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هوا کم کم در حال تاریک شدن بود. همیشه این هوا را 

دوست داشتم. گرگ و میش با سرمای نه چندان شدید. 

کال زمستان را بیشتر از فصل های دیگر  دوست داشتم.  

که همیشه فکر  شاید یک دلیلش لباس های زمستانی بود  

می کردم آدم با این پوشش خوشتیپ تر می شود؛ شاید  

هم در این لباس های زیاد و پرحجم، بیشتر احساس 

 امنیت می کردم.

داشتم فکر می کردم. به کاپشِن بلند و کلفتم که مثل اکثِر  

لباس های دیگرم به رنگ مشکی بود. عاشق این رنگ  

داشتم. ولی بیشتر   بودم. البته خاکستری را هم دوست

خاکستری استفاده می   برای لباس های خانگی از رنگ

 کردم. 

داشتم به چه چیزهایی فکر می کردم. به تی شرِت  

خاکسترِی اسپرتم که با شلوار گرمکِن خاکسترِی پررنگ  

ترم ِستِشان می کردم و کلی احساس خوشتیپ بودن بهم  

مدام در آینه ی قدِی اتاقم خودم را با آنها   دست می داد و

 برانداز می کردم. 
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سرم درد می گرفت از بس که فکر می کردم. حتی به  

 این که چرا آنقدر فکر می کنم هم، فکر می کردم... 

 

صدای بوق ماشین مرا از دنیای افکارم بیرون کشید.  

. حتی در انتخاِب رنگ هم  پراید خاکسترِی محمد بود 

یمان یکی بود. باید سریع سوار ماشینش می شدم  سلیقه ها

 چون محمد از فِس بودن خوشش نمی آمد. 

 

 _ سالملکم

 _ سالم عزیزم 

  

بوی آشنا می داد. خودم یک ماِه پیش این ادکلن را برای  

تولدش خریده بودم. تا آن موقع فقط یکی دو بار از آن  

استفاده کرده بود. نمی دانم چرا از چیزهایی که من  

استفاده  ایش می خریدم زیاد خوشش نمی آمد یا ازشانبر

کرد. جراَت پرسیدن هم نداشتم. زیاد از جواب دادن نمی 

 خوشش نمی آمد... 

 



 

5 

 

                                                       آن سوی من

 

 _ ساکتی 

 

ساکت نیستم. در سرم مدام در حال حرف زدن با خودم  

هستم. نمی دانست بعضی وقت ها چقدر کالفه کننده می  

 م! شود. البته گاهی هم از آن لذت می برد 

 

 _ چی بگم، چه خبر؟

_ باز پرسید، خبری باشه خودم میگم دیگه... چه خبِر  

آخه، از صبح در حال چرخیدن با این لگنم، زودتر باید  

 عوضش کنم

 _ ایشاهلل زودتر پول میاد دستت عوضش میکنی

 _ کدوم پول مثال؟ دلت خوشه ها بخدا

 _ خب مگه نگفتی بابات قراِر واست جور کنه؟

تومنه، به درِد عمه اش  ۸،   ۷اووووه اون که کال _ 

 میخوره
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_ خب اون بنده خدا هم داره سعیشو میکنه دیگه، گناه  

 داره اینجوری نگو

 _ به تو چه اصال، خودم یه کاریش میکنم 

 _ باشه عزیزم 

_ تو یه آژانِس در اختیار داری دیگه، حاال یا این ماشین  

 یا هر چی دیگه 

 داری لطف میکنی _ اینجوری نگو، تو 

 _ باشه بابا باشه 

 

بعضی وقت ها دلم می خواست با مشت بکوبم در  

صورتش. شاید هم دلم می خواست یک چاقو بردارم و 

راست فرو کنم در شکمش. نه نه! به نظرم بهتر بود   یک 

یک راهی پیدا کنم که بتوانم دهاِن گشادش را ببندم.  

سوزن   اصال چقدر خوب می شد می توانستم با نخ و

دهانش را بدوزم تا خفه شود و دیگر صدایش را نشنوم.  

مدام در حال تحقیر و توهین بود. خب چرا با من مانده 
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بود اگر دوستم نداشت؟ مگر زورش کرده بودم که هر  

 روز بیاید دنبالم؟ خب نمی آمد... 

 

 _ چته باز ساکت شدی

 _ داشتم فکر می کردم 

 _ باز از اون فکرای چرت و پرت؟! 

تو که نمیدونی راجع به چی دارم فکر میکنم، چرا  _ 

 اینجوری میگی 

_ ولش کن اصال بابا، باید ماشینو ببرم تعمیرگاه، 

 میرسونمت خونه بعدشم خودم میرم 

 _ خب منم باهات میام اگه میخوای

نمیادا، صدتا مرد  _ پاشی بیای تعمیرگاه؟ میدونی خوشم

 م نکردهاونجاست تو یه دختر چی بگی اون وسط، الز

 _ چشم  
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لعنتی خوب بلد بود دلم را ببرد. عاشِق غیرتی بازی  

هایش بودم. اصال بخاطر همین امر و نهی کردن هایش  

و تعصباِت گاه و بی گاهش عاشقش بودم. همیشه مواظبم 

بود و حواسش به من بود. از من مراقبت می کرد، 

 داشتم...  چیزی که بهش احتیاج

 

حواسم بود در را آهسته ببندم تا   از ماشین که پیاده شدم،

مجبور نشوم دوباره غرهایش را بشنوم. دوست نداشتم با  

دعوا و اعصاب خوردی از هم جدا شویم. معموال هم  

قهر می کرد و سخت می شد آشتی اش داد. من هم که  

 دل نازک و همیشه ی خدا دلتنگ... 

 

 

هنوز نرسیده، شروع کرده بودند. همین جوری اش هم  

اشت می ترکید از خستگی و درس های مسخره و سرم د 

بدتر از آن حرف های صد من یک غاِز محمد، دیگر  

حوصله ی غرولندهای مادرم و مسعود را نداشتم. یکی  
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نبود که به این شازده بگوید اصال تو را سننه که در همه  

ی زندگِی من دخالت می کنی؟ مگر این خانه بزرگتر  

رف زدن می داد؟ کاش نداشت که به خودش اجازه ی ح

این یکی هم مثل مرجان زودتر ازدواج می کرد و 

شدم. همیشه همین  رفت تا من یکی حداقل راحت می می 

طور بود. یک وری لم می داد روی مبل و با گوشی ای  

 بازی می کرد. بیچاره مادر و پدرم، از دسِت این یک 

 القبا چه ها که نکشیده بودند!

 

 نم کیمیا خا  _ علیک سالم 

 نبود _ سالم مامان ببخشید حواسم

_ اتفاقا حواستم بود منتهی طبق معمول دسِت پیشو 

 گرفتی که پس نیوفتی 

 _ وا چه ربطی داره؟ 

_ دیر میای قیافه هم میگیری که کسی بِت نگه کدوم 

 گوری بودی

 _ برو بابا تواَم
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 _ مثه آدم حرف بزن بچه 

صدای _ شماها مثال خیلی خوب حرف میزنین؟ 

 دعواتون تو کوچه بود 

 _ به تو چه 

 

سعی می کردم محلش نگذارم. بدون آن که جوابش را  

بدهم به اتاقم رفتم. از این که هرجور دلش می خواست 

با من حرف میزد و مادرم هم چیزی نمی گفت، لجم می  

گرفت. حتما این کارش به نشانه ی تایید رفتاِر مسعود 

 بود دیگر!  

. اگر بود حتما یک تَشری به مسعود  صدای پدرم نمی آمد 

میزد که با خواهرت درست حرف بزن. وای که چقدر  

دوستش داشتم. در آن خانه فقط پدرم مرا درک می کرد  

 و دوستم داشت.

 

 _ مامان بابا کو؟
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_ نیومده... دستاتو بشور کیمیا همین جوری تو خونه  

 نچرخ 

 _ باشه باشه 

 

جور با لباس  حوصله ی خانه را اصال نداشتم. همین

را انداختم روی تخت. دلم می خواست در  های تنم خودم 

همین وضعیت بخوابم و فردا صبح با صدای زنِگ محمد  

از خواب بیدار شوم. سخت بود زندگی کردن با کسانی  

که من را نمی فهمیدند. ولی محمد خوب مرا می فهمید.  

 البته بعضی وقت ها... 

می خواست سر خودم داد    دوباره با خودم دعوایم شد! دلم

بزنم و به خودم بگویم بس کند دیگر و ساکت شود، 

 مغزم استراحت کند!   باشد. بگذارد کمی  بگذارد سرم آرام

ولی فایده ای نداشت. این صداها در سرم یک طرف،  

 دعواهای ناتماِم مسعود و مادر هم یک طرف...

 

 _ کیمیا 
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 _ بله مامان؟

 _ بیا سفره پهن کن

 خستمه بابا، دانشگاه بودما _ من که 

 

یک لحظه ترسیدم. دلم می خواست سرش فریاد بزنم و  

بگویم گورت را از اتاقم گم کن. پسره ی بیشعور! همین  

جور با لگد در را باز کرده بود و وارد اتاقم شده بود. با 

 گفت آدم یک هو سکته کند از ترس. خودش نمی

 ر می کرد! حتما باز خمار شده بود که این طوری رفتا

 

 _ چه خبرته مسعود؟  

 _ کدوم گوری بودی؟ 

 _ بابا دانشگاه بودم چت میشه یهو

 کن  _ کری مامان صدات میکنه، پاشو برو سفره رو پهن

 حداقل   _ باشه االن میرم بزارید لباسامو عوض کنم 
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 _ یاال 

 

نمی خواستم با او بحث کنم. وقتی اینجوری می شد، 

دعوایمان شد و مرا گرفت  ترسناک بود. یک بار با هم 

همین کار را   به باِد کتک! خب می ترسیدم دوباره هم

بکند. همیشه با خودم می گفتم یک روز کلِک این آقا  

کنم و خودم و مادر و پدرم را راحت  مسعود را می

کنم. البته نرگس را نه  کنم. نرگس را هم راحت میمی 

 ولش کن، حتما خودش می خواست که با همچین آدمِ 

 مزخرفی نامزد باشد. پس بگذار عذاب بکشد... 

 

همیشه سفره پهن کردن برایم سخت بود. بخاطِر 

وسواسی بود که داشتم. از نظِر من همه چیز باید مرتب  

و منظم می بود. حتی سفره پهن کردن! برای پیدا کردِن 

قاشق و چنگال های ست و ظروفی که حتی شده گل 

صیبتی که نمی کشیدم. دلم  هایشان شبیه به هم باشد، چه م 
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می خواست این وسواس را ترک کنم ولی نمی شد. ترِک  

 عادت برایم سخت ترین کاِر دنیا بود.

مشغول کار بودم که صدای پدرم را شنیدم. نمی دانید 

شنیدن صدای گرِم پدرم، چقدر برایم دلنشین بود. احساس 

می کردم تنها کسی که در دنیا قضاوتم نمی کند و دوستم 

دارد، فقط اوست! یک صدایی یک حسی مدام در سرم  

به من می گفت که تماِم آدم های اطرافم پشت سرم حرف  

می زنند و قضاوتم می کنند. این که دوستم ندارند را با  

تمام وجودم احساس می کردم. اصال انرژی شان را می  

گرفتم. برای همین هم ازشان بیزار و فراری بودم. شاید 

 م همین طور... حتی از محمد ه 

 

 _ سالم بابای قشنگم خسته نباشی

 _ سالم دردونه، مامانت اینا کجان؟

_ مامان که حیاط پشتیه داره لباسارو جمع میکنه،   

 شازدتونم تو اتاقش البد، با هم دعواشون شد باز

 _ ای بابا از دسِت اینا 
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جعبه ابزاِر کارش را از دستش گرفتم و گذاشتم یک  

آنقدر با محبت و خون گرم بود که   گوشه ی آشپزخانه.

  موقع حرف زدن با من، حتی وسایلش را روی زمین 

 نمی گذاشت تا حواسش پرِت چیز دیگری نشود.  

همین جور که وسایِل شام را آماده می کردم، نیم نگاهی  

هم به پدرم داشتم. خستگی از سر و رویش می بارید.  

رنگ و  روی مبل سه نفره ی قهوه ای رنگمان که دیگر 

رویی نداشت، نصفه و نیمه لم داده بود. معموال دوست 

نداشت کسی خستگی اش را ببیند. حیِف این پدر که بچه  

 هایی مثل ما داشت... 

 

 _ سالم حاج احمد آقا خسته نباشی

 _ علیک سالم کتی خانم، خسته که دشمنه 

_ اون که صد البته، کیمیا پس هنوز پهن نکردی که  

 سفره رو

 دیگه مامان پهنه، حواست نیستا _ اینا 
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 _ پس دیس برنجش کو؟ قابلمه ی خورشتی 

 _ بجز اونا بقیه اش حله، اونارم االن اکی میکنم

 _ نمی خواد خودم االن غذارو می کشم 

 

بعد از پدرم، تنها چیزی که در این خانه دوست داشتم، 

رابطه ی عمیق و دوستانه ی حاج احمد آقا و کتایون 

تاِن عشق و عاشقی شان در جوانی را همه  داس خانم بود. 

ی اهالِی بخِش کوچکشان می دانستند. این که بعد از سی  

و چند سال زندگی، هنوز هم بدون هم ناهار و شام نمی  

خورند، یعنی عشقشان واقعی بود. پس چرا ماها اینطور 

 نشدیم؟!

 

 بابا  _ سالم

 _ سالم بابا جان خوبی؟

 _ اِی، اگه بذارن

 انقد با مادرت کل کل نکن مسعود، گناه داره _ 
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 _ باشه بیخیال 

 _ رفتی مغازه ی آقا کرمی بابا جان؟

 _ نه فردا میرم 

 _ خیله خب ولی برو بابا، خوبه کارش 

 _ باشه میرم، فعال که فقط گشنمه

 

از بیخیالی اش لجم می گرفت. پدر بیچاره ام این همه  

نداخت، آن وقت  برای این یک القبا به این و آن رو می ا

شازده حتی پیشانی اش عرق نمی کرد که برود ببیند  

اصال آن کار چه هست! انگار نه انگار با آن مادمازل 

 قرار و مداِر عروسی اش را هم گذاشته بود.  

نگاهش را روی خودم حس می کردم. می توانستم  

احساس کنم چقدر از من بدش می آمد و دلش می  

حتما پیش خودش می گفت    خواست سر به تن من نباشد.

این دختره دیوانه است که بعضی وقت ها توی اتاق با  

خودش حرف می زند یا بلند بلند فکر می کند. البته من 
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هم دقیقا همین حس را در موردش داشتم. خودش هم  

 وقت هایی که روی هوا بود، دقیقا همین طور می شد. 

 

 _ کتی خانم نشستیم سِر سفره ها، بیاین شما هم

 _ این ته دیگش رو دربیارم میام، سفته یکم 

 _ تشریف بیار من خودم در میارم ته دیگشو، شما بیا 

 

طبق معمول از خوش اخالقِی پدرم سواستفاده کردم و  

 خواسته هایم را ردیف کردم. 

 

 _ بابایی این قضیه ی لپ تاپ ما به کجا رسید؟

_ باز خودشو لوس کرد، واسه عمه ات میخوای لپ  

 تاپ؟! 

به تو چه مگه با تو بودم؟ خدارو شکر بخدا که محتاج   _

 تو یکی نیستم 
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مادرم همین طور که قابلمه ی برنجی را کنار سفره می  

گذاشت، با جر و بحِث من و مسعود شروع کرد به  

غرغر کردن. البته حق هم داشت. بیچاره را می دیدم.  

خم خم راه می رفت دیگر و پا درد امانش را بریده بود. 

ن وقت پسرش که باید عصای دستش باشد فقط عذابش آ

 می داد!

 

_ چقد دعوا میکنید آخه شما دوتا، خستم کردین، باباتونم  

 که انگار نه انگار اصال

_ برادر خواهرن دیگه ولشون کن خودشون از پس  

 خودشون برمیان

_ تو که نیستی تو خونه، من دیوونه میشم، این خانم از  

 ین آقا هم فقط شده مایه ی عذابصبح میره شبا میاد، ا

 _ اَی بابا من چیکاِر تو دارم باز شروع کردی 

 _ از بس اون زهِر ماریو میکشی دیوونه شدی

 _ ولم کن بابا میخوام شام بخورم
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نیامد من هم مثل   چهره ی درهِم پدر را که دیدم، دلم

مسعود با مادرم یکه به دو کنم. جوابش را ندادم و سرم  

انداختم پایین و شامم را خوردم. از لپ تاپ هم دیگر  را 

 حرفی نزدم... 

 

 

شام را که خوردیم، بی سر و صدا و بدون آن که مادرم  

چیزی بگوید، سفره را جمع کردم. چون پدرم عادت 

داشت آخِر شب چای بخورد، آب را هم گذاشتم بجوشد و 

 بعدش به اتاقم رفتم.  

لحظه همان جا پشِت در  در اتاقم را که بستم، برای چند  

ایستادم و اتاقم را برانداز کردم. مثل همیشه مرتب و  

منظم بود. همه چیز سِر جای خودش بود. به جز کوله 

پشتی ام که از سِر بی حوصلگی کناِر تخت انداخته 

بودمش و از زیِپ نیمه بازش سیِم شارژرم بیرون افتاده 

غضم  بود. همین هم عصبی ام می کرد. ناخوادآگاه ب
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ترکید و اشک هایم سرازیر شدند. همان طور که ایستاده 

بودم اشک می ریختم. کوله ام را مرتب گذاشتم کناِر  

کمدم و چراغ را خاموش کردم و با سرعت رفتم روی  

تخت دراز کشیدم. اصال نمی دانم چه می شد که یکهو  

گریه ام می گرفت. از نامرتب بودِن کوله ام؟ از حرف  

 این که کال آدِم بدبختی بودم؟!  های مسعود؟ از

خواهد  دلیلش را نمی دانستم، فقط می دانستم که دلم می

گریه کنم! پتو را با دندان هایم آنقدر محکم می گرفتم که  

صدای هق هق هایم بلند نشود. از این که نمی دانستم 

 گرفت!کنم، بیشتر گریه ام می چرا دارم گریه می 

مدام در دلم به خودم بد و بیراه می گفتم. آخر چه مرگم  

بود که این قدر حساس و عصبی بودم. چرا این قدر سِر  

هیچ و پوچ کالفه می شدم و به هم می ریختم و مدام  

شدم! می  کردم و از زندگی خسته و سیر می گریه می 

دانستم مشکِل بزرگی دارم. آنقدر بزرگ که حتی نمی  

ف زد. این که این همه در سرم  شود در موردش حر

صداهایی می شنیدم که عذابم می دادند. انگار کسی مدام  

با من حرف می زد و حتی شاید من را کنترل می کرد.  
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کسی من را می دید و به دیوانه بازی هایم می خندید. 

اصال شاید همان لحظه هم داشت به من می خندید. به  

و در عالِم خیال به  دختری دیوانه که همیشه توُهم می زد 

 سر می برد... 

از آن   دلم می خواست با محمد حرف بزنم. شاید کمی 

حال در می آمدم و آرام می شدم. شاید هم دلم می  

خواست با محمد به هم بزنم. فکر می کردم اصال 

حوصله اش را ندارم. از او خسته شده بودم. از حرف  

ست هر های تحقیر آمیزش خسته شده بودم و دلم می خوا

  چه از دهانم در می آید به او بگویم. 

 نمی دانم دلم می خواست چه کار بکنم. بهتر بود یک 

 خوردم و تخت می خوابیدم تا به هیچ قرِص آرامبخش می 

که   چیزی فکر نکنم. از فکر کردن خسته بودم. از این

مجبور بودم مدام در سرم حرف بزنم و فکر و خیال کنم.  

 من را مجبور به حرف زدن می کرد.  نمی دانم چه کسی 

 باز هم به یک نقطه خیره شده بودم. همه اش خیال می 

کردم کسی در آن جا ایستاده و نگاهم می کند. نمی  
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دانستم کیست یا چیست. فقط با تماِم وجودم سنگینِی  

 نگاهش را روی خودم احساس می کردم. 

یک آن ترسیدم. سراسیمه رفتم چراغ را روشن کردم.  

سم کم نشد. با عجله به سمِت دستشویی رفتم تا صورتم  تر

را بشویم و بعدش بروم و به بهانه ای کناِر بابا و مامانم  

 بنشینم.  

حتی می ترسیدم در آینه ی دستشویی خودم را نگاه کنم.  

اگر وقتی داشتم صورتم را می شستم و چشمانم بسته  

 بود، یکهو سرم را بلند می کردم و کِس دیگری را در

 آینه می دیدم، چه؟ اگر یک نفر پشت سرم بود...؟! 

با خودم گفتم عجب غلطی کردم به آن نقطه خیره شدم!  

باید با هر روشی که می توانستم ذهنم را از آن جفنگیات  

 کردم...خالی می 

 

 

نور خورشید از الی پرده، وارد اتاق شده بود و مستقیم  

با این که پنجره  چشماِن نیمه باِز من را نشانه گرفته بود.  
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کمی باز بود ولی هیچ بادی نمی وزید. با این حال 

سردِی هوا را احساس می کردم. حوصله ی این را  

نداشتم که بلند شوم و پرده را بکشم و پنجره را ببندم. دلم  

می خواست همینطور روی تختم دراز بکشم تا شاید 

دوباره خوابم برود. ولی یک حسی به من می گفت که  

 برف آمده و روی زمین نشسته است. دیشب 

. باورم نمی شد  گوشی را برداشتم و ساعت را نگاه کردم

تا این ساعت خوابیده باشم. تقریبا لنِگ ظهر بود و من 

برای اولین بار نیمه شب از خواب بیدار نشده بودم و 

یک راست تا خوِد ظهر خوابیده بودم. حتما بخاطر 

خیال کرده بودم که دیر  خستگِی دیشب بود. آنقدر فکر و 

 وقت خوابم برده بود.  

خبری از محمد هم نبود. معموال صبح ها که بیدار می  

شد اولین کاری که می کرد صبح بخیر گفتن به من بود.  

رفتم پیام هایمان را چک کردم ولی از دیروز با هم  

حرف نزده بودیم. حتی دیشب شب بخیر هم نگفته بودیم.  

کرده باشیم. مهم نبود. خودم بهش  یادم نمی آید که قهر  
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پیام دادم که به این بهانه آماری هم بگیرم ازش که  

 کجاست و چه کار می کند. 

صدای مادرم را از دور شنیدم که اسمم را صدا می زد.  

حتما صبح به اتاقم آمده بود که دِر اتاق باز بود. از این  

کار متنفرم. دوست ندارم وقتی صبح ها از خواب بیدار 

 ی شوم، سر و صدایی وارد اتاقم شود! م

آنقدر جوابش را ندادم که خودش آمد و در چهارچوب در  

 ایستاد.

 

 _ بیداری؟

 _ سالم صبح بخیر، آره االن بیدار شدم

 _ سالم عزیزم، پاشو ببین چه برفی اومده

 _ خدایی؟ ایول، همش حس میکردم برف اومده باشه ها 

 زمین _ آره خیلی قشنگ شده، نشسته رو 

 _ چه خوب  

 _ آره پاشو نگاش کن
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 _ بقیه کجان؟

_ بابات که صبح زود رفت سِر کار، مسعودم رفت  

 بیرون

 _ توی این برف؟ 

 _ تو رو بیدار نکردم گفتم حتما دانشگاتون تعطیله

 _ اصال کالس نداشتم امروز

 _ خیله خب پاشو بیا صبحونه بخور

 

تم. این چقدر خوشحال شدم. چقدر من حِس ششم قوی داش

 را همیشه می دانستم. 

گوشی ام زنگ خورد. محمد بود. هم حوصله اش را 

 داشتم همم نداشتم.  

 

 _ سالم عشقم صبح بخیر 

 _ سالم صبح بخیر، برفو دیدی خانم خانما؟
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 _ نه هنوز پانشدم از سر جام 

_ بابا پاشو تنبل خان، ماشینو نمیتونم دربیارم اینجا خیلی  

ش میکنم بیام دنبالت بریم  برف نشسته. ولی یه کاری

 بیرون

 _ آخ آخ ایوال دمت گرم محمد خان

 _ باشه بهت خبر میدم، فعال 

 _ خدافظ عشقم

 

 

صبحانه ام را که خوردم، تند تند وسایِل سفره را جمع  

کردم که مادرم برای کمک نکردن سرم غر نزند. محمد  

پیام داده بود که ماشین را از پارکینگ درآورده و آرام 

آرام دارد به سمِت من می آید. باید سریع آماده می شدم  

که محمد را منتظر نگذارم. از انتظار کشدن خوشش 

نمی آمد و ممکن بود یکهو عصبی شود و روزمان را  

 خراب کند! 
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جلوی آینه که ایستادم، به خودم خیره ماندم. نمی دانم  

چرا بعضی وقت ها از نگاه کردن به خودم در آینه  

آمد. احساس می کردم کِس دیگری را درون خوشم می 

آینه می بینم. همه جای صورتم را برانداز کردم. به  

 چشمانم خیره شدم و انگار خودم نبودم.  

 

 _ خوبی؟

 _ آره

 _ تو چقد خوشگلی

 _ نه نیستم 

 _ چرا هستی 

 _ نیستم، هیچکس دوَسم نداره 

 _ چرت و پرت نگو

 میخوره_ واقعیه، حالم از خودم به هم  

 _ محمد دوِست داره 

 _ نداره، همش تحقیرم میکنه 
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 _ ولی االن داره میاد دنبالت

 _ به درک

 _ تو چته؟

 _ نمیدونم، حس میکنم اضافیَم 

 _ نیستی 

_ هستم، واسه خونوادم فقط دردسر بودم، همش تو 

 مخشونم، همش تو مخِ محمدم 

 _ درست میشه 

 _ نمیشه، من دیوونم

 ساده ای _ تو مهربونی، فقط خیلی

 _ نه نیستم، من خودخواهم 

 

 دِر اتاق باز شد و من را از عالم خیال درآورد. 

 

 _ کجا میری کیمیا؟
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 _ گفتم که با دوستم میرم بیرون، دارم آماده میشم

 _ آره گفتی ولی نگفتی االن 

 _ مامان گیر نده دیگه، زود برمیگردم 

د _ زود برگرد مسعود ناهار میاد خونه، تو نباشی میخوا

 اعصابمونو خورد کنه 

 _ چشم مامان خوشگلم 

 

 

 

 

دِر خانه را که بستم، محمد را دیدم که با ماشین آهسته 

آهسته در حاِل نزدیک شدن به من بود. سِر کوچه که  

 رسیده بود، پیام داد آماده دِم در بایستم. 

همان طور که منتظِر محمد بودم، یک نگاهی هم به سر  

تا سر کوچه انداختم. روی خانه ها و دیوارها و درختان  

پر از برف بود. ولی وسِط کوچه بخاطِر رفت و آمِد 
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زیاد ماشین ها، تقریبا همه اش آب شده بود. ولی باز هم  

 کناِر دیوارها برِف زیادی روی هم انباشه شده بود.

د. یک حسی بهم می گفت قرار است بخاطر  تقریبا رسی

کند. قبل از این که کامل    دستکش های بنفشم، مسخره ام 

برسد، سریع دستکش ها را درآوردم و در جیِب کاپشنم  

گذاشتم. واقعا هم خنده دار بودند. سر تا پایم مشکی، آن  

وقت دستکش ها و شال گردنم بنفش! حاال شال گردن را 

 لی دستکش واقعا ضایع بود... می شد یک کاریش کرد و

 

 _ سالَمِلُکم

 _ سالم آقا خوبی؟

 _ خوب واسه یه دیقه اس

 _ چه خبره؟

 _ بهت میگم، خوشتیپ کردی 

 _ خدایی؟ تیِپ همیَشمه دیگه

 _ دستکش ننداختی؟ یخ میزنی 
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 _ پیدا نکردم، حاال یه کاریش میکنم 

 _ فدا سرت میریم میخریم 

 

زند. اوایِل دوستِی باورم نمی شد انقدر خوب حرف می 

مان همیشه با محبت و مهربان بود، ولی کم کم رفتارش  

سرد شده بود و دیگر آن حِس قدیمی را نداشت. ولی 

امروز یک جوِر دیگر شده بود. خنده هایش مثل همیشه  

زیبا و تو دل برو بود و حسابی هم خوشتیپ کرده بود. 

بود  پلیوِر مشکی که زیرش بلوز مردانه ی سفید پوشیده

و با شلوار لِی مشکی و کفش های مشکی اش ِست کرده  

بود. کاپشِن چرِم قهوه ای تیره اش را هم پشت صندلی 

گذاشته بود. از خیسِی روی کاپشنش معلوم بود وقتی  

سواِر ماشین شده، آن را درآورده تا خشک شود. حتما  

 سمِت آن ها باران شروع به باریدن کرده بود. 

پشِت انداِم ورزیده ی ورزشکاری  چهره ی معمولی اش 

که داشت، کامال گم می شد. ولی من همین قیافه را  
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دوست داشتم. به نظرم جذاب ترین پسِر دنیا بود. 

 بخصوص وقت هایی که می خندید!

 

 _ حاال قراِر کجا بریم؟

 _ میریم جمشیدیه

 _ االن اونجا شلوغه که

 _ اشکال نداره خوش میگذره 

 _ خبِر خوبتو بگو حاال

 _ پوِل ماشین جور شد 

 _ خدایی؟ چجوری؟

_ همش که نه ولی یه پونزده تومنی اکی شده، خودمم یه  

ده دوازده تومنی دارم میزارم روش، این لگنم میندازم به  

 یکی 

 _خب خدارو شکر خوشحالم واست

 _ چاکریم کیمیا خانم 
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 _ وقتایی که خوش اخالقی چقد خوبی

 نداری خوبیامو ببینی _ من همیشه خوبم، تو لیاقت 

 

کرد. البد  حتما باید روزمان را یک جوری زهر مارم می

بعدش هم می خواست بگوید شوخی کردم و چقدر تو بی  

جنبه ای! بله اصال من بی جنبه بودم. او که این را می  

 دانست چرا با من از این شوخی ها می کرد... 

 

 _ کیمیا... 

 

خیابان بود و سرم را برگرداندم. محمد یک چشمش به 

یک چشمش به گوشی. در حاِل چت کردن با گوشی اش 

 بود و اصال حواسش به من نبود.

لحظه ترس برم داشت. برگشتم   صدای یک زن بود. یک 

صندلِی عقب را دوباره نگاه کردم ولی هیچکس آن جا  

نبود. به روی خودم نیاوردم و به خیابان خیره ماندم. دلم  
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رسیدم که نکند او من را صدا طاقت نیاورد و از محمد پ

 زده و متوجه نشدم.

 

 _ محمد تو صدام کردی؟ 

 _ چی؟

 _ میگم کارم داشتی صدام کردی؟

 _ دیوونه ای! نه بابا من چیکار تو دارم

 _ با کی چت میکنی؟

_ اشکاِن، پرایِد داداششو میخواد بفروشه، گفتم من 

 ورمیدارم

 _ آها باشه

 

ش های تنِد قلبم را  پس چه کسی صدایم کرده بود؟! تپ

احساس می کردم. شاید خیاالتی شده بودم. می دانم، آخر  

همین خیاالت رسما دیوانه ام می کرد. حاال انگار دیوانه 

نبودم. من که خودم می دانم دیوانه بودم. کدام آدِم سالمی  
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مدام در سرش با خودش حرف می زند و همیشه ی خدا  

ن بار نبود که این صدا توهم دارد؟! ترسیده بودم. این اولی

را می شنیدم. داشتم خودم را دلداری می دادم که هیچی  

 نیست و خیاالتی شده ام. ولی می دانستم که واقعیست... 

 

 

همه جای پارک از برف پوشیده شده بود. بعضی  

جاهایش بکر مانده و کسی واردشان نشده بود. خیلی  

ن جا  شلوغ بود. انگار همه از سر تا سر تهران، به ای

هجوم آورده بودند. من یکی که اصال شلوغی را نداشتم.  

ولی دلمم نمی خواست با محمد مخالفت کنم و توی ذوقش 

بزنم. آخر او عاشِق این جور جاها بود و دوست داشت 

 همه اش در دورهمی ها و مهمانی های شلوغ باشد.

 

 _ چه خبره، چقد شلوغه 

 _ آره ولی حالش به همینه 

 اونور عکس بگیریم؟ _ بریم 
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 _ بزار برسیم هی عکس عکس

 _ حاال هروقت یکم گشتیم 

 _ من حوصله ی عکس مکس ندارم

 _ خب تو از من بگیر 

 _ حاال باشه ول کن

 

سعی کردم دستش را بگیرم ولی نخواست. کال دوست 

نداشت در خیابان و توی جمع و این جور جاها، دست  

. می گفت از  همدیگر را بگیریم یا به هم نزدیک شویم

این کارها خوشم نمی آید و کاِر آدم های جلف است. نمی  

دانم این چه طرز تفکِر قدیمی بود که داشت. اصال شبیه  

 به هم نبودیم و این من را کالفه می کرد. 

 

 _ دستشو بگیر

 _ چی؟

 _ دستشو بگیر
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 تندتر شد.    باز هم همان صدا. ضرباِن قلبم 

 

 _ چی گفتی کیمیا؟

 نگفتم  _ من؟ چیزی 

 گفتی، گفتی چی!  _ نه بابا االن یچیزی 

 _ نمیدونم حواسم نبود 

 _ وا حواست نبود یهو گفتی چی؟! دیوونه ایا

 

 

یعنی با خودم بلند حرف زده بودم که محمد هم شنیده 

بود؟! سرم یک لحظه داغ شد. نمی دانستم چه کسی در  

با من حرف می زند. یعنی خودم با خودم حرف   خیالم

؟ ولی صدای خودم نبود! شاید هم خیاالت بود. ولی  میزدم

آنقدر واضح بود که من جوابش را هم داده بودم. آن هم  

 با صدای بلند... 
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من چرا این طور شده بودم؟ صدای تپش های قلبم را می  

شنیدم. انگار داشت از جایش کنده می شد. خیلی حس  

  خجالِت بدی داشتم. با خودم حرف زده بودم و محمد هم

شنیده بود. در مورِد من چه فکری می کرد؟! حتما  

گفت دختِر دیوانه است. حتما می خواست از دسِت  می 

من فرار کند و خودش را راحت کند. کم اذیتش نکرده 

بودم. حاال هم بهترین موقع بود که من را ول کند و 

 برود... 

 

 _ چته تو فکری باز 

 _ نه هیچی 

 ماشین_ خیلی سرده، برگردیم تو 

 _ باشه

 _ چیه مخالفت نکردی

 _ خب سردمه 

 _ برو اونور وایسا یه عکس ازت بگیرم بعد بریم 
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 _ تو هم بیا بگیر دیگه

 _ نه من خوشم نمیاد، تو برو وایسا

 

رفتم کناِر یکی از صندلی های پوشیده شده از برف  

ژست معمولی هم گرفتم تا عکسش را  ایستادم و یک 

رف و صدا بود. یعنی االن  بگیرد. در سرم هزارتا ح

محمد با خودش چه فکری می کند؟ چرا دیگر راجع به  

چیزی نگفت؟ چرا یکهو  این که با خودم حرف زدم، 

 مهربان شد و گفت عکس بگیرم؟ چرا گفت برگردیم؟!

 

 _ چرا اخم کردی، بخند 

 _ ببخشید حواسم نبود 

 

آنقدر در خیاالت غرق بودم که حواسم نبود دارم عکس  

رم. گیج شده بودم. کاش زودتر بر می گشتیم  می گی 
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خانه. دلم نمی خواست آن جا باشم. دوست داشتم تنها  

 باشم... 

 

 _ گرفتم بیا بریم دیگه سرده

 _ دستت درد نکنه، واسم می فرستیشون لطفا؟

 _ آره برسم خونه می فرستم 

 _ تو میری خونه دیگه

 _ نه میرم پیش اشکان، میذارمت خونه 

 _ باشه مرسی 

 

برای اولین بار اصراری به ماندن نکردم. فقط می  

گذرد. می  خواستم تنها باشم و بفهمم که در سرم چه می 

خواستم از محمد دور شوم که یک وقت با خودم بلند بلند  

 حرف نزنم و او بشنود. می خواستم فقط بروم... 
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هیچوقت تا این اندازه از رسیدن به خانه و اتاقم خوشحال  

دون آن که لباس هایم را عوض کنم، خودم  نشده بودم. ب

را انداختم روی تخت و دراز کشیدم. چشمانم را بستم تا  

 کمی آرام باشم.  

صدای باز شدن در اتاق، مجبورم کرد چشمانم را باز  

کنم. از جایم بلند شدم و روی تخت نشستم تا ببینم دوباره  

مادرم چه کارم دارد. یک لحظه نمی گذاشت آدم با  

 لوت کند!خودش خ

ولی هیچکس نبود. اصال دِر اتاق باز نشده بود. سرم را  

به سمت کمِد دیوارِی اتاقم برگرداندم که شاید باز شده 

باشد، ولی بسته بود. هیچ چیزی نبود. به در اتاق خیره  

شدم. انگار کسی یا چیزی آن جا ایستاده بود و نگاهم  

تر   میکرد، ولی هیچ چیزی نبود. با سرعت هر چه تمام 

از جایم پریدم و به پذیرایی رفتم. آنقدر سریع دویده بودم 

که نفس نفس می زدم. با صدای دویدن من، مادرم که  

مشغوِل شستن ظرف ها بود، سرش را به سمت من  

 برگرداند و با تعجب و کمی هم ترس نگاهم کرد.
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 _ چی شد کیمیا جان؟

 _ هیچی هیچی 

 _ پس چرا دوییدی؟

 سوسک بود تو اتاق، یهو پریدم از جام _ هیچی فکر کنم 

 _ آها، ترسیدم مامان جان فکر کردم چیزیت شد

 _ نه هیچی نیست نگران نباش 

 

مادرم را که دیدم، کمی آرام شدم. روی کاناپه دراز 

کشیدم و تلویزیون را روشن کردم. می خواستم مشغول  

باشم تا این فکرها از سرم بیرون بروند. نمی دانم امروز  

این همه اتفاِق عجیب برایم رخ می داد. قبال هم پیش  چرا 

آمده بود که صداهای مبهم بشنوم یا با ترِس زیاد از 

خواب بپرم، ولی این چند روز این اتفاقات خیلی زیاد  

 شده بودند. 

 

 _ سالم مامان 
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مسعود کی آمد؟! آنقدر غرق در دنیای افکاِر خودم بودم، 

را متوجه نشدم.   که اصال سر و صداهایش موقع آمدن

 فقط وقتی روی مبل لم داد و سالم کرد، انگار دیدمش.

 

 _ سالم داداش 

 _ سالم چطوری

 _ خوبم، صورتت قرمز شده از سرما 

 _ آره از بس سرد بود

_ خب مسعود جان مامان چرا شال گردن نپوشیدی، انقد  

 بهت گفتم صبح

 _ دیگه دیرم شده بود، ناهار حاضره؟ 

پاشو سفره پهن کن... چی شد رفتی   _ آره عزیزم، کیمیا

 پیش آقا کرمی؟ 

 _ آره

 _ خب چی شد؟
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 _ هیچی اکیه حله

 _ یعنی از فردا میری پیشش دیگه؟

 _ از سه شنبه 

 _ چرا؟

_ ای بابااااا، خودش گفت اینجوری، ول کن مامان گیر  

 دادیا 

 _ داداش نرگس چطوره؟ کجاست؟

 _ سِرکار 

 _ باشه

 

آنقدر همیشه ی خدا بدُعنُق بود که نمی شد خیلی با او  

شد حرف زد. نامزدش که یک دختر بود چند سالی می 

که سِرکار می رفت. ولی خودش یا در خانه مشغول 

مواد کشیدن و عرق خوردن بود یا اگر هم می رفت  

نمی آورد و می زد بیرون. البته   سِرکار، چند هفته دوام
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کردند. نمی دانستم نرگس  جش می خیلی وقت ها هم اخرا

 کرد!چرا عاشق این آدم شده بود و رهایش هم نمی 

 

 _ پاشو کاپشنمو آویزون کن خیسه

 _ من خستمه 

 _ کوه کندی خسته ای؟ پاشو میگم 

 _ میخوام سفره پهن کنم 

_ یه بار دیگه میگم، آویزون نکردی خودم آویزونت 

 میکنم 

 _ نمیخوام

 

.  . بلند شد رو به رویم ایستاد نمی دانم چرا یکهو لج کردم

از چشمانش خشم و عصبانیت می بارید. من هم با قیافه  

ی پررو و حق به جانب نگاهش کردم و کم نیاوردم.  

ازش متنفر بودم. چرا باید کارهایش را انجام می دادم؟ 

باید هم سفره را پهن و جمع می کردم، همم کارهای این  
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فت بودم در آن خانه؟!  آقا را انجام می دادم. مگر من کل

 به من چه اصال... 

 

_ بدش من مامان جان خودم آویزونش میکنم، سفره هم  

 خودم پهن میکنم نخواستیم شما هیچ کاری بکنین

 

دلم برای مادرم سوخت. همیشه باید یک جوری پا در  

میانی می کرد که بینمان دعوایی نشود. چون اگر دعوا 

باال می گرفت، مسعود حسابی از خجالتم در می آمد و 

کتِک مفصلی ازش می خوردم! ولی باز هم هیچوقت دلم  

 نمی خواست جلویش کوتاه بیایم...  

تم، رویم را با همان قیافه ی حق به جانبی که داش

برگرداندم و به طرِف آشپزخانه رفتم. زیر چشمی دیدم  

داد روی مبل و مشغول گوشی بازی   که شازده دوباره لم

اش شد. اصال هیچ چیزی برایش مهم نبود. فقط می  

خواست به خواسته اش برسد. حاال هر جوری که شده 

 بود... 
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 _ کیمیا... 

 

ز خواب پریدم.  انگار کسی در گوشم اسمم را صدا زد. ا

نیمه های شب بود. همه جای اتاق تاریک بود و هیچ 

نوری نمی آمد. اولین کاری که کردم این بود که گوشی  

ام را بردارم و با نوِر چراغ قهوه اش اتاق را روشن 

نیمه شب بود. از جایم بلند شدم و چراغ    ۳کنم. ساعت 

  را روشن کردم و در اتاقم را باز گذاشتم. صورتم خیِس 

عرق شده بود. صدای تپش های قلبم را می شنیدم. مدام  

سرم را می چرخاندم و همه جای اتاق را با چشمانم نگاه  

کردم. آن صدا هنوز در گوشم بود. شبیه صداِی می 

 دراز کشیدم. این  مادرم بود. دوباره برگشتم و روی تختم 

اتفاق خیلی زیاد برایم می افتاد. با این حال شنیدن این 

هنوز هم آزارم می داد و برایم عجیب بود. حسابی   صدا
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چرخاندم، انگار   ترسیده بودم. به هر طرف سرم را می 

 کسی ایستاده بود. ولی هیچ کس نبود!

کردم  گوشی را برداشتم و به محمد پیام دادم. خدا خدا می 

 بیدار باشد و جوابم را بدهد.  

نامرتب ایستاده یک لحظه چشمم به پرده ی اتاق افتاد که 

بود. از این که این قضیه در این شرایط برایم مهم بود،  

عصبی شدم. ولی مجبور شدم بلند شوم و درستش کنم.  

 این وسواِس لعنتی فقط کالفه ام می کرد... 

کردم که  خبری از محمد نشد. همه ی تالشم را می 

کردم باز  دوباره خوابم برود، ولی نمی شد. هر کاری می

 ا در گوشم بود.هم آن صد 

به اجبار مشغوِل بازی کردن با گوشی ام شدم تا سرم  

گرم شود. معموال وقتی اینطور از خواب می پریدم، تا  

خوِد صبح بیدار بودم. هر موقع هوا روشن می شد، تازه  

 می توانستم بخوابم. 

 

 



 

50 

 

                                                       آن سوی من

طرف های ساعت هفت و خورده اِی صبح بود، چشمانم  

رفتم، که با صدای  سنگین شدند و داشتم به خواب می

ویبره ی گوشی از جا پریدم. محمد بود. پیامش را که  

در  خواستم هر چه از دهانم باز کردم از عصبانیت می 

 می آید بهش بگویم.  

 

_ باز نصفه شب از خواب پریدی منو زابراه کردی؟ تو  

نمیفهمی نصفه شب نباید به آدم پیام بدی؟ آدم از خواب  

. دیشب مردم تا دوباره خوابم  میپره! دختره ی دیوونه.

 برد، اَه

 

پس بیدار بود و جواِب من را نداده بود. حاال هم طلبکار  

شده و این همه توهین بارم کرده! دلم می خواست همان  

کردم در دهاِن موقع می رفتم و یک چاقو فرو می 

گشادش تا از خون ریزی بمیرد. هر چه دلش می  

نفر بودم که این گفت. از خودم متخواست به آدم می 

اجازه را به او می دادم که با من این گونه رفتار کند. دلم  
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می خواست حسابش را کف دستش بگذارم تا برای  

 همیشه از شرش خالص شوم! 

 

_ ببخشید عشقم فکر کردم گوشیت رو سایلنته، حواسم 

 نبود

 

این چه پیامی بود که به او دادم؟! دختر هم آنقدر ضعیف  

خجالت می کشیدم، ولی   ودم و کارهایم و آویزان؟ از خ 

 چه کار می کردم، دلم نمی آمد از دستش بدهم...

 

 _ برو بابا، دیگه نبینمت، بای 

_ نه محمد یعنی چی؟ گفتم ببخشید دیگه، دیگه نمیکنم  

 این کارو

 _ نمیخوام بشنوم حرفاتو، فعال عصبیم پیام نده
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ز  به درک که نمی خواهی. برو بمیر و برای همیشه ا

چه  زندگی ام گورت را گم کن. اصال تو را می خواهم

 کنی؟  کار وقتی مدام اشکم را در می آوری و تحقیرم می 

نگاه کن... داشتم گریه می کردم از دسِت حرف هایش،  

زدم که مبادا از دستش بدهم.  ولی به او هیچ حرفی نمی 

 ولی او باز هم می خواست برود... 

 

 د و بیراه که به خودم دادم،بعد از کلی گریه و فحش و ب

باالخره خوابم برده بود. با سر دردی شدید از خواب 

بیدار شدم. اولین کاری که کردم چک کردن پیام هایم  

 بود. ولی هیچ خبری از محمد نبود! حتما خیلی از دستم 

شاکی شده که هنوز قهر است. من چه گناهی کرده بودم 

 تم. که باید همچین آدمی را دوست می داش

چند لحظه بعد، یکهو صداهایی شنیدم. گوشم را کمی تیز  

. ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده کردم. صدای گریه بود 

است. با همان حالت خوابالودگی و سر و روی ژولیده، 

به سالن پذیرایی رفتم که ببینم اوضاع از چه قرار است.  
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ه  سمیه خانم بود. سرش را پایین انداخته بود و داشت گری

کرد. مادرم کنارش نشسته بود و دستش را روی شانه  می 

اش گذاشته بود. من را که دید، از همان جا اشاره زد که  

دراز   برگردم به اتاقم. با بی میلی برگشتم و روی تختم

کشیدم. دلم می خواست بدانم این دفعه دیگر شوهِر 

مزخرفش چه بالیی سرش آورده که اینطور گریه  

لم برایش می سوخت. همینطور برای  کند. خیلی د می 

 دختر و پسِر کوچکش.

بعضی وقت ها با خودم می گفتم، مردم چه زندگی هایی  

دارند و ما ازشان بی خبریم. بعضی ها خیلی گناه دارند 

که مجبورند زندگی کنند. مثل من! من هم دوست نداشتم  

زنده باشم و زندگی کنم. از این دنیا بدم می آمد. کاش  

کردم. حیف که  را داشتم و خودم را راحت می جراَتش 

 خیلی ترسو بودم... 

  تصمیم گرفتم به محمد زنگ بزنم. می دانستم از این

خواست زودتر کارم عصبانی می شود، ولی دلم می 

آشتی کند. شماره اش را که گرفتم، در کمال تعجب دیدم  

نمی شد. این چندمین   که من را بالک کرده است! باورم 
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کرد. از این کار متنفر  دفعه بود که همچین کاری می 

داد. این که دستم به  بودم. حس بدی هم بهم دست می

توانستم با او در ارتباط باشم، دیوانه  جایی بند نبود و نمی 

 کرد.ام می 

شروع کردم به پیام دادن. پشت سِر هم بهش پیام می  

م  کردم و در پیادادم. در یک پیام ازش عذرخواهی می 

گفتم. کالفه  در می آمد بهش می  بعدی هر چه از دهانم 

شده بودم. دلم می خواست فریاد بزنم و حرصم را یک  

جوری خالی کنم. سرم را به دیوار می کوبیدم تا کمی از  

حرصم خالی شود. آرزو می کردم جوابم را بدهد تا آرام  

شوم، ولی نمی داد. می دانستم گوشی اش همیشه دستش 

دارد  گذاردش. می دانستملحظه زمین نمی است و یک 

پیام هایم را می خواند. شاید هم به حال و روزم می  

خندید و این رفتار برایش یک بازی شده بود. مدام چهره 

کردم.  اش را موقع خواندن پیام ها و خندیدنش، تجسم می 

این تصورات داشت بیشتر دیوانه ام می کرد و بیشتر  

را بدهد. ولی فایده ای نداشت. بی   کردم تا جوابمتقال می 
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اختیار اشک می ریختم و پیام می دادم. ولی هیچ جوابی  

 نمی گرفتم. 

 

را باز کرد و در چهارچوب   مادرم یکهو بی هوا دِر اتاقم

ولی قرمزِی   را پاک کردم  در ایستاد. سریع اشک هایم 

 چشمان و بینی ام، همه چیز را لو داده بود.

 

 شده؟ گریه کردی؟ _ کیمیا چی 

 _ هیچی نشده

 _ خب بگو چی شده مامان جان 

_ هیچی مامان با دوستم دعوام شد گریه ام گرفت،  

 بیخیال

 _ با کدوم دوستت؟ چی شده؟

 _ مامان بیخیال دیگه، ول کن 

 _ باشه عزیزم 
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حال و روزم را که دید، رفت و تنهایم گذاشت. اصال 

خواست ماال مینفهمیدم چه کارم داشت که آمده بود. احت

بگوید که سمیه خانم رفته است و می توانم به کارم  

برسم. دیگر صدایش هم نمی آمد. معلوم بود که برگشته  

است به خانه یشان. او هم عقل درست حسابی نداشت، 

کرد و از او بچه دار نمی  وگرنه با همچین مردی زندگی 

 نمی شد! 

و دست و کمی سر جایم ماندم و آرام تر که شدم، رفتم 

را رو به راه   صورتم را شستم. می خواستم زودتر حالم

کنم تا مادرم را از نگرانی در بیاورم. دوست نداشتم حاِل 

بدم را ببیند و غصه بخورد. او که گناهی نداشت. مسعود  

به اندازه ی کافی اذیتش می کرد، می خواستم حداقل من  

 کنارش باشم و خیالش از بابِت من راحت باشد... 

 

چه با او  سه روزی می شد که خبری از محمد نبود. هر 

تماس می گرفتم، گوشی اش خاموش بود. دیگر کم کم  

داشتم نگرانش می شدم. مدام با خودم می گفتم نکند 

 اتفاقی برایش افتاده است و احتیاج به کمک دارد!
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از وقتی بینمان قهر پیش آمده بود، دانشگاه نرفته بودم.  

را نداشتم. ترجیح می دادم بیشتر تنها  اصال حوصله اش 

باشم. به قول مادرم خودم را در اتاق زندانی کرده بودم. 

بخصوص بعد از دعوایی که با مسعود داشتم، می  

 خواستم کمتر جلوی چشمش آفتابی شوم. 

دو روز پیش با هم جر و بحثمان شد و دعوا باال گرفت.  

اشتم و  از روی عصبانیت رفتم و کترِی آب جوش را برد 

میخواستم همه اش را روی سرش بریزم. نمی دانم یکهو  

چرا اینطوری شدم. اصال کنترل رفتارم دست خودم 

نبود. یک صدایی مدام در گوشم می گفت که باید تمام  

را روی سر مسعود خالی کنم. اگر مادرم آن   عقده هایم

جا نبود، نمی دانستم چه بالیی سر مسعود می آید. اصال 

ت چه شد که به سمت آشپزخانه رفتم و کتری را  یادم نیس

برداشتم! دو روز است که مدام در سرم دنبال جواب این 

سوالم. من چه مرگم شده بود. از خودم می ترسیدم. آن  

لحظه ترس را در چشمان مسعود دیدم، ولی خودم هیچ  

 احساسی نداشتم. همین هم من را وحشت زده می کرد... 
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به سمت خانه ی محمد بروم و سر  باالخره تصمیم گرفتم 

و گوشی آب بدهم. می دانستم این کار عصبانی اش می  

کند، چون خانواده اش خط قرمزش بودند. ولی چاره ی  

 دیگری نداشتم. 

هوا سوز و سرمای چند روز گذشته را نداشت. ولی باز  

هم سرد بود. نزدیک کوچه یشان که شدم، شال گردنم را  

 م تا یک وقت دیده نشوم. دور بینی و دهانم پیچید 

به سِر کوچه که رسیدم، پاهایم سست شد. قدم هایم را  

آهسته تر کردم و کم کم ایستادم. شاید هم خشکم زده بود 

 و سر جایم میخکوب شده بودم.

چیزی که می دیدم را باور نمی کردم. حجله ی محمد 

بود که سر کوچه یشان زده بودند؟ عکس بزرگ محمد 

قرار داشت؟ آن ها دوستان محمد بودند که بود که آن جا 

دور هم نزدیک حجله اش ایستاده بودند؟! مگر همچین  

 داشت...؟  چیزی امکان 

لحظه چشمانم سیاهی رفتند و دیگر چیزی ندیدم.  یک 

آنقدر پاهایم سست شده بودند که نمی توانستم رویشان 
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بایستم. ناخودآگاه روی زمین افتادم و دیگر هیچ چیزی  

 نمی آید...  یادم

 

چشمانم را که باز کردم، خودم را روی تخت درمانگاه  

دیدم. به دستم ِسُرم وصل بود و مادرم روی صندلِی کنار  

تختم نشسته بود. برای چند لحظه گیج و منگ بودم. نمی  

دانستم اینجا چه کار می کنم و مادرم چرا من را به  

تما  درمانگاه آورده است. هیچ چیزی یادم نمی آمد. ح

ضعف کرده بودم و از حال رفته بودم. این اتفاق برایم  

 تازگی نداشت.  

 

 _ بهتری مامان جان؟

 _ سالم، بله مرسی

 _ خدارو شکر

 _ چی شدم یهو؟
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قبل از آن که مادرم جواب سوالم را بدهد، پرستار به  

داخل اتاق آمد و بدون حرفی، مشغول باز کردن ِسُرم  

پرستار بپرسم دلیل اخمت شد. خیلی دوست داشتم از آن  

چیست که این طور برایمان قیافه گرفته ای! ولی محلش 

نگذاشتم. دستم خیلی درد گرفت ولی به روی خودم 

 نیاوردم. بیشتر سر درد عجیبی داشتم که اذیتم می کرد. 

 

 _ تموم شد خانم؟

 _ بله میتونید ببریدش

 _ خیلی ممنونم ازتون 

 

قره ای هم برایش رفتم. با   من که تشکر نکردم و چشم 

سختی از جایم بلند شدم و به کمک مادرم لباس هایم را  

پوشیدم و از روی تخت بلند شدم. مشخص بود مادرم  

حرفی در دلش دارد که نمی خواهد به زبان بیاورد. 

خودم هنوز کمی گیج بودم و نمی دانستم چرا حالم بد  

گفت که اتفاق  ل انگار حسی به من می شده بود، با این حا
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بدی افتاده است. این فراموشِی گاه و بی گاه دیگر داشت 

 از پا درم می آورد... 

 

 چم شد یهو؟ _ مرسی مامان، نمیگی 

 _ یادت نمیاد یعنی؟

 _ فقط یادم میاد از حال رفتم، باز ضعف کردم؟

 _ تو اصال خونه نبودی

 _ بیرون بودم که حالم بد شد؟

غرب بودی، شانس آوردیم امروز جمعه بود  _ سمت

 زود رسیدم پیشت

 _ سمت غرب؟! 

 _ یعنی هیچی یادت نمیاد کیمیا؟

 _ نمیدونم گیج شدم

 _ بیا بریم خونه حرف میزنیم 

 _ نه نه االن بگو
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_ داشتم میرفتم مغازه، یادم اومد بهت زنگ بزنم بگم  

کلیدو میزارم پشت پنجره، که وقتی بهت زنگ زدم یه  

می جواب داد و گفت حالت بد شده و افتادی، اونا هم  خان

میخوان ببرنت درمانگاه، منم آدرسو گرفتم زود اومدم که  

 دیدم زیر ِسُرمی 

 

تازه یک چیزهایی داشت یادم می آمد. من رفته بودم  

سمت خانه ی محمد که بتوانم سراغی از او بگیرم. بعد  

 حالم بد شده بود و غش کرده بودم!

محمد را دیدم که   شت یادم می آمد. من عکسوای تازه دا

بزرگ سر کوچه یشان نصب کرده بودند. من دیدم که  

 محمد مرده و حجله اش را زدند... 

سرازیر شدند و روی زمین نشستم.   بی اختیار اشک هایم 

تازه فهمیدم چه بالیی سرم آمده بود. محمد، محمِد من از  

 پیشم رفته بود! برای همیشه... 

 

 بلند شو قوی باش_ 
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باز همان صدا را شنیدم. صدایی که شبیه به صدای 

خودم بود. دیگر کالفه شده بودم. دلم می خواست فریاد  

بزنم و بگویم دست از سرم بردار و رهایم کن. انگار  

 می چرخید. دنیا داشت دور سرم

شروع کردم به داد زدن. آنقدر داد زدم که تمام آدم های  

به سمت من آمدند. مادرم دست پاچه  اطراف درمانگاه 

شده بود. نمی دانست باید چطور آرامم کند. فقط مدام می  

نمی   گفت کیمیا جان بلند شو و آرام باش! ولی من 

را آرام کنم. آن شخصی که در سرم بود   توانستم خودم

 . کن..  می گفت داد بزن و خودت را خالی

 

 

حه ی گوشی  حالم بد بود. روزهایم را با زل زدن به صف

و باال و پایین کردِن پیام هایم با محمد، به شب می  

رساندم. چقدر جای خالی اش در زندگی ام احساس می  
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  شد. دلم برایش تنگ شده بود و کاری از دستم بر نمی 

 آمد... 

چند روزی از آن اتفاق می گذشت، ولی من هنوز در  

شک بودم و روزهایم را تنهایی در اتاقم سپری می  

 کردم. 

 

روز چهارشنبه بود که باز هم سر و کله ی سمیه خانم  

پیدا شد. اصال حوصله ی گریه و ناله های او را نداشتم.  

این بار صدایش کمی بلند تر بود و می توانستم بشنوم چه  

می گوید. داشت گریه می کرد و پشت سر شوهرش 

گفت. از حرف هایش فهمیدم  حرف میزد و بد و بیراه می 

از آن که شوهرش از خانه برود، سِر  صبح زود قبل 

رساندن بچه ها به مدرسه، با او دعوایش شده و آقا جواد 

حسابی به باد کتکش گرفته بود. از آن بدتر، بچه هایش  

را هم بدجور زده بود و آن دو طفل معصوم، از رفتن به  

 مدرسه جا ماندند.
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حاال هم آمده بود و ناله هایش را برای ما آورده بود! 

تو که از او بیزاری، پس چرا ول نمی کنی بروی و خب 

 خودت و بچه هایت را راحت کنی؟!

واقعا مردم عقل درست حسابی ندارند و خودشان را  

 عذاب می دهند.

از بی حوصلگی رفتم جلوی آینه ایستادم و کمی ابروهایم  

را مرتب کردم. در این چند روز اصال به خودم نرسیده  

 بودم.  

قط به خودم در آینه نگاه می کردم. به  برای چند لحظه ف

خیره شده بودم و پلک هم نمی   صورتم و به چشمانم 

را نمی شناختم. انگار آدم دیگری در آینه   زدم. خودم 

 ایستاده بود...

 

 _ برو خفه اش کن... 

 _ کی رو؟ 

 _ سمیه خانمو 
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 _ چرا؟

 _ چون همش رو اعصابت راه میره

 کیمیا؟ _ این فکرای الکی چیه میکنی  

 _ من کیمیا نیستم

 _ دیوونه شدی باز 

_ آره من یه آدم دیوونه ام که داره توی آینه با خودش  

 حرف میزنه 

 _ از زندگیم برو، بزار آروم باشم

 _ من برم تنها میشی... 

 

سرم را چرخاندم و به پشت سرم نگاه کردم. خودم بودم 

که جلوی روی خودم ایستاده بودم! به خودم خیره شدم و 

بعد از چند ثانیه آن شخص رفت! نمی دانم چرا دیگر  

نمی ترسیدم. برخالف همیشه آرام بودم. روی تخت دراز  

کشیدم و چشمانم را بستم. دلم می خواست بخوابم و  

خواب محمد را ببینم. اما هیچ تصویر درستی از او در 
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سرم نداشتم. صدایش مدام در گوشم بود، اما صورتش 

 نه! 

 

چرا دیگر شب ها در تاریکی از چیزی نمی  نمی دانم 

ترسیدم. حتی به خیال خودم اگر روح محمد هم در این 

اتاق کنارم بود، باز هم نمی ترسیدم. حتی دوست داشتم  

او اینجا باشد و من را ببیند و بگذارد من هم او را ببینم  

و لمس کنم. اما همه چیز برایم گنگ بود و انگار خاطره  

پاک می شد. هنوز چند روزی از   اش داشت از ذهنم

رفتنش نمی گذشت اما من داشتم فراموشش می کردم،  

 بدون آن که خودم بخواهم... 

 

 

 کنار باغچه ی کوچک حیاط پشتِی مان، روی زمین 

نشسته بودم و با چوب کوچکی که در دستانم بود، خاک 

های درون باغچه را زیر و رو می کردم. اشک هایم بی  
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می شدند و هر از چند گاهی بغضم می  اختیار سرازیر  

 ترکید و گریه ی آرامم تبدیل به هق هق می شد. 

 

 _ کیمیا جان مامان نمیخوای بیای تو؟ هوا سرده ها

 _ باشه میام االن

 _ خوب نیست غروب زیر درخت بشینی، بیا تو دیگه

 _ چشم مامان االن میام 

 

دوست داشتم تا صبح همان جا بشینم و به محمد و 

های خوبمان فکر کنم. دوست داشتم آنقدر گریه کنم  روز

تا خالی شوم. مدام چهره اش جلوی صورتم بود. ولی 

چرا تصویری که از محمد در سرم داشتم، با   نمی دانم 

سر و صورت خونی بود! انگار نمی توانستم چهره اش 

را با آن خنده های دلنشینش به یاد بیاورم، و این من را  

 د... کربیشتر اذیت می 
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گوشی ام که صدا خورد، مجبور شدم با پشت دست  

اشک هایم را پاک کنم و با همان دست های نه چندان 

 تمیز، جواب تلفنم را بدهم. 

 

 _ جانم سمیرا، سالم

 _ سالم کیمیا خانم، باز که صدات گرفته ست 

 _ خوبم بیخیال 

_ یکم به فکر خودت باش کیمیا، چند روز گذشته، االن  

 م تر شده باشیباید دیگه آرو

 _ خوبم سمیرا جان

 _ خدارو شکر، نرفتی خونه اش؟ 

 _ نه هنوز، نمیتونم

_ برو ببین چی شده حداقل، ببین چجوری این اتفاق 

 براش افتاده

 _ دلشو ندارم سمیرا

 



 

70 

 

                                                       آن سوی من

_ خب منم باهات میام، فردا بریم... تا نفهمی چی شده 

 آروم نمیشی کیمیا

 _ بزار فکر کنم، سخته 

 نت برم ولی باید بری _ میدونم قربو

 _ باشه عزیزم، مرسی زنگ زدی، من برم تو دیگه

 _ کجایی مگه؟

 _ تو حیاط

 _ ای بابا تو این سرما... خیله خب باشه برو زودتر 

 _ فعال خداحافظ 

 _ گریه نکن دیگه، خداحافظ

 

راست می گفت. باید می دانستم چه بالیی سر محمدم  

هم این که در خیاالتم  افتاده که از دستش داده ام. شاید 

نشانه ی این بود که اتفاق   صورتش را خونی می دیدم، 

بدی براش رخ داده بود. باید می فهمیدم چرا مرده و 

 انقدر زود من را تنها گذاشته بود... 
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سر سفره ی شام، ساکت نشسته بودم و بی حوصله قاشق 

را در بشقابم می کشیدم و در الک خودم بودم، که  

ره من را سوال پیچ کرد. اصال حوصله ی  مسعود دوبا

یِک به دو کردن با او را نداشتم، ولی او بیخیال نمی شد  

 و بیشتر کشش می داد.

 

_ حاال دوستت مرده که مرده، زهِر مارمون کردی این  

 چند روز همه چیو

_ مسعود جان بابا ولش کن، چند سال دوست بودن  

 دیگه، ناراحته 

آدم، اعصابمون خورد شد _ آخه انرژی منفی میده به 

 همش گریه و زاری

 _ چیکارش داری بابا جان، خوب میشه 
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سرم از فکر و خیال در حال ترکیدن بود و مسعود هم 

را به نقطه ی جوش می رساند. باید   طبق معمول من

کاری می کردم که برایش درس عبرت شود و دیگر 

 پاپیچ من نشود و روی اعصابم راه نرود... 

 

 

نمی دانم چرا خون به مغزم نرسید و تصمیم  یک لحظه 

گرفتم همچین کاری را انجام بدهم! چاقویی که مادرم  

برای قاچ کردن لیموترش ها، در سفره گذاشته بود را 

 برداشتم و به سمت مسعود گرفتمش و تهدیدش کردم. 

 

 _ اگه دهنتو نبندی، با همین چاقو می کشمت 

 _ چی؟ دیوونه شدی باز؟

یگم، دیگه بسه دست از سرم بردار _ بخدا راست م 

وگرنه یه شب که خواب بودی، تو خواب یه بالیی سرت  

 میارم 
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نگاه متعجب و مضطرِب مادر و پدرم را که دیدم، یک  

لحظه ساکت شدم. سکوت سنگین و عجیبی در آن لحظه 

حاکم شد. مسعود با حالتی که هم ترس را می شد در 

به من زل زده  چشمانش دید و هم خشم و عصبانیت را، 

بود و حرکتی نمی کرد. مادر و پدرم از نگرانی و  

تعجب خشکشان زده بود و حرفی نمی زدند. نگاه های  

سنگینشان اذیتم می کرد. خودم هم نمی دانم چرا آن 

حرف ها را به زبان آوردم. بدون معطلی چاقو را 

 انداختم و به اتاقم برگشتم... 

 

نفس می کشیدم. صدای زیر پتو رفته بودم و بلند بلند 

تپش های قلبم را می شنیدم. داشتم از استرس و  

عصبانیت خفه می شدم. احساس می کردم هوا نیست و  

نمی توانم نفس بکشم. صدای پدر و مادرم و مسعود را 

می شنیدم که درباره ی من حرف می زدند. مسعود بی 

پرواتر و بلندتر حرف هایش را می زد که حتما به گوش  

 ند. من برس
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نمی دانم چرا حس می کردم حرف ها و قضاوتشان 

دیگر برایم مهم نیست. قبال خیلی از قضاوت شدن می  

ترسیدم. خیلی برایم مهم بود دیگران چه فکری درموردم  

می کنند، ولی حاال انگار برایم کوچکترین اهمیتی  

نداشت. حس می کردم تنها چیزی که آرامم می کند،  

 عود است! آسیب رساندن و کشتن مس

 

آن شب را تا صبح نخوابیدم و فقط با خودم حرف می  

زدم. مدام در سرم به همه چیز و همه کس فکر می  

کردم. یک لحظه بلند می شدم و رو به روی آینه می  

ایستادم و به خودم خیره می ماندم و لحظه ای دیگر در  

اتاق راه می رفتم و با خودم حرف می زدم. خسته بودم.  
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و توهم خسته شده بودم. ولی هیچ   از آن همه فکر و خیال

 راه فراری هم از آن نداشتم... 

 

قبل از ظهر بود که به همراه سمیرا، به محله ی محمد  

رفتیم. مثل همیشه لباس هایم سر تا پا مشکی بودند و  

هیچ آرایشی نداشتم. هیچوقت حوصله ی آرایش کردن و  

تیپ های خفن را نداشتم و دلم می خواست ساده باشم.  

ن بار ولی دلیل خوبی برایش داشتم. من عزادار کسی  ای

بودم که با او تمام آرزوها و آینده ام را می دیدم و دلم  

 می خواست ادامه ی زندگی ام را با او شریک باشم... 

تنها چیزی که در آن لحظات داشت عذابم می داد، حرف  

زدن های مداوم و تکرارِی سمیرا بود. آنقدر حرف می  

وانستم کمی در خودم باشم و سکوت کنم.  زد که نمی ت

برای همان هم ارتباطم را با او کم کرده بودم. نمی  

گذاشت با خودم خلوت کنم و آن احساس امنیت را از من  

گرفت. امنیتی که وقتی با خودم تنها بودم و در می 

 خیاالتم غرق بودم، با تمام وجودم احساسش می کردم... 
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 داریوش بهت بگم؟_ کیمیا یه چیزی درباره ی 

 _ داریوش کیه؟ 

 _ وا داریوش دیگه، قبال بهت گفته بودم که! 

 _ آها یادم اومد، خب چی شده؟

 _ روم نمیشه بگم

 _ بگو دیگه  

 _ داریوش زن داره 

 _ چی؟

_ منم خودم نمی دونستم بخدا، خودش دو سه روز پیش  

 یهو بهم گفت 

 _ یعنی چی؟! حاال می خوای چیکار کنی؟

چمیدونم... حاال که بهش وابسته شدم باید می  _ 

 فهمیدم!!! 

 _ یعنی چی سمیرا؟ یعنی نمی خوای ولش کنی؟
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_ حاال بزار بعدا راجع بهش حرف می زنیم، فعال فکر  

 کنم داریم می رسیم

 

راست می گفت. در آن شرایط و بخصوص با دیدن  

تصویر بزرگ محمد که روی دیوار کوچه یشان 

اصال حوصله ی حرف زدن خودنمایی می کرد، 

درمورد هیچ مسئله ای را نداشتم. فقط می خواستم سر  

 جایم بایستم و به محمد نگاه کنم... 

 

 

رو به بهتر   ده روز از رفتن محمد می گذشت و من حالم 

شدن می رفت. در این مدت تک تک حرف های خواهر  

محمد در گوشم بودند. خیلی چیزها برایم گفت و دلم را 

یش سوزاند و من را بیشتر از قبل عزادار کرد.  بیش از پ

اما کم کم داشتم به نبودنش عادت می کردم. دیگر خودم  

را در اتاق زندانی نمی کردم. حتی روز قبل دوباره به  

محله یشان رفته بودم و نشانِی سنگ قبرش را هم از  
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دوستانش گرفته بودم. ولی خب هنوز هم جرات رفتن به  

   سر خاکش را نداشتم.

در خانه یمان فقط مادرم از جریان خبر داشت. فکر نمی  

کردم آنقدر منطقی باشد و بجای دعوا و جر و بحث، با  

من احساس همدردی کند و آرامم کند. برای اولین بار  

بود که در محیط خانه احساس امینت و آرامش می  

 کردم! 

شب مراسم بله بروِن مسعود و نرگس بود. باید به خانه  

رفتیم، ولی من اصال حوصله اش را نداشتم. با  یشان می  

اصرار مادر و پدرم و از ترس دعوا و مرافه های  

بعدش، مجبور بودم آن یک شب را تحمل کنم.  

مادربزرگم از شهرستان به خانه ی ما آمده بود تا در این  

مراسم حضور داشته باشد. دیگر تنها بزرگتر خانواده او 

دربزرگ نداشتم و مادِر پدرم  . از وقتی یادم می آید پبود 

هم سال گذشته فوت کرده بود. مادر بزرگم را دوست 

داشتم ولی دلم نمی خواست این جا در خانه یمان باشد.  

آدم غر غرویی بود و یک بند از زمین و زمان شکایت  
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می کرد و با همه دعوا داشت. ولی ما همیشه احترامش 

 را نگه می داشتیم و جوابش را نمی دادیم. 

 

برای مراسم شب، شومیز سورمه ای رنگم را با شلوار 

پارچه ای مشکی ست کردم و شال سفید و طالییَم را  

روی سرم انداختم. دلم نمی خواست آرایشم غلیظ باشد.  

ناسالمتی من هنوز عزادار بودم و باید حرمت محمد را  

 نگه می داشتم. 

رو به روی آینه ایستاده بودم و مشغول آرایش کردن 

دم. از ایستادن جلوی آینه لذت می بردم. نگاه کردن به  بو

خودم و خیره ماندن به آینه، برایم آرامش بخش بود.  

دقیقه های طوالنی در این حالت می ایستادم و در  

 کردم! نگاه می  سکوت به خودم

برای یک لحظه سنگینِی نگاه کسی را احساس کردم.  

سرم را برگرداندم و دیدم محمد در سمت راستم، گوشه  

ی دیوار ایستاده و نگاهم می کند. از پیشانی اش خوِن 
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زیادی می آمد. انگار سرش شکسته بود. صورتش هیچ  

 حالت خاصی نداشت و فقط نگاه می کرد.  

کردم و بعد یکهو   چرا نمی ترسیدم؟! من هم فقط نگاهش

 رفت. غیبش زد. انگار اصال آن جا نبود.  

 سرم را به سمت آینه چرخاندم و باز به خودم خیره شدم! 

 

 _ تو خیلی شجاعی

 _ میدونم

 _ دلت براش تنگ شده

 _ آره

 _ پس بیشتر میاد پیشت

 _ خوبه... 

 

خیال درآمدم.   با صدای باز شدن در اتاقم، از عالم

ر دامادِی مشکی رنگش، حسابی  و شلوا مسعود با کت 
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خوشتیپ شده بود. ولی باز هم از چهره اش بی عاری و  

 عوضی بودن، می بارید. 

 

 _ چته چرا اینجوری نگاه میکنی؟

 _ چجوری؟

 _ شبیه روانیا 

 _ خوشتیپ شدی

 _ زودتر آماده شو داره دیر میشه

 _ چشم شازده

 _ ترسناک شدی توله

 _ پس بترس 

 

بلند خندیدم. آنقدر بلند خندیدم که   این را گفتم و با صدای

مادرم کنجکاو شد و به اتاقم آمد. در میان قهقهه هایم،  

چهره ی مسعود را می دیدم که با تعجب و کمی ترس به  

من خیره شده بود. نگاهش را که دیدم، خنده ام را تمام  
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کینه ای که نسبت به او داشتم، نگاهش کردم و با تمام  

 کردم. 

در همین حالت ایستادیم و بعد مسعود  برای چند لحظه

دستپاچه از اتاق بیرون رفت و من را با نگاِه ترسناکم  

 تنها گذاشت... 

 

 

 _ چرا لباس روشن تر نپوشیدی؟

 _ این خوشگل بود آخه 

 _ خوب نیست مادر جان لباس تیره

 _ نداشتم مامان بزرگ

 

دو روزی می شد که آمده بود، ولی انگار دو سال شده  

بود. از بس که به من سخت می گذشت. برای همه چیز  

غر می زد و اعصاب آدم را خورد می کرد. اصال نمی  

 توانستم تحملش کنم و برایم عذاب آور شده بود.
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در حال سوار شدن به ماشین بودیم که صدای جیغ  

همسایه ما را متوقف کرد. صدا از خانه ی سمیه خانم  

دیوار هم بود و صداها  آمد. خانه هایمان دیوار به می 

راحت به گوشمان می رسید. مادرم ترسید و سراسیمه به  

سمت خانه یشان رفت. مسعود که نگران مراسمش بود، 

 داد.  سریع واکنش نشان

 

 _ مامان دیر میشه ولش کن

 _ نه مامان جان یه دیقه وایسا ببینم چی شده

 _ ای بابا... 

 

ی در را باز  را زد، کس  مادرم هر چقدر در خانه یشان

آمد. همسایه های  نمی کرد. فقط صدای گریه های بلند می 

دیگر هم از خانه بیرون آمده بودند و نگراِن شرایط آن 

 ها بودند. 
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 _ مامان بیا بریم دیگه دیر شد 

 

مادرم که دید همسایه ها جمع شده اند، کمی خیالش 

راحت شد و با وجود آن که نگران سمیه خانم بود، 

 سوار ماشین شود و به مراسم برویم.  مجبور شد 

در طول مسیر مدام به سمیه خانم و بچه هایش فکر می  

کردم. دلم می خواست بدانم دوباره در آن خانه چه اتفاق  

 هایی افتاده که صدای جیغ و دادشان بلند شده بود.

شاید هم خبر مرگ آقا جواد را شنیده بودند که آن طور 

 گریه و زاری می کردند... 

 

دل در دلم نبود که بدانم در خانه ی سمیه خانم چه اتفاقی  

افتاده بود. اصال حواسم در مراسم نبود. شاید هم چون  

نبود، توجهی به آن ها   برایم آینده و زندگِی مسعود مهم 

کردم. حتی برایم مهم نبود که نرگس با آن کت و  نمی 

دامن و شال سفید رنگ و آرایش خلیجی اش، شبیه به  

های قدیمی شده بود. ولی باز هم داشتم به او عروس 
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فکر می کردم. کالفه می شدم که نمی توانم جلوی فکر  

 کردنم را بگیرم... 

لبخندهای زورکی و خوش و بش کردن های مصنوعی، 

حالم را بهم می زد. چرا باید تظاهر می کردم که از این  

 اتفاق خوشحالم، در صورتی که اصال برایم مهم نبود!  

خنده های مسعود، عصبی ام می کرد. مادر بزرگم  حتی 

هم که مدام در حال غر زدن بود. نمی کرد حداقل در 

خانه ی مردم، دست از ایراد گرفتن بردارد و کمی  

 حرمت نگه دارد.

 

 _ جای تو اینجا نیست 

 _ میدونم

 _ حوصله ات سر رفته؟ 

 _ بیشتر عصبیم 

 افتاده؟_ میخوای بدونی چه اتفاقی خونه ی سمیه خانم 

 _ آره خیلی
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 _ میخوای بری؟

 _ خیلی زیاد 

 _ نظرت چیه؟ 

 _ کاش آقا جواد مرده باشه! 

 

 کنی_ کیمیا جان چی میگی مامان زیر لب، پچ پچ می 

 _ هیچی مامان صلوات می فرستادم

_ دستت درد نکنه ولی زشته یکم، داشت نگات میکرد  

 خواهرش 

 _ به درک

 

زد. یعنی دوباره با خودم جوری حرف  قلبم تند تند می 

 می زدم که بقیه متوجه اش شده بودند؟  

کامال احساس می کردم که صورتم از فرِط عصبانیت  

برافروخته شده بود. دلم می خواست دوباره با صدای 
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بلند فریاد بزنم و خودم را خالی کنم. ولی اصال موقعیتش  

 جا فرار کنم...  نبود. کاش می توانستم از آن

 

 

هر کدام از لباس هایم را به یک سمت از اتاق پرتاب  

هم از خستگی روی تخت لم داده بودم. با   کرده و خودم

این که از شلختگی و بی نظمی کالفه می شدم ولی توان  

جمع کردن اتاقم را نداشتم. خیلی مراسِم خسته کننده و 

شی ام  حوصله سر بری بود. به محض آن که دست به گو

می زدم هم، باید نگاه غضب آلوِد مادرم را تحمل می  

کردم. نزدیک سه ساعت به در و دیوار خانه یشان زل  

زده بودم و هر از گاهی هم خنده ی زورکی تحویلشان 

 می دادم.

واقعا خوشحال بودم از آن جمع خسته کننده نجات پیدا  

 کرده و روی تخت خواب خودم دراز کشیده بودم. 

تمام فکر و ذکرم پیِش سمیه خانم و اتفاقی بود که برای  

شوهرش پیش آمده. شوهرش روز قبل در بیمارستان  

 



 

88 

 

                                                       آن سوی من

بستری شده بود و دکترها خیلی امیدی به برگشتنش 

 نداشتند. 

همان لحظه که به در خانه رسیدیم، مادرم از ماشین پیاده 

شده بود و به سراغ سمیه خانم رفته بود تا ببینید چه خبر  

شده. حدود بیست دقیقه ای می شد که از مادرم خبری  

نبود. دلم می خواست من هم به آن جا می رفتم تا ببینم  

 چه خبر شده است، ولی مادرم این اجازه را نداد.

چشمانم کم کم داشتند سنگین می شدند. تمام سعیم را  

 کردم که خوابم نرود، ولی آخر نتوانستم... 

 

لنِد قرآنی که در کوچه پخش  صبح زود بود که با صدای ب

می شد، از خواب بیدار شدم. اولش کمی گیج بودم ولی 

بعد که به خودم آمدم، متوجه شدم شوهر سمیه خانم مرده 

است. حتما همین بود چون دلیل دیگری نداشت که در آن 

ساعت کسی بخواهد ضبطش را روشن کند و برای یک  

 محله قرآن بگذارد!
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دم و دیگر کامال شکم به یقین تبدیل  رفتم کنار پنجره ایستا

شد. روی دیوارها پارچه ی سیاه گذاشته بودند و به  

خانواده ی محترم عیوبی، فوت آقا جواد را تسلیت گفته  

بودند. نمی دانستم از این اتفاق خوشحال شده بودم یا نه.  

اصال از آقا جواد خوشم نمی آمد، مدام زن و بچه هایش  

می زد. فکر کنم حتی دوست را اذیت می کرد و کتک 

 داشتم بمیرد... 

 

 _ مامان سالم، آقا جواد مرد؟ 

_ سالم مامان جان صبحت بخیر، آره بنده خدا رحمت  

 خدا رفت 

 _ بهتر 

 _ اِ کیمیا زشته این چه حرفیه 

_ چیه؟! پس زنده میموند بازم زن و بچه هاشو اذیت 

 کنه؟ اونا راحت شدن
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نزن، دوما هرچی  _ اوال این که پشت سر مرده حرف 

که بود سایه اش باال سرشون بود، دلم واسه سمیه خانم  

 میسوزه، االن با دوتا بچه ی یتیم چیکار کنه 

 _ بخدا که اون راحت شد، بعدشم خدا کمکش میکنه 

 _ چی بگم... 

 _ تو نمیری پیشش؟ 

_ چرا دیشب که پیشش بودم، االنم دارم حلوا درست  

 میکنم ببرم اونجا

 تان؟_ نرفت بیمارس 

 _ نه برادر شوهراش اونجا بودن، موند پیش بچه هاش

 _ کی میبرن خاکش کنن؟

 _ نمیدونم، مثل اینکه فردا

 _ چرا امروز نه؟

_ نمیدونم فکر کنم پلیس گفته بود، چون باید تحقیقاتشون  

 کامل بشه بعد، من خیلی نپرسیدم ازشون چیزی

 _ آها باشه، خواستی بری منم صدا کن بیام 
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برایم عجیب بود که مادرم از همچین آدمی دفاع  واقعا 

می کرد. من مطمئن بودم که حداقل بچه هایش از دست  

همچین پدری راحت شدند. به نظر من هر کسی که آن  

 شب زده بودش، واقعا کار درستی انجام داده بود... 

 

 

برای پوشیدن لباس مشکلی نداشتم. تقریبا تمام لباس هایم  

راحت می توانستم از بینشان   به رنگ مشکی بودند و

 انتخاب کنم. 

کمی آماده شدنم طول کشید و طبق معمول مادربزرگم  

 شروع کرد به غرولند کردن.

 

 _ بیا دیگه دختر َپ چیکار میکنی یه ساعته

 _ چشم اومدم
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نمی خواستم بیشتر از این منتظرش بگذارم که مجبور  

 شوم غر زدن هایش را تحمل کنم. 

انه ی سمیه خانم رفته بود و قرار شد  مادرم زودتر به خ

 من به همراه مادر بزرگم به آن جا برویم. 

دل در دلم نبود که بدانم دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه بالیی  

 سر آقا جواد آمده بود.

 

وارد خانه که شدیم، احساس عجیبی به من دست داد. 

حس خوبی نداشتم. صدای گریه و زارِی اهل خانه عذابم  

. فضای خانه برایم نفس گیر شده بود. نمی دانم  می داد 

چرا به یک باره تحمل آن جا برایم سخت شد و هنوز 

بیرون! مادر بزرگم تمام حواسش پیش  نیامده، از در زدم

جماعتی بود که داشتند خودشان را می زدند و گریه می  

 کردند و اصال متوجه ی رفتن من نشد.

رفتم بیرون و در کوچه ایستادم. دیوارهای کوچه با  

پارچه ی سیاه پوشیده شده بود. تقریبا تمام اهل محل به  
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سمت خانه ی سمیه خانم آمده بودند. هیچوقت فکرش را  

هم نمی کردم که آدمی مثل آقا جواد، اینهمه برای 

دیگران مهم بوده باشد و از مردنش ناراحت شده باشند.  

 برای خانواده اش می سوخت...  شاید هم دلشان

انرژی منفِی عجیبی دورم را گرفته بود. برای یک لحظه  

احساس خفگی بهم دست داد و سرم گیج رفت. نشستم  

روی زمین و سرم را بین پاهایم قرار دادم و چشمانم را  

بستم. ولی هنوز هم سرم درد می کرد. یک حس کالفگِی  

دم و چشمانم را  عجیبی داشتم. دوباره سرم را باال آور

 باز کردم. 

چیزی که می دیدم را باور نمی کردم. دقیقا رو به رویم  

کنار دیوار، آقا جواد با سری شکسته و پر از خون 

ایستاده بود و نگاهم می کرد. ولی انگار من اصال نمی  

ترسیدم. به او خیره شدم و نگاهش کردم. حتی پلک هم  

یب بود که هیچ  کردم. برایم عجنمی زدم. فقط نگاهش می 

 ترسی نداشتم... 

برای چند لحظه همان طور رو به رویم ایستاده بود و 

بعد یکهو غیبش زد. جلوی چشمانم انگار دود شد و به 
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هوا رفت. سرم را به اطراف چرخاندم که دوباره ببینمش  

اما نبود. بیشتر از دیدن مرده ی آقا جواد، از خودم می  

واهمه ای سر جایم نشسته بودم و  که بدون هیچ  ترسیدم

 گشتم! حتی بعد از رفتنش به دنبالش می

 

 _ کیمیا اینجایی؟

 _ آره مامان یکم فضا سنگین بود واسم اومدم بیرون

_ مامان بزرگت دنبالت می گشت، خب برو خونه اگه 

 میخوای

 _ آره االن میرم، تو برو 

 

مادرم که برگشت، من هم بلند شدم و به سمت خانه ی  

ودمان رفتم. دلم نمی خواست دیگر یک ثانیه هم آن جا  خ

 باشم... 
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مادرم خیلی به سمیه خانم نزدیک بود. یک جورایی 

مونس و همدمش بود و همیشه به او و بچه هایش پناه  

می داد. شاید هم تنها کسی بود که سمیه خانم به او 

 اعتماد کرده بود و راز دلش را با او درمیان گذاشته بود.

 شب همان جا مانده بود و کمکشان می کرد.  تا 

وقتی برگشت بدون معطلی رفتم سراغش تا از اتفاقی که  

 افتاده باخبر شوم. 

 

 _ مامان خب تعریف کن ببینم چی شده بود

 _ چی چی شده بود؟ 

 _ شوهر سمیه خانم دیگه، چرا مرده؟

نباید واسه شام یه فکری بکنی؟   _ کیمیا یعنی من نباشم 

 ت با اون حالش باید پاشه شام درست کنه؟ مامان بزرگ

_ وا مامان من که بلد نیستم، بعدشم خودش گیر داد  

 درست کنه... حاال ولش کن اونجا رو تعریف کن

 _ هیچی حالشون بده دیگه بنده خداها، تو شوکن
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 _ چجوری مرده؟ 

 _ مثل اینکه زدن تو سرش با سنگ

 _ ااا واقعا؟ چرا؟ 

 ش شده _ نمیدونم بخدا حتما دعوا

 _ چجوری؟

 _ از پشت زدنش

 _ کی زده؟

 _ معلوم نیست پلیس داره پیگیری میکنه 

 _ آها، دیدم پلیسم اومده بود

 _ آره با برادرشون کار داشت

 _ ولی کال بهتر شد مرد 

 _ کیمیا زشته پشت سِر مرده حرف نزن 

 _ باشه بابا 
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اصال برایش ناراحت نبودم. من هنوز عزادار محمد بودم  

نمی دانستم چرا انقدر زود باید من را ترک می کرد.  که 

وگرنه مردن کسی مثل آقا جواد کخ فقط خانواده اش را 

 عذاب می داد، برایم هیچ اهمیتی نداشت... 

 

شب قبل از خواب سردرد شدیدی را احساس کردم. با آن  

که مسکن خورده بودم اما باز هم سرم درد می کرد.  

بگویم بخاطر دعوا با او عصبی شده مسعود هم نبود که 

ام. دلیلش را نمی دانستم. سعی کردم بخوابم ولی حتی  

نمی توانستم چشم هایم را ببندم. حس و حال عجیبی  

داشتم. توهماتم قوی تر شده بودند و صداهایی که در  

گوشم بود را بیشتر می شنیدم. دیگر انگار کنترلی روی  

ر تصویر محمد و آقا  خودم و توهماتم نداشتم. حاال دیگ

جواد را هم می دیدم. اما نمی دانم چرا از آن ها هیچ  

ترسی نداشتم. روی تختم دراز کشیده بودم و انگار آن  

دو نفر رو به رویم ایستاده بودند و من فقط نگاهشان می  

کردم. تصویرشان برای تار و مبهم بود اما بودند و من  

 . بیرون بیایم.. توانایِی این را نداشتم که از فکرشان 
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با صدای ویبره ی موبایم از جا پریدم. محمد همیشه می  

گفت گوشی ات را در حالت سکوت بگذار و بعد بخواب 

که با ترس از خواب بیدار نشوی. ولی من هیچوقت به  

همیشه دلم می خواست وقتی به من   حرفش گوش ندادم.

پیام می دهد یا زنگ می زند، بتوانم سریع جوابش را  

دهم تا معطل نشود. همیشه برای حرف زدن با اون ب

هیجان داشتم. حیف، حیف که همه ی این ها تمام شدند و 

 دیگر محمد نبود... 

 

 _ بله؟

 _ سالم کیمیا سمیرام، خواب بودی؟

 _ سالم آره خواب بودم، چی شده؟ 

 _ هیچی اعصابم خورده کیمیا 

 _ چرا چی شده؟
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 _ با داریوش دعوام شده 

 _ چرا؟

 م پیشت؟ _ بیا

 _ باشه بیا  

 _ پس من چند دیقه دیگه اونجام 

 

اصال حال و حوصله ی سمیرا را نداشتم. دوست خوبی  

برایم بود و همیشه شریک غم ها و همدم تنهایی هایم  

بود، اما از وقتی که فهمیده بودم با یک مرد متاهل 

دوست شده و داشت زندگِی زنش را خراب می کرد و  

ایی نداشت، دیگر تحمل کردنش  از این کار هم هیچ اب

برایم سخت شده بود. احساس می کردم آدم کثیف و  

 نامردیست و فقط و فقط به خودش فکر می کند.

هنوز پتو روی سرم بود و توان بلند شدن را نداشتم.  

نفهمیدم دیشب کی خوابم برده بود. می دانستم دم دمای  

 ظهر است ولی هنوز احساس خستگی می کردم.
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که از روی سرم برداشتم، انگار برای یک لحظه  پتو را 

آقا جواد را دیدم. رو به دیوار و پشت به من ایستاده بود  

و از سرش خون می چکید. نمی دانم از کجا ولی مطمئن  

بودم آن مرد آقا جواد است. سر دردم دوباره به سراغم  

آمد. چشمانم را باز و بسته کردم و دیگر آن مرد آن جا 

 نبود.

ت خودم و این افکار و توهمات خسته شده بودم. از دس

دلم می خواست هر چه زودتر تمام شوند که بتوانم با  

خیال راحت و بدون ترس بخوابم و چشمانم را باز کنم.  

 اما انگار هیچ کدام از این ها تمامی نداشتند... 

 

 _ سالم مامان بزرگ صبح بخیر

 _ سالم عزیزم صبح بخیر، بیا صبحونه بخور

 امان کجاست؟_ م

 _ صبح زود با بابات و مسعود رفتن 

 _ کجا رفتن؟
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 _ رفتن انگار واسه مسعود یه خونه نگاه کنن 

 _ آها

 _ چرا رنگت پریده کیمیا؟

 _ نمیدونم سرم درد میکنه

 _ بیا یچی بخور خوب میشی  

 _ چشم االن میام

 

بعضی وقت ها مادربزرگم آنقدر مهربان و دوست  

غرولند ها و کنایه هایش را  داشتنی می شد، که تمام

فراموش می کردم. برایم خیلی زحمت کشیده بود و همین 

هم باعث می شد همیشه احترامش را نگه دارم و از ته  

 دلم دوستش داشته باشم. 

 

دست و صورتم را که شستم، به سمت آشپزخانه رفتم که  

صبحانه ام را بخورم، ولی زنگ خانه به صدا درآمد و  

م و در را باز کنم. فکر کردم مادرم اینها  مجبور شدم برو 
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برگشته اند، برای همین هم همان طور بدون حجاب  

بودم. بدون هیچ سوالی در را باز کردم و رویم را 

برگردانم که برگردم. اما با یک صدای بم مردانه 

 میخکوب شدم و سر جایم ایستادم. 

 

 _ سالم خانم 

 

آن پشت قایم  سراسیمه به پشت در رفتم و همان طور که 

 شده بودم جوابش را دادم.

 

 _ سالم بفرمایید 

 _ ستوان احمدی هستم از اداره ی آگاهی 

 _ پلیس؟

 _ بله، چند دقیقه میخواستم باهاتون صحبت کنم 

 _ چیزی شده؟

 _ نه فقط چندتا سواله 
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 _ باشه چشم یه چند دیقه صبر کنید االن برمیگردم

 _ ممنون منتظرم

 

گذاشتم و با عجله به اتاقم رفتم و لباسم را  در را روی هم  

 عوض کردم. 

 

 _ کی بود کیمیا جان؟

 _ پلیسه مامان بزرگ

 _ پلیس؟

 _ بله گفت چند تا سوال داره 

 _ بزار برم ببینم

 _ نه نمیخواد خودم میرم 

 _ باشه مواظب خودت باش

_ مگه میخواد چیکارم کنه مامان بزرگ، میخواد سوال  

 بپرسه فقط
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 باشه _ خیله خب

 

بدو بدو به سمت در رفتم تا ماموری که آمده بود را 

معطل نگذارم. از صدایش خوشم آمده بود و در بین راه  

مدام در سرم می چرخید. احساس می کردم چهره ی  

جذاب و مردانه ای هم باید داشته باشد، درست مثل  

 صدایش...

 

 _ سالم ببخشید معطل شدید

 _ سالم خانم، نه خواهش می کنم 

 _ من در خدمتم 

 

همان طور که حدس زده بودم چهره اش هم مثل صدایش  

بود. قد تقریبا بلندی داشت و چهار شانه بود. لباس 

غیرنظامی تنش بود و همین هم من را کمی دچار شک  

می کرد، ولی آنقدر محو صورت مردانه اش با آن ته  
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ریش جذاب شده بودم، که به کل یادم رفت از او مدرک 

بخواهم. ولی خودش در حین معرفی، مدرک شناسایی 

شناسایی اش را از جیب کاپشن چرم مشکی اش بیرون  

 آورد و نشانم داد.

 

 _ سروان احمدی هستم 

 _ بله در خدمتم 

_ در رابطه با قتلی که چند روز پیش اتفاق افتاد، چندتا  

 سوال داشتم ازتون، پدر یا مادرتون نیستن؟

 _ نه بیرونن 

 میشناختینشون؟_ خیله خب، شما 

 _ کیو آقا جوادو؟

 _ بله مقتول رو 

_ بله خب همسایمون بودن، خانمشم خیلی میومد 

 خونمون 

 _ که اینطور، رابطه ی نزدیکی داشتین با خونوادشون؟ 
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 _ نه ولی خانمش زیاد میاد خونمون 

_ بله... من ترجیح می دادم با پدرتون صحبت کنم، کی  

 تشریف میارن؟

لی هیچوقت این ساعت خونه نیست،  _ بابامو نمیدونم و

 سر کار میره 

 _ تا چه ساعتی سر کارن معموال؟

یا بعضی وقتام حتی تا    ۸_ تا شب دیگه، بعضی وقتا 

 شب ۱۱

 _ با خانمشون ارتباط دارید؟

 _ من که نه ولی مامانم چرا، یجورایی دوستن دیگه

 _ نزدیک؟

_ واال سمیه خانم بیشتر موقع ها هروقت تو خونه 

 ش می شد یا ناراحت بود، میومد دعوا

 _ با آقای عیوبی؟

 _ بله بله

 _ زیاد مشاجره داشتن؟ 
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 _ بله خب آقا جواد اخالق خوبی نداشت

 _ بسیار عالی، من مجدد مزاحم میشم 

_ اگه میخواید با بابام صحبت کنید، شب میاد یا صبحا  

 صبح میره  ۸معموال دیگه 

 _ بسیار خب خیلی ممنونم، روز خوش

 خواهش میکنم خداحافظ_ 

 

کمی ایستادم تا رفتنش را ببینم. پیاده بود. خیلی هم با  

وقار و با آرامش راه می رفت. از رفتارش خوشم آمده 

بود. اصال شبیه پلیس هایی که در ذهنم بودند، نبود. 

خیلی آرام و خونسرد به نظر می رسید. اما به نظرم  

بودند. شاید هم  سوال هایش خیلی پیش پا افتاده و بیخودی 

کارش را بلد نبود و همین طوری برای رفع تکلیف آمده 

بود و چند سوال پرسید و بعدش هم رفت. خیلی این 

موضوع برایم اهمیتی نداشت. بیشتر خودش و تیم و  

قیافه اش در ذهنم جا باز کرده بود و فکرم را مشغول 

 کرده بود...
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خوردم، در ذهنم هم  همان طور که صبحانه ام را می 

مشغول فکر کردن به آن مامور بودم. برای یک لحظه  

احساس غریبی به من دست داده بود. خوب که فکر  

کردم، احساس می کردم آن مامور نگاه خیر و پر از  

شکی به من داشت. ولی چرا؟ مگر من چه کار کرده 

بودم؟ نکند من را با شخص دیگری اشتباه گرفته بود یا  

 برای دیدن من به این جا آماده بود؟ اصال نکند 

دوباره این افکاِر مزاحم و کالفه کننده به سراغم آمده 

بودند. نباید ذهنم را درگیر این مسائل بیهوده می کردم.  

اصال دلیلی نداشت که بخواهم به خودم شک کنم یا خودم  

 را اذیت کنم. 

 

 _ کیمیا  
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ک دیوار  سرم را برگرداندم. محمد بود. سمت راستم نزدی

ایستاده بود. دقیقا صدای خودش بود و دقیقا خود محمد 

آن جا ایستاده بود. باز هم سر و پیشانی اش پر از خون 

 بود و فقط نگاهم می کرد.  

مادر بزرگم روی زمین کمی آن طرف به پشتی تکیه  

داده بود و مشغول خواندن قرآنش بود. محمد آن جا  

او محمد را نمی دید.   نزدیک مادر بزرگم ایستاده بود اما

 یعنی فقط من می دیدمش؟!

چند ثانیه ای در همان حالت خشکم زده بود. انگار در  

این دنیا نبودم و در یک دنیای دیگر با محمد در یک جا  

 قرار داشتم.  

 

 _ کیمیا برگرد 

 

دوباره سرم را چرخاندم. صدا این بار از پشت سرم می  

صدای آشنایی   آمد. اما دیگر صدای محمد نبود. همان

بود که مدام با من حرف می زد. برای یک لحظه ترس  
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تمام وجودم را گرفته بود. سرم را که برگردانم دیگر  

محمد آن جا نبود. صدای تپش های قلبم را به وضوح 

 می شنیدم. انگار قلبم داشت از سینه ام بیرون می زد.  

به خودم که آمدم مادرم را جلوی در دیدم که با چند  

ستیک میوه و سبزی به خانه برگشته بود و بدون آن پال

که کفش هایش را در بیاورد، جلوی در حیاط ایستاده بود  

 و صدایم می کرد.

 

 _ کیمیا مامان حواست کجاست؟

 _ چی؟

 _ گفتم بیا کمک اینارو ازم بگیر میخوام برم دوباره

 _ سالم

 _ وا کیمیا 

 _ اومدم اومدم 
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و رفتم و وسایل را از   با عجله از سر جایم بلند شدم

 دست مادرم گرفتم. 

 

 _ کجا میری باز؟

 _ یه سر میرم خونه ی سمیه خانم 

 _ باشه

 _ حواست به ناهار هست؟ 

 _ چیکار کنم؟ 

_ هیچی خورش رو از فریزر در آوردم، فقط برنج رو  

 دم کن

 _ باشه، سمیرا هم داره میاد پیشم

 _ بیاد قدمش روی چشم 

 اومده بود دم در _ راستی مامان پلیس 

 _ پلیس؟ برای چی؟

 _ گفت چندتا سوال داریم راجع به آقا جواد
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_ آها، آره خواهر سمیه خانم گفته بود شاید بیان، تو چی  

 بهش گفتی؟

 _ وا چرا اونطوری میگی مامان؟ چی باید می گفتم؟

 _ نه کال میگم چیا پرسید؟

 _ هیچی بیشتر با بابا میخواست حرف بزنه 

 حاال برگشتم تعریف کن، فعال خداحافظ_ باشه 

 

 

سفره ی ناهار را تند تند جمع کردم. دلم می خواست 

سمیرا هر چه زودتر از این جا برود، چون اصال 

حوصله ی حرف زدن با او را نداشتم. از طرفی هم می  

ترسیدم مادربزرگم حرف هایمان بشنود و برایم گرفتاری  

 به وجود بیاید.

 

 ؟_ کیمیا کمکت کنم

 _ نه عزیزم مرسی، تو برو توی اتاق االن منم میام 
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 _ باشه

 

ظرف ها را روی سینک ظرفشویی گذاشتم و به 

مادربزرگم تاکید کردم که خودم بعد از آن که دوستم 

رفت، همه اش را خواهم شست. هر چند می دانستم  

خودش طاقت نمی آورد و به محض آن که من به اتاقم  

 !رفتم، دست به کار می شود 

 

 _ بیا دیگه کیمیا چقد طولش دادی

 _ خب چه خبر بگو می شنوم 

 _ اول بگو ببینم ِکی بریم سر خاک محمد؟

 _ هنوز کامل آماده نیستم 

_ نزدیک دو هفته گذشته، واقعا دلت نمی خواد بری  

 اونجا؟ 

 _ نمی دونم سمیرا ولش کن

 _ تا نری آروم نمیشی کیمیا، از من گفتن بود 
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 تعریف کن ببینم چی شده_ باشه، حاال تو 

 _ وای کیمیا زن داریوش همه چیو فهمیده

 _ واقعا؟

 _ آره

 _ کی بهت گفت؟

_ خود داریوش دیگه، مثل اینکه شک کرده بود، واسه 

 همونم دیشب موبایلش رو چک کرده 

 _ خب حاال چی میشه؟

 _ هیچی چمیدونم

 _ چمیدونی؟ یعنی نمیخوای بری؟

لی ندارم، هرکی  _ من برم؟ من با بودن زنش مشک

 مشکل داره با این قضیه خودش بره

 _ وای سمیرا تو چرا اینجوری شدی، یعنی چی... 

 _ کیمیا من عاشق داریوش شدم، نمیتونم برم 

 _ تو عاشق پول داریوش شدی نه خودش 
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 _ خود داریوشم عاشق منه، منو انتخاب میکنه 

 _ یعنی چی؟ 

فی  _ یعنی صبح بهم گفت اگه زنم بخواد بره من حر

 ندارم

 _ مگه داریوش دو تا بچه نداره؟

 _ چرا داره 

 _ سمیرا پس زندگیش؟ بچه هاش!

 _ اون دیگه تصمیم خودشونه... 

 

حرف های سمیرا به هیچ وجه برایم قابل باور نبودند. 

خانه ی داریوش انتهای کوچه ی ما قرار داشت و اصال 

سمیرا هم از همین طریق داریوش را دیده بود و برایش 

یک جورهایی تور پهن کرده بود. هر چند خودش همیشه  

می گفت من عاشقش شده ام، اما من هیچوقت حرف  

دم. لیال خانم همسر داریوش، هایش را باور نکرده بو

خانِم آرام و بی سر و صدایی بود و از آن جایی که  
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شاغل بود، کمتر با زن های دیگِر محله رفت و آمد 

داشت و بیشتر سرش در کار خودش بود. در این چند 

ماهی که سمیرا با داریوش طرح رفاقت ریخته بود، دو 

دلم برایش سه دفعه ای لیال را دیده بودم و واقعا از ته 

 ناراحت می شدم. اما کاری از من بر نمی آمد... 

 

سمیرا بعد از یک جر و بحث کوچکی که با هم داشتیم،  

با دلخوری از خانه یمان رفت. هر چند بیشتر از این که  

ناراحت قهر بینمان باشم، از این که قرار بود یک مدتی  

 او را نبینم، خوشحال بودم.

مودب و کمی خجالتی، که  سمیرا آن دختر درس خوان و 

به قول همه ی دوستان، تپل بودنش هم بامزه ترش می  

کرد، حاال برای من تبدیل به یک هیوال شده بود و منی  

که سال ها تنها مونس و رفیقم همین سمیرا بود، دیگر  

چشم دیدنش را نداشتم و دلم می خواست حتی سر به  

 تنش هم نباشد... 
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باز هم صدای بلند قرآن که از بلندگوی خانگِی همسایه  

ی رو به رویمان بلند شده بود، من را از خواب بیدار  

 کرد.  

به سختی از سر جایم بلند شدم و از پشت پنجره به کوچه  

نگاه کردم. مراسم سوم آقا جواد بود و باز هم جمعیت  

زیادی در اطراف خانه اش ایستاده بودند. از همان  

پدرم را که در کنار برادر آقا جواد ایستاده بود   فاصله

تشخیص دادم. باز هم مجبور بود از کار و زندگی اش  

بزند و دیرتر به سر کار برود. هم برای این مراسمات و 

هم بخاطر کارهای مسعود خان. باورم نمی شد اما 

مسعود را هم در جمعشان دیدم. برایم عجیب بود که این 

رزش و احترام قائل شده و به  بار برای دیگران ا

 مراسمشان رفته بود.

کمی چشمانم را به این سو و آن سو چرخاندم تا ببینم  

دیگر شخص آشنایی را در آن جمع می بینم یا نه، که  

یک لحظه چهره ی سروان را در بین جمعیت دیدم. باز  

هم با لباس شخصی و سر تا پا مشکی بود. یک گوشه  

بت کردن با مردی بود که من  ایستاده بود و مشغول صح
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نمیشناختمش. کنجکاو شدم و همان کنار پنجره ایستادم.  

کمی بعد به سراغ پدرم رفت و او را به گوشه ای خلوت  

کشید و مشغول صحبت کردن با او شد. خیلی دوست 

داشتم بدانم بینشان چه حرف هایی رد و بدل می شود. 

وان با چند دقیقه ای صحبتشان طول کشید ولی بعد سر

یک لبخند بزرگ روی لبش، با پدرم خداحافظی کرد و  

 به سراغ شخص دیگری رفت.  

احساس گرسنگی و ضعف شدیدی می کردم، برای همان  

هم از کنار پنجره ماندن و ادامه ی بازپرسِی سروان را 

دیدن، منصرف شدم. کمی روی تخت نشستم و گوشی ام  

آمده بود.    را چک کردم. چند پیام برایم از طرف سمیرا

طبق معمول درد دل با حالت ناراحتی و عصبانیت و  

 کمی قهر! 

این دختر اصال قهر و دعوا برایش معنایی نداشت و به  

یک روز نکشیده، دوباره یک جوری سر صحبت را باز  

 می کرد. 

حوصله ی خواندن پیام هایش را نداشتم. بلند شدم و به  

 کنم.  سمت آشپزخانه رفتم تا برای خودم چای درست

 



 

119 

 

                                                       آن سوی من

در خانه هیچ صدایی نبود. معلوم بود همه به مراسم آقا  

جواد رفته بودند و من را هم طبق معمول بیدار نکرده 

 بودند. هر چند خیلی هم برایم مهم نبود. 

برای یک لحظه سنگینِی نگاه کسی را روی خودم 

چرا اما جراَت برگشتن به   احساس کردم. نمی دانم 

واست بدون معطلی و با  سمتش را نداشتم. دلم می خ

همین سر و وضعی که داشتم، بدون آن که پشت سرم را  

نگاه کنم، با سرعت به سمت در خانه بدواَم و پیش پدرم  

بروم. اما آنقدر ترسیده بودم که پاهایم سست شده بودند. 

به اجبار سرم را به سمت آن شخص برگرداندم و همان  

 جا میخکوب ایستادم.

 

 _ از من میترسی؟

 

محمد بود. با همان حالت و ظاهر. انگار در همین لحظه 

تصادف کرده بود و از سر و صورتش خون می چکید.  
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همان قدر تازه و به همان اندازه ترسناک. ولی حاال که  

 نگاهش می کردم، انگار ا اون ترسی نداشتم. 

 

 _ دلم برات تنگ شده بود

 _ خب االن اینجام 

 _ اومدی پیشم بمونی؟

 رمت... _ اومدم بب

 

این را که گفت، چشمانم را بستم و دوباره باز کردم.  

انگار می دانستم اگر این کار را انجام بدهم، او می رود.  

 و او رفته بود...

حاال می دانستم که من از دیدن روحِ محمد و آقا جواد 

نمی ترسیدم. ترس من از چیز دیگری بود. همه اش 

است و از من  احساس می کردم کسی مثل سایه دنبالم 

 چیزی می خواهد. این من را می ترساند... 
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روی اُپن نشسته بودم و صبحانه ام را آرامش و به  

آهستگی می خوردم. اگر مادربزرگم آن لحظه در خانه  

بود و من را در این حالت می دید، حتما تا مدت ها باید  

غر زندن هایش را تحمل می کردم. واقعا خوشحال بودم 

 روز بعد به خانه اش برگردد. که قرار بود 

صدای مادرم را که از حیاط خانه شنیدم، متوجه ی  

برگشتنشان شدم. به سرعت از روی اُپن به پایین پریدم و  

 ایستاده مشغول خوردن چایی ام شدم. 

 

 _ سالم

 _ سالم مامان، چرا منو صدا نکردین؟

 _ دیگه خواب بودی 

 _ سالم مامان بزرگ

 _ سالم عزیزم 
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مسعود هم با آن ها برگشته بود و با همان لحن همیشه  

 معترض و طلبکارش صدایم کرد.

 

 _ سالم تو دهنت نیست؟ یه لیوان چایی واسم بریز 

 _ داری میری سر خونه زندگیت، یکم بزرگ شو 

 _ چاییتو بریز بابا حوصلتو ندارم 

 

اصال دلم نمی خواست به حرفش گوش دهم اما بخاطر  

 بودم تحملش کنم تا دوباره بحثی پیش نیاد. مادرم مجبور 

 

_ مسعود اون پلیسه چی بهت می گفت؟ خیلی قیافه ات  

 مشکوکه، تعجب میکنم نبردت 

_ اتفاقا من تو رو به عنوان مظنون بهش معرفی کردم،  

 گفتم خیلی از مردن آقا جواد خوشحال شده بود
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این را که گفت، برای یک لحظه ترس تمام وجودم را 

رفت. چرا باید مسعود نسبت به من مشکوک می  فرا گ

بود؟ یعنی انقدر آدم بدی به نظر می رسیدم که باید  

 همچین حرفی می زد؟

 

 _ چته رفتی تو فکر 

_ آره داشتم به این فکر میکردم کاشکی بجای آقا جواد 

 تو رو می کشتم 

 _ بعضی وقتا بهت شک میکنم 

 _ واست خوبه

 

تی از دهنم خارج می شد.  چرا باید همچین کلما نمی دانم 

چهره ی مسعود را که دیدم، متوجه شدم حسابی از حرفم  

جا خورده بود. بدون آن که جوابم را بدهد، با همان  

صورت سرخ شده، سرش آورد پایین و مشغول گوشی 

 بازی اش شد. 
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با آن که می دانستم حرف های خوبی به او نزدم، اما  

ت داشت که  پشیمان هم نبودم. چیزی در وجودم دوس

مسعود از من بترسد و همیشه در دلش نسبت به من شک  

 داشته باشد!

مادر بزرگم که متوجه ی سکوت مسعود و چهره ی  

خوشحال من شده بود، همان طور که لیوان چایی که من  

در سینی گذاشته بودم و به طرفش نگه داشته بودم را 

برمی داشت، سعی کرد فضا را عوض کند و بینمان  

 قرار کند.صلح بر

 

_ این حرفای الکی چیه به هم می زنید؟ دستت درد نکنه  

 مادر

 _ نوش جونتون، قندم هست 

 _ نه من تلخ می خورم، به داداشتم بده

 _ چشم
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سینی را که نزدیک مسعود بردم، ناخودآگاه کمی خودش 

 را عقب کشید و بعد لیوان چایی اش را برداشت.

 

 _ وا چته چرا می ترسی؟ 

حرف زدن مواظب باش یهو سینی رو چپ  _ بجای 

 نکنی رو ما 

 _ آها ترسیدی چایی رو بریزم رو تو؟! 

 _ جراَتشو نداری بچه 

 _ خواهیم دید 

 

یک لحظه واقعا دلم می خواست همین کار را بکنم و  

تمام بدنش را بسوزانم، اما مقاومت کردم و جلوی خودم 

 . را گرفتم تا دردسری به وجود نیاید..
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را که خوردم، کمی در آشپزخانه کمک مادرم  صبحانه ام 

کردم و بعد به اتاقم رفتم تا ببینم سمیرا این بار چه 

 چیزهایی گفته است. 

 

_ کیمیا جونم قهر نباشا... بیدار شو زود بیا تا واست 

 قضیه ی داریوشو کامل تعریف کنم 

 

و بدون آن که منتظر بیدار شدن من بماند، کلی پیام داده 

 یوش و همسرش لیال تعریف می کرد.  بود و از دار

حوصله ی حرف زدن با او را نداشتم. برای همین هم  

 اصال جوابش را ندادم که فکر کند هنوز با او قهر هستم. 

تصمیم داشتم به بهشت زهرا سر خاک محمد بروم.  

دیشب قبل از خواب این تصمیم را گرفته بودم. ولی 

تم. دلم بدجور  هنوز دل و جراَت رفتن به آن جا را نداش

برای محمد تنگ شده بود ولی نمی توانستم او را زیر  

 خروارها خاک تصور کنم! 
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حوصله ی در خانه ماندن را هم نداشتم. یکهو تصمیم  

گرفتم لباس هایم را عوض کنم، بروم بیرون و کمی قدم  

 بزنم.  

 

 _ مامان من دارم میرم بیرون

 _ بیرون چه خبره؟ 

 میام، حوصلمم سر رفته یکم _ میرم تا مغازه و 

 _ باشه پس از سوپرمارکت ماستم بخر 

 _ چشم

 _ زودم برگرد کیمیا 

 _ باشه چشم 

 

هوا بارانی بود ولی از این بابت خوشحال بودم. محمد  

همیشه عاشق باران بود و خودم هم قدم زدن زیر باران  

 را دوست داشتم.
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چکمه ی چرم مشکی ام را پوشیدم که با لباس های سر  

 تا مشکی ام ِست باشد. 

نمی دانم چرا اما برای یک لحظه تصور می کردم که با  

 محمد قرار دارم و باید شیک و مرتب باشم! 

 

باران شدیدی در حال باریدن بود و کوچه تقریبا پر از  

آب شده بود. مجبور بودم با احتیاط قدم بردارم تا آب به  

 چکمه ام وارد نشود. 

د، خیلی دلگیر شده بود. رو  کوچه بعد از مرگ آقا جوا

به روی خانه ی سمیه خانم ایستادم و به پنجره ی اتاقشان  

خیره ماندم. یک لحظه احساس کردم بوی خون همه ی  

فضا را گرفت. حالم کمی خراب شد و احساس کردم  

االن است که حالم به هم بخورد. آنقدر بو شدید شده بود  

 ا گرفتم.  که با گوشه ی شال گردنم جلوی بینی ام ر

در همین حال و هوا بودم که اصال متوجه ی نزدیک  

 شدن ماشین به خودم نشدم.  
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ماشینی که در حال عقب عقب آمدن بود، انگار متوجه ی  

من نشده بود. من هم اصال ندیدم که ماشین به سمتم در  

حال حرکت است. فقط لحظه ی برخورد ماشین با خودم  

تادم. تمام لباس هایم  را احساس کردم و بعد روی زمین اف

خیس و گلی شدند ولی بیشتر از آن که ناراحت این 

 قضیه باشم، از درد دست راستم به خود می پیچیدم. 

 

_ خانم خانم خوبید؟ ببخشید تورو خدا اصال ندیدم، شیشه  

 ی عقب ماشین بخار گرفته بود اصال ندیدمتون 

 

سرم را که بلند کردم، همان جناب سرواِن جذاب را  

ی سرم دیدم. از چشم هایش نگرانی می بارید. معلوم  باال

بود از این اتفاق حسابی یکه خورده و ترسیده است. با  

آن که درد داشتم اما از ته دلم کمی ذوق زده شدم. یک  

جورهایی خوشحال بودم که با این شخص تصادف کرده 

 ام.
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 _ خانم؟ 

 _ خوبم

 

ی  به سختی خودم را از روی زمین بلند کردم و رو

پاهایم ایستادم. شدت برخورد خیلی کم بود اما درد زیادی  

در دستم احساس می کردم. در این میان تصمیم گرفتم  

کمی هم خودم را لوس کنم و روغن داغش را زیاد کنم  

 تا زمینه ساز هم کالمی و ارتباط بیشترمان شود... 

 

 _ دستتون درد میکنه؟

 _ بله یکم 

 دمتون _ واقعا معذرت میخوام اصال ندی

 _ نه بابا اشکال نداره پیش میاد دیگه

 _ سوار شید بریم درمانگاه 

 _ درمانگاه؟؟؟ 

 دستتونو نشون بدیم _ بله دیگه بریم 
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_ نه بابا نمیخواد چیزی نشده که، من اصال اهل این 

 سوسول بازیا نیستم

 

در اوج نگرانی و استرسی که داشت، بعد از شنیدن این 

نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد. لبخند جمله از من، 

عمیق و بزرگی روی صورتش نقش بست، جوری که  

حتی چشم هایش هم انگار می خندیدند. برای چند لحظه 

محو صورتش شدم و با نگاهم تمام اجزاء چهره اش را 

کاوش کردم. جوری بود که انگار سال هاست می  

 شناسمش و به او نزدیک بودم... 

 

ر بخاطر من بریم دکتر که منم خیالم راحت  _ حاال این با

 شه

 _ نه ممنون من باید زود برم خونه، مامانمم نگران میشه

 _ مطمئنید؟

 _ بله نگران نباشید چیزی نشده

 



 

132 

 

                                                       آن سوی من

_ پس میشه لطفا شماره ی منو داشته باشید و بهم  

 خبرشو بدین؟

 _ خبر چیو؟ 

 _ این که مشکلی پیش نیومده و حالتون خوبه

 م_ آها، باشه چش 

_ و قول بدید اگه دردتون بیشتر شد بهم بگید که بریم  

 دکتر

 _ اونم چشم 

_ ممنونم، شما همون همسایه رو به رویِی آقای عیوبی  

 هستید، درسته؟

 _ بله قبال صحبت کرده بودیم

 _ بله درسته یادم اومد 

 _ جناب سروان احمدی... 

 _ بله

 _ خوشبخت شدم از آشناییتون 
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ترجیح می دادم تو شرایط بهتری هم  _ همچنین، ولی من 

 صحبت می شدیم

 _ اول بازجویی االنم تصادف...

 _ نه اختیار دارید، بازجویی نبود که

 _ کال دیگه

 _ بله درسته!  

 _ خب دیگه من برم 

 _ صبر کنید برسونمتون 

 برم  _ خونه ی ما دو تا در عقب تِر، پیاده هم می تونم

 خوام، بازم ببخشید _ بله بله درسته معذرت می 

 _ نه بابا فدا سرتون، فعال خداحافظ

 _ صبر کنید، شماره ام... 

 

از این که شماره اش را به من داده بود، خیلی خوشحال 

شدم. نمی توانستم جلوی خنده ی از سر ذوقم را بگیرم.  
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را بریده بود، اما به روی خودم  با آن که درد دستم امانم 

ان حالت مهربان و پر انرژی  نیاوردم و سعی کردم با هم

 با او خداحافظی کنم... 

 

 

آنقدر حواسم پرِت جناب سروان و آن اتفاق بود، که  

سفارش مادرم را به کل یادم رفت. به خانه که برگشتم،  

کمی خودم را جمع و جور کردم تا فکر نکنند اتفاق بدی  

مادرم در این جور مواقع، آنقدر نگران  برایم افتاده است.

تپاچه می شد که آدم را از گفتن حقیقت پشیمان می  و دس

 کرد.

 _ سالم
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وارد خانه که شدم، نگاه متعجب همه را روی خودم 

احساس کردم. اصال حواسم به سر و وضعم نبود. انگار  

نه انگار همین چند دقیقه پیش روی زمین پر از ِگل و  

 آب افتاده بودم و تمام لباس هایم کثیف شده بودند.  

 

 ه؟_ چی

 _ چی شده کیمیا؟

 _ هیچی 

 _ پس چرا لباسات خیس و ِگلیه 

 _ آها هیچی خوردم زمین 

 

این را گفتم و به سرعت به اتاقم رفتم و مشغول عوض  

 کردن لباس هایم شدم. 

همانطور که انتظارش را داشتم، مادرم سراسیمه به اتاقم  

آمد تا از اصل ماجرا باخبر شود. انگار او همیشه علم  
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و همه چیز را می دانست و نمی شد به او غیب داشت 

 دروغ گفت! 

 

 _ کیمیا جان عزیزم چی شده؟ چرا خوردی زمین؟

 _ هیچی مامان پام گیر کرد به سنگ خوردم زمین

 _ چراخب؟ سرت گیج رفت؟ 

 _ نه سنگو ندیدم

 _ کیمیا راستشو بگو، حالت خوبه؟

 _ آره مامان جان خوبم

 _ پس چرا دستتو گرفتی 

 درد گرفت _ دستم 

_ خب باشه، ولی اگه مشکلی هست به من بگو من 

 مامانتم 

_ وا مامان چرا همش همه چیو جنایی میکنی، چه 

 مشکلی باید باشه آخه
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 _ کال گفتم، لباساتم بنداز تو سبد خودم میشورم

 _ چشم مرسی 

 

صدای مسعود را به وضوح می شنیدم که داشت در  

 جو می کرد. مورد من حرف می زد و از مادرم پرس و 

 

 _ چش شده بود مامان؟ 

 _ هیچی میگه پام گیر کرد به سنگ خوردم زمین

 _ چیزیش نشده بود که؟

 _ نه خدارو شکر

 _ خدارو شکر... دختره ی دست پاچلفتی 

 

باورم نمی شد اصال برای مسعود مهم بوده باشم که حتی  

 بخواهد از مادرم جریان را پرس و جو کند.
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ردم، روی تختم دراز کشیدم و  لباس هایم را که عوض ک

اولین کاری که انجام دادم، ذخیره کردِن شماره ی جناب  

سروان بود. می خواستم خیلی سریع عکس های  

پروفایلش را در شبکه های اجتماعی چک کنم تا ببینم  

 مجرد است یا نه. نمی دانم چرا اصال برایم مهم شده بود!

 

بودم برای آن هنوز در دستم احساس درد داشتم و مجبور 

که ورمش بخوابد، در آن سرمای شدید، رویش یخ  

بگذارم. از سرمای زیاد کمی ضعف کردم و انگار  

چشمانم سیاهی رفتند. سعی کردم خودم را آرام کنم.  

برای همین هم چشمانم را بستم و به فکر فرو رفتم.  

خیلی وقت ها هنگامی که حالم خوش نبود، چشمانم را  

در خیال و رویا غرق می کردم. به   می بستم و خودم را

آرزوهایم و چیزهایی که دوست داشتم به آن ها برسم،  

فکر می کردم. خودم را در آن موقعیت ها و مکان ها  

 قرار می دادم و از این کار لذت می بردم... 
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برای چند لحظه احساس کردم از این دنیا خارج شده ام و  

م این بود که با  به یک جای زیبا رفته ام. همیشه آرزوی

محمد یا هر کس دیگری که عاشقش بودم، در کنار یک  

رودخانه ی خروشان، روی سنگ های بزرگ کنارش،  

بنشینیم و فقط به عبور آب نگاه کنیم. نمی دانم چرا ولی 

بودن در این مکان و درک این احساس، لذت بخش ترین  

 چیزی بود که می توانستم تجربه اش کنم... 

 

 _ بیا 

 

چشمانم را باز کردم. این بار صدا در گوشم چیزی می  

گفت و من خیلی متوجه اش نمی شدم. فقط شنیدم که می  

 گفت بیا... 

صدای خانواده ام را می شنیدم که مشغول خورد ناهار  

بودند و مثل همیشه مسعود بلند بلند در حال حرف زدن  

بود. حتما من همان طور که چشمانم را بسته بودم، 
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برده بود و مادرم برای خوردن ناهار دیگر صدایم  خوابم 

نکرده بود. صدای پدرم هم می آمد. خیلی کم پیش می  

آمد که وسط روز به خانه بیاید. ولی هر چه که بود از 

 آمدنش خوشحال شده بودم.

دوباره سرم شروع به داغ شدن کرد. سر درد عجیبی  

داشتم. صداهای نامفهوم را می شنیدم اما متوجه ی  

منظورشان نمی شدم. انگار فقط بعضی کلمه ها را می  

شنیدم و بقیه ی کلمه ها مثل باد از گوشم عبور می  

 کردند. 

هر دو دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و محکم فشار می  

دادم. احساس می کردم االن است که سرم منفجر شود. 

بی نهایت صدا و کلمه در سرم می چرخیدند و من قدرت  

نشان را نداشتم. سعی کردم چشمانم را بسته  کنترل کرد 

نگه دارم و ذهنم را آرام کنم، اما نمی شد. دلم می  

خواست سرم را محکم به دیوار بکوبم و با تمام توانم  

فریاد بزنم، اما نمی توانستم. مجبور بودم تحملشان کنم تا  

 خودشان خسته شوند و رهایم کنند.
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 _ کیمیا بیا 

 

نم را باز کردم. نمی دانستم  صدای محمد بود. چشما

چیزی که می بینم واقعیت است یا خیال. کنار محمد، آقا  

 جواد هم ایستاده بود و میان آن دو سمیرا... 

دیگر صداها قطع شده بودند. در اتاق سکوت وحشتناکی  

حکم فرما شده بود. دیگر صدای خانواده ام را هم نمی  

یک عالم   شنیدم. انگار هیچ چیزی نبود و گویی من در

 دیگر قرار گرفته بودم... 

محمد و آقا جواد سر تا پا مشکی پوشیده بودند و باز هم  

از سر و صورتشان خون می چکید. ولی سمیرا با همان  

تیپ و لباس های همیشگی اش آن جا ایستاده بود. 

چشمانش نگران بودند و صورتش از اشک خیس شده  

ن وضع آن جا می  . نمی دانم چرا باید سمیرا را با ایبود 

 دیدم. مگر سمیرا هم مرده بود؟!

دلم می خواست جواب همه ی این سوال ها را بدانم اما 

 جراَت پرسیدنش را نداشتم. 
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 _ محمد تویی؟

 _ بله

 _ شما واقعی هستین؟

 _ بله عشقم 

 _ چرا از سرتون خون میاد؟

 _ خودت میدونی

 _ چیو میدونم؟

 _ سمیرا

 _ سمیرا چی؟ 

 _ نجاتش بده

 از چی؟!  _

 

یک آن هر سه نفرشان ناپدید شدند. از سر جایم بلند شدم 

و با چشمانم تمام اتاق را برانداز کردم. انگار دود شده  

 



 

143 

 

                                                       آن سوی من

بودند و به هوا رفته بودند. دوباره صدای خانواده ام را 

شنیدم. گیج شده بودم و نمی دانستم چه اتفاقی در حال  

سرم می آمد،  رخ دادن بود. نمی دانستم چه بالیی داشت 

 فقط می خواستم هر چه که هست تمام شود... 

 

کمی احساس گرسنگی و ضعف می کردم. به سختی از  

سر جایم بلند شدم و خودم را به سفره ی ناهار که هنوز  

همه غذایشان را خورده بودند و کم کم   پهن بود رساندم.

 می خواستند سفره را جمع کنند.

 

 _ سالم بابا 

 کیمیا جان_ سالم 

 _ سالم به همگی

 _ سالم مامان جان، بیا ناهارتو بخور تا سرد نشده 

 _ بابا چه زود اومدی امروز

 _ دلم برای دخترم تنگ شده بود دیگه گفتم بیام 
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 که  _ قربونت برم 

 

وقتی پدرم قربان صدقه ام می رفت، نمی توانستم جلوی  

از   ذوق کردنم را بگیرم. شبیه بچه هایی می شدم که بعد 

کلی ذوق، به جایزه ای که دنبالش بودند می رسیدند. من 

هم دلم می خواست مثل آن ها باال و پایین بپرم و بعد  

 پدرم را محکم در آغوش بگیرم و کلی ببوسمش.

همیشه بعد از قربان صدقه رفتن های پدرم، مسعود را 

نگاه می کردم. چهره اش در هم می رفت و ساکت می  

ولی یک جورهایی خوشحال می شدم  شد. نمی دانم چرا 

که پدرم انقدر من را دوست دارد و با من مهربان تر از  

مسعود است. شاید چون رفتار های مادرم همیشه 

برعکس این قضیه بود و همیشه هوای یکی یک دانه  

 پسرش را بیشتر داشت.
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_ مامان پس مرجان کی میاد، مگه قرار نبود این جمعه  

 بیاد؟

ی شوهرش ماموریت پیش اومد،  _ چرا ولی برا

 اومدنشون افتاد آخر هفته ی دیگه

_ آها، کاش زودتر بیان دلم واسه سارینا خانم یه ذره 

 شده 

 _ آره دیگه واسه عقد مسعود دیگه باید باشن 

 

هر حرفی که می زدیم، ته آن حرف به آقا مسعود می  

رسید. باز هم چهره ی مسعود را دیدم که این بار لبخند  

روی لبش نقش بست. فکر کنم از این که مادرم  کوچکی 
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بیش از اندازه دوستش داشت ذوق مرگ می شد، یا شاید  

هم چون حرف از مراسم عقدش به میان آمد، نتوانست  

جلوی خوشحالی اش را بگیرد. نمی دانم ولی هر چه که  

بود، من حتی از همین لبخند کوچک مسعود هم، بدم می  

 آمد... 

 

 

ار، به اتاقم برگشتم و طبق معمول بعد از خوردن ناه

روی تختم لم دادم و با گوشی ام کار کردم. در سرم مدام 

به جناب سروان فکر می کردم و قراری که با او گذاشته 

بودم. دلم می خواست هر چه زودتر به بهانه ی این که  

حالم کمی بهتر است، به او زنگ بزنم و کمی صحبت  

بر کنم و منتظرش کنیم. ولی تصمیم گرفتم فعال ص

 بگذارم تا برای حرف زدن با من مشتاق تر شود.

 

سمیرا بود. یک حسی به   موبایلم زنگ خورد و باز هم 

من می گفت که حتما باید جوابش را بدهم. بعد از آن که  
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در عالم خیال، سمیرا را در کنار محمد و آقا جواد دیدم، 

سمیرا   بی نهایت کنجکاو بودم که بدانم چه اتفاقی برای 

 افتاده که باید در آن حالت می دیدمش.

. یک  احساس می کردم همه ی این ها یک نشانه است 

نشانه از عالمی دیگر برای آن که یک تصمیم بزرگ 

 بگیرم! 

 

 _ بله

 _ سالم کیمیا خوبی؟

_ سالم مرسی تو خوبی؟ چیه چرا صدات انقد 

 خوشحاله؟ 

 _ چون یه خبر خوب برات دارم

 _ چی شده؟

داریوش... داریوش تصمیمشو گرفته و قراِر از لیال  _ 

 جدا شه 
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برای چند لحظه مکث کردم. باورم نمی شد سمیرا آنقدر  

عوض شده باشد که حاال بخواهد از همچین اتفاقی  

خوشحال باشد. انگار دیگر از خراب کردن زندگِی بقیه  

 هیچ ترسی نداشت...  

 

 _ واقعا از این اتفاق خوشحالی سمیرا؟

 را نباشم؟ قراِر با عشقم ازدواج کنم_ چ

 _ ولی اون زن و بچه داره

 _ خب با هم مشکل دارن و میخوان جدا شن 

 _ پس بچه هاش... 

 _ اونام میرن پیش زنش

 

دلم نمی خواست این بحث را ادامه دهم. آنقدر از دست  

سمیرا عصبانی بودم که زودتر خداحافظی کردم و 

 کردم.  موبایلم را به گوشه ی تخت پرتاب
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دوباره سر تا پایم داغ شد و همان سر درد وحشتناک به  

 سراغم آمد. 

حاال دیگر مطمئن شده بودم دلیل دیدن سمیرا در کنار  

محمد و آقا جواد چه بود. همه ی این ها یک نشانه بود 

که من جلوی سمیرا را بگیرم و نگذارم زندگِی خودش و 

م همین بود. این بقیه را تباه کند. شاید معنِی این رویا ه

که سمیرا با این تصمیم داشت خودش را نابود می کرد و  

 برای من به یک انسان مرده تبدیل می شد... 

 

دستم هنوز کمی درد می کرد ولی حوصله نداشتم روی  

ورمش یخ بگذارم. همیشه از این کار بدم می آمد، چون 

به شدت از سرمایی که مستقیم به بدنم می رسید، احساس 

می کردم و حالم بد می شد. ترجیح دادم دردش ضعف 

 را تحمل کنم تا خودش به مرور خوب شود.

دو عدد قرص مسکن را با هم خوردم تا دردم کمی  

 تسکین پیدا کند و بتوانم با آرامش بخوابم. 
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یک جورهایی هم دلم می خواست تا شب بخوابم. می  

خواستم زمان سریع تر بگذرد و کمتر در فکر زنگ  

 سروان احمدی باشم.   زدن به

 

 

_ کیمیا جان مامان پا نمیشی؟ غروبه ها خوب نیست دم  

 غروب آدم خواب باشه 

 

 

چشمانم را به زور باز کردم. توان بلند شدن را نداشتم.  

بخاطر قرص هایی که خورده بودم هنوز گیج و منگ  

بودم. انگار دیوارهای اتاق در حال چرخیدن به دور 

جواب مادرم را بدهم، دوباره  سرم بودند. بدون آن که

 چشمانم را بستم و به خواب عمیق فرو رفتم. 

نمی دانستم خواب می بینم یا بیدارم. سروان را دیدم که  

در کوچه ایستاده و به پنجره ی اتاق من نگاه می کند.  

انگار منتظر بود که از من خبری بگیرد. این بار در  
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ش کمی در  تصوراتم لباس نظامی پوشیده بود و چهره ا

هم رفته و جدی بود. دیگر آن صورت مهربان را  

 نداشت.

 

به یک باره از خواب پریدم. اتاق کامال تاریک بود. سرم  

را چرخاندم به سمت پنجره، هوا هم کامال تاریک شده 

بود. هنوز در سرم احساس گیجی  سنگینی داشتم. دلم  

دوباره  خواست از سر جایم بلند شوم و دوست داشتمنمی 

چشم هایم را ببندم و تا خود صبح بخوابم. اما مجبور 

بودم بیدار شوم و با سروان تماس بگیرم. نه بخاطر 

قولی که به او داده بودم، بلکه بخاطر این که خودم دلم 

 می خواست با او حرف بزنم... 

 

تصویر پروفایلش را که چک کردم، حدس زدم باید  

نداشت و تمام عکس  مجرد بوده باشد. چند عکس بیشتر 

هایش هم در دل طبیعت و در حال کوهنوردی بودند. در 

همه ی این تصاویر، خنده ی شیرین و عمیقش، بیشتر از  
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هر چیزی خودنمایی می کردند و حسابی من را به خود  

جذب کرده بودند. دلم نمی خواست جوری سر صحبت  

را باز کنم و صحبت کنم، که مجبور شویم ساعت ها با  

رف بزنیم. اما چون خیلی اهل پشت تلفن صحبت  هم ح

 کردن نبودم، ترجیح دادم با پیام دادن حرفم را بزنم. 

 

_ سالم جناب احمدی، من کیمیا هستم... همون دختری  

 که امروز اتفاقی خورد به ماشینتون

 

شاید کمتر از چند ثانیه طول کشید تا جوابم را بدهد. 

بی صبرانه انگار گوشی در دستانش قرار داشت و 

 منتظر خبری از من نشسته بود. 

 

_ سالم خانم خوبید؟ خدارو شکر دیگه داشتم کم کم  

 نگران میشدم... بهترید ان شاهلل؟

 _ ممنونم، بله خوبم مشکلی نیست
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 _ خدارو شکر

 _ نگران نباشید بادمجون بم آفت نداره

 

نمی دانم این چه حرفی بود که یک باره به ذهنم رسید و  

تادم! طبق معمول شوخی شوخی خودم را برایش فرس

 ضایع کردم. 

 

 _ نفرمایید، ولی خوشحالم حالتون خوبه

 _ ممنونم 

 _ نیازی به دکتر پیدا نکردید؟

_ نه دکتر واسه چی، گفتم که اهل این سوسول بازیا  

 نیستم 

 _ چقدر شبیه من... 

_ خب شما فکر کنم کال ورزشکارم هستین، حتما آدم  

 قوی هستین 

 می کنم باشم... _ سعی 
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گفتگوی من و سروان، نزدیک به یک ساعت طول  

کشید. دلم نمی آمد بحث را تمام کنم ولی دیگر زیادی از  

حد داشتم با او حرف می زدم. دوست داشتم جایی گفتگو  

 را پایان دهم که کنجکاو و منتظر باقی بماند... 

 

هم صحبتی با سروان خیلی برایم لذتبخش بود. برخالف  

با احترام و با متانت خاصی رفتار می کرد و از   محمد،

کلمات کتابی و مودبانه در صحبت هایش زیاد استفاده 

می کرد. مشخص بود خیلی اهل مطالعه است و سعی  

می کند مبادِی آداب رفتار کند، و این قضیه من را بیش  

 از پیش به او جذب می کرد... 

 

 _ منو فراموش کردی؟!

 

سرم را از روی صفحه ی گوشی بلند کردم و رو به  

رویم با فاصله ی نه چندان زیاد، محمد را دیدم. یک  
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لحظه جا خوردم و کمی هم ترسیدم. این بار چهره اش 

برخالف همیشه، عصبانی و ناراحت بود. ولی همچنان  

 از روی پیشانی اش، خون می چکید!  

 

 _ محمد... 

 _ منو فراموش کردی؟

 _ نه

 و فراموش کردی؟_ من

 _ چرا میای اینجا؟

 _ منو فراموش کردی؟

 . _ داری اذیتم میکنی، نیا.. 

 _ منو فراموش کردی؟!

 

صدایش بلند شد و با عصبانیت در حال فریاد زدن بود و  

مدام این جمله را تکرار می کرد. یک لحظه با تمام  

وجود ترسیدم و چشمانم را بستم و به زیر پتو رفتم.  
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دم سرم را بلند کنم و دیگر او آن جا  آرزو می کر

 نباشد... 

 

از دست این افکار مزاحم خسته شده بودم. دیگر نمی  

خواستم این توهمات به سراغم بیایند. دلم می خواست 

برای یک بار هم که شده، وقتی سرم را روی بالشت می  

گذارم، بدون هیچ فکر و خیالی و با آرامش به خواب 

ین توهمات عذابم می دادند و مثل  بروم. سال ها بود که ا

یک سایه دنبالم بودند. ولی این چند وقت همه ی این ها  

 بیشتر و بیشتر شده و دیگر از کنترلم خارج شده بودند.

دیگر نمی خواستم محمد را ببینم. نمی خواستم آقا جواد 

را ببینم. نمی خواستم نگران سمیرا و تصمیم های  

واقعا دلم می خواست برای  احمقانه و شرورانه اش باشم.  

 مدتی در آرامش زندگی کنم... 

 

تصمیم گرفتم صبح زود، بجای آن که دانشگاه بروم،  

سری به سنگ قبر محمد بزنم و او را ببینم. شاید این 
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گونه محمد هم کمی آرام می شد و خودم هم از شر این  

توهمات نجات پیدا می کردم. عمیقا باور داشتم محمد از  

او سر نزده بودم ناراحت و عصبانیست و  این که به 

 برای همان هم مدام رو به رویم ظاهر می شود!

 

 

صبح زود با صدای مادرم از خواب پریدم. آنقدر فکر و  

خیال کرده بودم و در سرم با خودم حرف زده بودم، که  

 نفهمیدم ِکی خوابم برده بود.  

 

 _ کیمیا مامان نمیخوای بیدار شی؟

 _ سالم

 یزم، مگه کالس نداری؟_ سالم عز

 _ چرا االن پامیشم

 _ همش خوابیا کیمیا، پاشو

 _ باشه االن
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راست می گفت. در اتاق خودم را زندانی کرده بودم. یا  

خواب بودم یا خودم را به خواب می زدم تا مجبور نشوم  

در جمع حضور داشته باشم. حوصله ی هیچکس را 

 نداشتم و ترجیح می دادم تنها باشم. 

 

بعد از صبحانه ی نصف و نیمه ای که خوردم، لباس 

هایم را پوشیدم و آماده ی رفتن شدم. مانند همیشه تمام  

لباس هایم به رنگ مشکی بودند. برخالف نظر دیگران 

که می گفتند رنگ مشکی انرژی های منفی را جذب می  

کنند و باید لباس های شاد بپوشی، اما من عاشق رنگ  

 خوبی به من می دادند. های تیره بودم و حس

مادربزرگم هم قرار بود آن روز به خانه اش برگردد و 

من می بایست او را تا ترمینال می رساندم. اما از آن 

جایی که مراسم عقد مسعود خیلی جلو افتاده بود و 

مرجان هم قرار بود به اینجا بیاید، خوشبختانه رفتنش را  

 عقب تر انداخته بود.
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اتفاق باید خوشحال می شدم یا نه، اما  نمی دانم از این 

چون می توانستم امروزم را برای خودم باشم و به انجام  

 کارم برسم، نرفتنش کمی برایم خوشایند شده بود.

 

در مسیر بودم که برایم پیام آمد. سریع تلفن همراهم را  

نمی شد که سروان پیام داده  بداشتم و چک کردم. باورم 

اختیار خندیدم و قلبم شروع به   است. نمی دانم چرا بی

تپیدن کرد. انتظارش را نداشتم که او، آن هم این موقع  

روز و در حالی که شب قبل با هم صحبت کرده بودیم، 

به من پیام دهد. خیلی هیجان زده شده بودم. انگار نه  

انگار برای محمد ناراحت و عزادار بودم و می خواستم  

این قضیه را   به سر خاکش بروم. برای یک لحظه

 فراموش کردم و با ذوق جوابش را دادم... 

 

 حالتونو بپرسم _ سالم خانم خوبید؟ پیام دادم

_ سالم ممنونم شما خوبین؟ خوبم مرسی خیلی بهترم  

 دیگه درد ندارم
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 _ خدارو شکر، گفتم اگه درد دارید ببرمتون دکتر

_ من که گفتم اهل دکتر رفتن نیستم... دارم میرم بهشت  

 ازهر

 _ بهشت زهرا، مگه پنجشنبه ست؟

 _ نمیشه روزای دیگه رفت مگه؟

 _ چرا میشه، اشکال نداره یه سوال بپرسم؟

 _ نه خواهش میکنم بفرمایید 

 _ میرید سر خاک اقوام؟ 

 _ نه قسمت نشد!

 _ چی؟

 _ قسمت نشد جزء اقوام بشن 

 _ ببخشید متوجه نمیشم 

 _ مهم نیست... 

 پرسیدم_ ببخشید مثل اینکه نباید می 

 _ نه اشکالی نداره راحت باشید 
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 _ پس مزاحمتون نمیشم 

 

برای یک لحظه تصمیِم عجیبی گرفتم. تصمیم گرفتم به  

او پیشنهاد دهم که همراهم به بهشت زهرا بیاید. نمی دانم  

چرا همچین کاری کردم، اما انگار چیزی در درونم من  

گفت  حسی به من می   را وادار به انجامش می کرد. یک

درستی گرفته ام و سروان هم از این پیشنهاد من   تصمیم 

 استقبال خواهد کرد.

 

 _ مزاحم نیستید، اتفاقا خوشحال شدم پیام دادید

 _ جدی؟

 _ بله... من تنهام

 _ تنها میرید بهشت زهرا؟

 _ اون که بله ولی کال گفتم 

 _ آها بله

 _ بله تنها دارم میرم بهشت زهرا... 
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 کسی نمیرید؟ _ خب چرا با دوستی

 _ چون کسی رو ندارم

 بگم؟ _ جسارتا می تونم یچیزی 

 کنم _ بله خواهش می

 _ اگر بخواید می تونم همراهیتون کنم تا اونجا

 _ واقعا میگید؟

 _ بله من امروز تا بعدازظهر کاری ندارم 

 _ خب خوشحال میشم اینجوری 

 _ بسیار خب، بفرمایید کجایید میام دنبالتون

 

کردم. جناب  را باور نمی  ر حال رخ دادن بود اتفاقی که د 

سروان، همان سروان جذاب با آن خنده های شیرینش،  

قرار بود دنبالم بیاید. انگار همه ی دنیا دست به دست هم  

 داده بودند که من و سروان با هم آشنا شویم و... 

مرگ آقا جواد، آمدن سروان به خانه ی ما و بعد هم آن  

خواست ما همدیگر را ببینم. شاید  ا می! انگار خد تصادف
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خدا برای ما برنامه ای داشت که خودمان از آن بی خبر  

بودیم. شاید سروان همان نیمه ی گمشده ی من بود که  

 حاال بعد از این همه اتفاق، پیدایش شده بود. 

 

آدرسی که به او دادم، چهارراه نزدیک خانه یمان بود. 

تظر سروان ایستاده چهارراه من  کنار دکه ی نزدیک 

نبود. نمی توانستم جلوی خنده های از   بودم. دل در دلم

سر ذوقم را بگیرم. گفته بود حدود بیست دقیقه ای طول 

می کشد تا به محل قرارمان برسد. ولی انگار زمان  

متوقف شده بود و شاید بیست ساعت طول کشید تا به  

 اینجا برسد... 

 

روز قبل با من نقره ای رنگی که  ۴۰۵همان پژو 

تصادف کرده بود، به آهستگی نزدیکم شد و در مقابلم  

ایستاد. یک لحظه شک کردم و به فکر فرو رفتم که  

اصال باید در صندلِی جلو بنشینم یا صندلِی عقب! در آن  

مدتی که منتظر ایستاده بودم، اصال به همچین مسئله ای  
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فکر هم نکردم. کمی دستپاچه شدم و مکث کردم.  

خره تصمیم گرفتم کمی جسور باشم و روی صندلی باال

 جلویی بنشینم. 

 

 _ سالم

 _ سالم، ببخشید تو این هوا مجبور شدید منتظر بمونید 

 _ نه خواهش میکنم، ممنون که اومدید

 _ خواهش میکنم، کاری نداشتم

 

از پشت تلفن حرف زدن برای من راحت تر بود. معموال  

شدم، کمی خجالتی تر  وقتی که با شخصی رو در رو می 

رفتار می کردم و این موضوع اصال دست خودم نبودم.  

 یک جورهایی به این اخالقم عادت کرده بودم.

بیشتر سعی می کردم با نگاه های پنهانی به اطرافم، حس  

کنجکاوی ام را ارضا کنم. اولین چیزی که توجه من را  

هنگام سوار شدن به خودش جلب کرد، بوی عطری بود 
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ضا را پر کرده بود. یک عطر تلخ مردانه که  که ف

برخالف عطرهای تلخی که من از بوی آن ها بیزار  

کرد. با آن که خیلی  بودم، این بار من را به کل مست می 

به ظاهرش و لباس هایی که پوشیده بود، اشراف نداشتم،  

اما باز هم پالتوی چرم قهوه اِی تیره ای که پوشیده بود،  

کرد. هیچوقت فکر نمی کردم    خیلی خودنمایی می

روزی از این رنگ برای پوشیدن استفاده کنم و اصال از 

آن خوشم بیاید، ولی سروان در این لباس حسابی  

 خوشتیپ شده بود.

 

 _ خیلی ساکتین 

 _ چی بگم؟

 _ نمیدونم واال

 

چه چیزی باید بگویم. اصال نمی   من هم نمی دانستم 

و چرا آنقدر سریع   دانستم در این ماشین چه کار می کنم

 در نبود محمد، باید دلبسته ی کسی می شدم... 
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 _ شما بگید خب

 بگم؟ _ چی 

 _ خب نمیدونم 

  می خواید برید بهشت زهرا سر خاک _ خب بگید االن

 کی؟

 باشه  زندگیم _ کسی که قرار بود شریک 

 

متوجه ی سکوت ناگهانی اش شدم. انگار اصال توقع  

من نداشت. شاید با خودش همچین جوابی را از طرف 

درباره ی من جور دیگری فکر می کرد و حاال گویی با  

 این جواب، آبی سرد روی سرش خالی کرده بودند...

 

 _ شوکه شدم یه لحظه، ببخشید 
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شدم انتظار هر پاسخی   صدایش کمی می لرزید. مطمئن

را داشت اال این. احساس می کردم سرش داغ شده و  

 دست داده بود.حس ضایع شدن به او 

 

 _ چرا؟

 _ نمیدونم خب... 

 _ دیگه دنیاست دیگه

_ بله خب، نامزد بودین؟ ببخشید البته اگه دوست ندارید 

 میتونید جواب ندین 

_ نه خواهش میکنم مشکلی نیست راحت باشید... نه  

 رسمی نشده بود چیزی 

 _ آها که اینطور

 _ ولی مگه ربطی داره؟ 

 _ چی؟

 بوده باشه_ اینکه حتما رسمی 

 _ نه خب... 
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 _ به نظر منم همه چی به دله

 _ بله خب درسته

 _ شما چی؟ 

 _ من چی چی؟

 

احساس می کردم با آن که به سواالت من جواب می  

دهد، اما ذهنش جای دیگریست. انگار اصال حواسش  

اینجا نبود. شاید ذهنش مشغوِل کسی بود که من می  

 خواستم سر خاکش بروم! 

 

 دیگه ست انگار_ حواستون جای 

 _ نه نه حواسم پیش شماست 

 _ پرسیدم شما چی؟

 _ خب متوجه ی سوالتون نشدم آخه

 _ آها، میگم که شما نظرتون چیه در این مورد؟
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 _ گفتم که منم با شما موافقم 

 _ آها بله

 

متوجه شدم خیلی مایل نیست به سواالتم جواب دهد. شاید 

ه افکار  هم دلش می خواست چند دقیقه ای در سکوت ب

خودش بپردازد. درست مثل من که همیشه در ذهنم  

مشغول حرف زدن با خودم بودم. شاید دلش می خواست  

کمی با خودش خلوت کند. باید این مجال را به او می  

 دادم...

 

گذشت. حرفی  فکر کنم ده دقیقه ای شد که در سکوت می 

پیدا نمی کردم تا سر صحبت را باز کنم. دیگر کم کم  

ِو حاکم برایم سنگین می شد و معذب می شدم که  داشت ج

 خود سروان سکوت بینمان را شکست. 

 

 _ به نظر خوش صحبت میاید 
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 _ مسخره می کنید؟ ببخشید البته یهو خودمونی شدم

 _ نه چه اشکالی داره راحت باشید 

 _ من اتفاقا پشت تلفن راحت ترم  

 _ یعنی االن معذبید؟ 

 _ راسیتش نه خیلی

 _ خوبه

 ببخشید ِکی می رسیم تقریبا؟ _ 

 _ حدود یه ربع

 _ ممنون که اومدید

 _ خواهش می کنم وظیفه بود 

 

دلم می خواست بپرسم کسی در زندگی اش هست یا نه.  

دوست داشتم بدانم می شود به او نزدیک تر شد؟! برایم  

پیچیده و مرموز به نظر می رسید. شاید هم چون آدم 

ها و رفتارهایش  ساکتی بود نمی شد خیلی از حرف

 چیزی فهمید.  
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باالخره بعد از دقایِق طاقت فرسایی که در سکوت 

گذشت، به مقصد رسیدیم. این اولین دفعه ای بود که می  

خواستم به دیدن محمد بروم. حس عجیبی داشتم. شاید  

بهتر بود تنهایی به دیدنش می آمدم. شاید اگر محمد من  

ی معرفتی بودم گفت چه دختر برا می دید با خودش می

که آنقدر زود در دلم برایش جایگزین پیدا کردم و حاال  

که بعد از آن همه وقت به دیدنش آمده ام، او را هم با  

خودم آورده بودم. در اعماق وجودم به او حق می دادم.  

حق داشت اگر از من عصبانی می شد و حتی بدتر از  

  کرد! من هیچوقت طاقت قهر کردنآن، با من قهر می

های او را نداشتم. ولی حاال انگار دیگر برایم اهمیتی  

 نداشت... 

 

نمی دانستم چرا باید سروان همراه من تا آنجا بیاید. با آن 

که احساس خوبی داشتم اما این کارش برایم کمی گیج  

 کننده بود.
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در سکوت به راه ادامه دادیم. سنگ قبر ها را یکی یکی  

ویر محمد روی  جستجو کردم تا آن که چشمم به تص

 سنگی سیاه افتاد.

روی مزارش فقط یک جمله نوشته بود و تمام. " خانه  

 ابدی جوان ناکام "

فقط بیست و هشت سال سن داشت. صورتش را که  

دیدم، قلبم به قدری درد گرفت که دلم می خواست دستم  

را به داخل سینه ام ببرم و آن را از جایش دربیاورم.  

انگار داشت با من حرف می زد. حتی برای یک لحظه  

 در هم رفتن ابروهایش را هم به چشم دیدم.  

 

 _ نمی شینید؟

 

 متوجه ی حضور سروان در کنار  برای چند لحظه اصال

خودم نبودم و فقط ایستاده چهره ی محمد را نگاه می  

 کردم. 
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 _ بله؟

_ هیچی راحت باشد چیزی نگفتم، من میرم اون طرف  

 می ایستم 

 _ باشه ممنون 

 

رفتنش را زیر چشمی دنبال کردم. رفت و چند متر آن  

طرف تر روی یک صندلی نشست و بالفاصله گوشی  

 ون آورد و خود را مشغول نشان داد.اش را بیر

از رفتارش خوشم می آمد. مثل یک مرد واقعی بود. به  

 نظرم خیلی جنتلمن و با غرور می آمد. 

دوباره سرم را به سمت سنگ قبر محمد چرخاندم و 

روی زمین نشستم. یک حس عجیب و غریب تمام  

وجودم را گرفته بود. نمی دانم چرا ناراحت نبودم. حتی  

قطره ای اشک هم از چشمانم جاری نمی شد. هر چقدر  

. ولی بی فایده بود  تالش می کردم غمم را نشان دهم

د می گذشت اما انگار  کمتر از سه هفته از رفتن محم

میان من و محمد سال ها فاصله افتاده بود. برایم بی  
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نهایت غریبه به نظر می آمد. دیگر انگار تنها دلیل آمدنم 

به آنجا، دیدن محمد و خالص شدن از شر رویاها و  

خیاالتم بود. نمی خواستم دیگر در توهماتم محمد را 

ت آن توهمات  ببینم. از او نمی ترسیدم اما به شدت از دس

فراری بودم. می خواستم ادامه ی زندگی ام در آرامش و 

 سکوت باشد.

 

 _ باالخره اومدی؟

 

سرم را که بلند کردم، باز هم محمد بود. اما این دفعه  

اثری از خون و ترس نبود. بدون پلک زدنی فقط 

نگاهش می کردم. ولی با تمام وجودم احساس می کردم  

 و نمی خوام ببینمش.دیگر دلم برایش تنگ نشده 

 

 _ باالخره اومدی
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پشت سر هم این کلمات را تکرار می کرد. یعنی تا این  

همه چشم به راه من مانده بود؟! دوست داشتم سرش 

فریاد بکشم و بگویم بله آمدم، حاال دیگر برو... ولی  

انگار چیز سنگینی راه گلویم را بسته بود. صدایم در  

م خفه می شدم. سرم داغ  نمی آمد. برای یک لحظه داشت

شده بود و توان حرکت نداشتم. کاش می شد از آن حالت 

 نجات پیدا کرد و دیگر به آن برنگشت! 

 

چشمانم را برای چند ثانیه بستم و بعد باز کردم. محمد  

رفته بود. سرم را به اطراف چرخاندم ولی اثری از او  

لحظه   پیدا نکردم. نفسی عمیق کشیدم. انگار برای یک

تمام بار دنیا را از روی دوشم برداشته بودند و حاال می  

 توانستم کمی آرام باشم. 

سرم را به سمت سروان برگرداندم. هنوز سرش را از  

روی صفحه ی گوشی اش بلند نکرده بود. دلم می  

خواست بروم و کنارش بنشینم. بودن با او به من حس 

 خوبی می داد.
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م و با محمد حرف  هر چقدر سعی کردم کلمه ای پیدا کن

بزنم، اما نمی شد. انگار زبانم الل شده بود. می دانستم  

محمد منتظر شنیدن صدایم است اما حرفی برای گفتن  

 پیدا نمی کردم. 

تصمیم گرفتم زودتر آن جا را ترک کنم و وقتم را با  

 سروان بگذرانم. شاید کمی آرامش پیدا می کردم. 

قط یک کلمه گفتم.  ف وقتی خواستم از سر جایم بلند شم، 

 برو... 

با تمام وجودم دلم می خواست از شر این افکار مزاحم  

خالص شوم. می خواستم برود و برای همیشه تنهایم  

بگذارد. این را گفتم و دیگر نگاهش نکردم. بلند شدم و  

 به سمت سروان رفتم. 

 

 _ ببخشید خیلی معطل شدید

 _ نه خواهش می کنم، خیلی نشد 

 سرما، ببخشید دیگه شدید تو این اذیت_ نه بابا خیلی 
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_ خواهش می کنم ولی واقعا میگم، پنج دقیقه هم نشد،  

 فکر کردم بیشتر می مونید 

 

حرفش را باور نمی کردم. مدتی که کنار سنگ قبر  

محمد بودم، برای به اندازه ی چند ساعت گذشته بود.  

ن  باورم نمی شد فقط چند دقیقه با او تنها بودم. یعنی تا آ

 قدر درگیر خیاالت و توهماتم شده بودم؟! 

 

 _ به هر صورت ممنونم 

 _ بریم؟ 

 _بله

 _ خدا رحمتش کنه

 _ ممنون

 _ سنی نداشت

 _ نه
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_ البته معذرت می خوام اینو میگم، شاید درست نباشه  

 ولی فکر می کردم زمان بیشتری از فوتشون گذشته باشه

 _ نه خیلی 

 بپرسم چرا؟ _ اگه ناراحت نمی شید می تونم 

 _ چی چرا؟ 

 _ چرا فوت شدن؟

 _ تصادف، یکی بهش زده و...

 _ عجب! کی؟

 _ نمی دونیم پیدا نشد 

 _ که اینطور

 

نمی خواستم بیشتر از این در مورد محمد حرفی بزنم.  

خیلی حوصله ی حرف زدن نداشتم. ترجیح می دادم فقط  

 کنارش راه بروم و این حس خوب را با او تجربه کنم... 
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ر بازگشت به سمت خانه، بیشتر در سکوت گذشت.  مسی

سرم را به شیشه ی ماشین تکیه داده بودم و منظره ی  

بیرون را نگاه می کردم. چیزی نمی دیدم چرا که تمام  

حواسم پرت محمد و افکار مزاحمی بود که مدام در سرم  

می چرخیدند. دوست داشتم تا آخر شب همان جا که بودم  

خیابان ها را تماشا کنم. سروان   بمانم و در سکوت فقط

هم حال مرا درک می کرد و کلمه ای با من حرف نمی  

زد. چقدر شخصیتش را دوست داشتم و از بودن در 

 کنارش لذت می بردم... 

 

 _ ممنونم آقای احمدی خیلی لطف کردید 

 _ خواهش می کنم خوشحال شدم

 _ منم همینطور

 _ یه سوال اگه اشکالی نداره 

 جانم _ بله 

 _ خانواده ی اون آقا، پیگیری نکردن؟ 
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 _ چی رو؟

 _ تصادفشون رو

 _ خبر ندارم 

 _ مگه باهاشون در ارتباط نیستید؟ 

 _ نه من فقط محمد رو می شناختم 

 _ آها که اینطور، جالبه 

 _ چی؟

 _ هیچی منظوری نداشتم

 _ عادت کردید 

 _ به سوال کردن؟

 _ بله

 _ بی منظور بود واقعا

اشکالی نداره، حاال که حرفش شد، پرونده ی آقا جواد  _ 

 چی شد؟

 _ هیچی ولی پیگیریم 
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 _ به منم میگید؟

 _ نه

 

این را با لبخند شیرینی که روی لب داشت گفت. معلوم  

بود هم نمی خواست من را ناراحت کند و هم نمی  

. من هم سعی کردم به  خواست از پرونده چیزی بگوید 

 کر نکند برایم اهمیتی دارد.روی خودم نیاورم تا ف

 

 _ باشه بازم ممنون، خداحافظ 

 _ مراقب خودتون باشید 

 

دلیل این سوال هایش چه بود؟! شاید از روی عادت این 

ها را می پرسید. حس کنجکاوی و پیدا کردن سرنخ و 

 حل مسائل، احتماال در خونش بود.

  از ماشین که پیاده شدم، چشمم به سمند سفید فرهاد افتاد.

یعنی مرجان و سارینا به اینجا آمده بودند؟ باورم نمی  
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شد. از شدت ذوق زدگی یه لحظه سروان را فراموش 

کردم و سراسیمه کلید را در قفل درب چرخاندم و وارد 

خانه شدم. کفش های صورتِی کوچک سارینا خانم را که  

دیدم، دیگر طاقتم طاق شد. بدو بدو به داخل خانه رفتم و  

یجان وصف نشدنی سارینا را که به سمتم می  با جیغ و ه

دوید، بغل کردم. آنقدر هیجان داشتم که انگار روی زمین  

نبودم. این بهترین اتفاقی بود که در طول این چند وقت  

 برایم رخ می داد. 

 

 _ سالم آجی جونم، ِکی اومدید؟ چه بی خبر 

 _ سالم عزیزدلم، یک ساعتی میشه که رسیدیم 

 خوشحال شدم _ خدارو شکر چقدر

 _ منم دلم تنگ شده بود براتون 

 _ مامان گفت جمعه میاین 

 _ آره آخه دیگه فرهاد زود کارش تموم شد 
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_ چه بهتر، ولی کاش می گفتین بهم واسه سارینا یه  

 چیزی می خریدم، دست خالی نمیومدم خونه

 _ می خواستیم سورپرایزتون کنیم 

 

دوباره سفره را پهن کند.  مجبور شد  من که آمدم، مادرم 

همان طور که مشغول عوض کردن لباس هایم بودم، از  

الی درب اتاقم راه رفتنش را هم تماشا می کردم. دلم  

سوخت. خیلی کار می کرد و دیگر نمی  خیلی برایش می 

توانست مثل سابق سریع باشد. قدم هایش کند شده بودند  

بار خانه  و کمی خم خم راه می رفت، اما باز هم تمام 

روی دوش او بود. لبخند رضایت بخشش را که دیدم،  

کمی آرام شدم. معلوم بود از آمدن مرجان و سارینا بی  

 .نهایت خوشحال است و دارد قند در دلش آب می شود 

 

اصال گذر زمان را نفهمیدم. آن قدر مشغول بازی کردن  

و وقت گذرانی با سارینا بودم که نفهمیدم ِکی شب شده 

در طی روز سمت گوشی هم نرفته بودم. خیلی  بود. 
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دوستش داشتم و یک جورهایی همه ی زندگِی من بود.  

تنها دلخوشِی من در بین تمام روزها و لحظه های  

 کسالت بار و غم زده ی زندگی ام! 

بعد از کلی خستگی، رفتم و روی تخت دراز کشیدم.  

  هنوز داشتم به بدنم کش و قوس می دادم که سارینا خانم

بدو بدو آمد و روی تخت کنار من دراز کشید و پیله کرد  

 که برایش قصه تعریف کنم.  

دوباره کمی با او بازی کردم و قلقلکش دادم تا صدای 

 کردم از شنیدن صدایش. خنده هایش را بشنوم. ذوق می 

در همان حین بود که با صدای بلند ویبره، سرم را به  

ا که روی صفحه  سمت موبایلم چرخاندم. اسم سروان ر

ی گوشی ام دیدم، ضربان قلبم تندتر شد. دیگر بهتر از  

این نمی توانست باشد. انگار برای یک روز هم که شده،  

تمام دنیا برایم زیبا و فوق العاده شده بود و باالخره 

 زمانه روی خوشش را به من نشان داده بود...

 

 _ بله؟
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 _ سالم خانم کیمیا احمدی هستم 

 سروان بله شناختم، خوبید؟_ سالم جناب 

_ ممنونم ببخشید مزاحم شدم، از بعدازظهر هرچقدر پیام  

 دادم جواب ندادید، یکم نگران شدم

_ وای شرمنده تورو خدا، خواهرم اینا از شهرستان  

 اومدن خونمون، همش درگیر اونا بودم

 _ بسالمتی خیلیم عالی، چشمتون روشن

 

گذاشت با خیال سارینا مدام شیطنت می کرد و نمی 

راحت و با تمرکز با سروان صحبت کنم. دلم هم نمی آمد  

دعوایش کنم یا از خودم برانمش. همان طور که با یک  

دست با سارینا بازی می کردم، سعی می کردم حواسم 

 را هم جمع حرف زدن با سروان کنم. 

 

 _ خیلی ممنونم لطف دارید، شما خوبید؟

 شم _ بله خدارو شکر، مزاحمتون نمی
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 _ نه نه این چه حرفیه، خوشحال شدم زنگ زدید 

 _ خواهش می کنم، پس من برم دیگه 

_ نه نه کجا برید! خب اصال اجازه بدید من پیام میدم  

 بهتون

 _ بله خب اینطوری هم بهتره 

 _ پس فعال 

 _ منتظرم 

 

تماس را که قطع کردم، با صدای بلند قهقه زدم. از شدت  

. همه چیز  خودم را کنترل کنم ذوق زدگی نمی توانستم 

همان طور بود که آرزویش را داشتم. سروان احمدی با  

آن ظاهر و شخصیت جذاب، دل من را برده بود و من 

هم برایش جذاب بودم. مگر از این بهتر هم می توانست  

 باشد؟!
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آن شب تا نیمه های شب، با هم صحبت کردیم. از همه  

حمد خیلی کنجکاو است چیز گفتیم. معلوم بود راجع به م

و دلش می خواهد از نوع رابطه ی ما و همین طور 

نحوه ی مرگش، سر در بیاورد، اما خیلی خودش را 

کنترل می کرد که زیادی از حد سوال نپرسد. در طی  

صحبت هایمان فهمیدم او نیز چند سال قبل عاشق 

دختری می شود که از خودش بزرگتر بود. علی رغم  

رای رسیدن به او کرد، اما خانواده تمام تالشی که ب 

هایشان با این وصلت مخالف بودند و برای همین هم او  

 را برای همیشه از دست داده بود.

ال به الی حرف هایمان، به یک وجه متفاوت از  

شخصیتش پی بردم. بر خالف ظاهر خشک و جدی اش 

و بر خالف شخصیت سرشار از غرور و جذبه اش، 

و احساسی پنهان شده بود. حتی   یک پسر بچه ی معصوم

خودش هم اعتراف کرد که آدم وابسته ایست و خیلی در  

 رابطه شکننده است. 

نمیدانم از این قسمت از شخصیتش خوشم آمد یا نه، اما  

هر چه که بود احساس می کردم هر لحظه بیشتر از قبل  
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از او خوشم می آید و به وجودش در زندگی ام نیاز  

 دارم... 

 

با تماس سمیرا از خواب بیدار شدم. حوصله صبح زود 

اش را نداشتم ولی دلم می خواست بدانم جریانش با  

 داریوش به کجا رسید. 

 

 _ الو؟ 

 _ سالم کیمیا خوبی، خواب بودی؟

 _ آره

 _ ببخشید، کیمیا یه خبر 

 _ چی شده؟

 _ لیال با بچه هاش از خونه ی داریوش رفتن

 _ کجا رفتن؟

 داریوش _ رفتن اون یکی خونه ی 

 



 

189 

 

                                                       آن سوی من

 _ جدا شدن؟ 

 _ جدا می شن کم کم 

 _ نمی دونم چی بگم 

 _ خب تصمیم خودشون بود

 _ ازت ناراحتم سمیرا

_ چرا آخه؟ اینا با هم اختالف داشتن همیشه، من بهانه  

 بودم

 _ کاری نداری؟

 _ می خوای بری؟

 _ فعال خداحافظ 

 _ کیمیا... 

 

تلفن را رویش قطع کردم. اصال حوصله ی بهانه ها و  

توجیهات صد من یک غازش را نداشتم. باورم نمی شد  

آنقدر راحت در مورد خراب شدن زندگِی سه نفر حرف  

 می زد و عین خیالش هم نبود. 
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من نباید اجازه می دادم زندگِی لیال خانم و بچه های  

معصومش خراب شود. باید به هر نحوی که شده بود  

ر این  گرفتم. باید یک تصمیم مهم د جلوی سمیرا را می 

باره می گرفتم و شر سمیرا را از سر زندگِی آن ها کم  

 می کردم! 

تصمیم گرفتم با سمیرا قرار بگذارم و هر طور که شده 

از انجام این کار منصرفش کنم. اگر قبول نمی کرد از  

یک راه دیگری اقدام می کردم. باید به خانواده اش می  

ان گفتم. پدرش مرد شریفی بود. باید او را در جری 

نامردی و خودخواهِی سمیرا قرار می دادم. شاید آن ها  

 جلوی او را می گرفتند و بدون هیچ مشکلی قائله ختم 

 می شد... 

 

 _ سمیرا

 _ فکر کردم قهر کردی 

 _ نه آشتی ام 

 _ جونم چی شده؟ 
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 _ می خوام باهات حرف بزنم 

 _ خب بزن، می خوای زنگ بزنم؟ 

 _ نه بعدا بریم بیرون

 می دونی بیکارم، هرموقع خواستی بگو _ باشه من که  

 _ باشه فردا هماهنگ کنیم 

 _ اکی حله

 

دو به شک بودم که اول با خانواده اش صحبت کنم یا با  

خودش. هنوز قلبا سمیرا را دوست داشتم و دلم نمی  

خواست در این منجالب خود را گیر بیندازد. نمی  

رین  خواستم با یک تصمیم اشتباه و خودخواهانه، آه و نف

 چند نفر پشت سرش باشد.

همه ی ذهنم مشغول آن رویایی بود که دیده بودم. وقتی  

سمیرا را کنار محمد و آقا جواد دیدم، می دانستم این منم  

که باید جلوی این اتفاق را بگیرم. سمیرا داشت رو به  
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نابودی می رفت و من نباید اجازه ی این کار را به او  

 می دادم.

 

خانه، بر خالف روزهای قبل،  سر و صدای اعضای 

برایم ناخوشایند نبود. از این که خواهرم و سارینای  

 کوچکم در خانه مان بودند، احساس خوبی داشتم.  

باز هم بیشتر از همه صدای مادربزرگم به گوشم می  

رسید. شاید دیگر زیادی رویش حساس شده بودم. از بس  

بی  که غر می زد و از همه چیز ایراد می گرفت، حسا

روی مغزم رفته بود. فردا بله بروِن مسعود بود و حس  

و حاِل خانه ی بی روح و سردمان، کمی تغییر کرده 

 بود.

 

.  از روی تخت بلند شدم و به سمت پنجره ی اتاقم رفتم 

دیگر خبری از صدای قرآن نبود. ولی هنوز پارچه های  

 سیاِه تسلیت اطراف خانه ی سمیه خانم را پر کرده بود. 
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مم به خانم اصغری افتاد که با آن چادر مشکِی طرح  چش

. حتما می  دارش آهسته آهسته به سمت آن جا می رفت 

خواست در این شرایط کمک حال سمیه خانم باشد. چون 

دیگر کمی دورش خلوت شده بود و هر کسی رفته بود  

 پِی کار و بار و زندگِی خودش! 

چشمانم را تیز کردم تا مطمئن شوم درست میبینم یا نه.  

دقیقا رو به رویم، پشت پنجره ی اتاقی که آن طرف  

کوچه بود، یک مرد ایستاده بود و نگاهم می کرد. لباس  

مشکی پوشیده بود. گمان کردم از اطرافیان سمیه خانم  

باشد، اما کمی که دقت کردم دیدم آن شخص کسی نیست  

   !جز آقا جواد 

همان طور بدون حرکت ایستاده بود و به من خیره شده 

بود. با آن که از هم فاصله داشتیم، اما سنگینِی نگاهش 

 کردم.را با تمام وجودم احساس می 

 

 _ سمیرا
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سرم را به سمت صدا چرخاندم. دقیقا آن صدا از پشت  

سرم می آمد. هیچکس در اتاق نبود. صدایی که شنیدم هم  

 د.برایم ناآشنا بو

دوباره به سمت خانه ی رو به رویی برگشتم، ولی دیگر 

 کسی آن جا کنار پنجره نبود... 

 

معنِی هیچ کدام از این اتفاقات را نمی فهمیدم. چرا من؟ 

چرا من باید از کودکی درگیر این ذهن مالیخولیایی باشم  

و هر چه بزرگتر می شوم، این افکار و تخیالت مزاحم  

 !هم با من بزرگتر شوند؟

خسته شده بودم. دلم می خواست از یک بلندی خودم را 

به پایین پرتاب کنم و خودم را نجات دهم. ولی می  

 ترسیدم. از مردن و از درد کشیدن می ترسیدم. 

گوشی را برداشتم و به سروان پیام دادم. احساس می  

کردم با حرف زدن با او می توانم به آرامش برسم و  

از آن همه فکر و خیال  حتی شده برای مدت کوتاهی

 فرار کنم. 
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از طرفی خیلی دلم می خواست در رابطه با قتل آقا جواد 

هم از او پرس و جو کنم. سعی می کرد در این باره  

حرفی از دهانش بیرون نیاید و چیزی را از پرونده لو  

 ندهد. 

موضوع مرگ آقا جواد برایم سوال برانگیز شده بود. 

یا و واقعیت به سراغ من  بخصوص آن که آن همه در رو

 می آمد و انگار می خواست با من حرف بزند... 

 

 _ سالم کیمیا 

 

هر کِس دیگری بود و درب اتاقم را آن هم وقتی می  

دانست خوابم، به این شکل باز می کرد، حسابی  

عصبانی می شدم و غر می زدم. اما سارینا خانم از تمام  

 قاعده های دنیا مستثنی بود. 

 

 قم دختر خوشگلم، کی بیدار شدی؟_ سالم عش
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 _ االن، چرا دیشب منو بردی پیش مامانم؟ 

_ خب قربونت بشم خوابیده بودی دیگه بردمت پیش  

 مامانت، بچه ها باید پیش ماماناشون بخوابن 

 _ بیا بهم صبحونه بده 

 _ چشم برو االن میام 

 

قد و قواره اش خیلی به دخترهای چهار ساله نمی خورد.  

ریزه میزه بود و همین هم به شدت بامزه   خیلی الغر و

اش کرده بود. البته شیرین زبانی و حرف های خنده 

 داری هم که میزد، بانمکی اش را دو چندان می کرد. 

 

قرار بود عصر بعد از تمام شدن کار سروان، به یک  

کافه برویم و با هم بیشتر آشنا شویم. هیجان خاصی 

داشتم. باورم نمی شد آنقدر راحت و بی دردسر یک نفر  

از من خوشش آمده بود و می خواست با من باشد. ولی 

کردم که آنقدر ساده و از همه ی این ها بیشتر باور نمی

سی که فکر می کردم عاشقش هستم،  آسان محمد را، ک
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فراموش کرده بودم و مردنش برایم بی اهمیت شده بود.  

کسی که مدت ها در رویاهام، آینده ام را با او و در کنار  

او می دیدم و به هیچ چیز و هیچ کس بجز او فکر  

 کردم!نمی 

شاید باورش برای خود من هم سخت بود که در آن  

ود که در قرارمان، سروان لحظات، تنها دغدغه ام این ب

احمدی را چگونه صدا کنم. دلم می خواست از این به  

بعد با اسم کوچکش خطاب قرارش دهم تا این گونه 

صمیمیت بینمان بیشتر و بیشتر شود و به هم نزدیک تر  

 . شویم..

 

 

برای اولین بار، سعی کردم کمی از لباس های با رنگ  

اولین قرارمان،   شادتر استفاده کنم. دلم می خواست در

زیباترین و خوش پوش ترین دختر جهان جلوه کنم. می  

 .خواستم به معنای واقعِی کلمه دل و دینش را ببرم 
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پافر قرمز رنگم را که چند مدت پیش به اصرار مادرم  

خریده بودمش، روی هودی مشکی که داشتم پوشیدم و با  

 شلوار جین مشکی و شال کرم رنگم، ستشان کردم. 

خیلی اهل آرایش کردن نبودم اما آن روز دوست  معموال

داشتم خیلی زیبا و دوست داشتنی به نظر برسم. فکر کنم  

تا آن روز فقط یک بار آن هم رو عروسِی خواهرم، تا  

 این اندازه آرایش کرده بودم!

 

مادرم معموال اجازه نمی داد دم دمای غروب تازه از  

اصرار کردم و مرجان را  خانه بیرون بزنم. ولی آنقدر 

 واسطه قرار دادم تا اجازه اش را گرفتم. 
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سینا کمی جلوتر از کوچه مان منتظر ایستاده بود. با  

کردم تا به گفتنش عادت خودم مدام اسمش را تکرار می

 کنم. 

 

 _ سالم  

 _ سالم خوبین؟ 

 _ ممنون

 _ خوش اومدید

 _ ببخشید دیر شد

 _ نه بابا منم تازه رسیدم

 

وش برخورد و شیرین بود. ترکیب ته ریش و  خیلی خ

موی کوتاه خرمایی اش، عجیب به دل می نشست.  

گ های  رن برخالف من که تصمیم گرفته بودم کمی از  

تیره فاصله بگیرم، اما او سر تا پا مشکی پوشیده بود. 

یک لحظه در دل به خودم بد و بیراه گفتم که چرا دقایق  
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عوض کردم. می  آخر پشیمان شدم و لباس هایم را 

توانستیم با هم ست باشیم ولی با حماقت من همه چیز  

 تغییر کرد. 

 

 _ کدوم سمتی بریم؟ 

 _ یه کافه ی خوب همین پایین تر هست 

 _ چشم

 _ بی بال... همیشه مشکی می پوشید؟ 

 _ خوب نیست؟ 

 _ چرا اتفاقا خیلی بهتون میاد 

 _ راحت باش 

 _ چی؟

 _ با من راحت حرف بزن 

 باشه چشم_ آها، 

 _ چشمتم بی بال 
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زیر چشمی مدام نگاهش می کردم. احساس می کردم  

تگیه گاه امن برایم خواهد بود. در همان   شانه هایش یک 

چند دقیقه ای که در راه بودیم، چند دفعه خودم را کنارش  

در حال راه رفتن و نشستن و حتی خوابیدن، تصور 

، اما بی نهایت  کردم. با آن که تازه با او آشنا شده بودم

در کنارش احساس امنیت می کردم و دلم می خواست 

سرم را روی شانه هایش بگذارم و چشمانم را ببندم و  

 آرام گیرم... 

 

میز دو نفره ای که کنج دیوار بود را انتخاب کرده بودیم. 

دلم می خواست در آن لحظه فقط خودمان باشیم و  

ا دور کافه  خودمان. مدام سرم را می چرخاندم و دور ت

را نگاه می کردم. از آن جایی که پیشنهاد آمدن به این  

کافه را من داده بودم، همش احساس می کردم نکند کافی  

و قشنگ نباشد. این حس خود کم بینی و همیشه مقصر  

 بودن، هیچوقت رهایم نمی کرد! 
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 _ چی میخوری شما؟

 

نمی دانم چرا یک لحظه فاِز الکچری بودن برداشتم و 

کردم اگر قهوه آن هم دبل سفارش دهم، حتما من را   فکر

یک آدم باکالس می بیند. با آن که تا االن هیچوقت قهوه 

نخورده بودم و می دانستم از مزه اش بدم می آید، ولی 

 آن را سفارش دادم.

 

 _ من که قهوه دبل

 _ دبل؟! خالفتم سنگینه ها 

 _ بله دیگه

 _ ولی خوبه اتفاقا 

 _ شما چی؟ 

 اگه اجازه بدید بستنی  _ من که

 _ واقعا؟ تو این سرما 
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 _ عاشق بستنی ام

 _ بهتون نمیاد 

 _ قرار شد راحت باشیم باهم 

 _ آها آره یادم رفت 

 

صحبتی با او برایم بی نهایت آرامش بخش و جذاب  هم

بود. خیلی گرم و صمیمی حرف می زد. آن لبخند 

مجبور  هم که مدام روی صورتش بود، من را  شیرینی 

می کرد فقط و فقط به چهره اش خیره باشم و اصال 

 حرف هایش را نتوانم بشنوم. 

 

 _ خبری از قضیه ی آقا جواد نشد؟ 

 _ برات مهمه؟ 

 _ خب آره، همسایمونه ها 

 _ چند ساله می شناسینشون؟ 

 _ من که از وقتی به دنیا اومد اونم تو همین خونه بود 
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 _ همین جا زندگی می کرد؟ 

مامانش که مرد دیگه ازدواج کرد و با سمیه خانم  _ آره، 

 تو همون خونه زندگی کردن 

 _ که این طور

 _ اوهوم، سمیه خانم خیلی خوبه

 _ مشکلشون چی بوده؟ 

 _ خودت که بهتر می دونی، حتما خیلی تحقیقات کردی 

 _ بله تمام وقتمو گرفته 

 _ به نتیجه هم رسیدی؟

 _ نمی دونم چی بگم! 

ود، زن و بچه اش رو کتک می زد و  _ خیلی آدم بدی ب

 اذیتشون می کرد، تازه معتادم بود

 _ بله می دونم 

 _ من خوشحالم مرده 

 _ واقعا؟
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 _ اگه می تونستم خودم می کشتمش

 

بعد از گفتن این جمله، سکوت عجیبی حاکم شد. نباید این  

حرف را می زدم. خودم فهمیدم حرف خوبی را بازگو  

یک آدم بی احساس و بیمار به  نکردم. حاال در چشم سینا 

نظر می آمدم که افکار پلید در سرش می پروراند. 

درست است که واقعا این احساس را در مورد آقا جواد 

داشتم، اما باید جلوی افکارم را می گرفتم و هر حرفی  

 نمی آوردم. را به زبان 

در عرض همان چند ثانیه ای که سکوت سنگینی میانمان  

به این فکر می کردم که چگونه می  شکل گرفت، مدام 

توانم بحث را عوض کنم یا حداقل این که خودم را از  

 این حرفی که زدم تبرئه کنم... 

 

خدا خدا می کردم اتفاقی بیوفتد و از زیر بار سنگینِی  

سکوت سینا خالص شوم. حسابی خراب کرده بودم و بلد 

 هم نبودم خودم را نجات دهم. 
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 _ خب دیگه چه خبر؟ 

 

ن جمله را با خنده ی آرامی که روی صورتش داشت ای

ادا کرد تا کمی جو حاکم را از بین ببرد. با این کار،  

 بیش از پیش عاشق شخصیتش شدم.

 

 _ حرف خوبی نزدم

 _ اشکال نداره می دونم شوخی بود 

 _ اون که آره ولی... 

 _ ولی چی؟! 

 ترسم _ بعضی وقتا از خودم می 

 _ برای چی؟ 

 دونم _ نمی 

 _ متوجه ی منظورت نمیشم 

 



 

207 

 

                                                       آن سوی من

 _ هیچی ولش کنید مهم نیست 

 

حدود دو ساعتی را در آن جا گذراندیم. شب خوبی بود.  

تقریبا همه ی گذشته اش را برایم تعریف کرد. از خودش 

از روابطش از شغلش و درآمدش، حتی از اهدافی که در  

کردم  زندگی اش داشت هم برایم گفت. من سعی می

که بخواهم از خودم چیزی   باشم تا این  بیشتر شنونده

بگویم. احساس می کردم شاید برایش جذابیتی نداشته 

باشد و مجبور شود از روی تعارف به حرف هایم گوش  

دهد. دلم نمی خواست برایش خسته کننده باشم. شاید هم  

سعی می کردم کمتر حرف بزنم تا کمتر خودم و دروِن 

که بخواهم حرفی بزنم و  آشفته ام را بروز دهم. از این 

 خودم را لو بدهم، خیلی واهمه داشتم!

در تمام مدتی که او مشغول صحبت کردن بود، من در  

ذهن به هزاران اتفاق فکر می کردم. مدام در سرم با  

زدم. نگران طرز فکر او درباره ی  خودم حرف می 

خودم بود. با خود می گفتم نکند کم حرف بزنم و از من  

ا زیاد حرف بزنم و زده اش کنم. به گمانم  خوشش نیاید ی
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بودیم، حتی نیمی از صحبت   در آن ساعاتی که کنار هم 

 هایش را هم نشنیده بودم... 

 

آن شب احساس عجیبی داشتم. ترس وحشتناکی تمام  

وجودم را گرفته بود. درب اتاقم را بستم ولی چراغ را  

  روشن گذاشتم. نمی دانم چرا اما از تاریکی بی نهایت

می ترسیدم. مدام چهره ی محمد و آقا جواد در مقابل  

چشمانم ظاهر می شدند. احساس می کردم اگر اتاق  

تاریک باشد، آن ها ظاهر می شوند و به من حمله می  

کنند. سر درد عجیبی پیدا کرده بودم. نمی دانستم دوباره 

شده بود. با آن که از هیجاِن مالقات با سینا در   چه مرگم 

چیزی در اعماق وجودم  گنجیدم، اما یک نمی  پوست خود 

گذاشت احساس خوشبختی کنم و مانع آرامشم  بود که نمی 

 می شدم. این حس های چندگانه امانم را بریده بودند! 

نیمه های شب بود و من هنوز بیدار بودم. کمی با سینا  

صحبت کردیم و بعد که خواست بخوابد، گذاشتم راحت  

آرامشش باشم. برایم مهم شده  باشد. نمی خواستم مانع 

 بود. شاید هم یک احساس زود گذر بود. نمی دانم!!! 
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نور صفحه ی موبایلم که روشن شد، سراسیمه گوشی را  

بر داشتم. از آن جایی که ترس تمام وجودم را در بر  

گرفته بود، از آمدن پیام خوشحال شده بودم. هر کسی که  

 رم را گرم کنم. بود دلم می خواست با او حرف بزنم و س

با دیدن اسم سینا خوشحالی ام دو چندان شد. پیام را که  

باز کردم، برای یک لحظه زبانم بند آمد. بی اختیار  

 اشک از چشمانم جاری شد.  

 

 _ کیمیا من فکر کنم دوِست دارم... 

 

علی رغم خستگی که داشت اما تا آن موقع نخوابیده بود. 

ذهنش را درگیر کرده بود. حتما گفتن این جمله تمام 

مطمئنم بار ها با خودش کلنجار رفت تا بتواند این جمله  

 را به من بگوید... 

 

چند دقیقه ای از پیامی که سینا داده بود، می گذشت و من  

همچنان گوشِی موبایلم در دستم بود و به صفحه چتش  
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خیره مانده بودم. نمی دانستم چه جوابی باید به او بدهم.  

ه ای پیدا نمی کردم که هم خاص باشد و هم تمام  هیچ کلم

احساسم را بازگو کند. شاید گمان می کرد آن موقع شب  

خوابیده باشم که آن ساعت پیام را فرستاد. شاید بهتر بود 

در آن لحظه چیزی نگویم و بگذارم فردا در موردش  

صحبت کنیم. به اندازه ی کافی ذهنم درگیر همه ی  

مون می افتادند بود، دیگر جایی برای  اتفاقاتی که در پیرا

 مسئله ی جدید نداشتم.

 

قرارم با سمیرا را برای روز دیگری گذاشتم. مراسم  

نامزدِی مسعود بود و نمی شد مادرم را با آن همه کار و  

مشغله تنها بگذارم. مرجان می خواست به آرایشگاه 

برود و من می بایست از سارینا مراقبت می کردم تا بقیه  

 وانند به امور دیگر برسند. بت

از بس مرجان و مادرم لباس های درون کمد را به این  

ور و آن ور پرتاب کرده بودند و دست پاچه به دنبال پیدا 

 کردن لباس برای خودشان و من بودند، تمام خانه به هم 

ریخته شده بود. پدرم مثل همیشه با آرامش منحصر به  
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د و تلویزیون تماشا  فردی که داشت، روی مبل نشسته بو

می کرد. مادر بزرگ هم برای کمک به بقیه، در  

آشپزخانه مشغول پخت و پز شده بود. مرجان را که می  

دیدم خنده ام می گرفت. از این اتاق به به آن اتاق و از 

حیاط به سالن پذیرایی، مدام در رفت و آمد بود. تازه از  

ش بود که آرایشگاه برگشته بود و تمام حواسش به موهای

 یک وقت خراب نشوند.

من از آن جایی که مسعود را دوست نداشتم و از  

مراسمی که می خواستم بروم بیزار بودم، برایم هیچ  

اهمیتی نداشت. گفته بودم موهایم را دم اسبی می بندم و  

یک آرایش ساده هم در خانه انجام می دهم و دیگر  

 نیازی به آرایشگاه رفتن ندارم. 

وقتی می دیدم خود مسعود بیخیال ترین آدم حاضر در  

جمع است، لجم می گرفت. حتی فرهاد هم بیشتر از او  

در تکاپوی رفتن به مراسم بود. مسعود حتی آن قدر  

برایش مهم نبود که یک امروز را دست از کشیدن مواد  

بکشد و با ظاهری بهتر به مراسم خودش بیاید. بعضی  
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شاید اصال نرگس را دوست کردم وقت ها احساس می 

 ندارد و از سر رودربایستی تن به این ازدواج داده بود! 

 

 _ کتی خانم انقدر سخت نگیر اذیت نکن خودتو

 _ بابا فقط کتی خانم؟ اصال حواست به ما نیست دیگه

_ شما هم سخت نگیر مرجان جان ولی مادرت خسته 

 میشه گناه داره

 _ خوش بحاِل مامان که شما رو داره 

 _ خوش بحاِل من که شماهارو دارم

 

عاشق پدرم بودم. محبت و عشق از سرتاسر وجودش  

می چکید. گاهی به پدرم حسودی می کردم که آن قدر 

ساده و بی آالیش صحبت می کند و خیلی راحت حرف  

 های دلش را به زبان می آورد.
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موقع حرکت کردن، سریع به سمت ماشین خواهرم رفتم  

های مادربزرگم در طول مسیر فرار  تا از شر غر غر 

 کرده باشم. 

مطمئن بودم مسعود هم دلش می خواست با ما بیاید اما  

از آن جا که پدرم غروب که می شد دیگر رانندگی نمی  

 کرد، مجبور بود با آن ها باشد. 

شنیدن حرف های لوس مرجان و فرهاد هم کمی کالفه ام  

ا  می کرد، اما باز هم تحملش از همسفر شدن ب

جوری با هم صحبت    مادربزرگ راحت تر بود. یک 

کردند و دل می دادند و قلوه می گرفتند که انگار تازه می 

 اول نامزدی شان بود!

 

 _ وای شال که میزارم موهام خراب میشه 

 _ نه بابا خوبه ولش کن 

 _ خوبم؟

 _ شما همیشه خوبی
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 _ کراواتت کج شده انگار 

 مین میشه دیگه_ خب وقتی تو بهم توجه نمی کنی ه

 _ بسه... وایسا درستش می کنم 

 _ این رنگی هم قشنگه ها 

 _ چی؟

 _ رنگ لباتو میگم

 _ آها، آره خوبه

 

دلم می خواست حرف هایشان را قطع کنم و بگویم  

حالمان بد شد آنقدر لوس و بی مزه اید. ولی کمی از  

فرهاد خجالت می کشیدم و از طرفی هم دلم نمی آمد 

مرجان را خراب کنم. تصمیم گرفتم بحث را  حاِل خوب 

عوض کنم و در مورد موضوعی که برایم زجرآور بود 

صحبت کنم. همراه شدن بقیه در این مورد، برایم  

 . لذتبخش بود 
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 _ وای مامان بزرگ چقد غر میزنه 

 _ آره خیلی دیوونه شدیم

 _ سر چیزای بیخودیا 

 _ دقیقا، دخالتم زیاد می کنه 

 _ به تو چی گفت؟

_ می گفت چرا موهاتو اونطوری کردی یا چرا میری  

 آرایشگاه، شوهرت گناه داره پول الکی خرج نکن

 _ وا، می گفتی به کسی مربوط نیست

 _ روم نمیشد بگم، ولی خیلی دخالت می کنه 

 _ آره کاش بره زودتر

 _ میره دو سه روز دیگه

 _ نه کال میگم، بره

 _ کجا بره؟ 

 _ اون دنیا

 شته گناه داره_ وای کیمیا ز 
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جواب این حرفش را ندادم. می دانستم دوباره در زدن  

حرف های ناخوشایند زیاده روی کرده بودم. هیچ 

. ولی کدامشان توقع شنیدن این صحبت را از من نداشتند 

من برای اولین بار حرف دلم را رک و پوست کنده گفتم  

 و از این بابت هم خجالت زده نشده بودم! 

بعضی وقت ها دلم می خواست می توانستم هر کسی که  

باعث آزار و اذیتم می شود را از بین ببرم. چرا دیگران 

به خودشان اجازه می دادند بقیه را ناراحت کنند و دلشان  

 را بشکنند؟!  

دلم برای خودم و امثال خودم می سوخت که بلد نبودیم 

ل از حق خودمان دفاع کنیم و مدام درونمان در حا

کلنجار رفتن با خودمان و افکارمان بودیم و خودخوری 

می کردیم. کاش می شد تمام بدی ها و ناراحتی ها را از  

بین برد و کمی به آرامش رسید. کاش می توانستم دیگر  

شخصیت واقعی ام را پنهان نکنم و هر چیزی که درونم  

بود را به همه نشان دهم. دیگر از همه چیز خسته شده 

 ی خواستم رها باشم... بودم و م
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. خانواده  صدای بلند موزیک تمام خانه را پرد کرده بود 

ی نرگس برخالف ما خیلی مذهبی و سنتی نبودند و همه  

چیز را راحت می گرفتند. از این اخالقشان خوشم می  

آمد. خود نرگس هم دختر بدی نبود. درسته خیلی  

خوشگل نبود اما تحصیالت خوب داشت و در یک  

کرد حسابداری مشغول بود. حتی ورزش هم می  شرکت

و اندام خوبی داشت. فقط نمی فهمیدم چرا با وجود 

انتخاب های بهتری که داشت، باید با شخصی مثل 

مسعود ازدواج می کرد! شاید هم عشق همین باشد که 

چشمانت را روی همه ی بدی های طرف ببندی و چیزی  

 جز خوبی در او نبینی... 

 

، سرم در گوشی بود. فقط در حال چت  در طول مراسم

کردن با سینا بودم. حوصله ی رقصیدن و خوشحالی 

کردِن ظاهری را نداشتم. کال همیشه همین طور بودم.  

معموال با خانواده در هیچ مهمانی شرکت نمی کردم و  

اگر هم مهمان به خانه مان می آمد، خودم را در اتاق یا  
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مهم نبود که من را  آشپرخانه زندانی می کردم. برایم 

گوشه گیر و افسرده صدا کنند. در غار تنهایِی خودم 

 همیشه راحت تر بودم. 

در صحبت کردن با سینا خیلی بی پروا تر شده بودم.  

راحت حرف های دلم را به او می زدم. حتی بعضی  

اوقات یک سری حرف ها از دهانم بیرون می آمد که  

د. انگار کنترلم  سینا بعد از شنیدنشان فقط سکوت می کر

روی خودم و افکارم از بین رفته بود. دیگر هر حرفی  

از دهانم بیرون می آمد. حتی بعضی وقت ها خودم 

باورم نمی شد که آن حرف را زده بودم. گاهی مرز  

کردم. محمد را می دیدم و  میان واقعیت و خیال را گم می 

د.  نبو نمی ترسیدم. آقا جواد را می دیدم و عین خیالم هم

حرفی که می زنم در خیالم هست یا در   نمی دانستم 

واقعیت آن را بازگو کرده ام. نمی دانم چرا دیگر برایم  

 مهم هم نبود که این اتفاقات در حال رخ دادن بودند! 

 

 _ کیمیا کیمیا 

 



 

219 

 

                                                       آن سوی من

 _ بله؟

 _ کجایی؟ 

 _ یعنی چی؟ 

 _ یک ساعته به یه نقطه خیره شدی

 _ داشتم فکر می کردم 

 ضایعست، یکم بیا تو جمع_ باشه ولی 

 _ خیلی تابلو بود مرجان؟

 _ آره یکم 

 کنم_ باشه حواسمو جمع می 

 

در واقع نقطه ای که مرجان می گفت به آن خیره شده 

بودم، خالی نبود. یک شخص آن جا ایستاده بود که نمی  

شناختمش. حتی درست چهره اش را نمی دیدم. به او زل  

ا هر چقدر تالش زده بودم که شناسایی اش کنم ام 

 کردم موفق نمی شدم... می 
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تصمیم گرفتم بلند شم و کمی با سارینا برقصم. هم او را  

کردم هم خودم کمی سرم گرم می شد و از مشغول می

 گرفتم.  این توهمات فاصله می

چرخید. از حرکاتش  سارینا مدام در اطراف نرگس می

  خنده ام می گرفت. عاشق به قول خودش عروس ها بود.

خودش هم یک لباس عروس صورتِی پف دار پوشیده 

بود و تمام مدت وسط مجلس بود و می رقصید. با آن  

مدل رقصیدنش شبیه به یک عروسک کوکی شده بود. 

دلم برایش ضعف می رفت. مدام قربان صدقه اش می  

زدم که نکند کسی چشمش بزند. گاهی  رفتم و به تخته می 

ی خواست هم سن و  هم به او حسودی ام می شد. دلم م

چیزی از دنیا و بدبختی هایش نفهم.   سال او باشم و هیچ

کاش من هم می توانستم بی هیچ دغدغه ای شاد باشم و  

 . بخندم.. 

 

از شدت سر دردی که داشتم، دلم می خواست سرم را به  

در و دیوار بکوبم. نزدیک به پنج ساعت آن جا بودیم و  

اصال به من خوش برای من انگار پنج سال طول کشید. 
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نگذشت و با وجود سر دردی که داشتم، خوشحال بودم 

که در آن لحظه روی تختم لم داده ام و دیگر در آن  

 مجلس اعصاب خورد کن حضور نداشتم. 

هنذفری را در گوشم گذاشتم و یک موزیک آرامبخش 

پلی کردم. ترجیح می دادم به هیچ چیز فکر نکنم و تمام  

که پخش می شد بگذارم. اما  تمرکزم را روی موسیقی 

هر چقدر تالش می کردم نمی توانستم ذهنم را آرام کنم.  

فردا قبل از ظهر با سمیرا قرار داشتم و در حال مرور  

اتفاقات و حرف هایی بودم که قرار بود بینمان رد و بدل 

شود. حرف هایم را آماده کرده بودم. حتی داشتم مشتم را  

ده ی کوبیدنش در صورت محکم به هم می فشردم تا آما

 او باشم. 

 

خیلی خسته و بی رمق بودم. تمام توانم را جمع کردم تا  

بتوانم از روی تخت بلند شوم و بروم و صورتم را  

بشویم. هنوز همان نیمچه آرایشی که داشتم، روی  

صورتم باقی مانده بود. بعد از مهمانی آن قدر بی  

توانستم  حوصله بودم که آرایشم را پاک نکردم. فقط 
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لباس هایم را عوض کنم. می دانستم اگر آرایشم یک  

شبانه روز روی صورتم بماند، حتما پوستم را خراب و  

پر از جوش می کند، اما برای اولین بار حتی این مورد 

 هم برایم اهمیتی نداشت.

چشمانم هنوز خوابالود بودند و به زور راهم را تا  

ادربزرگم سر  سرویس پیدا می کردم. باورم نمی شد م

صبحی هم مشغول غرولند کردن و ایراد گرفتن از همه  

چیز باشد. بیچاره مرجان دلم برایش می سوخت که  

مجبور بود غر زدن های او را اول صبحی تحمل کند و 

 بدتر از آن با لبخند جوابش را بدهد!

 

_ َپ دختر تو که دیگه شوهر کردی نمی دونی شب قبل  

کنی ببینی اگه غذایی بیرون   خواب باید روی گازو نگاه

 مونده بذاریش تو یخچال؟

_ آره دیشب خیلی خسته بودم، دیگه سارینا هم خوابش 

 میومد زود رفتیم بخوابیم 
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_ عجب از دست شماها، مادرتون پیر شد بیچاره از 

 دست شما... 

 

چهره ی کالفه شده ی مرجان را که دیدم، با یک سالم  

را به سمت خودم پرت  بلند سعی کردم توجه مادربزرگم 

 کنم تا دست از سر او بردارد.

 

 _ سالم

 _ سالم آجی چه زود بیدار شدی

 _ آره باید برم بیرون کار دارم 

_ تو که همش بیرونی مامان، درست نیست دختر انقد  

 بیرون باشه، تو مگه درس و مشق نداری!

 

جواب این حرف مادربزرگم را ندادم. حوصله ی بحث  

کردن با او را اصال نداشتم. خودم را زدم به آن راه و 

رفتم. احساس می کردم هنوز هم سر حرفی که زده بودم 
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هستم و از ته دلم آرزو داشتم مادربزرگم دیگر این جا  

نباشد و حتی شده بمیرد و مجبور نباشم آن قدر تحملش 

 . کنم..

 

رگرم بازی با سارینا شدم و حواسم پرت شد که با  کمی س

سمیرا قرار داشتم. تند تند لباس هایم را عوض کردم و با  

عجله راه افتادم. درب خانه را که باز کردم با صحنه ی  

عجیبی رو به رو شدم. برای یک لحظه سر جایم خشک  

را از دست داده بودم. محمد و   شدم. قدرت تکلم و حرکتم 

ر فاصله ی یکی دو متری از من ایستاده بودند  آقا جواد د 

و گویی اجازه ی ادامه دادن به مسیر را از من گرفته  

بودند. خیلی ترسیده بودم. نمی دانستم باید چه کار کنم.  

چند دقیقه ای سِر جایم ایستاده بودم و به چهره ی پر از  

خشم و کینه ی آن ها نگاه می کردم. در همان حین 

لم به صدا در آمد. تمام توانم را جمع  صدای زنگ موبای

 کردم و تماس را جواب دادم. 
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 _ سالم کیمیا خانم صبح نزدیک ظهرتون بخیر

 _ اونا اینجان

 _ چی؟

 _ می ترسم 

 _ متوجه نمیشم، چی شده کیمیا؟

 _ اینجان

 _ کیا؟

 _ اونا

 _ کیمیا داری خواب می بینی 

 

کردم  یک لحظه تمام فشاری که بر روی تنم احساس می 

را به گلویم رساندم و با تمام وجودم فریاد زدم و خودم 

 را از سنگینِی این بار خالی کردم. 
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_ اونا اینجان سینا، من می ترسم اونا اینجان نمیزارن 

 برم، سینااااااااا 

 _ دارم میام 

 

با فریادی که زده بودم، مادرم و مرجان سراسیمه به  

و نگرانی را به  سمت من آمدند و دورم را گرفتند. ترس 

 وضوح در چهره شان می دیدم. 

 

 _ چی شده کیمیا خوبی مادر؟ 

 

با آمدن آن ها، دیگر خبری از محمد و آقا جواد نبود. هر  

چه در امتداد کوچه به دنبالشان گشتم، پیدایشان نکردم.  

انگار مثل دود به هوا رفته بودند و هیچ اثری هم از آن  

خبر به سراغم می آمدند و ها نبود. مثل هر دفعه که بی 

 بی خبر می رفتند!
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نگاه مضطرب مادرم را که دیدم، تازه متوجه شدم چه  

اتفاقی افتاده و چه کار کرده بودم. سعی کردم خودم را 

جمع و جور کنم و برای دقایقی هم که شده ذهنم را  

 متمرکز کنم و در دنیای واقعی قرار بگیرم. 

م تا از گندی که زده در سرم مدام دنبال یک راه حل بود 

بودم نجات پیدا کنم. باید یک دلیل موجه برای داد و 

 فریاد کشیدنم پیدا می کردم. 

 

 _ هیچی مامان نترس هیچی نشده 

 _ خب چی شد چرا داد زدی؟ کسی اذیتت کرد؟

_ نه مامان چیزی نبود، آره یه پسره اینجا بود می  

 خواست اذیتم کنه داد زدم، ترسیدم یکم 

 جاست؟ بزار برم فرهادو بیدار کنم_ خب کو ک

_ نه بابا ولش کن مرجان هیچی نشد، داد زدم دویید 

 رفت 

 _ مطمئنی؟ 
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 _ آره خیالتون راحت

 _ بیا خونه کیمیا جان اصال نمی خواد بری بیرون

مامان تو هم همش دنبال یه بهونه ای که من   _ ای بابا.. 

 بیرون نرم، میگم خوبم چیزیم نیست

 برو بسالمت، مراقب خودتم باش _ خیله خب باشه

 _ باشه چشم، شما برید دیگه 

 

در طول صحبتم با مادرم و مرجان، تلفنم مدام زنگ می  

خورد. می دانستم سیناست و از نگرانی دل در دلش  

نیست. تنها که شدم چشمم به خانه ی رو به روییمان  

افتاد. سمیه خانم از پشت پنجره ساکت و بی حرکت در  

من بود. چهره اش سرد و بی روح شده حال تماشای  

بود. حتما صدایم را شنیده بود و می خواست از قضیه  

سر دربیاورد. نگاهم را از او دزدیدم و به راهم ادامه 

دادم. نمی دانم چرا اما سنگینِی نگاهش را تا آخر کوچه  

 روی خودم احساس می کردم... 
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هایم   فکر کنم ده باری گوشی ام زنگ خورد. آن قدر قدم

را تند تند برمی داشتم که زودتر به انتهای کوچه برسم.  

اصال وقت جواب دادن به تماس های سینا را نداشتم.  

شاید هم از ترس جوابش را نمی دادم. باز هم مرز میان  

 توهم و واقعیت را گم کرده و خودم را لو داده بودم.

شب قبل که در مراسم مسعود بودم، تمام آن چند ساعت 

ا صحبت کردن با سینا گذراندم. وقتی دوباره تمام  را ب

چت هایمان را از اول خواندم، تازه فهمیده بودم چه  

گندی زده ام. انگار حواسم جای دیگر بود و در یک  

دنیای دیگر سیر می کردم. خیلی بی پروا با او صحبت  

کرده بودم. حتی از خیاالت و توهماتم هم به او گفته  

ا هوچی گری که پشت تلفن از من  بودم. امروز هم که ب

 دید، دیگر حسابی خراب کاری هایم تکمیل شده بود!

روی جواب دادن به تماس هایش را نداشتم. اما از  

طرفی هم این که می دیدم برایش اهمیت دارم و نگرانم  

 شده، حسابی قند در دلم آب می شد.
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 _ بله؟

 _ کیمیا چرا جواب نمیدی مردم از نگرانی 

 نا هیچی نشد _ خوبم سی

 _ کجایی؟ 

 _ سر خیابون 

 _ وایسا دارم میام 

 _ چرا اومدی؟ هیچی نشده بود بخدا 

 _ دو سه دقیقه دیگه می رسم صبر کن 

 _ خیله خب باشه

 

باورم نمی شد کسی پیدا شود و آن همه من را دوست 

داشته باشد. خیلی ذوق زده بود از آمدم سینا در زندگی  

جمع می کردم تا مبادا از دستش ام. باید بیشتر حواسم را 

بدهم و این موهبتی که خدا به من داده بود را از بین  

 ببرم. 
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می دانستم سمیرا مثل همیشه دیر به قرار می رسد. به  

همین خاطر هم نیازی نمی دیدم بگویم کمی با تاخیر می  

آیم. با آن که ترجیح می دادم حاال که سینا آمده، وقتم را  

ا باید به سراغ سمیرا می رفتم و با او  با او بگذرانم، ام

صحبت می کردم. بعد از خواب هایی که می دیدم و بعد  

از آن جریان ها، حاال دیگر مجبور بود این کار را انجام  

 دهم... 

 

چهره ی نگران سینا رو که دیدم، در دلم کلی قربان  

صدقه اش رفتم. برای چند ثانیه فقط نگاهش کردم و مدام 

گفتم حضور این آدم در زندگی ام باور  با خودم می 

 نکردنی و فوق العاده است.

 

 _ چرا این همه را اومدی؟ 

 _ چی شده بود؟ 

 _ من که گفتم چیز خاصی نبود، نباید میومدی 
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_ یعنی چی؟ اونجوری داد و فریاد می زدی، واقعا 

 نگران شدم

 _ مهم نیست 

 _ میگم چی شده بود حرف بزن

 _ نمی تونم بگم 

 _ چرا؟

 میشه نگام نکنی_ 

 _ نه نمیشه، حرف بزن 

 _ خودمم نفهمیدم چی شد 

 _ چرا درست حرف نمیزنی کیمیا 

 _ چون باور نمی کنی 

 _ می کنم، بگو

 _ آخه... 

 _ خیال بود؟ مثل همونا که دیشب می گفتی؟ 

 

 



 

233 

 

                                                       آن سوی من

گیج شده بودم. نمی دانستم باید واقعیت را به او بگویم یا  

و همه چیز را  نه. دلم می خواست به او اعتماد کنم 

بگویم، اما از طرفی می ترسیدم اگر شخصیت واقعی ام  

را ببنید، از من فرار کند و برای همیشه از دستش بدهم.  

از این افکار کالفه شده بودم و نگاه پر از شک و  

 عصبانیت سینا هم بیشتر من را مضطرب می کرد.

 

 _ آره کیمیا؟ 

 _ من قرار دارم با سمیرا 

 _ می دونم 

 باید برم _ 

 _ باشه برو 

 

ماشین را کمی جلوتر نگه داشت و من بی هیچ حرفی  

. پیاده شدم. سکوت سینا برایم عجیب به نظر می رسید 

دلیل این کارش را نفهمیدم. اول آن همه اصرار داشت 
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که با او حرف بزنم، ولی کمی بعد بی هیچ حرف و  

صحبتی گذاشت بروم. نگاهش را به خوبی احساس 

از شک و سوال بود. چهره اش مرموز و  کردم. پر

ترسناک شده بود. شاید هم شرایطم را درک کرده بود و  

می خواست به من فرصت دهد تا خودم را آرام کنم بعد  

با هم حرف بزنیم. دیگر مغزم گنجایش آن همه سواِل بی 

جواب را نداشت. راهم را پیاده به سمت محل قرارم با  

سرم هم نگاه نکردم. می   سمیرا ادامه دادم و به پشت

دانستم هنوز از سر جایش حرکت نکرده بود، اما نمی  

خواستم برگردم و سنگینِی آن نگاه را دوباره روی خودم 

 حس کنم! 

 

تا آن جا راهی نبود. پیاده هم می رفتم چند دقیقه ای می  

رسیدم. همان طور که قدم می زدم، ماشین سینا را دیدم  

شد و رفت. معلوم بود چند دقیقه  که باالخره از کنارم رد 

ای با خودش کلنجار رفته تا این قضایا را هضم کند.  

احساس می کردم در حال دیوانه شدن بودم. نمی توانستم  

افکارم را مدیریت کنم و دیگر کنترل همه چیز از دستم  
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خارج شده بود. مطمئن بودم با این ذهن پریشان و 

بودم، دیر یا زود زندگِی آشفته ای که از خودم ساخته 

دوستِی چند روزه ام با سینا را از دست خواهم داد و  

دوران خوشی که داشتم، خیلی زود از بین می رود. اما 

. باید یک روزی با واقعیت خودم کنار می  چاره ای نبود 

آمدم. جای من کنار سینا نبود. جای من کنار هیچ 

خوشبختی نبود. من باید در یک بیمارستان روانی  

ستری می شدم و در آن جا از همه ی آدم ها دور می  ب

ماندم. شاید هم بهتر بود خودم را می کشتم و شر خودم  

را از سر اطرافیانم کم می کردم. دیگر از دست خودم و  

دنیایی که در آن زندگی می کردم خسته و درمانده شده 

بودم و از همه بدتر آن که هیچ راه فراری هم از آن  

 نداشتم... 

. باالخره سر و ر خیابان منتظر سمیرا ایستاده بودمکنا

 کله اش پیدا شد اما این بار کمی متفاوت! 

ماشین داریوش را با خودش آورده بود. از این کارش  

 بیشتر از قبل لجم گرفت. 
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 _ سالم کیمیا خانم 

 _ سالم

 _ چته باز تو قیافه ای 

 _ هیچی 

 _ وا بگو دیگه

 _ ماشین داریوشه؟

 تو زندگیت شاسی بلند سوار شده بودی اصال_ نه پس...  

 _ نه  

 _ با ما همه چیزهای جدید و خفن را تجربه کنید 

 

از سر خوشی و بی خیالی اش بدم می آمد. انگار نه  

انگار که زندگِی چند نفر را بخاطر همین چیزهای پیش  

پا افتاده خراب کرده بود. بخاطر داشتن یک زندگِی مرفه  

ی، حاضر بود پایش را روی هر  و به قول خودش الکچر

اعتقاد و مرامی بگذارد و به خودخواهِی خودش ادامه  

 دهد. 
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 _ چیه چته نگاه می کنی 

 _ هیچی 

_ خب تو بگو، اون جناب سروان چی شد، دوست  

 شدین؟ 

 _ تقریبا 

 _ اسمش چی بود؟ 

 _ سینا

 _ چه باحال 

 _ چیش باحاله؟

 _ خب این که یارو پلیسه دیگه

 _ آها

 اینم عجیبه _ ولی خب 

 _ چی؟

 _ این که خیلی زود محمدو فراموش کردی، نه؟
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این حرف را که زد، احساس کردم از سر تا پایم داغ  

شد. یک لحظه سرم گیج رفت. انگار دنیا داشت دور 

 سرم می چرخید.  

 

 _ بزن کنار 

 _ چی؟

 _ بزن بغل 

 _ چرا؟ منظوری نداشتم

 _ وایسا سمیرا

 _ باشه باشه چرا داد میزنی

 

به محض آن که ماشین را متوقف کرد، قفل فرمانی که  

زیر پایم قرار داشت را برداشتم و بی اختیار و بدون  

هیچ فکری به سر و صورتش کوبیدم. تمام حرصی که  

از او داشتم را سرش خالی کردم. برای چند لحظه به  
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مرز جنون رسیده بودم. انگار خون به مغزم نمی رسید.  

می کردم کشتن سمیرا بود. حالم  به تنها چیزی که فکر 

از خودش و حرف هایش به هم می خورد. دیگر توان 

تحمِل او را نداشتم و فقط دلم می خواست از شرش 

 خالص شوم.  

خون، همه جای ماشین پخش شده بود. چندین ضربه  

پشت سر هم به سرش وارد کرده بودم و با این کار  

و بدون حرکت  انگار دلم آرام گرفته بود. سمیرا بی جان 

به روی فرمان ماشین افتاده بود و من همچنان قفل  

فرمان در دستانم بود و همان طور نگاهش می کردم.  

هیچ احساسی در آن لحظه نداشتم. دیگر تمام بدنم سرد  

شده بود و داشتم یخ می زدم. تمام تنم شروع به لرزیدن 

کردم. هیچ جایی را  گرفته بود. هیچ چیزی احساس نمی 

دیدم و هیچ صدایی را نمی شنیدم. همان طور بی  نمی 

 حرکت سر جایم نشسته بودم و او را تماشا می کردم... 

 

فکر کنم همه ی این اتفاق ها بیشتر از دو سه دقیقه نشده 

بود. در همان موقع سینا را دیدم که جلوی ماشین خشک  
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و بدون حرکت ایستاده و نگاهم می کند. نمی دانم چرا  

یدن این صحنه را داشتم. حتی در آن لحظه اما انتظار د 

هم هیچ احساسی نداشتم. من هم ساکت و سرد فقط  

 نگاهش می کردم.  

تلفنش را برداشت و گمان کنم با همکارانش تماس 

گرفت. شاید نزدیک به ده دقیقه ای در همان حالت  

 نشسته بودم و درماندگی اش را تماشا می کردم.

کنار خیابان نشسته بود و به یک  کنار ماشین روی جدول 

نقطه خیره مانده بود. مردم از کنار ماشین رد می شدند 

و با ترس و دلهره فقط داد و فریاد راه می انداختند. یک  

افسر پلیس جوان هم بعد از گفتگوی کوتاهی که با سینا  

داشت، اطراف ماشین راه می رفت تا مراقب باشد مردم  

 د.به صحنه ی جرم نزدیک نشون

بعد از چند دقیقه باالخره به خودم آمدم. کم کم داشت همه  

چیز یادم می آمد. حاال دیگر دلیل رو به رو شدن با 

محمد و آقا جواد را می دانستم. من هر دوی آن ها را  

 کشته بودم... 
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. از خودم می  مدام در سرم با خودم کلنجار می رفتم 

طر نمی  پرسیدم چرا هیچ چیز از آن اتفاقات را به خا

. همسایه ام را  آوردم. من عشق زندگی ام را کشته بودم

کشته بودم، اما هیچ چیزی از آن ها به یاد نمی آوردم!  

در آن لحظات فقط غرق در افکار خودم بودم. به خودم 

فشار می آوردم که آن اتفاقات را به یاد بیاورم. می  

. خواستم بدانم چه بالیی سر خودم و زندگی ام آورده ام

اما هر چقدر تالش می کردم نمی توانستم آن روز ها را  

در ذهنم بیاورم. شاید احتیاج به استراحت داشتم. نیاز  

داشتم برای مدتی با خودم خلوت کنم و فکر کنم و بعد  

 همه چیز را به یاد بیاورم! 

شاید اگر در آن لحظه سینا از راه نمی رسید، این اتفاق  

م می رفت. شاید حضور هم مثل اتفاقات قبل از خاطر 

سینا باعث شد به دنیای واقعی پا بگذارم و با خوِد واقعی 

 ام رو به رو شوم... 

هر چه که بود به جای آن که عصبانی و ترسیده باشم،  

از او ممنون بودم که من را از آن توهمات خارج کرد و  

 به من اجازه داد همه چیز را ببینم و به خاطر بیاورم. 
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م بودم. دلیل دیوانه شدنم را نمی  فقط خیلی سردرگ

دانستم. اما حاال دیگر دلیل این که آن همه از خودم ترس 

 داشتم را فهمیده بودم و همین برایم کافی بود... 

 

باالخره سر و کله پلیس ها و آمبوالنس هم پیدا شد. من  

همچنان در همان حالت نشسته بودم و بی تقال منتظر  

ار دیگر سرنوشتم را قبول دستگیری ام مانده بودم. انگ

کرده بودم. از هیچ چیزی در این دنیا نمی ترسیدم جز  

 خودم!

فقط دلم برای سینا می سوخت که تمام رویاهاش از یک  

نفر، این گونه نابود شده بودند. و حاال باید با بی نهایت  

 سوال بی جواب، زندگی اش را ادامه می داد.

صحنه ها   درک می کردم که چقدر برایش دیدن این

سخت و باور نکردنی بود. تنها چند روز از آشنایِی ما  

می گذشت و حاال فهمیده بود دختری که باز شدن یک  

پرونده ی قتل بهانه ی آشنایی اش با او شده بود و به او 
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دل بسته بود، خودش مسبب آن همه جنایت و بی رحمی  

 بود!

 

 

زندان اتقاق می گذشت. حاال من در  چند هفته ای از آن

زنان اسیر بودم و همه من را به چشم یک قاتل زنجیره  

اِی خطرناک و تهوع آور می دیدند. کسی که عشق 

زندگی اش و دوست صمیمی اش را کشته بود. کسی که  

یک خانواده را یتیم کرده بود. اما چه کسی باور می کرد  

که من برای همه ی کارهایی که انجام داده بودم، دلیل 

ا درک نمی کردند که من محمد را کشتم  داشتم. آن ه

چون یک سال من را بازی داد و بعد بی هیچ دلیلی 

رهایم کرد. آن ها نمی فهمیدند که من سمیه خانم و بچه  

های بی گناهش را از چنِگ یک انسان بی رحم نجات  

دادم تا کمتر عذاب بکشند. سمیرا که بیش از همه  

که من خانواده ی  مستحق نابودی بود. بقیه نمی دانستند 

لیال را از شر حضور سمیرا نجات دادم و هیچوقت هم  
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نخواهند فهمید که چه لطف بزرگی در حقشان کرده 

 بودم!

در طول این مدت، فقط در روز دادگاه خانواده ام را دیده 

بودم. بارها برای مالقات با من درخواست داده بودند اما 

من را در این  من به دیدنشان نمی رفتم. دلم نمی خواست

وضعیت ببینند. می دانستم نتیجه ی اعمالم مرگ خواهد 

بود. به همین خاطر هم نمی توانستم اجازه دهم مادر و 

صل  اپدرم و حتی مرجان و مسعود، من را این گونه مست

ببینند. دلم می خواست فراموشم کنند. هر چند من خودم 

که  را گناه کار نمی دیدم. برای من همه ی قتل هایی 

کردم قابل توجیح و درست بودند، اما هیچکس این ها را  

 درک نمی کرد... 

در زندان، تمام مدت روی تختم بودم و از آن جا تکان  

نمی خوردم. با کسی حرف نمی زدم و فقط در دنیای  

. آن جا که بودم و آن تنهایی که داشتم،  خودم غرق بودم

همیشه از   مجالی بود برای رها شدنم از دنیای واقعی که

آن بیزار بودم. حاال دیگر با خیال راحت می توانستم در 

خیاالتم با سینا زندگی کنم یا با محمد و سمیرا حرف بزنم  
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و درد دل کنم، بدون آن که کسی مزاحمم باشد. فقط دلم  

عجیب برای سینا تنگ شده بود. بیشتر وقتم را به او  

نیامده بود   فکر می کردم. دوست داشتم بدانم چرا به دیدنم

یا این که بدانم بعد از آن اتفاق چگونه توانسته دوباه سر 

 پا شود و خودش را جمع و جور کند!  

در همان مدت خیلی کوتاهی که با او آشنا شده بودم،  

بیش از حد وابسته اش شدم. نمی دانم شاید هم این 

وابستگی واقعی نبود و با توهماتی که داشتم فرقی نمی  

دم دلم می خواست این دل بستگی را باور  کرد. شاید خو

 کنم... 

دوست داشتم برایش یک نامه بنویسم و همه چیز را  

تعریف کنم. این مدت فرصت خوبی بود که تمام آن  

اتفاقات را به یاد بیاورم و هر لحظه با خودم مرورشان 

کنم. دلم می خواست برایش بنویسم اگر یک ماه زودتر 

هیچ کدام از این اتفاقات رخ   به زندگی ام می آمد، شاید 

نمی داد. شاید هیچ گاه محمد قلبم را نمی شکست و  

کرد و من مجبور نبودم آن روز در غرورم را له نمی

نیمه ها ظهر، او را به اطراف تهران ببرم و با ماشین  
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خودش او را زیر بگیرم و جسد بی جانش را همان جا  

شدم در آن   رها کنم و برگردم. شاید هیچوقت مجبور نمی

وقت شب که باران تندی هم می بارید، در انتهای کوچه  

ی باریک و خلوت محله مان، از پشت با سنگی بزرگ  

بارها و بارها به سر آقا جواد بکوبم و به تماشای خون  

جاری شده از سر و صورتش بنشینم. شاید هیچوقت به  

این مرحله از جنون و بی رحمی نمی رسیدم که با خون  

ظاره گر تن بی جان بهترین دوستم که همیشه  سردی ن

هوایم را داشت، باشم و برایم کوچک ترین اهمیتی هم  

 نداشته باشد... 

. حتی اگر سینا هم می  اما این حرف ها درست نیست 

آمد، باز هم من ترسناک ترین موجود دنیا برای خودم 

گذاشت. شاید  بودم و این دلهره و عذاب تا ابد تنهایم نمی 

این اتفاقات می افتاد تا من با خود واقعی ام رو به  باید 

رو شوم و بتوانم باالخره خودم را از این دنیایی که در  

 آن بودم خالص کنم... 

 

 

 


