 نشان می داد

 در کت شلوار سیاه خوش دوخت و پیراهن سفید و .

 جلیقه ای خوش دوخت ، می درخشید . دگمه های

 سردست نقره ای رنگ و ساعت لوکس مردانه اش ،

 .... باعث شد تا با صدای گرفته ای بگوید : راستین

 تو پشیمونی ؟
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 . در یک جمله گفت: نمیتونم باهاش ازدواج کنم

 . ساسان یکه خورد

 دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما از دیدن رگ

 . دستهایش و رگ بیرون زده ی گردنش ، سکوت کرد

 تن مایل شده اش را صاف کرد و به رو به رو زل زد

 لپ هایش را پر باد کرد و گفت: حاال میخوای چیکار .

... یک آه از دهانش در امد و گفت : نمیدونم کنی  . 



 دختره میره راستین . به خدا دختر خوبیه . به جان-

 گلی

 . جفت خودته .... مهربونه صادقه . آدم حسابیه

 ولش نکن .... گناه داره دوست داره ... تو قید و بند

 !مادیات نیست .... حیفه

 ! میدونم-

- یخوای نیایمیدونی که به درک.... غلط کردی م  ! 

 چنگی به موهایش زد ، ساسان از این حالش عصبی

 شده بود ، با این وجودمالیم گفت: یه قلپ از این بخور

 ! بذار خون به مغزت برسه آخه! یه کم قندت بره باال

 !!! فشارت افتاده پرت و پال میگی

 نگاه خشمگین و بر افروخته اش به سوی ساسان

 چرخید
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. 

 ساسان نفسش را سنگین بیرون داد : زندگیتو خراب

 نکن

. - 

 زندگی من از این خرابترم میشه؟
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 بره میشه ! بابا دختره دوست داره تو دوستش داری-

 دیگه چرا دو دلی ؟ چرا مکث میکنی ؟ چرا دیوونه



 .شدی

 چرا روانی بازی درمیاری ؟ اخه آدم باش تو که ...

 ! نمیخواستی چرا آره اوردی از اول میگفتی نه

 نمیرفتی پی او ن. ... حافظه هم که نداشت حالیش بشه

 ببینه چه خبره ! این همه دو دو تا چهارتا .... تهش نه

 ؟! تهش

 نمیتونی ؟ میشه مگه؟! تو که عاقل بودی... تو که

 حرف دل و عقلت یکی بود. تو که اهل بی ناموس

نبودیکردن ناموس مردم   ! 

 !ناموس خودمه-

 ساسان داد زد: ناموس خودتو بی ناموس و بی آبرو

 !نکن راستین

 با سرانگشتهایش موهایش را به عقب کشید ، پیشانی

 :اش منقبض شده بود، ساسان از این فشار عاصی گفت

 چه مرگته ؟ چرا نمیگی کی بهت زنگ زد به این روز

 افتادی
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درنمیاد؟ د آخه بیشعور من و تو رفیقیمچرا صدات   . 

 من همه ی زندگیمو برات ریختم رو دایره ! تا قبض

 تلفنمم خبر داری... من نباید بدونم چه خبر شده؟ یهو

 همه روزا آره بود امروز شد نه؟! خب دیروز میگفتی



 نه! مرض
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 ... داری دختر مردم و بی آبرو کنی؟! اونم کی

نگران-داماد نیومد!!! دختره غرور داره ...   

 غرور اونی ؟

 .نگران تو هم هستم رفیق-

 با تانی گفت: بگو چه خبر شده؟ بگو دردت چیه؟ بگو

 کی زنگ زد اینطور پریشون رفتی... اینطور بی

 !حال اومدی .... بگو چی شده ؟

 . نگاهش به رو به رو بود

اده کرد،ساسان از سکوت طوالنی و کشنده اش استف  

 نی را دم دهانش گرفت و با التماس گفت: جون داداش

 یه قلپ بخور.... بذار خاطر جمع باشم از حال

 ....نمیری

 آنقدر التماس کرد تا پاکت را گرفت، روی پایش

 گذاشت و سرش را با نهایت قدرت به صندلی ماشین

 . فشار داد

 از مویرگ های منقبض شقیقه هایش ، ساسان وحشت

د ، دستش را روی زانوی او که هیستیریککرده بو  

 باال و پایین میشد کشید و گفت: اروم باش. میخوای با

 ژاک تماس تصویری بگیرم؟ هان؟ یه کم حرف بزنی؟



 . سرش را به عالمت نفی تکان داد
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 ساسان عصبی گفت: چیکار کنم برات یه کم آروم

ساعت بخوابی؟ به بگیری؟ بریم خونه دوش بگیری یه  

 !بچه ها میگم عاقد و تا پنج نگهش دارن
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 پلکهایش را روی هم گذاشت و ساسان با استیصال

 :گفت

 . آبروت میره

 یک نفس از هوای توی ماشین گرفت و گفت: گور

 ....بابای آبرو

 این همه زحمت کشیدی راستین . این همه .... جون-

کن! همه چی درست میشه . دخترهکندی .... خراب ن  

 .... دوست داره

 .میان کالمش گفت: بفهمه میره ساسان

 ! هنوز که نرفته-

 صحرا فایل دیوار و براش فرستاده .... دیروز وقت-

 نکرد

 ! بخونه

 ساسان منگ گفت: چی میگی؟

 پلکهایش روی هم افتاد : دیشب گوشیشو چک کردم

.... 



 ترسیدم بهنام زهرشو بریزه دیدم نامزدسابق

 ! زحمتشو کشیده . ولی نخونده بود

 نفس عمیقی کشید و گفت: بخونه یادش میاد ... همه

 چیز یادش میاد . میفهمه مادرم آوار شده سر

 زندگیش... اون وقت میخواد چه کار کنه؟! با من بمونه
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مرگ ماریاست ؟! اونم؟ با مردی که مادرش مسبب   

 زنی که تو زندگیش تنها مشکلش عدم باور دین و

 ..... اعتقاد همسرشه؟! مردی که عاشقانه دوستش داره

 . ساسان سکوت کرده بود
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 پوزخندی زد و رو به ساسان گفت: ولی امروز میتونم

 بهش بگم دیگه نگران نباشه .... دیگه تموم شد . دنیا

ر مکافاتهدا  ! 

 ساسان به حجم اتومبیل هایی که با شتاب از کنارشان

 . رد می شدند نگاهی انداخت و گفت: دختره حیفه

 ..... امروزتو از دست نده

 . چطور میتونم ؟! من یه ظرفیتی دارم-

 ساسان غرید: ظرفیتشو نداشتی وارد این

 .....بازیش نمیکردی

 ...... مگه من کف دستمو بو کرده بودم که-

 نفسش توی ریه گیر کرد ، پنجه اش را به قفسه ی



 :سینه اش فشار داد و دوال شد . ساسان نگران لب زد

 چت شد

 بابا المصب بگو چی شده .... داری منو میکشی

 !خودتو میکشی اهو رو میکشی

 :در چشمهای ساسان زل زد . ساسان عاجزانه گفت

 !تو صبح حالت اکی بود . همه چی رو به راه بود

 ! لحظه شماری میکردی ... میخندیدی

 زهرخند زد . بی اهمیت به درد موذی ای که در قفسه

 ی سینه اش منتشر میشد گفت: میخواستم تا اخر شب
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 بخندم ساسان ......... میخواستم بهترین شب زندگیشو

 ..... براش بسازم ! جبران کنم همه چیزو
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 ساسان با آرامش گفت: خب دیر نشده ! دیر نیست هنوز

 . جبران میکنی براش ....

 !چطوری ؟-

 کف دستهایش را به دو طرف شقیقه های نبض دارش

 فشار داد و ساسان پاکت ابمیوه را در جا لیوانی

 اتومبیل قرارداد و گفت: ببین .... نمیخوای اکی ! بذار

 بهش زنگ

که کنسله . امروز کنسله وبزنم .... خودت بهش بگو   

 اگر



 بره دیگه این دختر برنمیگرده تو زندگیت .... میفهمی

 !راستین ؟

 . جوابش را نداد

 ساسان ، تلفنش را برداشت ، شماره ی گلی را گرفت،

 ... صدای هراسان گلی در گوشش پیچید: الو ؟ ساسان

 با راستینی ؟ دارین میاین ؟! تقریبا همه ی اونهایی که

کردیم اومدن .... کجایین؟ ساسان مردد گفتدعوت  : 

 گلی آهو اون اطرافه؟

 اره طفلک معصوم ... رنگ به رو نداره ! کجایین-

 .... شماها ؟ راستین خوبه؟
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 :صدای نگران اهو امد که گوشی را انگار کشید

 آقا ساسان ... تو رو خدا فقط بگید حالش خوبه یا

 ... نه
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 صدایش را روی بلند گو گذاشت ، با بغض و لحن

 مرتعشی ناله کرد: اقا ساسان جون گلی جون بگین فقط

 خوبه . همین بدونم خوبه به خدا چیز دیگه ای نمیخوام

.... 

 انگشت اشاره اش را افقی میان دندان هایش نگه

 . داشته بود

 چشمش به ثانیه شمار تلفن همراه بود و ساسان دستی



 به صورتش کشید و گفت: آهو جان ؟

 . آهو به گریه گفت: تو رو خدا من بدونم فقط سالمه

 .... پیش منه آهو جان-

 .... گوشی را روی پای راستین گذاشت

 آهو پشت خط سکوت کرد و ساسان گفت: میشنوه

 صداتو

! من که نفهمیدم حرف بزن ! ببین چه مرگشه ....  .... 

 راستین انگشت اشاره را از زیر دندان هایش در اورد

 ، صدای اهو در فضای ماشین پیچید ، با همان لحن

 .... ظریف و خوش آهنگ زمزمه کرد: راستین

 انگشتش را روی دایره ی قرمز کشید و تماس را

 خاتمه داد. گوشی را به سمت ساسان پرت کرد ،

پاکت ابمیوه رابرداشت ، یک دستش را جلو کشید ،  
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 نفس نیمی از مایع تویش را نوشید و رو به ساسان

 !گفت: برو سمت باغ

 ساسان یک لنگه ابرویش را باال برد و گفت: چی

 شد؟ صداش جادوت کرد؟! وردی خوند برات؟! از

 راه دور طلسمت کرد ؟!!! تا االن که داشتی یه

 ساز دیگه

Romanbooki 2کالکت 

1160 

 میزدی.... صداشو شنیدی ماهیچه های مردونه ات به



 کار افتاد انگار ! یادت اومد طرف کیه چند وقته باهاته

! 

 ! دنبالشی... دنبالته

 سرش را متاسف تکان داد و لب زد: تا پشیمون نشدم

 .برو باغ ... وگرنه دربست میگیرم میرم خونه

 ساسان مبهوت گفت: تازه داری تهدید میکنی؟ میخوای

 سرش منت نذاری ؟ بابا نمیخوای بگو نمیخوام این ادا

 اصول ها چیه ؟! فایل رمانش هم که دیگه سکرت

 نیست ، هر وقت خواست میخونه یادش میاد نخواست

 ... نمیخونه

 تو که پاک نکردی از حافظه ی گوشیش کردی؟ کار

رف زد میگی فایل ودرستی هم کردی تهش ح  

 ! داشتی میخوندی

 راستین دهانش را باز کرد، ساسان کفری از این تقال

 ... برای بلعیدن اکسیژن گفت : االن برم باغ

 .... سری تکان داد ، ساسان خواست استارت بزند

 . راستین دستش را جلو کشید، بازوی ساسان را گرفت

چیه ساسان دست از سوئیچ برداشت و رو به او گفت:  

Romanbooki 2کالکت 

1161 

 ؟! نرم ؟! پشیمونی ؟ نادمی؟ بیخیال شدی؟! قیدشو

 .... زدی؟! بی تعلل گفت: نه



 نه و نگمه ! پس دیگه چه مرگته ؟-

 لبخندی به این همه خشونت و حرص ساسان زد و

 :گفت

 نگران منی یا دختره؟
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- بدبختی هاش بعد جفتتون . بابا اونم آدمه . دارم به  

 .... تو فکر میکنم . عین خواهرم

 سر تکان داد و گفت: خوبه . اگر اتفاقی برام بیفته

 ! میخوام تو و گلی مراقبش باشین

 !ساسان حیران گفت: داری وصیت میکنی ؟

 ! به شب نمیرسم من ساسان-

 زهرخندی حواله ی ساسان کرد و گفت: حتی به یه

ونمساعت دیگه هم .... بعید مید  . 

 دستش را بی رمق به ساعد ساسان چسباند و در یک

 ! تک جمله گفت: رویا مرد ساسان

 ساسان خشکش زد . آنقدر ناگهانی حقیقت را به میان

 کشیده بود که نفهمید چطور از الین چپ به وسط و

 . سپس به الین راست آمد

 سرعتش کم شد ، کمی تعادل اتومبیل را از دست داد

 و راستین با صدای خش داری گفت: ساعت چهار

 . بامداد



 با تعللی افزود : تو جوی آب پیداش کردن! یه رفتگر

... 

 :لبخند جنون آمیزی به لبهایش زاویه داد وگفت

 مادر راستین حکمت رو توی جوی آب پیدا کردن
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 ! اونم توسط یه رفتگر زحمت کش شهرداری ....

تلفن از توی  
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 همراهش فقط شماره ی منو داشت .... از پزشک

 قانونی

 ! باهام تماس گرفتن .... رفتم شناسایی جنازه

 ! میان خنده اش گفت: حتی مرده اشم قشنگ بود ساسان

 لبخندش عمیق تر شد و سرعت ساسان آهسته تر ، با

سش رادهان باز به رو به رو نگاه میکرد و راستین نف  

 در سینه حبس کرد و گفت: هیچ وقت دلم نمیخواست

 صبح عروسیم باجنازه اش رو به رو بشم! هرچند که

 هر روز آرزوی مرگشو کردم .... عین داغ رو پیشونی

 ... بود. یه لکه ی ننگ و بی آبرو

 نیم نگاهی به ساسان کرد و سرش را به پشتی

کهصندلی تکیه داد و گفت:فکر نکنم دلم میخواست   

 صبح عروسیم بمیره ساسان ! هیچ آدمی دلش

 ! نمیخواد صبح عروسیش مادرش بمیره



 :یک قطره اشک از چشمش به پایین سقوط کرد و گفت

 ! حتی فکر نکنم دلم میخواست که کال بمیره

 با صدایی از ته چاه گفت: دلم میخواست به مادرم

 .... افتخار کنم ساسان

.. زبانش مثللبهایش خشک بود و گلویش کویری..  

 چوب
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 شده بود ، به جان کندن گفت: آهو میفهمه ... آهو

 ...درک میکنه ... به آهو میگم یه روز

 با لحنی که سعی میکرد سرحال و پر انرژی باشد گفت

 امروز روز جشنه ... روز آهوئه ... بهش میگم آهو :
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 امروز روزتوئه! روز جشن مرگ زنی که باعث مرگ

 مادرته ! باید خوشحال باشی آهو ... باید بخندی

 ...امروز

 .... باید . برقصی

 دوباره روی آرنجهایش آمد و استخوان های آرنجش را

 روی پا هایش فشار داد و سرش را توی دستش گرفت

 ، فشار انگشتهایش به سرش باعث شده بود تا پوست

هایش سفید و سفیدتر باشندپنجه   . 

 ساسان سکوت کرده بود ، رنگ از رخسار او هم پریده

 بود و رگ گردنش بیرون زده بود ، یک توده ی سنگین



 : از بغض ته حلقش حس میکرد ، راستین ارام گفت

 . باورم نمیشه ساسان .... قرار شد کالبد شکافی بشه

باشه البته دکتره گفت ممکنه به خاطر اور دوز کردن  . 

 زهرخندی به لبهایش نشست : نمیدونستم مواد مصرف

 .... میکنه

 با صدای بلندی قهقهه زد و گفت: پسرش توی کمپ ها

 میچرخید تا مستندشو حاضر کنه ویک بار هم از

 ذهنش نگذشت که شاید مادر خودش اعتیاد داشته باشه
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اید درمانشباید میبردمش مشاوره ساسان .... ب !  

 .... میکردم

 ! باید نجاتش میدادم

 کف دستش را محکم به پیشانی اش زد و گفت: من

 ولش کردم ساسان ! رهاش کردم .... میون این همه

 گرگ

 بی صفت ... من .... یه سوپراستار ! با این همه

 ثروت
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 هیچ کاری براش نکردم! فقط سرزنشش کردم فقط ....

 ... شماتتش کردم ... فقط از بودنش عذاب کشیدم

 ساسان لب میگزید ، چشمهایش پر اشک بود و راستین

 با نیشخندی گفت: ولی امروز روز آهوئه . روز جشنه



... 

 انتقامشو گرفت . پسر هووی مادرش... امروز براش

 میترکونه ! فردا آهو منو نبخشه ... یا بخواد ترکم کنه

آلوده به بغضی گفت : ترکتساسان با صدای  ...  

 . نمیکنه

 . نیشخندی زد و ساسان خفه گفت: اون میفهمه

 درک میکنه ..... احتیاجی نیست .... انقدر به

 خودت فشار بیاری... االن بهش زنگ میزنم تا

... 

 گوشی را گرفت ، شماره ای را خواست بگیرد که

 راستین چنگ زد و گوشی را قاپید، شیشه را پایین

گوشی را به اتوبان پرت کرد و ساسان با دهان کشید و  

 باز گفت: چی کار میکنی داداشم ؟

 راستین نفسش را سنگین بیرون داد و گفت: دیگه االن

 . برو فقط... نمیخوام حتی یک ثانیه هم وقت تلف کنیم
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 با چشمهای بی روحی رو به ساسان گفت: دیگه نه

ماریا ... میخوام به قول هام عمل رویا برمیگرده ، نه  

 کنم . ساسان نیم نگاهی به راستین انداخت، قیافه اش

 مثل یک مرده بی روح بود .... جنون به جانش سایه

 انداخته بود، میخواست سرعت را کم کند و باز در



 گوشه ای متوقف
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 شود که صدای عربده اش در فضا پیچید : بهت گفتم

رو ساسان! با آخرین سرعتب !!!!!!!!!!!!!!! 

 ساسان با اخمی پایش را روی پدال گاز فشار داد و

 با پشت دست اشکی که روی گونه اش آمد را پاک

 ! کرد و گفت : خیلی خب... خیلی خب آروم باش

 ... میریم

 نفسش را سنگین بیرون کرد و گفت: احتماال فردا

ده .بی سرخاکش کنم . تو یه منطقه ی دور افتا  

 وصدا ! ساسان لب گزید و راستین با زهرخندی

 گفت: یه شب عروسی ، یه شب عزا ! چقدر فاصله

 اشون کوتاهه ساسان !!! یه شب عشق.... یه شب

 خیانت .... متنفر بودن چقدر راحته ساسان!راحت تر

 ! از دوست داشتنه

 !اینطور نیست ؟

 بطری آب را یک نفس باال رفت، ساسان قبل از اینکه

 داخل کوچه که انتهایش باغ بود بپیچد ، سرعتش را کم

 کرد پنجه اش را روی زانوی راستین کشید و درست

 وقتی که کامال توقف کرد. پلکهای متورم و به هم

 .چسبیده اش از هم باز شد
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انداخت و با صدای نگاهی به کوچه ی پیش رویش  

 !گرفته ای گفت: چرا اینجا ایستادی ؟
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 ساسان کالفه از این اوضاع نفسش را سنگین بیرون

 داد

 گفت: بابا دختره میفهمه . شعور داره .... میتونی

 کنسلش کنی . هیچکسم بهت ایرادی نمیگیره . خاطر

نبرهجمع باش آهو دیگه اونقدر اسیر شده که دل   ... 

 .... نره

 ..... اگر دردت اینه

 اکسیژن های توی ریه اش بالتکلیف بودند ، حس

 میکرد تک تک ارگان هایش به زودی از کار می

 . افتند

 سر انگشت شستش را به پیشانی اش فشار داد و

 ... گفت: راه بیفت ساسان . خیلی وقت تلف شده

- دی ؟داماد با این حال و روز ؟ خودتو توی آینه دی  

 با صدای بوق بنز سفیدی از پشت ،نگاهش به سمت

 آینه ی بغل کشیده شد . یک نفر میخواست وارد کوچه

 شود، ساسان جلو رفت ، کنار کشید و اتومبیل شرافت

 بغل به بغل آینه اش متوقف شد ، ساسان شیشه را

 پایین داد و شرافت با خنده از روی صندلی شاگردی



اد و گفت: به به شاه دومادکه نشسته بود دستی تکان د  
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 چطوری راستین حکمت .... امیدوارم انتخابت چشم !

 ! همه ی طرفدارهاتو کور کرده باشه

 .... راستین لبخندی زد و گفت: نگران گیشه نباشید

 !انتخابم در حدی که گیشه رو از دست ندم هست

 خوبه خوبه . من دلم میخواد مثل یه ماده شیر بیاد جلو-

 .... و کل رقبا رو از میدون به در کنه
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 . از زن پر سر و صدا خوشم نمیاد-

 شرافت خندید : پس مظلومه ! خونشو میکنی توی

 .... شیشه ! به پا پشیمون نشی

 ماسک خوشحالی در َدم به صورتش گذاشت و با

بخندی گفت:فعال پشیمون نشدم! تابعدم خدا بزرگهل  . 

 شرافت قهقهه زده و با صدای کلفتش گفت: پشیمون

 میشی پسر خوب ! پشیمون میشی... پریشون

 ! میشی.... نمیدونی دل دیوونه

 بلند بلند خندید و ساسان به یک نیشخند و راستین به

 . تکان سر اکتفا کرد

برداشت و یک در داشتبرد را باز کرد، یک قوطی  

 قوطی به سمت ساسان گرفت و گفت: حواست بهش

 .حوصله ی دردسر ندارم . باشه



 ! کاش دعوتش نمیکردی ! بابا این خیلی قالتاقه-

 خرش میره . مهم خرشه که میره ! نباشه به کی-

 !وصل بشم ؟

 ساسان پوفی کشید و راستین لب زد: گذشته از اون ،

اد اینهتنها کسی که از پس درخشان برمی  ... 

 ! شوهر صحرا ملکانه -

ر  ِ  

 طلبکا
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 بدهی صحرا رو باهاش صاف کردم. هم صحرا رو-

 آزاد کردم هم سیبیلشو چرب کردم که تو تیم ما باشه

 برای فیلم جدیدم احتیاج به یه سرمایه گذار درست .

 . و حسابی داشتم

 :ساسان نفسش را سنگین بیرون کرد و با آرامش گفت

 حواست هست داری چیکار میکنی ؟

 ! دشمن دشمن من ، دوست منه-

 به سمت عقب چرخید ، دسته گل از رز های سفید

 و ارکیده را برداشت و رو به ساسان گفت: برو تا

 نظرم عوض نشده! پاتو بذار روی گاز .... عجله

ام تموم بشه ! حداقل ازکن . عاقد رسیده ... میخو  

 . یه چیز خیالم راحت باشه که دیگه مال منه



******** 
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 : فصل شانزدهم

******** 

 چشمهای همه به من بود . چشم های تمام افراد حاضر

 در باغ ، من را تماشا میکرد . چشمهای همه ی زنانی

بودندکه اینجا حضور داشتند و تک و توک مردانی که   

... 

 من را زیر نظر داشتند و من .... یک جفت چشم من،

 پی

 . او بود

 اویی که حتما انقدر حالش بد بود که ساسان پشت

 ... رل بنشیند

 حال بدش را من از چشمهای سرخش که با لبخند

 روی لبهایش منافات داشت ، میتوانستم تشخیص بدهم

 اما نه

من فکربه نظر نمی آمد تا این اندازه که  ...  

 میکردم بدحال باشد .وقتی خنده ی روی لبهایش را

 دیدم دو به شک شدم! نگاه نافذش... آن ابهت و

 غروری که در صورتش سایه انداخته بود ... ستون

 . دلم را به لرزه درآورده بود
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 اگر بد حال بود پس چرا انقدر قبراق و شاد به

 !نظر میرسید؟

 میخواست من را تحقیر کند؟! که خیال نکنم آسان

 !به دستش آوردم؟

 .... یک دور دیگر مرور کردم
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 صدای الستیک های سراتوی گل زده روی سنگ

 فرش باغ پیچید ، تا دم محوطه ای که میز و صندلی

 چیده شده بود پیش آمد . بعد پیاده شد با دسته گلی که

من را مهمان لبخند مردانه اش کرد به دست داشت  . 

 وقتی قامتش را در ان کت شلوار و ظاهر آراسته دیدم

 تا زمانی که به سمتم بیاید آنقدر صاف بود و سینه جلو

 که هر گونه فکر درمورد حال بدش در سرم را خط

 زد ، تمام دل نگرانی هایم پر کشید و خشم جایگزینش

 . شد

اش را می یابد و تازه بهمثل مادری که فرزند گم شده   

 فکر تنبیهش می افتد ... حال و روزم همان شکلی بود

 حاال که صحیح و سالم او را میدیدم ، توی دلم شعله

 های داغ عصبانیت را با تمام وجود حس میکردم بی

 اراده ابروهایم در هم فرو رفت . بی منطق شدم،

 عاصی وکفری... خنده هایش... قدم های قاطع و



ری که به سوی من برمیداشت ، باعث میشد بهاستوا  

 . حرص وجوشم بیشتر هیزم اضافه کند

 پس حالش آنقدر ها هم بد نبود ... فقط یک سوال

 برایم باقی مانده بود : ساسان با اتومبیل خودش رفت
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 و با اتومبیل راستین هر دو آمدند ... خب بین دو تا

عجیبی نبود دوست صمیمی این چیز ! 
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 زهرخند زدم ! تمام مدت خیال میکردم اتفاقی افتاده

 که نمی تواند حتی از جا بلند شود .... نمیتواند

 گوشی را

 بردارد و به من زنگ بزند ... نمی تواند توضیح

 دهد! صدایش رفته ... تنش درمانده ... سری پر درد

 و قامتی شکسته! اما آنچه پیش چشمانم بود با آنچه می

 . پنداشتم زمین تا اسمان تفاوت داشت

 مقابلم ایستاد ، جمع مهمان هایمان به ما نگاه می

 ...کردند و بدون هیچ حرفی ، بدون هیچ کلمه ای

 ...عذرخواهی... یا دلجویی

 من دقایقی میمردم و سپس به زندگی مزخرفی که تا

داشتم ادامه می دادم . دوباره به همه چیز پیش از این  

 عادت میکردم . به آن خانه ی نمور ... به زندگی

 کردن با یک پراید سفید .... به دوست داشتنش از پای



 ... تلویزیون! من میتوانستم به آن زندگی برگردم
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 هیچ حرفی نزد ، مهمان هایمان دوره مان کرده بودند

ارک لبخند میزد و من .... من باید با او حرف، به  

 میزدم

 ساسان درخواست کرد همه به سالن برویم ... عاقد

 مدت ها بود که منتظر ما بود ، پناه روشن با تردید

 نگاهش میکرد و بعد از خوش آمد گویی به درخواست

 ساسان همه

 مهمانان به سالن ساختمان رفتند و صدای خنده

اه بودوشوخی هایشان به ر  . 

 بی بی قربان قد و باال یش میرفت . دل نمیکند از

 بوسیدنش.... میان هق هق هایش میگفت: من زنده ام

 دارم این روزو میبینم . خدایا شکرت .... خدایا منو

 به آرزوم رسوندی. الهی عاقبت بخیر بشین.... الهی

 ...خوشبخت دو عالم بشین . پیر شین پای هم الهی

ن برم .... دختر گلم ... پسر قشنگممن قربون جفتتو  

.... 

 ... مراقب هم باشین . خدایا شکرت
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 ساسان پی بی بی آمد و راستین خم شد ، موهای بافته

 ی نازنین را بوسید و باال خره محوطه خلوت شد ،



 . عکاس وفیلمبردار هم به داخل رفته بودند

 دسته گلم توی پنجه ام عرق کرده بود ، نگاه عصبانی

 و چشمهای پر از مالمتم را بهش دوختم که دست توی

 جیب
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 شلوارش فرو کرد ، نگاهی به سر تاپایم انداخت و

 :گفت

 !نمیای ؟

 آنقدر لحنش سرد بود که برای ثانیه ای لرز به جانم

 . نشست

بودمهنوز سر جایم ایستاده   

 سینه جلو داد ، لبخند از لبش رفت . هیچ لغتی

 درموردلباسم... آرایشم.... خودم ... هیچ لغتی نثارم

 نکرد تا کمی التهابم را کاهش دهد .فقط تماشایم میکرد

 در چشمهایم چشم دوخته بود و طوری طلبکار بود که

 حس میکردم اصالاین من نیستم که باید طلبکار و دل

ق مسلم اوست . حق مطلق اوست کهشکسته باشم . ح  

 . من را اینطور شماتت بار نگاه کند

 دستش را باال کشید ، به ساعت مچی اش نیم نگاهی

 کرد و گفت: اگر نمیای ... من برگردم تهران . یه

 . سری کار هست که باید انجام بدم



 ... به چشمهایم اشک دوید

 سرم را پایین گرفتم تا غرور شکسته و خرد شده ام

 . را نبیند

 !در چشمهایم زل زد و با تحکم پرسید: نمیای آهو؟

 !نمیخوای ؟! پشیمون شدی ؟
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 !با لحن گرفته ای پرسیدم: من یا تو ؟

 . نیشخندی زد : پشیمون شده بودم نمیومدم

 انقدر راحت این جمله را به زبان آورد که بی اراده نیم

 :گام ازش فاصله گرفتم، سرم را باال نگه داشتم و گفتم

 . خب هنوزم دیر نشده

 با صدای توبیخ گری گفت : من مسخره ی تو نیستم

 آهو! حوصله ی بچه بازی هم ندارم ... مثل بچه ی آدم

 یا میای ... یا هم که نمیخوای ... من برم! دهانم باز

 . ماند

 حالتش شده بود حالت روزی که توی بیمارستان داشتم

 به سقف نگاه میکردم و یک آن در باز شد و طوری به

 من حمله کرد که نفهمیدم چه شد ! دنیا پیش چشمم تیره

 . و تار شد

 او همان مرد بود . عصبانیتش را نمیتوانست کنترل

 ....کند ، خشمش را هم همینطور



ن کردم و گفتم.: مراقبنفسم را سنگین از سینه بیرو  

 .رفتارت باش
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 هنوز عقد نکردیم که به شروطتت پایبند بشم ... ادم-

 . باش آهو

 !با چانه ای که میلرزید گفتم: چی شده؟

 پشیمون شدی؟

 صدای پر صالبتش در گوشم نشست : نه نه نه .... من

بونپشیمون نیستم! انقدر این جمله ی لعنتی رو به ز  

 ! نیار

 سرم را تکان دادم و گفتم: خیلی خب چرا انقدر

 ....عصبانی هستی

 !با حرص لب زد: نیستم

 .....با لجبازی صدایش زدم: راستین

 حاال که هیچ کس درمحوطه نبود ماسک آن داماد

 خوشحالی که به صورت زده بود افتاد و هرچه که بود

تاعصبانیت و خشم فرو خورده ای بود که سعی داشت   

 مهارش کند و آنقدر اژدهای عصبانیت قدرتمند بود که
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 انگار با دست خالی از پسش برنمی آمد .به نفس

 . نفس افتاده بود

 به رگ گردن منقبضش نگاهی کردم وگفتم: بهم بگو



 چی شده با هم درستش میکنیم .... در آرامش ! اتفاقی

 !افتاده؟

ا تماشا میکردسکوت کرده بود و من ر . 

 ... با آرامش گفتم: من بهت خیلی زنگ زدم مسیج دادم

 ... خیلی نگرانت شدم. فکر کردم اتفاقی برات افتاده

 طبق برنامه ای که با هم ریخته بودیم ماجرا پیش نرفت

 ابروهایش در هم فرو رفتند و گفتم: البته اشکالی هم .

 نداره

 ... االن که اینجایی... همه چیز مرتبه اینجایی؟ یا .

 یا هنوز میتونی بری.... مشکل تو حل کنی ؟! یا به

 کمک منم احتیاجی هست؟ منم باهات بیام ... یا با

 ساسان

......... 

 !تموم شد مشکلم-

 لبخندی زدم و بی اهمیت به چشمهای پر آبم گفتم: حل

 !شد مشکلت ؟
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 ! تکرار کرد: تموم شد

 نفسم را سنگین بیرون دادم و گفتم: اگر فرصت داری

 ... که بری .... برو

 !زهرخند زد: میگم تموم شد آهو! چرا نمیفهمی ؟



 ....تموم شد . همه چیز
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 :غرورم را فراموش کردم و وحشت زده پرسیدم

 همه چیز... بین .... ما ؟

جان روی لبهایش آمد یک لبخند کم  : 

 دختره ی خنگ ! اگر همه چیز بین ما تموم شده بود-

.... 

 !من اینجا دقیقا دارم چه غلطی میکنم؟

 . دلم خدایش را شکر کرد که هنوز چیزی بین ما بود

 چند نفس عمیق کشید و درنهایت از جلویم کنار رفت

... 

 به سمت یکی از میزهای گرد سفید که در محوطه

رکت کرد ، از بطری آب معدنی روی میز،بودند ح  

 ابی را برای خودش پر کرد ... به سمتش رفتم ،

 دامنم را باال کشیدم و گفتم: میشه بهم بگی چی شده؟

 آخر مراسم . االن بیا اون جواب بله ی لعنتی رو-

 .... بده تموم بشه بره

 . جمله اش به آخر که رسید فریاد شد

 وحشت زده نگاهش کردم که چنگی به موهای مشکی

 . مرتب شده اش زد و گفت: انقدر کفرمو درنیار آهو

 . اگر دوستم داری بیا تمومش کنیم



 . دسته گلم را لبه ی میز گذاشته بودم
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 صدایش آمد : دو دلی؟ مرددی ؟ تردید داری ؟!! چه

... یا منو میمرگته ... من اینجام حی و حاضر.  

 ...خوای

 یا نمیخوای . اگر میخوای که خب بیا .... اگر

 ....نمیخوای

 ! بگو

 . فعل آمدن را همیشه دوست داشتم

 چانه ام را باال کشیدم و گفتم : حق ندارم بدونم چی

 شده؟

 !غرید: نه

 چشمهایم لرزید و انگار پشیمان از آن نه قاطعش باشد

مراسم بهت میگمکه لب زد: االن نه ... بعد از   ... 

 ! آخر شب.... فردا .... پس فردا

 . زهرخندی به لبش آمد و دیگر نمیتوانست سر پا باشد

 . لبه ی صندلی نشست و سرش را توی دست گرفت

 نگاهش کردم ، کف دستهایش را به چشمهایش فشار

 می داد ، جرعه ی اب مانده ته لیوانش را من سر

تش داشتم ... اگرکشیدم . یک دله شده بودم . دوس  
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 توضیحش قانعم نمیکرد همیشه یک سرکوفت داشتم که



 ! بزنم ... روز عروسی ام را زهرمارم کرده ای

 سرش را باال آورد چشمهای سرخش... حال

 خرابش... نفسش را فوت کرد و باز گفت: بریم داخل؟

 همه ی جانی که برای جواب دادن بود را ذخیره

م برای پاسخ به سوال عاقدکرد  .... 

 . سر تکان دادم
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 به سختی بلند شد . به سمت ساختمان دوشادوش هم

 :میرفتیم که دوباره نقاب را به صورت زد و گفت

 خیلی خوشگل شدی . مثل فرشته ها ... توی این لباس

 ! بی نظیری... چشمهات آدمو میبره یه عالم دیگه

 نمیتوانستم لذت ببرم ... وقتی انقدر ذهنم را مشوش

 .کرده بود

 ...بغض در بیخ گلویم نشست و تنها گفتم: مرسی

 ... من یه شرط دارم برای عقدمون _

 جان راستین همون بار اول بگو_

 ! نمیکشم تا بار سوم ....

 کاش بگی بهم! کاش بدونم . کاش انقدر رفیقت باشم_

ه بدونمزنت باشم شریکت باشم ک  .... 

 شب . شب میگم خوشگل . خیلی خوشگلی-

 !میدونستی؟ چشمهات خود چشمهای اهوئه
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 نمیگی چراشو؟ نمیگی دلیل این حال و؟! میخوای-

 همه چی رو دوش خودت باشه؟

 ! میخوام اب تو دلت تکون نخوره اهو . بفهم-

کان بخوردنمیخواستم . میخواستم اب توی دلم اتفاقا ت  

... 

 پس این چه زندگی ای بود!!! زندگی ای که همه ی

 سختی هایش مال او باشد نمیخواستم . میخواستم نقش

 !داشته باشم . نقش واقعی

  دستگیره ی طالیی

برای اخرین بار لب زد: بار اول بگی ها 

 ... نکش به

 در ساختمان را پایین کشید و

 !بار سوم ... کشش ندارم من

 همه ی سختی های دنیا را میخواست تا ابد روی

 . دوش خودش بکشد

 حاضرین دور تا دور سفره ی عقد حاضر بودند .سفره

 ی عقدم را دوست داشتم ... ساتنی مروارید دوزی شده

 با ظروف نقره ای و دیزاینی چشم نواز ... زن های

 حاضر کل می کشیدند ، تشویق مرد ها ... صدای

 سوت های محسن و بهارک .... که کنار هم ایستاده



 .بودند ، باعث شد لبخند کم جانی بزنم
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 به محض اینکه روی صندلی ها ، در صدر مجلس

 رو به روی سفره ی عقد نشستیم ، صدای عاقد را

 شنیدم که همه را دعوت به سکوت کرد . بهارک ، به

 همراه پناه
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 روشن .... نادره خانم مادر سفره ی ساتنی را باال ی

 سرمان نگه داشتند ، یک صندلی برای نازنین زهرا

 گذاشتند تا بتواند روی آن بایستد و قند ها را باال ی

 . سرمان بسابد

 به تصویرم در آینه نگاه میکردم ... بی بی یک

 . قران سفید به دستمان داد

به عاقد بود که کی خطبه را میتمام هوش و حواسم   

 خواند ... به صورت عبوس راستین زل زدم ، اخم

 نداشت اما لبخند هم نداشت. چهره اش که در آینه که

 نقش بسته بود ، باعث میشد تا فکر کنم چقدر دوستش

 دارم . و داشتم و این صادقانه ترین حسی بود که در

 ... وجودم بود

ده ی پیغمبر را به زبانعاقد از نصیحتها گذشت و فرمو  

 آورد و باال خره رسید به آنجا ... که مرتبه ی اول

 خواند : دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم (آهو



 امانی) آیا بنده وکیلم شمارا به صداق معلوم و شروط

 تعیین شده به عقد دائمی آقای امیر حکمت دربندی در

 بیاورم؟آیا بنده وکیلم؟
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 بی تعلل قبل از اینکه کسی چیزی بگوید قاطعانه لب

 : زدم

 ! بله-

 !عاقد مبهوت لب زد: جواب چی بود عروس خانم ؟
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 جمع خندید و در نگاه عاقد خیره شدم و گفتم: عرض

 ! کردم بله

 ! احسنت به قاطعیت شما بانو .... مبارکه-

 صدای بله ی کش دار ، بلند و طنز آلود مردانه اش ،

 که از میان لبهای به لبخند آذین شده اش در آمد برای

 لحظه ای دلم را شاد کرد برای لحظه ای همه ی غصه

 های صبح از یادم رفت و فراموش کردم چقدر مسیر

 ناهمواری طی شد تا به اینجا رسید. فلش عکاس مدام

نگ های ساده ای که شنبهدر صورتم می خورد ، ری  

 سفارش داده بودیم را در انگشت چپ هم فرو کردیم ،

 بی بی یک جعبه ی سورمه ای به دستم داد و گفت: این

 !زیر لفظیت بود مادر

 به گوشواره هایی که شکل گل حلقه ام بودند لبخندی



 ... زدم . کار راستین بود بی شک

زدم و بی بی رویم را بوسید ، لبخند خجالت زده ای  

 : گفتم

 ! دستور راستین بود بار اول بگم

 اشک به چشمهای بی بی دوید ، پیشانی ام را بوسید و

 گفت: خوب کردی مادر . خوب کردی.... بمونین

 . برای هم تا ابد الهی . باشم بچه هاتون رو ببینم
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 . خجالت کشیدم رویش را بوسیدم
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 جعبه ی بزرگتری به دستم داد ، یک گردنبند مروارید

 قدیمی بود . لبخندی به هدیه ی نفیسش زدم وگفتم: کاش

 .خودتون رو توی زحمت نمینداختید دست شما درد نکنه

 :با چشمهای پراشک روی راستین را هم بوسید و گفت

 . عاقبت بخیر بشی مادر

ینلبخندی زد و پشت دست بی بی را بوسید ، نازن  

 زهرا یک پالک و زنجیر قلب به من هدیه داد ، از

 خجالت داشتم اب میشدم ... نادره خانم مدام قربان

 صدقه ام میرفت نمیدانستم راستین به این زن چه لطفی

 . کرده بود و این همه بریز به پاش در حقمان میکرد

 هم خودش هم همسرش... طوری از نجابت و اقایی

 راستین حرف میزدند که ماتم برده بود . پناه روشن به



 هرکدام از ما یک سکه داد . راستین لبخندی به رویش

 زد

 گفت: سکه های مهریه اتو داری میبخشی این کار

 ! اصالحرفه ای نیست

 پناه به خنده افتاد و گفت: حیف که جلوی خانمت دیگه

تو نمیشه باهات شوخی کرد با این وجود امیدوارم چه  

 این حرفه چه توی زندگی خیلی موفق باشی . جات

 ... خیلی باال ست
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 لبخندی به روی من زد و گفت: خیلی مراقبش باش

 مرد خوبیه . این جور مردها خیلی کم توی زندگی پیدا

 میشن . حواستو چهارچشمی بده به زندگیت ... هیچ

 وقت مردی
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 رو که دوست داره و داری و به خاطر هیچ و پوچ

 رها نکن ... بهت خیانت کرد بیا پیش خودم . با هم

 ! ناک اوتش میکنیم

 لبخندی بهش زدم و گفتم: ممنونم ازتون خانم روشن

 پناه . برای راستین پناه ... برای تو هم پناه . ما با- .

 هم دوستیم اینطور نیست ؟

کشیده شد که بانگاهش به چشمهای راستین   

 . لبخند دوستانه ای تماشایش میکرد



 در نگاهش یک حس زنانه بود که لمسش کردم . با

 تمام وجود . نگاهش غمگین بود و چشمهای کهربایی

 . اش طعم عسل تلخی را می داد

 ساسان و گلی هم جلو آمدند ، تبریک گفتند ... ساسان

 گفت: هیچ وقت در هیچ شرایطی تنهاش نذار ! قول

 . بده که تنهاش نمیذاری ! متوجه حرفش نشدم

 ساسان لبخندی زد و به جفتمان گفت: مراقب هم باشید

 . گلی رویم را بوسید و جمله ای مشابه ساسان گفت .

 نمیدانم چرا همه ی اهالی از سوی راستین فقط نگران

 این بودند که من روزی او را رها کنم! در خودم چنین

 . جنمی نمیدیدم
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 راستین در جوابشان لب زد: جبران میکنیم براتون

 ! به زودی

 گلی سرخ شد و ساسان خندید وگفت: انشاهللا داداش

**************** 

 صدای موسیقی در سرش میپیچید ، به زنهایی که دور

 آهو حلقه زده بودند نگاه میکرد ... دسته گلش را باال

دی که ازلبش کنار نمی رفتبرده بود و با لبخن . 

 آنقدری در آن لباس محسور کننده بود که نمیخواست

 . چشم از او بردارد



 ! صدای شرافت در گوشش نشست: داماد تنها ایستادی

 دست در جیب

 فرستاد و گفت: از دور دارم

 . تماشاش میکنم

 . حالتو خریدارم-

 ! شرافت گفت: یه کم برای خود عقل و هوش بذار
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 لبخندی به طعنه ی شرافت زد و شرافت با لحن التی

 !گفت: مشاعرتو از دست بدی بهش برمیخوره

 :پرسید : چه خبر ؟! شرافت ابرو در هم کشید و گفت

 ! این دختره آتیش سوزونده

 شرافت را دعوت به نشستن کرد ، موزیک مالیمی در

عروسحال پخش شدن بود و زن ها مشغول عکاسی با   

 . بودند . صدای خنده هایشان می آمد

 راستین به آرامی گفت: ملکان؟

 شرافت هومی کشید و راستین لب زد: ارمین و

آرمین؟-میشناسی؟  ! 

 راستین سر تکان داد و گفت: فکر میکنم تو دار و

 ... دسته ی تو باشه

 آره . تو تیم منه ! قرار بود درخشان و یه جوری-

 سرجاش بنشونم .... یه سری مدرک درست و حسابی



 . هم داشتم

 زهرخندی به لب آورد: همون عکسهایی که صحرا

 گرفته بود نه ؟

 شرافت شانه باال انداخت وگفت: راه به جایی نمیبره

 تو خیال میکنی میذارم کارگردان فیلمی که من تهیه .

 کننده و
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 سرمایه گذارشم تو دردسر بیفته؟ اون موقع که خرش

 از پل نگذشته بود امتناع میکرد میخواستم بابت اون

 عکس ها یه بخشی از بدهیشو ببخشم... وقتی هم که

 عقد درخشان شد ، گفتم اگر بتونه چیزی بهم بده ، کل

 بدهیشو میبخشم... ولی هم از توبره خورد هم از

 .آخور

آرمین نداد .... ولی خبر دارم برایعکس ها رو به   

 روشن فرستاده تا یه جورایی تهدید کنه ... اون موقع

 تو رو نمیشناختم با هم قول و قراری نداشتیم . باهات

 دست نداده بودم معامله هم نکرده بودیم اما خیالت

 . راحت

 دهنشو پر گل کردم . .جرات نمیکنه دیگه خبط و خطا

 . کنه

داد و شرافت پاکتی را روی میزراستین سری تکان   



 گذاشت و گفت: اینم به جبران این مزاحمت

 ...کوچیکش

 ولی خاطر جمع باش که دیگه هیچ اتفاقی قرار نیست

 بیفته که منجر به حاشیه سازی یا بی آبرویی بشه . من
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 از اینکه کسی به شایعه ها دامن بزنه اصالخوشم نمیاد

ه دیگه هیچ بندی نیست بهش متصل بشهمخصوصا ک !  

 !و آویزون . نه من ... نه تو ... نه درخشان

 :راستین متاسف سری تکان داد و شرافت گفت

 خبرداری

 که آیت تصمیم داره بره؟

 بره؟ کجا ؟-
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 انگار ترکیه ... یکی از این شبکه های ماهواره ای-

 ، دعوتش کرده ... دلم برای درویش میسوزه که

 تلقینش بدجوری میمونه پشت در ارشاد! با این تهیه

 کننده و بامبول و ماجرا ... عاقبت اون فیلم چی

 !میشه ؟

 . لبخندی به لب آورد و گفت: قصه اشم عوض شده

 قراره زن دوم بشه ناجی شخصیت مرد ، قصه رو به

ل هم َپرنفع زن دوم پیش برد... زن او ! 

 این فیلمها گیشه رو میکشه باال ! مردها دوست-



 ... دارن حمایت بشن

 شانه باال داد و گفت: تو ورژن اولیه قرار چیز دیگه

 ای بود حاال به هرحال.... با وجود این جریان هایی

 که علیه

 تهیه کننده هست بعید میدونم این فیلم امسال با این

برسه یاهمه سر وصدا به اکران جشنواره   .... 

 شرافت میان کالمش گفت: خوبیش اینه که درخشان

 ناک اوت شد از همه جا خورد . زنش که ازش جدا

 شد ... من یه سری مدرک از صحرا و آیت دارم که
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 اگر بریزمش تو دنیای مجازی دیگه حتی یک روزم

 تو ایران نمیمونه

. ای جهانگیر روشناین زمزمه ی رفتنش.... تهدید ه  

 .... علیه درخشان ! دیگه یه آدم چقدر مگه توان داره

Romanbooki 2کالکت 

1209 

 باال خره یه جا سر میخوره و میفته تو چاه! مخصوصا

 اگر زنش هم ولش کرده باشه ... دیگه عمق فاجعه

 .... است

 سری تکان داد : به هرحال ... از اواخر ماه جاری

 . فیلم جدیدمون رو استارت میزنیم

 شرافت لبخندی زد و گفت: اینکه عالیه . اسم این فیلم

 چی



 هست ؟

 ! دیوار-

 . شرافت لبخندی زد و گفت: به نظر فیلم خوبی میاد

 راستین نیم نگاهی به پاکت کرد و گفت: راستی این

 چی بود؟

 . یه عذرخواهی و البته هدیه ی عروسیت-

شده روی چک حیران نگاهش از دیدن مبلغ نوشته  

 باال آمد و شرافت با لبخندی گفت: چون از تیم من این

 عکسها زده بیرون ویک درصد ممکن بود برات

 دردسر درست بشه ، فکر کردم یه بخشی از بدهی

 ملکان رو میتونم به تو برگردونم ؛ به هرحال من و

 . تو با هم االن توی یه تیم هستیم
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 راستین لبخندی زد و گفت: قطعا هستیم . من آدم

 .زیر و رو کشی نیستم

 .... به خاطر همین ازت خوشم اومده دربندی ! راستی-

 !این دختره که همراهمه ... یه امضا میخواد ازت
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 خنده ای کرد و شرافت گفت: راه نداره تو فیلم باشه

 ... ؟ دلش میخواد بازیگر بشه

 به دختر جوانی که احتمال میداد عقد شرافت باشد نیم

 نگاهی کرد ، لبخندی زد و گفت: باید ازش تست بگیرم



 من یه قانون دارم آدم بی استعداد جاش تو سینما .

 نیست ! مدیوم هنر یه ظرفیتی داره نمیشه هرکسی رو

 !!! وارد این حرفه کرد

 شرافت خنده ای کرد وگفت: تست که میتونی

یری ازشبگ ... 

 !وقتمو تنظیم میکنم یه تست میگیرم باشه-

 ....شرافت هومی کشید و گفت: خیلی سخت میگیری

 ولی

 !!! کارگردان تویی

 بلند خندید . از جا برخاست ، به محض اینکه به سوی

 آهو رفت، صدای سوت و جیغ حضار دوباره بلند شد

 ، گروه موسیقی با ضرب و ریتمیک آهنگ شادی را

 .اجرا کرد
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 بعد از چند آهنگ شاد و تند ، یک آهنگ مالیم پخش شد

 نور های فضا کم شد و مه غلیظی تا نیمه های ساق .

 . پاهایشان در جریان بود

 راستین لبخندی زد و در حالی که به چشمهای

 . درشتش نگاه میکرد

 آهو نفس عمیقی کشید و راستین گفت: حالت خوبه ؟

 نگاهی به راستین انداخت فکر کرد میتوانست بهتر از



 این باشد اما دلش به حال آن حدقه ی سرخ سوخت و با

 . آرامش گفت: اره

 ... شب خوبی برات رقم خورد یا-

 . اره_

 خیالم راحت باشه که راضی بودی ؟-

 .... لبخندی دندان نما نثارش کردو گفت: اره

ری؟با صدای مردانه ای گفت: دوستم دا  
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 آهو ریز خندید و به جای جواب گونه هایش گل

 ... انداخت ، راستین گفت: من که خیلی دوست دارم

 ! آهو گفت: تو دیوونه ای

 دیوونت شدم . همیشه بخند ... خوشگل میخندی . آهو-

 باز خندید . بعد از صرف شام ، آهو با گلی و بهارک

 به سمت آبنمای

تمان رفتند ، صدای خنده های دخترانهجلوی ساخ  

 اشان می آمدمحسن با شیطنت هایش و ساسان با

 شوخی هایش ، فضایشان را تغییر داده بود . نازنین

 زهرا با مینو و مینا سرگرم ماهی ها بودند و نادره

 خانم با گوهر گپ میزد . پناه از تنهایی راستین

خندی بهاستفاده کرد و درحالی که به سمتش میرفت لب  

 لبهایش نشاند



 . مقابل راستین ایستاد ...

 . راستین نیم نگاهی به او انداخت و سیگاری اتش زد

 پناه مقابلش نشست و گفت: زمان زود میگذره راستین

 ... حکمت

 عمر آدم هاست که میگذره . وگرنه مفهوم واقعی به-

 . اسم زمان وجود نداره
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 دختر خوبیه . فکر میکنم همه جوره بتونه خوشبختت-

 کنه . تو چشمهاش یه عشق عمیق هست .... حتی حاال

 که

 حافظه اشو به یاد نیاورده اما قبلش تماما متعلق به توئه

 و یادش هست که چقدر دوستت داره . فکر میکنم

 . حافظه ی توی قلب از حافظه ی توی مغز مهمتر باشه

دم ها نمیدونن از مغز عاشق میشن یاهرچند که هنوزم آ  

 . از قلب.... ساکت تماشایش میکرد

 پناه با آرامش گفت: مراقب این سینما باش . این سینما

 پراز مافیاست از دور قشنگه . وقتی نزدیک میشی

 میبینی دنیاش چقدر کثیفه چقدر متعفنه ... یکی با یکی

 عقد میشه که بیاد جلوی دوربین

وحت گذشتی.... خالی هستی ! همهاز خودت وجودت ر  

 می بیننت دورنمات قشنگه اما پوچی . مطلقا تو خالی



 هستی ! خیلی مراقب باش . شهرت خیلی ساده به دست

 میاد اما محبوب بودن مهمه . دوست دارم همیشه

 محبوب باشی... و همیشه ازت به خوبی یاد بشه ... از

یخودت مراقبت کن دیگه مسئول خودت تنها نیست ... 

Romanbooki 2کالکت 

1215 

 آهو هم هست . مراقب آهو هم باش. سعی کن براش یه

 مرد خوب باشی . یه مرد قابل اطمینان ... بهش خیانت

 نکن . بذار از زندگیش لذت ببره ... بذار مطمئن باشه

 که اگر یه زایمان کرد یا ده کیلو اضافه وزن پیدا کرد

ید شد تویا صورتش چروک شد یا موهاش سف ...  

 همیشه پشتیبان و حامی و عاشق هستی ! خیلی مهمه که

 یه زن این حس و تجربه کنه که در هر شرایطی

 زیباست ... و در هر بحرانی یکی هست که دوستش

 داشته باشه . لطفا بهش این حس

 .بده

 پناه یک نفس عمیق کشید و راستین لب زد: حرفهات

 .بوی خداحافظی میده

 خداحافظی؟! شاید .... شاید دارم ازت خداحافظی-

 میکنم

... 

 کجا ؟-
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 مقصدفعال فرانسه است . به همراه عموم میرم یه کم-

 .... احتیاج به آرامش دارم

 برای درمان ؟-

 لبخندی زد و گفت: خیلی باهام صحبت کرد

 ....جهانگیر

د . ولیفکر میکنم تا یه حدی رضایتمو جلب کر  

 خب... سخته دیگه ! تا آخر عمرم حسرت بچه ی

 . خودمو میکشم

 یه بچه از پرورشگاه بیار بزرگش کن ... چی-

 !میشه میمیری ؟

 . پناه از صراحت کالمش جا خورد

 راستین زهرخندی زد: میدونی چند نفر مثل منن؟

 من خانواده داشتم و نداشتم . تو که میتونی از پسش

نواده ی یکی از ماها ... چی ازتبرمیای... بشو خا  

 کم میشه ؟! عشق بده عشق بگیر... هرچی بکاری

 همونو درو میکنی ! غیر از اینه ؟

 من از پس چنین کاری برمیام ؟-

 خودتو خیلی قدرتمند میدونی . اگر برنیای پس دیگه-

 دم از قدرت نزن .... که اون وقت من رای میدم به

ای اینکه تو یه زن ضعیف و بیچاره !!! 
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 ابرودرهم گره کرد و گفت: بهت میخندم پررو

 . میشی راستین حکمت

 راستین لبخندی به لب آورد و گفت: مادرم امروز مرد

! 
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 .... دهان پناه باز ماند

 نگاه راستین به سمت آهو کشیده شد ، پناه خط نگاهش

 را دنبال کرده بود .... با صدای ضعیفی گفت: میدونه

 آهو ؟

 ! نه ! نگفتم بهش .... نمیخواستم شبش خراب بشه-

 پس برای همون صبح نتونستی بری دنبالش؟ بیچاره-

ترسیده بود و نگران شد ... من بهش گفتم تو آدم کلی  

 قال گذاشتن عروس نیستی !!! خدای من ... من ... من

م . متاسفم. تسلیت میگم ... وای راستیننمیدونم چی بگ  

 ! ماتم کردی !

 راستین نگاهی به او کرد و گفت: سالمتییتو به دست

 ... بیار ! با خدا شوخی نکن ! زنده بمون زندگی کن

 ....زندگی بده ! تو مادر فوق العاده ای میشی

 !پناه با چشمهای پر آبی گفت: راست میگی ؟

انی گفت: تو حالت خوبسری تکان داد و پناه با نگر  

 نیست . نگاهی به پناه انداخت و گفت: خوبم . امشب



 ! بگذره دیگه تمومه

 پناه نگران لب زد: بهش میگی ؟

 ... باید بگم حق داره بدونه چرا دیر شد و دیررسیدم-

 ! اونم امروز
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 .. کار درستی نکردی باید صبح بهش میگفتی.... آخه-

اشه مادرته و روز مرگ مادرتهرچی ب  ...... 

 میان حرفش گفت: در حقم مادری نکرد ! جز دنیا

 ... آوردنم

 . پناه مردد گفت: خواهش میکنم مراقب خودت باش

 !!! هنوز خیلی جوونی برای سکته کردن

 لبخندی به رویش پاشید : کی عازم سفری ؟

 . آخر هفته-

 ... پس دیگه نمیبینمت-

- خوبی خواستی در سال های شاید اگر یه فیلم  

 ! آینده بسازی... اون موقع بهم خبر بده

 سری تکان داد و گفت: برات ارزوی موفقیت و

 ! سالمتی دارم پناه روشن

 پناه لبخندی به رویش پاشید و گفت: منم همینطور

 ! امی ر حکمت   دربندی

 لبخندی به پناه زد و درنهایت و به سمت آهو گام



 برداشت

 بهارک به همراه دختربچه ها و گلی پشت سر آهو .

 صف کشیده بودند ساسان حرص میخورد: گلی تو

 !!! خجالت نمیکشی تو که یارتو پیدا کردی
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 صدای خنده می آمد و گلی در صف دخترهای مجرد

 . مانده بود ... تا دسته گل را بگیرد
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گل را به عقب پرت کرد ، دسته گل در آهو دسته  

 دستهای بهارک نشست و صدای جیغ و موزیک شاد

 کل فضای باغ را پرکرد

 : فصل هفدهم

******** 

 آخرین گروه از مهمانان که رفتند ، با نهایت خستگی

 . گام برمیداشتم

 با کنجکاوی به فضا نگاه میکردم همه جا بازسازی .

اشت اما درکل همهشده بود . یک سری وسیله کم د  

 . چیز برایم زیبا به نظر میرسید . اینجا خانه ام بود

 . خانه ی امیدم و دلم درروشن ترین حالت ممکن بود

 از لبخندی زدم و گفتم: اینها همه سلیقه ی توئه ؟

 بده؟-

 ! عالیه ... چه زود سفارش دادی و حاضر شد-



 وقت نداشتیم دکور مغازه است ! خریدمش و-

ینجااوردمش ا  . 

 خندیدم و گفت: دوست داشتم غافلگیرت کنم . البته حق

 میدم که دلت میخواست شریک باشی و خودت انتخاب

 . کنی
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 لبخندی به رویش زدم: همینم عالیه ... من که توقعی

 ندارم ازت . اگر اجازه بدی باقی چیزها رو خودم

 . تهیه کنم

 ابروهایش در هم شد و فورا گفتم: فکر میکنم پول دیه

 ی مادرم اگر قرار باشه برای جهیزیه ی من خرج بشه

 ... برام قابل قبول تره یا

 میان کالمم گفت: توی کار خیر شریک شو . گفتم

 بهت قراره مدرسه بسازم ! یادت نیست؟

 سری تکان دادم . خواستم بگویم چقدر از بابت امروز

 ... ممنونم
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 پرده ی ساده ی سفید با گل های ریز آبی رنگ را .

 کنار زدم . پنجره به باغ باز میشد . کنجکاوی وادارم

 . کرد در خانه بچرخم

 نشیمن باال فضای مربعی ای بود که به چهار در

 منتهی میشد ، سه اتاق خواب و یک در سرویس



 . بهداشتی و حمام

ید به پایین زل زدم . یک خواب هم دراز نرده های سف  

 طبقه ی پایین بود و خالی به نظر میرسید به سفره عقد

 زیبایم نگاه کردم، یک تلویزیون و یک ست راحتی

 مبل چرم شیری رنگ در سالن بود و وسایل آشپزخانه

 کافی به نظر میرسید

 تاجایی که

 ممکن بود همه چیز را تهیه کرده بود ... راستین

ه صورتم انداخت و گفت: خوشگل فسقلینگاهی ب  ! 

 باید برم .... فردا برمیگردم . اینجا امنیتش برقراره

 . اگر ترسیدی به نگهبان بگو بیاد پیشت .

 .... ابروهایم را درهم فرو کردم
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 خواستم سرش فریاد بکشم اما نگاه قرمزش وادارم کرد

 .تا سکوت کنم و فقط تماشایش کنم

 . در چشمهایم زل زد و گفت: دوست دارم

 ... حیرت زده نگاهش کردم

 . عصبانیت به جانم چیره شده بود

 :وقتی دیدم از اتاق بیرون زد با حرص گفتم

 واقعا نمیخوای بهم بگی چی شده؟

 :توی چهارچوب به سمتم برگشت و گفت



 . خسته ای...میخوام استراحت کنی

 ! استراحت میکنم ! ولی حقمه بدونم چه اتفاقی افتاده-

 !چی شده ... چه خبره؟

 دستی به صورتش کشید و گفت: یه مشکلی برای

 .... رویا پیش اومده

 ... ابروهایم باال رفت ، دلیلش برایم موجه بود اما

 یعنی از صبح ... درگیر رویا بود . نفس عمیقی کشیدم

احممون نمیشه آهو . فقطو لبخندی زد و گفت: دیگه مز  

 همین یک شبه ! میخوای بمونم؟
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 و راه رفته را به سویم برگشت و گفت: میتونم

 بمونم ... _ میخوای باهات بیام؟

 ... نه عزیزم. فقط ببخش که امروز خیلی گره خوردم-

 گره های کور . دلم نمیخواست این شب اینطوری

ای داشتم . همه چیز برنامه بگذره . _من شب عالی  

 ریزی شده و فوق العاده بود . ممنونم ازت . من گفته

 بودم جشن نمیخوام عروسی نمیخوام اما تو برام سنگ

 ! تموم گذاشتی

 . لیاقتت بیشتر از این حرفهاست_

 نگران پرسیدم: حال رویا خوبه؟

 سر تکان داد و گفت: خوبه . من برم باشه؟ ترسیدی



زنگ بزن بیاد پیشتبه این شماره  ... 

 شماره ای که روی کاغذ نوشته بود را روی پاتختی

 گذاشت و گفت: هرچیزی هم الزم داشتی بگو برات

 .تهیه کنه

 نگهبان باغه؟-

 !آره .سرکارگر و نگهبان-

 اخمی کردم: منو به سرکارگر میسپاری؟

 ! خندید : چه اشکالی داره

 نگران و مضطرب گفتم: به یه مرد؟
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 !هان؟-
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 لب گزیدم و با نیشخندی گفت: اسمش جیرانه ! زن

 ... سرایداره! شوهرش از درخت افتاده پاش شکسته

 کل مسئولیت ها به عهده ی اونه . آهومو دارم به

 ! جیران میسپارم

 ! با حفظ لبخندش گفت: جیران هم معنی اهوئه

برمیگردم راحت بخواب .  ... 

 از اتاق بیرون رفت و من سر روی بالش گذاشتم و خدا

 خدا میکردم برای مادرش اتفاق وحشتناکی نیفتاده باشد

... 

************* 



 ساسان درحالی که اتومبیل راروشن کرد ، از محوطه

 ی باغ بیرون آمد ، راستین آرنجش را لبه ی پنجره

یکردیگذاشت و گفت: میرفتی خونه استراحت م  . 

 استراحت چیه داداشم . همه چی مرتبه ؟ بهش-

گفتم رویا حالش خوش نیست-گفتی؟   .... 

 ساسان لپ هایش را باد کرد: میگفتی کلک کار کنده

 . میشد

 راستین دم و بازدمی کرد و ساسان پرسید: حاال کجا

سمت خونه ی فرخ-برم؟   .... 
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د گذاشت و گفت: میخوام بهشعقد نامه را روی داشتبر  

 بگم دیگه دور آهو رو یه خط قرمز بکشه . بعدم بفهمم

 .... رویا از مصرف مرده یا

 دستی به صورتش کشید و سکوت کرد، تا رسیدن به

 منزل فرخ حرفی رد و بدل نشد ، ساعت دوی صبح

 بود ، از دیدن چراغ روشن واحد آپارتمان ، نیشخندی

 !زد و گفت: به نظر میاد بیدار باشه

 ساسان نگاهش کرد : باهات بیام؟

 عقدنامه و شناسنامه ی آهو را برداشت و لب

باش.... میرم برمیگردم-زد:   . 

 ساسان سری تکان داد و کلید را توی قفل در ورودی



 آپارتمان چرخاند، سالنه سالنه از پله ها باال رفت، از

مشکی زنانه مقابل در ، دیدن یک جفت کفش پاشنه دار  

 از توی جیبش ماسکش را در آورد و روی صورتش

 گذاشت ، کش ها را به پشت گوشش هدایت کرد و به

 . جای اینکه کلید در قفل بندازد ، زنگ در را زد

 صدای زنانه ای از آن پشت گفت: خدا مرگم بده اقا

 ......فرخ کیه این موقع صبح

کردن ، باز شد ، از در بعد از دو سه دقیقه وقت تلف  

 دیدن صورت به خون نشسته ی فرخ لبخندی زد و
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 خودش را عقب کشید، با خستگی لبه ی پله هایی که به

 طبقه ی باال
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 منتهی میشد نشست و رو به فرخ گفت: بیا بیرون

 !یه سیگار بکشیم

 . و پاکتش را درآورد

ای در چهارچوب خشکش زد . از دیدنمرد ثانیه   

 .راستین این موقع شب اینجا حیرت کرده بود

 ماسکش را پایین کشید و سیگاری میان لبهایش گذاشت

 ، فندک زد ... شعله ی نارنجی سر سیگار در

 چشمهایش سایه انداخت، فرخ در رابست و رو به

 :رویش ایستاد ، عقدنامه را به سوی فرخ گرفت و گفت



چه خبر ؟ از رویا ! 

 فرخ عقد نامه را باز کرد . اول صورتش بشاش شد

 اما کم کم ابروهایش در هم فرو رفت ، با حرص

 واضحی گفت: پس مهریه اش چی ؟! فقط حق

 !طالق؟! سه دنگ خونه چی ؟

 شانه باال داد و گفت: خودش نخواست . مهریه هم

 نخواست ... فقط یه شاخه گل مریم ! میبینی که ... من

 طبق خواسته اش جلو میرم . به تو هم کم از من نرسیده

 !یه تاکسی یه واحد اپارتمان .

 :دست جلو برد و عقدنامه را از چنگش درآورد و گفت

 ... . دور و بر آهو پیدات نشه

 . فرخ به نفس نفس افتاده بود
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گوید که راستینخواست دهان باز کند و چیزی ب  

 زمزمه کرد: رویا رو نتونستی پیش خودت نگه داری

 یه کار نکن همین چیزهایی هم که داری ، ازت !

 ! بگیرم

 فرخ دهان باز کرد تا چیزی بگوید، در خانه باز شد ،

 یک زن سی و خرده ای ساله صدا کرد: اقا فرخ چرا

 ...نمیای

شما با دیدن راستین هیجان زده گفت: خدا مرگم بده  



 !همون بازیگره هستین؟

 !!!!فرخ تشر زد: گمشو برو تو

 زن حیرت زده به فرخ نگاه کرد وفرخ گفت: گمشو تو

 ....گمشو ....

 در را بست و رو به راستین که با لبخند نگاهش میکرد

 !گفت: دخترم میدونه مادر تو چه زن بی صفتی ئه؟

 !میدونه مادرت چه کاره است ؟

فت: مادر من بی صفت... تولبخندی به فرخ زد و گ  

 چی هستی ؟! تا قبل این خیال میکردم مادرم عوضی

 ... است
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 االن می بینم تو هم دست کمی از اون نداری . دور

 !وبر آهو ببینمت هرچی بهت دادم ازت پس میگیرم

 خیلی مراقب باش ... آهومیره باال ! مطمئن باش

ای که حسرت اینو داشته میبرمش باال . یه نقطه  

 باشی که یک بار دیگه بهت بگه بابا و با افتخار

 صدات کنه بابا !!! اما فرخ
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 ! امانی... تو از دخترت فقط حسرتشو به گور می بری

 حتی نمیذارم سرخاکت بیاد . خودت هم اون برادرزاده

 ی لجنتو توجیه کن که دور وبر زن من نپلکه! وگرنه

 بازم هرچی که به تو دادم و ازت پس میگیرم !!! تا اخر



 عمرت هم منتظر باش آهو زنگ در این خونه رو بزنه

 !دیگه حتی نوه اتم نمیتونی ببینی بس که رذل هستی !

 بهت شانس زندگی داد آهو ... با شانست چه کار

ادم که عین آدم زندگی کنیکردی؟! بهت همه چیز د ... 

 چیکار کردی ؟! تو که لیاقت نداشتی زنتو کنترل کنی

 برای چی باهاش ازدواج کردی ؟! توکه نمیتونستی به

 راه راست بیاریش برای چی وعده و وعید دادی که

 سربه راهش میکنی؟! هیچکاری نکردی فرخ ... فقط

یخیال کردی من پپه و احمقم آره ؟! خواستی یه نون  

 بخوری و خیلی خب ! اشکالی نداره . من به همه

 بخشیدم تو هم روش چیزی ازم کم نمیشه ! ولی دیگه

 نمیذارم آهو روببینی. نمیذارم صداش کنی ... نمیذارم

 ! نزدیکش بشی ! حتی بچه ی آهو رو هم نمیتونی ببینی
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رستزهی خیال باطل... تا زنده ام نمیذارم دردسر د  

 کنی ... نه تو ... نه اون برادرزاده

 عوضیت که حرص تصاحب آهو رو داشت و توی بی

 ! غیرت هیچکاری نکردی
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 سیگار را همان جا روی پله رها کرد ، با نوک کفش

 سیگار را له کرد و به سمت فرخ آمد یقه اش را گرفت

مرد تا او را به دیوار پشت سرش کوبید ، قد متوسط  



 سینه اش میرسید نیشخندی به صورت مشمئز کننده اش

 ! زد و گفت: تو لیاقت پدری کردن برای آهو رو نداری

 جلوی بهنام وبگیر تا چیزهایی که بهت دادم و از دست

 ندی ! با زندگیتم کاری ندارم ... با زندگی ما هم تو

 ! کاری نداشته باش

 فرخ ساکت بود ، یقه اش ر ارها کرد ... رو به فرخ

 :گفت

 ! از وسایل رویا، هرچی مونده برام بیار

 . منتظرم

 فرخ نیم نگاهی به راستین انداخت ، ماسک را باال

 کشید و صدای گرفته ی مرد آمد که گفت: دخترمو

 دوست دارم ! سری تکان داد: باشه ! خوش به حالت که

دلت هستیه کم دوست داشتن ته   .... 

 با نگاه آشوبی گفت: تو نمیتونی دختر منو ازم بگیری

 .... هرچی باشه من پدرشم !

 توی داستانش از اینکه دختر تو بود، همیشه شرمنده-

 بود
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 از شبها و روزهایی که تو اونو مادرشو کتک ...

 ....زدی
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شه جلوی دم مدرسه معطل میکرداز وقت هایی که همی  



 تا شاید برای یک بار هم که شده بری دنبالش !!! یا به

 خاطرنمره های خوبش بهش جایزه بدی !!! بیشتر از

 اینکه تو پدر خوبی براش باشی، اون یه دختر خوب

 برات بود که حتی تو لیاقتشو نداشتی ! حتی لیاقت اینکه

 ... اون تو رو ببخشه

- کنیبفهمم اذیتش می  .... 

 زهرخندی زد و میان کالمش گفت: هر وقت

 تصمیم گرفتی سر به راه بشی.... یه خط و بری

 جلو .... بیا بهش سر بزن ! احتماال به مادرش

 !رفته که کینه ای نیست

 فرخ باز لب زد: فکر نکن بی کس و کاره

 ! هربالیی میخوای سرش میتونی بیاری

- تش کنممن خیلی دوستش دارم ! میخوام خوشبخ  !!! 

 - ...قولم قوله .... حرفم حرفه! نه نامردم نه خیانت کار

 !!!!مثل مادرت

 زیر بال و پر مادرم بزرگ نشدم ! پس مثل اون-

 نیستم ! فرخ سر پایین انداخت با تعللی نگاهش را باال

 !کشید و گفت: بدون اذن پدر چطور عقدش کردی؟
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 پول حتی یه پدر و راضی میکنه تا از دخترش-

 . دست بکشه ! دیگه عقد که چیزی نیست

Romanbooki 2کالکت 



1240 

 با صدای گرفته ای گفت: یه عکس از دخترم نشونم بده

.... 

 دست توی جیب برد، تلفن همراهش را بیرون کشید

 ، ساسان یکی دو تا عکس گرفته بود .... یک

 عکس دو

کیک را به سوی فرخ گرفت . برقنفره زمان برش   

 . اشک را در چشمهای فرخ دید

 با لحن پر حرصی گفت: ارزششو داشت ؟! چی و به

 !چی فروختی ؟

 فرخ یک نفس عمیق کشید و فرخ به داخل خانه رفت،

 صدای غرولند های زن می آمد: جلو مردم چرا

 !اینطوری حرف میزنی با من خجالت نمیکشی؟

 !روتوبرم مرد حسابی

دای غرش فرخ آمد : دهنتو ببند خفه شوص  !!!!!!!! 

 ساسان به ساختمان نگاه میکرد، نگران دم ماشین رژه

 میرفت، در باز شد و راستین با یک ساک و یک کیسه

 بیرون آمد،ساسان در عقب راباز کرد و ساک و وسایل

 را
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 روی صندلی عقب گذاشت و خودش هم روی

د نشستصندلی شاگر  . 



 سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و گفت : سروش

 کی برمیگرده تهران؟

 فکر کنم پس فردا . خیلی بابت اینکه نتونست-

 !توی مراسمت شرکت کنه عذرخواهی کرد

 .... اشکال نداره ! مراسم ما یهویی شد-

 سرش را به سوی ساسان چرخاند و گفت: میخوام

 اهو وکالت داشته باشه درمورد اموالم . همینطور

 .میخوام وکالت محضری بهش بدم بابت طالق

 دو روز دیگه برمیگرده . یه پرونده ی حقوقی توی-

 .شهرستان داشت . اومد کاراشو برات ردیف میکنه

 ساسان نفس عمیقی کشید و گفت: برم به همون

 !آدرسی که آخرین بار رفتیم ؟

گفت: برو اونجا ... ببینم چراسری تکان داد و   

 انداختنش تو خیابون ! نتیجه ی کالبد شکافی فردا

 ! حاضره . جنازه اشو تحویل میگیرم ... خاکش میکنم

 تکلیف خونه چی میشه؟-

 !با تعللی پرسید: خونه ؟
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 ساسان با مکثی گفت: همون خونه ای که با بچه

ینهای عموت... دارین میساز  ! 
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 هان ... اونجا رو به اسم گوهر کردم .... گوهر-



 تصمیم

 . میگیره براش. من میسازم ... واحد به واحد

 . ببینم دردشون ساکت میشه یا نه

 ساسان دستی روی پایش کشید و گفت: ببرمت باغ؟

 بریم برج ... اونجا بخوابیم . تا صبح .... فردا رویا-

 رو

مخاک کن .... 

 نمیخوای برسونمت باغ؟ دختره تو اون باغ-

 درندشت خارج از شهر تنهاست؟

 نگهبان داریم ... ده تا کارگر هم شب همون جا-

 . میخوابن بهشون اعتماد دارم

 دستی به پیشانی اش کشید وگفت: سرم داره میترکه

 .... بریم من یه کم دراز بکشم خودتم خسته شدی ....

کارها رو خودم انجام میدم برو پیش گلی . باقی  . 

 از اون حرفها بود . چطوری بهت ثابت کنم که همه-

 جوره پاتم رفیق؟! به خدا عین سروش حتی بیشتر

 دوست دارم ... تو خودت میدونی برام چه جایگاهی

 ... داری !!! من دیگه نمیتونم رفیقی مثل تو پیدا کنم

دیم . بهراستین . ما با هم خیلی چیزها رو از سر گذرون  
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 هرجا تو زندگیم برسم ، میخوام بدونی که تو پشتم بودی



 که رسیدم . همیشه تالش تو رو ... پشتکار تو رو

 ...ستایش کردم! غرورو قدرتی که همیشه داشتی

 همیشه دست به زانوت
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 گذاشتی و خودتو باال کشیدی... تک و تنها بدون

 !اینکه کسی حمایتت کنه ... تو الگوی منی راستین

 لبخند کمرنگی روی لبهایش نشست و گفت: چه خبره

 ! این همه تعریف میکنی گاز بده بریم بخوابیم

 ساسان خنده ای کرد و گفت: پسر تو نمیدونی خودت

 ! آدم حسابی هستی دوستی با تو مایه ی مباهاته ...

گذاشت و گفتپلکهای سنگین شده اش را روی هم   : 

 باید بگردم دنبال زمین خوب... توی روستاهای محروم

... 

 سمت سنندج و خرمشهر... میخوام اونجا مدرسه بسازم

 اگر بشه ... بتونم فکر میکنم یکم از بار گناهای پدرم .

 ! کم میشه

 خمیازه ای کشید و گفت: بعد پیش تولید دیوار و شروع

 !میکنیم

ن تو گو  ش سیمرغ دومساسان هیجان زده گفت: بز  !!! 

 !!! لبخندی به لب آورد: تو مقام کارگردانی البته

 . ساسان به ماشین سرعت داد و لب زد: حتما میشه



 .... کارت درسته داداشم

*** 
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 ساعت یک ظهر بود ، هنوز باال ی کپه ای از خاک

 ایستاده بود و به نامش ، سال تولد و سال وفات و

 روزش نگاه
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 :میکرد . ساسان دستی به شانه اش گذاشت و گفت

 . این بار پنجم شیشمه که آهو داره بهت زنگ میزنه

 ... نگاه سرد و مشکی رنگش را باال کشید وگفت: بریم

 یک گام از کپه ی خاک فاصله گرفت، اما باز همان جا

 ماند

 ساسان خم شد ، مجدد فاتحه ای خواند ، سرپا شد ...

 و رو به او گفت: یه کم تنهات میذارم . جواب آهو رو

 هم میدم باشه ؟

 . راستین سری تکان داد و کنار خاک زانو زد

 قاری قران تازه از سرخاک رفته بود ، دستی به گردن

 دردناکش کشید و رو به خاک گفت: نمیدونم ازت بیزار

دلم به حالت بسوزه ... ولی میدونم همیشه باشم یا  

 منتظر بودم که بهم یه چراغ سبز نشون بدی که یه

 ... روزی درست میشه همه چیز ! اگر خیانت کردی

 اگر احمد و دوست داشتی... اگر منو دنیا آوردی و



 صدات تا سالها درنیومد که من ... بچه ی تو و برادر

 شوهرتم .... خیال
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 میکردم یه جا باال خره پشیمون میشی و میگی اره

 اشتباه بود و باال خره تصمیم میگیری درست زندگی

 کنی ! من تصمیم گرفتم از اون ثروتی که نصف

 بیشترش از دزدی مال جنگ زده ها بود بگذرم و

 ببخشم ... دوست داشتم تو هم مثل من یه جا همه چی

 ! رو متوقف کنی
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 کف دستش را به خاک داغ نشاند وگفت: هیچ وقت

 برای درست زندگی کردن دیر نبود رویا ... ببخش

 . نتونستم کمکت کنم درست زندگی کنی ! متاسفم

 دوقطره اشک همزمان از چشمهایش پایین چکید ولب

 زد

 من دوست داشتم تو بچه ی منو ببینی ... مادری

ینی.... دوست داشتمکردن آهو برای بچه ی منو بب  

 ! اگر احمد ندید تو ببینی ! تو هم رفتی رویا

 دوال شد ، خاک را بوسید و لب زد : متاسفم نتونستم

 پسر خوبی برات باشم که بتونم کمکت کنم که بیشتر

 زندگی کنی

 ! تو هم نخواستی به من و خودت کمک کنی ...



 حتی کمک نکردی که برای آهو جفتمون جبران

 !!! کنیم

 پیشانی اش را روی خاک نگه داشت و خاک را مشت

 ! کرد وگفت: کی میگه خاک سرده ... خیلی داغه رویا

 .... خیلی زیاد داغه

 دست ساسان روی شانه اش امد ، سر به عقب چرخاند

... 
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 ..ساسان با چهره محزونی گفت :پاشو داداش . پاشو

کی میاد .... عکسهایخودتو جمع و جور کن.. االن ی  

 عروسیت و یکی دو تاشو شرافت و روشن توی اینستا

 نشر دادن ... قیامت شده اینستاگرام! پاشو االن یکی

 !ببینه اینجایی.... مردم باز دری وری سر هم میکنن
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 با صدای خسته ای کنار قبر نشست و گفت: یعنی من

کنم که مردم مکدرهمش باید شادی و غممو قایم   

 .... نشن؟! ولم کن ساسان

 ساسان رو به رویش زانو زد : داداشم پاشو بریم باز

 . میای غروبی فردایی.. دختره از دیشب تنهاست

 پاشو راستین . پاشو ... یه کم خودتو جمع و جور کن

 !دختره سکته میکنه تو رو با این حال ببینه .

سانبا صدای خش داری گفت: خاکش کردم سا ! 



 .... کاش میتونستم تنهاش نذارم

 نگاهی به نامش که روی یک تکه تابلوی کوچک

 مشکی حک شده بود ماند و گفت: وقتی اون مرده

 گفت، توی خیابون تلو تلو خورده و افتاده ... وقتی

 انقدر بی اهمیت از کنارش رد شده و فکر کرده مثل

دهمیشه است دو دقیقه دیگه خودشو جمع میکنه و میا  

 !!! باال

 سینه اش تیر کشید . دو سرفه زد و ساسان شروع کرد

 به مالش دادن شانه هایش .... با آرامش گفت: اعتیاد

 همینه دیگه . یه روز یه وقتی یه جایی یقه ادمو میگیره

 !که انتظارشو نداشتی و نداری
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 ... ساسان پریشان از این حال گفت: دیشبم نخوابیدی

 چقدر التماست کردم یه چرت حداقل بزن . داری

 خودتو از بین میبری ... بلند شو بریم .پاشو... پاشو تو

 .... رو بسپارم دست این دختر یه کم خیالم راحت بشه

 ! با پرت و پال گفت: نرفت باال

فت تموم شداین بار توی جوی آب بین لجن و کثا .  ! 

 هیچکسم پی شو نگرفت که چرا نیومد باال !!! عشقی

 نبود

 .... حسی نبود.... همش درد بود! بی حسی بود ...



 ساسان با گریه گفت: راستین ... خودتو جمع و جور

 کن ! لبخندی به اشکهای ساسان زد و دوباره نگاهش به

 کپه ی خاک نشست و لب زد: خداحافظ رویا . خدا از

صیراتت بگذره ... من گله ندارم .... کاشسر تق  

 ! هرکس که میتونه تو رو ببخشه

 به کمک ساسان سر پا شد ، تمام زمین زیر پایش

 . درحال چرخیدن روی دور تند بود

 وزنش را روی ساسان انداخت و دست به سرش

 گرفت، ساسان کشان کشان او را به سمت اتومبیل برد

یش را روی هم، وقتی روی صندلی نشست ، پلکها  
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 گذاشت ، باید به آهو میگفت ، باعث و بانی مرگ

 ماریا ، امروز زیر خروار خروار خاک بود ... آن

 . موقع شاید رویا هم راحت تر می خوابید

 شاید این ماهیچه ی لعنتی هم کمتر خودش رابه در

 ! و دیوار میزد
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خیس عرق بود ، سینه اش تیر میکشید ، تمام گردنش  

 یک درد موذی از دست چپ به ستون فقراتش منتشر

 . میشد، از دیدن در باغ ، لبخندی زد

 ساسان ماشین را توی باغ متوقف کرد، سوئیچ را

 به دست راستین داد و گفت :من از سر جاده با



 . ماشین برمیگردم

 خواست اعتراض کند تا اتومبیل را ببرد اما ساسان زیر

 بار نرفت، ساک و وسایلی که از برج جمع کرده بود

 را به زحمت برداشت، ساسان دو چمدان پر را از توی

 صندوق بیرون کشید و با هم وارد ساختمان شدند،

 :زنگ در را زد ، صدای ظریف آهو به گوش رسید

 ... االن میام

، از دیدن راستین و ساسان مات شدثانیه ای بعد   . 

 لبخندی به ساسان زد و چمدان ها را از دستش

 گرفت، چشمهای نگرانش روی چهره ی رو به

 مرگ راستین نشست و وحشت زده گفت: خوبی؟

 سری تکان دادو ساسان با خداحافظی چند ثانیه تعلل

 کرد و بعد رو به آهو با ابرو اشاره زد ودر سکوت

مراقبش باش تکان د ادلبهایش را به  ! 
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 آهو سری تکان داد و راستین دستش را برای ساسان

 . بی رمق تکان داد و وارد خانه شد

 از بوی غذایی که در خانه پیچیده بود نفس عمیقی کشید

 لبخندی به رویش پاشید و گفت: چه خوشگل

 ....موشگل فسقلی

ن هدایت کرد و روآهو چمدان ها را به کنجی از سال  



 به او که سرتاپایش خاکی بود گفت: میشه بگی کجایی؟

 !چی شده؟ چرا من زنگ میزنم جوابمو نمیدی خب ؟

 !حالت خوبه؟ این چه ریخت وقیافه ایه ؟

 راستین خندید . استنطاق کردنش شبیه زن هایی بود که

 شوهرشان از سرکار دیرتر از حد معمول به خانه می

لیان سال بود با هم ازدواج کرده بودندآیند . انگار سا  . 

 آهو با تعللی گفت: نمیخوای بگی چی شده؟

 یکی از ساک ها و یکی از چمدان ها را برداشت و

 گفت: برم یه دوش بگیرم یه چیزی بخوریم . نهار

 !پختی عروس؟

 .... آهو با مکثی گفت: اول بهم توضیح میدی

که ازخنده ای کرد ، خم شد از توی ساک وسایلی   

 توی برج اورده بود کتاب دیوار را به سویش گرفت

 ! و گفت: این مال توئه
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 آهو شوکه از اینکه حاال دیوار را به سمتش

 . میگرفت نگاهش کرد

 جلو آمد . کتاب را گرفت ... ناباور گفت: این جواب

 منه ؟! راستین میشه بگی چه حال و روزیه برای

 خودت و من درست کردی؟ ناسالمتی من زنتم . درسته

 کمتر از بیست



 چهارساعته اما دیگه رسمی شرعی قانونی عرفی همه

 . جوره زنتم

 !!!نوچی کرد و لب زد: هنوز زنم نیستی آهو

 تو گذاشتی رفتی ! نصف شب منو ول کردی تو این _

 ساختمون تو این باغ درندشت و رفتی... کی برگشتی

جای اینکه بهم توضیح بدی یکمی از حاال ! به  

 !پریشونیم کم کنی ... جواب سر باال هم میدی ؟

 جوابتو خودت پیدا کن مگه تو به من جواب دادی-

 ؟ آهو ناالن گفت: جواب چیو .. چرا داری اذیتم

 !میکنی راستین

 راستین پوفی کشید و گفت: جوابت توی دست نوشته

من دیگه خیلی های خودته آهو ... بگرد پیداش کن .  
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 خسته ام که یه دور مفصل برای تو شرح بدم چی شده

 !یا نشده

 . لبخندی زد و گفت: میرم دوش بگیرم . نهار بخوریم

 ... بخوابیم ... بعد هر وقت بیدار شدیم حرف بزنیم

 خوبه

 ؟
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رفت، کشان کشان ساک ها را باال برد و به اتاق  

 آهو دنبالش آمد به بهانه ی چمدان و ساکی که پایین



 مانده بود ، آنها را دنبال خودش میکشید و می آمد

 ! راستین گفت: اخم نکن ....

 چرا اخم نکنم؟! مشکل مامانت برطرف شد؟! االن-

 دیگه میتونی پیش من بمونی؟

 :با زهرخندی گفت

 انقدر پیشت میمونم که از دستم خسته بشی و بگی-

 ! برو بیرون انقدرنباش لعنتی

 آهو کفری شد و صدای خنده های مردانه اش در

 اتاق پیچید ، ساک و چمدان را همان جا گذاشت

 از اتاق بیرون آمد ، به طبقه ی پایین که رسید

 دوباره صدای در به گوشش آمد، جیران بود لبخندی

ید و جیران با همان لهجه ی ترکی گفتبه رویش پاش : 

 ! خانم حکمت میگم زحمتت نیست یه توک پا بیای

 . آباجی من باز داره مثل مار به خودش می پیچه

 :نگاهش به طبقه ی باال رفت و جیران شرمنده گفت

 روم سیاه میگم اگر مشکلی هست ، حداقل ببریمش

 ! بیمارستان االن
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- میام االن  . 

 جلوی در کفش نبود، جیران یک جفت دم پایی دم

 دست مقابلش گذاشت و گفت: هنوز وسیله هاتون



چرا اومد یه سری هاش...فعال گذاشتم-نیومده ؟   

 ! طبقه ی باال

 جیران درحالی که نگاهش میکرد گفت: عروس مو

 کوتاهم قشنگه ها ! لبخندی به صورت ساده ی جیران

 .... زد و گفت: مرسی

 وارد اتاقک سرایداری شد ، خواهرش پا به ماه بود و

 تمام شب گذشته از درد به خودش میپیچید . مقابل زن
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 نشست و زن از درد ناله زد: خانم دکتر دارم

 . میمیرم! وقتشه

 نوچی کرد وگفت: من دکتر نیستم من ماما هستم بعدم

باز اگر مشکلیوقتش نیست .... این دردها کاذبه .   

 هست

 حتما ببرینش درمانگاه چون دکتر ببینه نظر و حرف

 دکتر معتبر تره تا حرف من

************* 

 به خانه که برگشتم جیران را مطمئن کردم خواهرش

 حالش خوب است و این دردها کاذب و طبیعی

 هستند، با این وجود استرس تمام جانم را گرفته بود ،

 از طرفی اینستاگرام انقدر شلوغ بود که هر لحظه

 !یک نفر به دایرکتم مسیج میداد



 پناه روشن یک عکس از من و راستین گذاشته بود و

 پیج

 !جفتمان را هم تگ کرده بود

 !دایرکت هایم پر بود از بد وبیراه

 فحش های ناجور و بعضا تبریک هایی با طعم

 ! حسودی و تنگ نظری
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 نمیتوانستم از این حال و هوا دل بکنم . آنقدرا ز زشتی

 و زیبایی من ... از مدل لبهای برجسته و عملی و

 تزریقی بودن یا نبودن من صحبت شده بود که داشتم

 تهوع
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 میگرفتم! یعنی دنیای هنرهمین اندازه بی در و پیکر

رد دیگر حریمشبا هرکس ازدواج میک بود؟! هرکس  

 !را از دست می داد

 :حتی سرتیتر پیج های خبری هم برایم عذاب اور بودند

 !ازدواج سوپراستار سینما و تلویزیون

 !راستین حکمت ازدواج کرد

 ! ازدواج سوپراستار با یک دختر معمولی

 ! خبر ازدواج بازیگر مطرح جوان

 خبر ازدواج بازیگر حرفه ای با یک کار اموز

 !!! بازیگری



 نفسم را در سینه حبس کرده بودم ، دیگر دلم

 نمیخواست توی آن فضا بچرخم اما کنجکاوی عقل و

 درایتم را از بین برده بود . کامنت ها را که می خواندم

 همه اشک و آه و فغان دخترها بود که انگار

 . بازیگرمحبوبشان را برای همیشه از دست داده اند

 یک عده از من تعریف و تمجید کرده بودند و یک عده

 همکال از بیخ و بن به همه کس و کارم بد و بیراه می

 گفتند . به قیافه ی زشتم... به سواد نداشته ام ... به

 ! ایکبیری بودنم
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 به انتخاب راستین حکمت ... حتی به خودش ... به

این ازدواج نا بی عقلی و بی شعوری اش با  

 ! بهنگامش
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 پناه روشن کامنت هایش را بسته بود و فقط نوشته بود

 با آرزوی خوشبختی برای زوج دوست داشتنی و :

 ! همکار گرامی آقای راستین حکمت

 به هرچه شایعه بود خاتمه داده بود ولی مگر میشد

وقتدهان گشاد مردم را بست ؟! ادمهایی که هیچ   

 حاضر نبودند دعای خیرشان بدرقه ی راه کسان دیگر

 باشد ! آدم ها همیشه همین بودند خودخواه و غیر قابل

 قبول ! اگر برای خودشان منفعت داشته باشد ، دم به



 دمت می دادند و اگر منفعتی برایشان نداشته باشی

 جوری زمینت میزدند که نمیدانستی چرا و از کجا

 ! خوردی

ه نوشتن برای خودشان را بلد بودند وآدم ها نسخ  

 نسخه ی دیگران را هم به وقتش میپیچیدند و اگر

 چیزی مخالف میلشان بود ، دهانشان را باز میکردند

 !و هرچه میخواستند می گفتند

 اهمیتی نداشت دوست بودی یا نبودی ... غریبه بودی

 یا یک رهگذر که فقط از کنارشان گذشتی ! آدم ها

اندازه بی عاطفه، سخت و بی انصافهمیشه همین   

 . بودند
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 دهنشان را نمی توانستند بسته نگه دارند و به هر

 ریسمانی چنگ میزدند تا عقده های درونی شان را

 . تخلیه کنند

 غمگین به بد وبیراه هایی که به من گفته شده بود نگاه

 میکردم که صدای مردانه اش آمد: چه میکنی

 خوشگل؟
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 سرم را از توی گوشی بلند کردم از دیدن صفحاتی

 که دنبالشان میکردم لبخندی زد و گفت: مهمه

 برات؟



 شانه باال دادم و به سمت آشپزخانه رفتم، میز را در

 سریع ترین حالت ممکن چیدم، چشمهایش رو به بسته

 ! شدن بود که گفتم: غذا حاضره

کنار دیس ماکارونی کشیدم ، یخچال ظرف ساالد را  

 وفریزر هر دو پر بودند و دستم برای انتخاب غذا باز

 بود اما به خاطر سر زدن های متعدد به خواهر جیران،

 شب گذشته را آنقدری خوب نخوابیدم که بتوانم به غذای

 مفصل تر و بهتری فکر کنم . شام عروسی بین

وجود اینکه کارگرهای باغ بذل وبخشش شده بود و با  

 جیران برایمان یک قابلمه فرستاده بود اما من باز هم

 کار خودم را کردم . معده اش از نظرم حساس بود

 .نمیخواستم غذایی که یک شب مانده بود را صرف کند

 حال و روزش تعریفی نداشت ، بی اشتها وبی میل

 صرفا بابت اینکه دل من را نشکند مدام از دستپخت

تعریف میکرد ، چشمهایش هنوز و کدبانوگری ام  

 !سرخ بودند و نگاهش پر از غم
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 غمی که حس میکردم هیچ وقت از بین نخواهد رفت

 . و تا ابد روی زندگی ما سایه می انداخت

 دستش روی میز بود و یک دستی چنگال را توی

 ظرف ماکارونی اش فرو کرده بود و با رشته های



 دراز و
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چرا نمیخوری؟-نارنجی بازی میکرد، _جون؟!   

 . لبخندی زد : خیلی خوشمزه است

 اگر خوشمزه است باید بخوری! ولی نمیخوری-

 .... داری باهاش بازی میکنی

 لبخندی به رویم پاشید و گفت: تا حاال به بازی

 !کردن با آدم ها فکر کردی آهو؟

 نمیدونم . اگرم فکر کرده باشم حافظه امو از دست-

 ! دادم میدونی که

 :میخوام یه رازی و بهت بگم آهو! با تعللی لب زدم_

 راز ؟! دقیقا چه رازی؟

 تو اومدی تو زندگی من تا انتقام بگیری ! احتمال _

 می دادم داشت جوک تعریف میکرد . اما لحنش

د . درآنقدری جدی بود که گوشهایم داغ کردن  

 . چشمهای سیاهش ناباور زل زدم

 لبخندی به رویم پاشید وگفت: یادت نمیاد؟
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 !داری از چی حرف میزنی راستین ؟! چی میگی ؟-

 انتقام

 .... کدوم انتقام ....

 یک نفس عمیق کشید و در جوابم گفت: خیلی دوست



تا منم داشتم که به یاد بیاری قضیه از چه قرار بود !  

 همین سوال و ازت بپرسم ... که بدونم نقش من چی

داری باهام بازی میکنی؟ یه اپیزود از فیلمته که-بود؟!   

 میخوای ازم تستش بگیری؟

 کمی آب نوشید ، سری به عالمت نه تکان داد و من با

 مکث گفتم: من متوجه حرفهات نمیشم اون از دیروز

 صبح

تی و .... چیاز دیشب که رفتی و حاال که برگش  

 میخوای بگی تو؟! دقیقا حرف حسابت چیه ؟ خواهش

 .میکنم بدون مقدمه و حاشیه برو سر اصل مطلب

 .بهت حق میدم گیج شده باشی-

 پنجه ام را مشت کردم: کمی فراتر از گیج شدن راستین

 خیلی خیلی فراتر از گیج شدن! من تقریبا نصف .

! منم دیشبمغزم از کار افتاده .... سرم درد میکنه  

 نتونستم بخوابم
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 تمام این هفته منتظر بودم که یه شب رویایی داشته.

 ...باشم و شوهرم ولم کرد رفت

 !مادرمو ظهر به خاک سپردم آهو-

 .وا رفتم

 . یک پارچ آب داغ روی سر وصورتم ریختند
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 خون توی رگهایم به غلغل افتاده بود ، دهانم را باز

 کردم تا چیزی بگویم اما با لبخندی گفت: متاسفم که

 نتونستم امروز کنارت باشم . تو عروس منی ... اما

 ... اونم مادرم بود . باید میرفتم ! باید خاکش میکردم

 باید یه سری وظایفمو حداقل توی خاکسپاریش انجام

و متاسفممیدادم و ....   ! 

 . با دهان باز نگاهش کردم ، دستی به گلویش کشید

 . حیرت زده نگاهش میکردم

 لبخند سرد روی لبهایش با چشمهای سرخ و رگ

 بیرون زده و عرق روی پیشانی اش ، وادارم کرد تا

 - ! لب باز کنم وبگویم : من ... من ...من متاسفم

 . مرسی عزیزم

 ! چرا بهم نگفتی-

- دونی االن ولی دیگه کشش اینکه بهت نگمنمیخواستم ب  

 ! و نداشتم

 یک قطره اشک از چشمش بی هوا پایین آمد با این

 وجود لبخندش کماکان روی لب بود و کمی از پارچ

 .آب خنک برای خودش توی لیوان ریخت

 نگاهی به لیوان انداخت و گفت: حاال که رویا مرده

غم منمراحت تر میتونم حرف بزنم . وقتی اومدی سرا  
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 شوک شدم . منم بهت زده شدم . منم گیج شدم که

 چطور ممکنه آهو امانی بیاد و بخواد من وبه خاک

 سیاه بنشونه! هنوز
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 باور نمیکنم تو اینطوری باشی.... تو چنین چیزی

 ...باشی

حدوست دارم حافظه ات و به یاد بیاری و بهم توضی  

 !بدی که چرا ... چرا باید من تقاص پس می دادم

 در چشمهایم خیره ماند . در واکنش خبر اولش مانده

 !!!بودم چه کار کنم و حاال ... حاال این موضوع دوم

 نفس را توی سینه ام بند آورده بود .مغزم زیر

 دستگاه پرس رفته بود و له شدن تک تک سلول هایم

ردمرا با تمام وجود حس میک  . 

 . شقیقه ام عرق کرده بود

 من آمده بودم انتقام بگیرم؟! من ؟! من ... من هرگز

 چنین قصدی نداشتم ... حتی حاال با وجود اینکه چیزی

 به یاد نمی آوردم اما قصدش را نداشتم قسم میخوردم

 محال ممکن بود! چرا باید از او انتقام میگرفتم! چه

کینه ای بودلزومی داشت ؟ چه دلیلی داشت؟ چه   .... 

 . در چشمهایش خیره ماندم و به صورتم خیره ماند

 جدی بدون هیچ انعطاف و حسی تماشایم میکرد ، نگاه



 بی تفاوتش به من ، حالی ام میکرد اگر صندلی را عقب

 بکشم، چمدان جمع شده ای که در طبقه ی باال بود را
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مه وشناسنامه ... و شرطیبردارم ... با آن سند عقد نا  

 ... که داشتم و یک شاخه گل مریم که مهریه ام بود

 میرفتم
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 هرگز پی من نمی آمد و این حسی که از نگاهش به ...

 !من انتقال می داد داشت دیوانه ام میکرد

 من دوستش داشتم با تمام وجود عاشقش بودم .شیفته ی

مردانه و حمایتگرش بودممنش و مهربانی و خوی   . 

 جیران تمام شب گذشته که بربالین خواهرش نشسته

 بودم از خوبی ها و اقایی و منشش گفته بود از دست

 گیر بودن

 حمایت های پیدا و نهانش گفته بود ... کارگرهایش به

 سرش قسم می خوردند و از اینکه بیکارشان نکرده بود

نفروختهو باغ را به هزار مشتری دست به نقد   

 بودبارها و بارها ممنون و مدیونش بودند . من چطور

 میتوانستم از چنین آدمی انتقام بگیرم؟! اصالچه انتقامی

 ؟! از چه کسی؟ یک بازیگر ؟! یک هنرمند که دغدغه

 ی مردم را داشت و به خاطر صحبت هایش در برنامه

 ی پخش زنده ممنوع التصویر میشد ؟!!! به خاطر



 دغدغه ی زنان جامعه در صفحه ی شخصی اش حرف

 میزد و بارها و بارها ، هشدار واخطار گرفته بود؟! چه

 !انتقامی؟ از چه حرف میزد؟
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 نگاهش سردتر و آن آتش عشقی که خیال میکردم چقدر

 بلند و باشکوه زبانه میکشد و گرمم میکند انگار حاال

. یک شعله ی کوچک کبریتشده بود یک خاکستر..  

 که به باد و نسیمی بند بود و نه حتی نسیم.... که چوب

 . کبریت در نهایت میسوخت و تمام میشد
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 در چشمهایش خیره ماندم و با تته پته گفتم: من ؟! من

 من چ ... چرا باید چنین کاری میکردم؟ ....

نم آهوشانه باال انداخت و گفت: من نمیدو ! 

 تو نمیدونی؟ اگر نمیدونی پس چطور چنین قضاوتی-

 از من میکنی.... چطور منو متهم میکنی؟ من چیزی

 یادم

 ... نمیاد .... ولی اگر تو چیزی میدونی باید بهم بگی

 دهان باز کردو لب زد: تو باید به خاطر بیاری تا بتونی

 به

 !سواالت من جواب بدی

 سوالت چیه؟-

- ی من پیدا شدی آهو! بدون هیچ پیشتو یهو تو زندگ  



 زمینه ای ... منو میشناختی و من ... من هیچ شناختی

 !از تو نداشتم

 از ذهنم گذشت : چرا توی صورتش آب دهانم را

 !پرت کرده بودم؟! چرا به خاطر نمی آوردم

 با لحن آرام و خونسردی گفت: میدونی رو چه

 حسابی اومدی ؟

هسرم را تکان دادم به عالمت ن ! 
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 نفس عمیقی کشید و گفت: من نمیتونم تا وقتی به

 این جواب نرسیم ... به یه نتیجه ی مشترک نرسیم

 . جمله اش را نیمه کاره گذاشت ....

 نمیتوانست چه؟! نمیتوانست با من ادامه دهد؟! ما شب

 گذشته ازدواج کرده بودیم و نه ... شاید ازدواج ما

 هنوز
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 ... کامل نشده بود .خدای من

 وحشت زده نگاهش کردم که لبخندی زد: میخوام

 چیزهایی که از یاد بردی رو به یادت بیارم .... میخوام

 . کمکت کنم . االن کمتر میترسم .. االن رویا مرده

 !هیچ مانعی نیست

 !کدام مانع

 ... دهان باز کردم کمی هوا بلعیدم



با آرامش گفت: من دیگه نمیکشم... توخودش   

 ....باید بدونی

 کف دستش را به پیشانی اش فشار داد . خبر از درد سر

 من داشت ؟ خبر از پیچ خوردگی شریان های مغزی

 !من داشت؟ خبر داشت که در جانم خونریزی شده بود؟

 معده ام تیر میکشید و ناله زدم: بهم بگو ... هرچی

ر پست نیستم من برای چی بایدمیدونی بگو! من انقد  

 زندگی تو رو خراب کنم ... مگه تو چه بدی ای در حق

 من کرده بودی ! کف دستش را به سینه چسباند و مدور

 : ناحیه ای که پشتش قلب بود را مالش داد و گفت

 ... پدرت ، در زمان حیات ماریا ، با مادرم آشنا شد-
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ت فهمید .... توی یکی از دعواها ،عقد شدن و مادر  

 پدرت بهش حمله کرد و خفه اش کرد! زمانی که

 اومدی سراغ من با دیوار ... فقط قرار بود دیوار و

 بهم بدی تا تبدیلش کنم به یه نمایش .... هرچند که

 خودت هم دوست
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 داشتی توی این نمایش ، بازی کنی ! بیشتر دلت

نقش مادرتو بازی کنی ! رمانت ممیزی میخواست  

 زیادی میخورد به خاطر اینکه مادرت به خاطر خیانت

 پدرت از دین برگشت و به دین سابق خودش رو آورد



 چون شاید فکر کرد عشقی که به خاطرش دینشو تغییر

 داده لیاقت نداره شاید یه نوع لجبازی بود وگرنه دین

 که وسیله است همه ی ما به یه انرژی واحد وصلیم ،

 برای همین نبش قبرش کردی و بردیش توی آرامستان

 ارامنه به خاک سپردیش! برای همین تن دادی به اینکه

 با بهنام عقد بشی تا جای مادرتو ازش نگیرن ... اما

 اومدی سراغ من

 از کارگاه های استاد آذرخش منو شناختی و فکر ....

من شاید به آدم های نو ظهور میدون بدم کردی  .... 

 خب

 .... میدادم . اما بین من و تو یه ارتباط دیگه هم بود

 !مادرم .... مادرت

 .... دهان باز کردم تا بگویم که

 صدای فریاد آمد و جیغ های پی درپی یک زن ، از

 جا پریدم ، جیران با مشت به در می کوبید: آهو
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 خانم... آقا راستین به داد برسیم .... خواهرم مرد

 !!! یا امام زمان ....
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 راستین با چشمهای گرد نگاهم میکرد و من حیران

 . و خشک شده نشسته بودم

 صدای جیغ جیران من را به خودم آورد ، از جا



 . پریدم و درراباز کردم

هم پای او با همدوان دوان به سوی جیران رفتم،   

 به ساختمان رفتیم ... کیسه آب پاره شده بود و از

 طرفی بیهوشی مادر ، باعث شد تا دست و پایم را

 . گم کنم

 به اورژانس زنگ زده بودند ، راستین با جیران حرف

 میزد ، شوهر زن در خانه نبود و آنی هم که بود ،

 بیچاره پا نداشت ، باقی کارگرهاجلوی در جمع شده

ودند . شتابان گفتم: اورژانس و دوباره بگیرید . حالشب  

 .... خوب نیست

 جیران به صورتش کوبید و یکی از مردها شماره را

 گرفت . یاد ماشین راستین افتادم و صدا کردم: راستین

 !داخل آمد و گفت: جانم ؟ ...

 .... ماشینت .... میتونیم با ماشینت ببریمش بیمارستان-

 جیران لب زد: خطرناکه ... تا بیمارستان راه

 .... زیاده حداقل چهل دقیقه ای میشه
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 نمیدانستم چه کار کنم . کم مانده بود زیر گریه

 ! بزنم و جیران گفت: تو درسشو مگه نخوندی

 مغزم از کار افتاده بود . به ادم هایی که از الی در به

شم دوختم ریحان یک آن به هوشما نگاه میکردند، چ  



 آمد از
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گریه افتاد ، جیران سرش شدت در د جیغی زد و به  

 . را بغل کرده بود و قربان صدقه اش میرفت

 راستین با فریادی ؛ همه ی کارگرها را پراکنده

 کرد ، خودش داخل شد اما تو نیامد از همان جا

 . گفت: ماشین آماده است

- رناکه . بیمارستان دوره . بهتره مقدماتش و آمادهخط  

 کنم

 . تا اورژانس برسه

 !مسئولیت داره ها-

 نگاهی به زن انداختم . اینجا از بیمارستان دوربود اگر

 توی ماشین طوری میشد آن وقت با آن عذاب وجدان

 . نمی توانستم کاری کنم

 در چشمهای راستین خیره شدم و گفتم: مسئولیتش با

 . من

 . مطمئنم که تو از پسش برمیای خانم ماما-

 ! نگران گفتم: امیدوارم

 لبخندی به رویم زد: نگران نباش اتفاقی بیفته که میدونم

 نمیفته من پشتت هستم . االن بیست دقیقه است از

 تماس با اورژانس گذشته ... ممکنه تو جاده اتفاقی
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 .... براش بیفته اینجا تو هستی چهار تاوسیله هست

 .نگران نباش

 گفت: درسشو خوندی از پسشم برمیای . البته اگر

 !چیزی توی ذهنت باشه
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 ابروهایم در هم شد اما او لبخند زد . باید ناراحت

 میشدم اما با لحنی که شوخ طبعی درش مستتر بود

ئنم میتونی حتی اگر هیچی توگفت: تو میتونی مطم  

 ذهنت نباشه! نمیدانستم به این انرژی ای که به من

 انتقال داد االن می خندیدم یا های های به حال وروز

 . زندگی و حافظه ای که بازی درآورده بود میگریستم

 . با این وجود ، نمیتوانستم دست روی دست بگذارم

م و شنیدهذهنم از همه ی حرفهایی که با هم زده بودی  

 بودیم خالی شد ... نمیدانم حکمت خدا بود که حاال

 توی این شرایط این زن به این درد گرفتار شده بود یا

 یا هر رفتی ، آمدی هم داشت . هر روز چند نفر ...

 !میمردند و چند نفر به دنیا می آمدند؟

 پرده ها را کشیدیم ، مردها را پراکنده کردیم و جیران

و پایم جمع کردم و تک تک را از جلوی دست  

 آموزشهایی که همه اش را به یاد داشتم را میخواستم

 ... روی زن اجرا کنم
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 هرچند اگر گوش می داد، آنقدر ترسیده بود و وحشت

 کرده بود که بعید میدانستم حتی یک لغت من را هم

 . درک کند یا بفهمد

داد ریتم تنفسش عصبانی ام کرده بود ، گو ش نمی  

 دچار اختالل شده بود

 جیران را وادار کردم تا چند پارچه ی ترتمیز بیاورد و

 در صورت احتیاط چاقو را خودم روی اجاق گاز

 استریل کردم . از وسایل کمک های اولیه کمی بتادین

 و الکل و باند داشت و به نظرم کفایت میکرد . باال ی

ا تمرین کردمسرش برگشتم و با او نفس کشیدن ر  . 

 پیشانی ام را عرق برداشته بود ، با گذشت نیم ساعت

 ... از اورژانس خبری نبود

 پلکهایم را بستم ... خدا را صدا زدم . خدایی که می

 دانستم بود و همیشه هست . از رگ گردن به من

 نزدیک تر ... به عشق میان خودم وراستین قسمش

 دادم که بتوانم از پس این کار بربیایم. از پس به دنیا

 ....آوردن بنده ی خودش
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 ...من به حکمت اعتقاد داشتم به قسمت هم همینطور

 ریحان از شدت درد به گریه افتاده بود. سرم را باال

 گرفتم



 پرده تکان می خورد ... الی پنجره کمی باز بود ، به

ده ها که روی دیوار افتاده بودند و مثل یکسایه ی نر  

 صلیب بودند نگاهی کردم و رو به ریحان گفتم: گریه

 نکن عزیزم به حرفم گوش بده . از پسش برمیای تو

 . اصالنگرانی نداره ....

 ....میان گریه هایش ناله زد: خانم دکتر دارم میمیرم

 نمیمیری عزیزم . این طبیعیه ... فقط سعی کن-

شینفس بک . 
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 . با هم تمرین کردیم ... یاد گرفته بود

 :پلکهایم از بی خوابی میسوخت اما لبخند زدم و گفتم

 .... افرین دختر خوب

 صدای هق هقش بلند شد ، صدای هق هقش ، اهنگ

 . گریه اش... من را یاد گریه ی ماریا می انداخت

از سایه یپرده تکان می خورد و صیلب روی دیوار   

 نرده های پنجره و خورشیدی که با سخاوت می تابید

 باعث لبخندم شد ... یک گردنبند نقره ای صیلب در

 گردن زیبایش میدرخشید . وقت هایی که بابا می آمد یا

 صدای چرخش کلید می آمد،گردنبند را توی لباس فرو

 میکرد و آن شب؛ قدرتنمایی کرده بود و گردنبند روی

 لباسش بود



 ... برقش چشم را میزد بی اراده ناله زدم : مامانم

 صورتم یک آن یخ زد : سیرون آقجیکس "دختر

 "قشنگم

 : در گوشم صدای خوش اهنگش نشست

 ....کس

 " ا م سیروم  کز آقجی  "دوستت دارم دخترم

 ریحان دستم را گرفت لب زدم: با تمام قدرتت ... یه

 . زور دیگه تمومه
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 به حرفم بها داد و با تمام قدرتش زور زد . یک لحظه

 از جلوی چشمهایم صورت مادرم خندان رد شد ،

 دست ریحان را گرفتم و با آرامش گفتم: دیگه تمومه

 ... یکی دیگه ....
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 نوزاد کوچک، توی دستهایم ُسر خورد ... از دیدن

بخندی زدم ، ریحانجسم کوچکش میان انگشتهایم ، ل  

 یک نفس عمیق کشید و همان لحظه صدای آمبوالنس

 : آمد . نوزاد در بغلم گریه میکرد و من فکر کردم

 !هرگز برای انتقام پیش راستین حکمت نیامده بودم

 ! صدای گرفته ی ریحان آمد: سالمه

 صدای جیغش که در فضا پیچید خندیدم و گفتم

 : - achkd luysچشمت روشن" " !



یحان نگران پرسید: چی ؟ر  

 به تالفی ترکی حرف زدنتون ! به ارمنی گفتم-

 .... چشمت روشن

 بچم سالمه ؟-

 ... آره خدا روشکر. یه پسر تپل سالم-

 یک نفس راحت کشید و لبخندی بهم زد وگفت: خدا

 خیرت بده خانم دکتر. هرچی دردم بیشتر میشد فقط تو

ت بشیرو دعا کردم . به خدا دعات کردم خوشبخ  ! 

 ... الهی هرچی از خدا میخواهی خدا بهت بده

 !با خنده گفتم: من دکتر نیستم

 البته در دل زمزمه کردم : خانه خراب کن و تالفی

 !کار هم نیستم
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 فقط امده بودم تا حرف و نجوای ماریا ... مادرم را

 . به گوش آدم ها برسانم ... که عشق حرمت دارد

 حتی وقتی که توی صورتش در صفحه ی تلویزیون

 تف انداخته بودم ، فقط عصبانی بودم چون فهمیده بودم

 رویا انصاری مادر مردی است که به محض اینکه

 اولین بار چهره اش را در قاب تلویزیون دیدم شیفته ی

که من را درگیرچهره اش شدم و کم کم منشش بود   

 خودش کرد و حتی همان موقع هم نتوانستم زیاد دوام



 .... بیاورم و تلویزیون و عکسهایش را بغل زدم

 تیم آمبوالنس ، در را گشودند ، سرم به سمت در

 چرخید ، از دیدن نوزاد پسری که در بغل داشتم ،

 لبخندی زدند و جدا کردن بند ناف را به عهده ی

ه سختی با فشاری که افتاده بود ازخودشان گذاشتم . ب  

 ... جا بلند شدم . زمین و زمان دور سرم میچرخید

 جیران طوری من را بوسید و بغلم کرد و دستم را

 بوسید که از خجالت آب شدم . ثانیه ای توی بغلم نگهش

 !داشتم و گفتم: خدا روشکر از پسش براومدم

- خدا هم خدا خیرت بده خانم دکتر . خدا تو رو رسوند .  

 اقا راستین هم تو رو خیر بده . الهی عاقبت بخیر بشین
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 دعای یه مادر و یه بچه تا ابد پشت سر شماست . قابل

 .... باشم دعای خیرم همیشه برای شماست
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 حال عمومی فرزند و مادر خوب بود، با برانکارد به

، راستین یکی را همراه جیران باآمبوالنس منتقل شد   

 عابربانکش راهی شان کرد، دیگر هیچ جانی برایم

 . نمانده بود

 صدای پایش امد در چهار چوب ایستاد و گفت: غذا

 رو گذاشتم گرم بشه .... گرسنه ات نیست ؟ خوبی؟

 نگرانم بود ... و چقدر دوست داشتم که با همه ی



انم است چوندلخوری هااما احترامم را دارد و نگر  

 باور دارد این مشکل میان ما حل میشود

 دیگر راز چشمهای سیاهش را فهمیده بودم بی تفاوت .

 نبود ... فقط نگاهش اینطور نشان می داد که خیال کنم

 . بی تفاوت است و بی اهمیت بودن یک ماسک بود

 یک گارد دفاعی !!! میترسید از من؟! از رفتن من؟! و

 از دژ غرورش دفاع میکرد ؟! حق داشت . به او حق

 میدادم و من هم سبک دفاعی خودم را داشتم . اما حال

 چشمهایش بی تفاوت نبود که اگر بود این صدای نگران

 این لحن نگران پس از کجای حنجره اش تولید ...

 میشد؟

 ....چه خوبه تو میتونی باعث تولد یه زندگی باشی_
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 انگار نه انگار ساعتی پیش ما داشتیم بر سر چه

 . بحث میکردیم

 لبخندی زدم و گفت: موهات خیسه سرما

 ...میخوری

 ممنون که با وجود خاکسپاری مادرت ... مراسم _

 رو عقب ننداختی ! خدا رحمتش کنه . از خدا میخوام

 ... که روحش آمرزیده بشه

ین مدت دست حمایتتو از روی شونمممنون که ا  



 ...برنداشتی

 ممنونم که اجازه ندادی آدم های دیگه ای اذیتم کنن که

 ....تنها کسی که حق داره اذیتم کنه تویی

 ... هرچند که ازت عصبانی ام! اما

 اما چی؟_
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 ... من برای انتقام و کینه دوزی نیومدم سراغت-

عقد پدرمه . ولی .... ولی فقط میدونستم مادرت  

 .... میخواستم زندگی مادرم نمایش باشه ... یه فیلم

 مادرم

 روزهای آخر با خدا قهر کرده بود. میخواستم قصه اش

 به گوش خیلی ها برسه ... اول میخواستم رمانش چاپ

 بشه ولی مجوز نگرفت... بعد فکر کردم شاید از تئاتر

 ... سینما ... و

 و چی؟-

 :نفس عمیقی کشیدم

 . استاد اذرخش تو رو معرفی کرد تا بیام سراغت-

 گفت تو میتونی کمکم کنی ! به روح مادرم قسم برای

 اینکه ابرویی ازت ببرم نیومدم پیشت . چنین قصدی

 نداشتم ! هیچ وقت . یعنی تا جایی که یادم میاد نداشتم

 مطمئنم ....



یزی بهکه نداشتم حتی اگر دیگه بیشتر از این چ  

 !خاطر نیارم

 : با اخمی پرسید

 چی یادت اومده؟-
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 سینه ام پر درد بود و فشارسنگینی را حس میکردم ،

لحظه ی-با بغضی که در گلویم نشسته بود گفتم:   

 ... مرگ مادرمو

 . توده بزرگتر و حجیم تر شد

 درچشمهایم اشک جمع شد و در صورت راستین زل

 زدم

: حتی وقتی داد میزد خدا تو و رویا رو لعنتگفتم  

 کنه! یه لحظه هم قبال به خاطر اوردم که ...دارم

 ! تصویر تورو توی تلویزیون می بینم

 مکث کردم و پرسید: و اون موقع چی میشه؟

 :آهی کشیدم روی گفتن حقیقت را نداشتم و فقط گفتم

 خیلی ازت شاکی و عصبانی ام ! ... و شبی رو به یاد

وردم که کتاب دیوار و بهت دادم تا بخونی ! و تو هیچآ  

 کدوم از این یادآوری هام از این تصمیمی که تو ازش

 . حرف میزنی هیچ خبر و ردی نیست راستین

 چند ثانیه میانمان سکوت برقرار بود . هردو



 . داشتیم جزییات پیش آمده را مرور میکردیم

دارم خیلی لبخندی به رویش زدم و گفتم: خیلی دو  ست  

 زیاد راستین . تو با وجود این فکر اما همچنان پای

 ! من موندی راستین
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 یک بازدم عمیق از سینه بیرون داد و سخت بود اما

 گفتم: تو اما ... یعنی.... اگر بخوای تا من... از

 زندگیت برم

... 
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 گناه یکی دیگه رو پای من ننویس.... که من گناه

 مادرتو

 . پای تو نمینویسم

 آب دهانم را قورت دادم و گفت: مادرمو ببخش ! دستش

 .... از دنیا کوتاهه

 من اونو مقصر مرگ مادرم نمیدونم راستین من هیچ-

 وقت مادر تو رو به تنهایی مقصر نمیدونم . مادر تو

ه مند یا آوار روی زندگیهرچقدر هم به پدر من عالق  

 ...ما

 ... اما این پدرمم بود که دست ر د به سینه اش نزد

 !من پدرمو بخشیدم ... مادر تو هم حتما بخشیدم

 یک نفس راحت از سینه بیرون داد و گفتم: مادر من



 خفه شد . بهش اکسیژن نرسید ... چون بابام روسری

 رو دور گلوش سفت و سخت گره زد و من هرچی

  کردم قبول نکرد! حتی پدر و مادرم به خاطرتقال

 خیانت هم دعوا نکردند

 به خاطر صلیب توی گردن ماریا بود! پدرم داد ...

 میزد و بهش میگفت مرتد ! همه چیز اون شب باهم
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 اتفاق افتاد ... از جنگ سر ورود یه زن تا ... تا اعتقاد

 و باور مادرم

چیزها رو به خاطر اوردم اما یادممن همه ی این   

 نمیاد که دلم خواسته از پسر زنی انتقام بگیرم ! که

 هیچ نقشی توی زندگی من نداشت .... من

 !اصالچراباید چنین کاری بکنم؟
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 لبخندی به رویم زد و گفت: خوشحالم چنین تصمیمی

و به نداشتی ! هرچند که هنوز به طور کامل همه چیز  

 ! یاد نیاوردی

 آهی کشیدم و گفتم: هنوز یادم نیست چطور جنازه ی

 مادرم و از خاک کشیدم بیرون یا چطور بهنام تهدیدم

 کرد

 .... زمان عقد .. کی عقد من و بهنام رو خوند یا ..

 .... مغزم تیر کشید و بی اراده گفتم: آخ .... سرم



 .کافیه .من جوابمو گرفتم _

 مطمئنم اگر چیزی بیشتربه یاد بیارم ، باز اون-

 تصمیمی که تو ازش حرف میزنی توی ذهنم نبوده و

 . نیست! لبخندی زد

 نگاهش کردم به صورت جذاب و مردانه ، نگاه نافذ و

 چشمهای عمیقش... با صدای آرامی پرسیدم: روز

 اولی که توی بیمارستان با اون حال اومدی تو... من

 .... بهت گفتم شما

 لبخندی زد و میان کالمم گفت: فکر کردم همش بازی

 بود وگرنه انقدرها هم خشن نیستم و به قول هام عمل

 میکنم . اخم کردم ولب برچیدم : حتی اون موقع هم
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 . نباید بهم شک میکردی . من دوست دارم راستین

 . خیلی دوست دارم
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  احساسم بهت احساس یه طرفدار به بازیگرقبال

 محبوبش بود ... از مدل حرف زدنت ... مدل

 بازیگریت ... از شخصیتت توی برنامه های تلویزیونی

 . از دغدغه هات خوشم میومد ... حاال خودتو شناختم

 تو یه آدم رو راستی ... یه عالمه سعی میکنی کمک

من چطور کنی مهربون باشی... خطاهاتو جبران کنی  

 !میتونم با تو انقدر بی رحم باشم ؟



 دوست دارم و خوشحالم که بی رحم نیستی آهوی من-

 چه منی انتهای آهو آورد . راحتم کرد و نفس راحت .

 . کشیدم

*************************** 

 ... نور.. صدا ... دوربین*

 ... حرکت

 منشی صحنه کالکت کوچکی که در دست داشت را

 مقابل صورتم گرفت و تقه اش را درآورد . به راستین

 حکمت که در مقام کارگردان شاهد اولین سکانس از

 فیلم سینمایی ام بود ، نیم نگاهی کردم و در لنز
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 دوربین زل زدم و با نهایت قدرتی که میتوانست

 :درکالمم جاری باشد دربرداشت اول سکانس اول گفتم

مه چیز و به خاطر آوردم ؛من اومدم تا زندگیتومن ه  

 ازت بگیرم چون مادر عوضی تو زیر پای پدرم نشست

 ... و زندگی منو ازم گرفت ! خوشی هامو ... عشقمو

 مادرمو ، محبت پدرمو ! من یه قاتل و بخشیدم اما

 نتونستم تو رو ببخشم . تو باید تقاص مادرتو پس
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تقاص زندگی از دست رفته ی منو پس بدی بدی...  ! 

 ... زندگیتو ازت گرفتم

 از بابتش نه پشیمونم نه ناراحت . حتی حاال ... حاال



 که شیفته ات شدم ... عاشقت شدم ... حاضرم برات

 .... بمیرم ! صدایش آمد : کات

 با وجود گریم و لباسی که به تن داشتم ، نگاهی به

یتور خیره شده بود ، صدایمچهره اش انداختم ، در مان  

 در فضا پخش شد ، لبخند رضایت بخشی به لب داشت

 ، خدا خدا میکردم تا برداشت تکرار نشود ، بهش گفته

 بودم دلم میخواهد آنقدر قوی ظاهر شوم که در یک

 برداشت همه

 فیلم را پیش ببریم ، فیلمی از ماجرای زندگی من ، البته

ه که هیچ کس قراربازنویسی از قصه ی زندگی من ک  

 نبود ازش مطلع شود میخواستم نوع دیگری از خودم را

 جلوی دوربین ببرم یک آهوی وحشی انتقام جو ! همان

 چیزی که راستین خیال میکرد هستم و نبودم ... و این

 ... بزرگترین چالش من در اولین کار حرفه ای ام بود

 مخصوصا با آن کارگردان سختگیر که نفسم را می

 .برید و این تازه شروع ماجرای ورود من به سینما بود
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 1399. مرداد
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