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 یاوالد_گانهی#: سندهینو

 بزرگسال_یاجتماع_عاشقانه#: ژانر

 :خالصه

 کی از. شهیم شروع دوستانه و یخانوادگ سفر کی از داستان

 که یی یتلخ. رسهیم یتلخ به تینها در که یخودمان و شاد یفضا

 در رو مشو همه و کنه یم دگرگون را جمع اون یها آدم یزندگ

 همدم و کیشر که ینیفرز و صبا خصوص به. برهیم فرو شک

 ...و دنیم دست از سفر نیا از بعد رو شون یزندگ
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کرد. به های داغ را لمس میاش ماسهپاهای برهنه

عقب برگشت. وقتی دید به او نزدیک شده است جیغ 

هایش سرعت بخشید. دامن بلندی کشید و به قدم

پایش گیر کرد و سکندری خورد. هنوز به سفیدش زیر 

نفس زنان از زمین نیفتاده بود که باالخره به او رسید و 

 پشت، کمرش را گرفت: گیرت انداختم.

خندید و صاف ایستاد. به سمت او چرخید. از شدت 

هایش قرمز شده بود و هیجان و شرجی بودن هوا گونه

ه نم عرق صورتش را مرطوب کرده بود. موج بلندی ب

 سمتشان روانه شد و ساق پایشان را خیس کرد. 
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ل آفتاب خوب به های زیر پوستش که در مقاببه مویرگ

آمدند خیره شد و لبخند زد. به سمتش خم چشم می

ای روی پیشانیش گذاشت. دخترک از شد و بوسه

حواسی او سوء استفاده کرد و با یک هل کوچک او را بی

 یسه رفت. در آب انداخت و خودش از خنده ر

فرزین از باالی تراس به آن دو خیره بود و با لبخندی 

کرد. حال خوش آن دو انگار می محو سیگارش را دود

مسری بود. حتی تماشایشان هم لذت بخش بود. 

نسیم از پشت سرش وارد تراس شد و همانطور که 

داد مسیر نگاه های کوچک آنا را ماساژ میپشت شانه

 کنی؟به چی نگاه میفرزین را دنبال کرد: 

ی سیگارش را تکاند و حاضر نشد از تصویر گرده

 د: خوابید؟مقابلش چشم بگیر
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جلوتر رفت و کنارش ایستاد. به صبا نگاه کرد که مازیار 

در همان لحظه به هوای کمک گرفتن از او، دستش را 

کشید و در آب انداخت. صدای جیغ و هیاهویش 

 ن داد. دخترک تازه به خواب رفته را تکا

نسیم دستش را روی موهای نرم او کشید و زیر لب 

 گفت: شیش.

ه فرزین نگاه کرد که حاال چشمش ی چشم باز گوشه

به خورشید گره خورده بود: خاموشش کن. بچه اذیت 

 میشه.

ی لبش را گاز گرفت و سیگار را روی لبه ی گوشه

 اش را در ساحل پرت کرد. تراس خاموش کرد و پوکه

 ل هست!سطل آشغاتو اتاق  -

 سر تکان داد: تجزیه میشه سخت نگیر.
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ه روی صندلی به اتاق برگشت و او همانطور ک

 فرهنگ.نشست زیر لب غر زد: بیمی

ها پایین رفت و در همان حال سایت را در فرزین از پله

امان فرخ های بیموبایلش چک کرد. صدای خنده

باعث شد سرش را بلند کند. مهرانه روی دوشش 

شعور کوبید: بیوار شده بود و او را با هر دو دست میس

 ادی.ی پوالمو به باد دعوضی همه

مهدی دست دراز کرد و بازوی مهرانه را کشید: عزیزم 

کنیم. اش میبه خودت مسلط باش. االن دو تایی پاره

 .بیا پایین

به باالی سرشان رسید و به صفحه ی بازی که 

احوال زمین خواران بزرگ. میانشان پهن بود نگاه کرد: 

 دهنتون صاف نشد؟ سه ساعته اینجا نشستین!
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ای به دستش زد. را باال برد و بوسه مهدی هر دو تاس

 ها روی زمین افتادند و مجموعشان چهار شد. تاس

اش را پشت گوشش زد و مهرانه موهای بهم ریخته

اش خواستی پارهچپ چپ نگاهشان کرد: اینجوری می

 کنی؟

 دراز کرد: هزار و صد مونوپلی بده بیاد.تش را فرخ دس

دم: ریدم تو مهدی با حرص پول را جلوی او پرت کر

 ات.قیافه

فرزین روی مبل نشست و عینک دور فریم مشکیش را 

با انگشت باال داد و دوباره به صفحه ی گوشیش چشم 

 دوخت.

ای از آن را با دندان مهرانه لواشکش را برداشت و تکه

ش از ترشیش مچاله شد: فرزین؟ صبا و کند. صورت

 مازیار کجان؟
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ه کرد. با دیدن دستش را به ریشش زد و به او نگا

ی او سیستم لیمبیکش فعال شد و لواشک و قیافه

 دهانش آب افتاد: وسط آب افتادن رو هم. 

 اش شلیکی در رفت.فرخ خنده

ها را به سمت مهرانه گرفت: خوبه تازه مهدی تاس

 یستن.عروس دوماد ن

مهرانه تاس انداخت: چقدر مازیار حسود داره و 

 خودش خبر نداره.

باالی چشم نگاهش کرد: منم از زنم هفده مهدی از 

 تر باشم آب از همه جام چکه میکنه.سال بزرگ

فرخ تاس را گرفت: جووون. اصال تو میگی هم من آب 

 از همه جام چکه میکنه.

ا اختالف سنی مهرانه روی ران پایش کوبید: االن تو ب

 ن اینا عنان از کف دادی؟ما مشکلی داری که واسه س
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ی ترسیده و لب های خندان به او نگاه هافرخ با چشم

 کرد: تو از سرمم زیادی. یه چی میگیم دور هم بخندیم.

 مهرانه چشم غره رفت: لوده!

 

 2_پست#

 

ی صبا انداخت و او را به مازیار دستش را دور شانه

 ما نخوری؟خودش چسباند: سر

 خورم.لبخند زد و به چشمان روشن او خیره شد: نمی

ویال چسباند و دستانش را دو طرف او  او را کنار دیوار

 خورم.قرار داد: ولی من تو رو می
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خندید و با ترس به حیاط نگاه کرد. پچ پچ کرد: یکی 

ندازن حاال بینتمون. همینجوری کم دستمون میمیاد می

 بهشون آتو هم بدیم.

 اشون.های او رفت: کون لق همهبی قرار به سمت لب

ا او نتواند او را ببوسد: لب گزید و سرش را کج کرد ت

 بریم باال. انرژیتو نگه دار برا شب. 

بینیش را به صورت او مالید: شب جای خودش االنم 

 جای خودش. 

ی او فشار آورد: ولم کن مازیار. باز خندید و به سینه

 و آمپر چسبوندی؟اومدیم مسافرت ت

فرزین ریموت ماشین را فشار داد و با صدای 

اش باال پرید. خودش را از زیر دزدگیرش، صبا شانه

دستان مازیار بیرون کشید و به طرف حیاط پا تند کرد: 

 سالم.
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فرزین با دیدن او ابروهایش باال رفت و با تعجب 

 نگاهش کرد: االن چه وقت سالمه؟

ها ن سر پایین به طرف پلهجوابش را نداد و با هما

 رفت. 

هایش مازیار با لبخندی که از سر چموشی صبا روی لب

نقش بسته بود از مخفیگاهش بیرون آمد: لعنت بر هر 

 چی خروس بی محل.

فرزین که تازه دوزاریش جا افتاده بود سر تکان داد: 

 بشمار.

موهای دستانش را در جیبش فرو برد و باد الی 

 جا میری؟زیتونیش پیچید: ک

سوار شد و قبل اینکه در را ببندد گفت: ذغال بگیرم. 

 میای؟
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های خیسش نگاه کرد: ای باال انداخت و به لباسشانه

 نه، تو لباسم پر از شنه. 

فرزین ریموت در را زد و در حالیکه نور آفتاب روی 

کرد در ماشین را پوست صیقلی سرش انعکاس می

 یخ بکشین.ها رو سدیر کردم جوجه بست: اگر

دمپایی انگشتیش را درآورد و برایش دستی در هوا 

 تکان داد.

وارد که شد مهدی، آنا به بغل دم پنجره ایستاده بود و 

کرد. آنا هم با نهایت قساوت موهای به دریا نگاه می

کشید. مهرانه دست آنا را از موهای او جدا بلند او را می

دیگه این زد: مهدی برو کوتاه کن میکرد و غر می

 بچه هم دراومد. چه وضعیه آخه؟ گیسارو. دیگه داد
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فرخ سیم اچ تی ام آی را وصل کرد و دسته ی پی اس 

فور را گرفت و خودش را روی کاناپه پرت کرد: مازیار 

 بپر لباس عوض کن بیا. بازی نصب کردم در حد خدا.

دن نسیم پشت مازیار سرکی به آشپزخانه کشید. با دی

 فت: احوال خانوم خانوما.میز به آنجا ر

چرخاند نسیم همانطور که نبات را در فنجانش می

سرش را بلند کرد و لبخند زد: خانوم خانومای شما تو 

 حموم منتظرته.

هایش را گاز گرفت: بابا من اینقدرم هَوَل مازیار لب

 چسبه.نیستم. این وصله ها به من نمی

کرد:  هایش نزدیکنجانش را به لبسر تکان داد و ف

 آره جون خودت.
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ی حرفش را گفت: قلپی از چای داغش خورد و ادامه

صورتش عین لبو قرمز بود اومد باال. یه کله رفت تو 

 اتاقتون. انگار فرزین بد موقع اومده بود پایین!

 فرزین که عادتشه. -

 حیا. نسیم لبخندش عمق گرفت: بی

 مخلصیم. -

 

 3_پست#

 

اشاره کرد: وای  با انگشت به صفحه تلویزیونمهرانه 

 و خدا صبا رو ببین! چقدر ورم کرده بودا!نسیم تو ر

ی مهرانه زد: حاال ی آرامی به شانهصبا با خنده ضربه

 تو هی بگو.
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نسیم با حسرت به سمت او چرخید. هیکلش را انگار 

تراشیده بودند: اذیتش نکن مهرانه. خیلی هم خوشگل 

 ید. جز یه فسقل شکم اضافهو خوش هیکل بو

 ای نداشت.دیگه

اش صبا هر دو دستش را به لبش چسباند و بعد بوسه

را در هوا برای او ول داد: جون منی تو. یاد بگیرن 

 بعضیا.

ای گیالس در دهانش گذاشت و با انگشت مهرانه دانه

اش باز تلویزیون را نشان داد: وای تورو خدا اشاره

 رفت. نین، داشت رو ابرا راه میی مازیارو ببیقیافه

صبا کوسن را در آغوشش گرفت و به پشتی مبل تکیه 

داد. انگار دوباره برگشته بود به یکسال قبل. چه 

 شناختند. هیجانی داشتند او و مازیار. سر از پا نمی
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ای از هلویش را در دهان گذاشت: نسیم با چاقو تکه

 صبا واقعا مازیار پسر دوست نداشت؟

و با دقت بیشتری  اش را روی کوسن گذاشتچانهصبا 

کرد دختر ی فیلم نگاه کرد: نه. همش دعا میبه ادامه

 بشه.

صدای فیلم نظر هر سه را جلب کرد. افراد درون فیلم 

 خواندند: پنج، چهار، سه، دو، یک.همه با هم بلند می

صبا با همان لبخند گشاد دندان نمایش به مازیار چشم 

د مضطربش دل در دلش نبود و با لبخن دوخته بود که

رگ هلیومی مشکی بود. سوزن را هر ی بادکنک بزخیره

دو هم زمان عقب بردند و سریع به بادکنک زدند. آن 

حجم عظیم ناگهان منفجر شد و از درونش کاغذهای 

 صورتی به زمین ریخت.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

صبا مبهوت رنگ صورتی کف سالن مانده بود. 

د که چه اتفاقی رخ توانست درست تشخیص بدهنمی

وا پرید و هوار ت. مازیار از خوشحالی در هداده اس

کشید. قبل اینکه او به خودش بیاید در یک حرکت 

بغلش کرد و چرخاند. ناخودآگاه جیغی کشید و هر دو 

دستش را پشت گردن او قالب کرد تا مبادا از آن باال 

بیفتد. در عمق چشمان صبا نگاه کرد و لب زد: با 

 خوشبختیمونو کامل کرد! اومدنش

ت دست زدند و سوت کشیدند ولی او تمام عیجم

ی اشک جمع شده در چشمان حواسش به حلقه

همسرش بود. مازیار او را پایین گذاشت. اول 

هایش را طوالنی روی پیشانی او گذاشت و بعد خم لب

 شد و روی شکمش را با نوازشی دورانی بوسید.
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بود با خنده گفت: بسه فرزین همانطور که نشسته 

 یار. طواف میکنی؟!دیگه ماز

مهرانه خندید و صدای تلویزیون را کم کرد: دم فرزین 

گرم. مازیار دیگه اون شب داشت حال همه رو بهم 

ی خاکی قابلیت تولید زد. انگار فقط اون روی کرهمی

خواستن اون شب بهش جایزه مثل رو داشته. انگار می

 امونو.ن. اوسکول کرده بود همهی برترین مرد سالو بد

نسیم بشقابش را روی میز گذاشت و از جایش بلند 

 بینیم.شد: حاال ما فرخم وقتی بابا شد می

ها ایستاد و از آن باال به پایین نگاه کرد. جلوی نرده

مهدی همچنان مشغول بازی با آنا بود و فرخ و مازیار 

ی هم روی مبل دو نفره کنار هم نشسته بودند و برا

ی باال انداخت. ساعت طبقه خواندند. نگاهی بهکری می

یک نه و نیم بود. هنوز فرزین برنگشته بود. دلش نزد
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خواست با او تماس بگیرد. سعی کرد نگرانیش را نمی

 کنار بگذارد. به سمت دخترها برگشت.

ی گیالس را در بشقابش انداخت و مهرانه هسته

اره ها! اون شب ای دپرسید: ولی مامانت چه جذبه

 کردم.افتاد زرد مین میوقتی نگاش به م

صبا پوزخند زد. به مادرش نگاه کرد که در فیلم در حال 

رقصیدن بود. همیشه معتقد بود که اخالق مزخرف او 

پدرش را در جوانی سکته داد و به کام مرگ کشید. 

مادرش زنی بود که در تمام زندگیش اول منافع 

رفت. شاید اگر او جای پدرش گخودش را در نظر می

 د!مرد، امروز او همسر مازیار نبومی
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فرزین از ماشین پیاده شد و به چراغ های روشن ویال 

نگاه کرد. مطمئن بود هیچ کدامشان حتی به فکر شام 

 اند.هم نیافتاده

های صندوق عقب را باز کرد و همانطور که پالستیک

نگ خورد. با دیدن نام آورد موبایلش زمیخرید را در

صندوق  ر چه در دست داشت را دوباره دره "آمین"

 گذاشت و تماس را وصل کرد: جانم؟

 الو؟ فرزین؟ -

ها راه افتاد و زیر درخت بید ایستاد: روی سنگ ریزه

 سالم. خوبی؟

خوام. سالم. میگم من یه جایی باید برم پول می -

 فرستی برام؟می
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ه بیافتند برایش پول همین سه روز پیش قبل اینکه را

شید: . با نگرانی به پس گردنش دست کریخته بود

 حواست به خودت هست بابا؟ 

 حوصله شده است: هست...معلوم بود فوری بی

زد بیشتر ذهنش درگیر او وقتی اینگونه حرف می

 ریزم برات. شد: میمی

 اوکی، فعال. -

احوال گردید؟ نه حال و همین! نه پرسیده بود کی برمی

اش تولید کردن وظیفه کرده بود! انگار او تنها و تنها

 پول بود و بس.

موبایل را در جیب شلوارش سر داد و دوباره 

 ها را برداشت و به سمت داخل ویال راه افتاد.پالستیک

آرنجش را آنقدر روی زنگ کنار در نگه داشت تا مهدی 

ی آنا به بغل در را برایش باز کرد: داداش رفته بود
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یدن طول جنگل دنبال چوب؟ دو ساعت یه ذغال خر

 داشت؟

ها او را با دست کنار زد و به مازیار و فرخ که مثل بچه

 غرق بازی بودند نگاه کرد: مازیار سیخ زدی؟

 حواس پرسید: چیو؟بی

مهدی خندید و آنا را دست به دست کرد: اونجای 

 ها رو میگه دیگه.فرخو. جوجه

ی باال نگاه کرد تا ببیند ه طبقهفرزین ایستاد و سریع ب

 ها رسیده است یا نه.مهدی به آن صدای

مازیار با خنده همانطور که با دسته بازیکنش را هدایت 

خواد. کرد گفت: مال فرخ سیخ کشیدن نمیمی

 همینجوری خام خام میشه خورد.

دونستم این همه دوست فرخ قهقهه زد: جون دلم. می

 ذاشتم.نصیبت نمیبیداری این همه سال 
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ط آشپزخانه گذاشت و به ها را وسفرزین پالستیک

 ها توپید: خفه شین صداتون میره باال. آن

آنا نق نق کرد و شستش را مکید. مهدی رو به مازیار 

خوره این بچه رو به گفت: پدر نمونه؟ اگر بهتون بر نمی

مادرش برسون. از صبح دست همه هست اال شما دو 

 تا.

 از آشپزخانه بیرون آمد و دستش را دراز کرد: فرزین

 بدش من دارم میرم باال میدمش به مادرش.

تا دست دراز کرد تا آنا را بگیرد دخترک چشمانش به 

مو و ریش نسبتا پر صورتش جلب شد. سر بی

هایش را پیچ داد و بغض کرد. فرزین لبخند لب

معنایی زد و او را به خودش چسباند: ئه ئه عمو بی

 خوام ببرمت پیش مامانت.جون! چی شده؟ می
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خودش را در آغوشش آویزان کرد و دستانش رک دخت

 را به طرف مهدی دراز کرد. 

مهدی با خنده کش را از دور مچش برداشت و 

موهایش را باالی سرش جمع کرد: برو به به بخور بعد 

 دوباره بیا بازی کنیم.

مازیار رفت بلند گفت: فرزین همانطور که باال می

 جمعش کنین. گشنم شده.

تر باال ها را سریعد. پلهو بغض آنا ترکیبا صدای بلند ا

راست به طرف صبا برد: وای چی رفت و بچه را یک

 شده دختر قشنگم؟!

مهرانه پاهایش را باالی کاناپه جا داد و گفت: تو 

 ترسه؟دونی این بچه چقدر از این کچل خان مینمی

ی تلویزیون انداخت. فیلم فحهفرزین نیم نگاهی به ص

ت آنا بود. همه وسط بودند و جشن تعیین جنسی
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ر آن شب نسیم مهمانی را کوفتش رقصیدند. چقدمی

هایش را بهم فشار داد و نیم نگاهی به کرده بود. دندان

کرد. بدون آنکه او انداخت که چهار چشمی نگاهش می

 حرفی بزند به اتاقش رفت.

روی تخت انداخت. شلوارش را با پیراهنش را درآورد و 

ی تخت د و گوشی به دست لبهشلوارک عوض کر

که قبل آمدنشان به حساب آمین  نشست. همان مبلغی

ریخته بود را مجددا برایش کارت به کارت کرد. در با 

 ای باز شد و نسیم داخل آمد. ناله

دست چپش را روی پوست سرش چرخاند و گردنش 

 را خم کرد.

 دی؟!چقدر دیر کر -

ایش جوابش را نداد. آن طرف تخت نشست و تماش

 کرد: فرزین؟ خوبی؟
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 صفحه کلیدش را قفل کرد و زیر لب گفت: خوبم.

 

 5_پست#

 آمین بهت زنگ نزد؟ -

روی تخت دراز کشید و به سقف چشم دوخت: نه، 

 چطور؟

موهای لختش را که تا زیر گردنش بود پشت گوشش 

زدم جوابمو  زد: هیچی همینطوری. چند بار بهش زنگ

 . نگرانش شدم.نداد

قد زرافه قد داره قد  شی تو؟ پسرهنگران چی می -

 خرم سن.
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دلش برای پسرش رفت: نگو اینجوری. آمین تو سن 

ذاره آدم یکم حساسیه. اخالقشم یه طوریه که نمی

 کنه.بهش نزدیک بشه بفهمه داره چیکار می

عینکش را برداشت و روی هر دو چشمش فشار آورد: 

ار خود نده بهش. دیگه تهش اینه که بخواد چهبی گیر

 تا دخترو باال و پایین کنه.

به قوس بینی فرزین چشم دوخت. هیچ جزء زیبایی در 

فهمید ی این مرد وجود نداشت ولی نمیچهره

گیرد: چقدر راحت حرف جذابیتش را از کجا وام می

 کنی رابطه هیچ خطری واسش نداره؟زنی! فکر میمی

ی یکی به دو کردن با او را نداشت: باشه حوصله

 م. تو درست میگی. به نگرانیت ادامه بده.عزیز

عصبی از کج فهمی یا نفهمی او گفت: فرزین؟! این 

ای که تو میگی توش هزار تا درد و مرض هست. رابطه
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اصال بگیم این بچه هیچیشم نشه یه وقت بزنه یکیو 

بندازه گردنمون حامله کنه چی؟ یه وقت یکی خودشو 

 بینی؟دماغتو می که این باید منو بگیره چی؟ چرا نوک

االن دخترا زرنگ شدن. هیچکیم به این راحتی دم  -

ی ما بودن ی ازدواج نمیده. اونا دخترای دورهبه تله

گری دادن هوچیتا دخترونگیشونو از دست می

کردن که بیا منو بگیر، من دیگه دختر نیستم. می

 امو چی بدم.چی بدم؟ جواب ننهجواب بابامو 

خترای کند. منظورش از ))د پوست لبش را با ناخن

ی ما(( به نسیم بود. به همان زمانی که بعد از یک دوره

ی دوستی کوتاه، او بکارتش را از دست داد و از دوره

آمد. همیشه حس شدت اضطراب نفسش باال نمی

رزین کرد به خاطر آن فشاری که برای ازدواج به فمی

 آورد، او هیچ وقت نتوانست دوستش بدارد.
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ش را چرخاند و به او نگاه کرد که به گردن فرزین

ی زیر دستش خیره بود. عینکش را به چشم زد و مالفه

باز تماشا کرد زنی را که با چند سال پیشش زمین تا 

آسمان فرق کرده بود. تغییراتش را خیلی وقت بود که 

همید او را. هیچ وقت هم فشد. نمیدیگر متوجه نمی

هایش را یت نیستی؟ لبنپرسید چرا دیگر خود همیشگ

و بودند و خط پشت تتو کرده بود. ابروهایش میکر

شد. با آنکه هنوز هم پلکش هم هیچ وقت پاک نمی

اش دلنشین بود اما دیگر از آن معصومیتی که در چهره

 داشت خبری نبود.

رفت. خسته بود. دستش را دراز کرد و مچ الغر او را گ

سته بود او را انگار این چند روز مسافرت هم نتوان

گیرد تا بلکه سبک کند. دلش خواست او را در آغوش ب

 به آرامش برسد.
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فرزین؟ بیا دیگه. ما رو فرستادی دنبال شام   -

 خودت کجا جیم زدی؟

قرار نسیم در صورت او چرخ خورد. فرزین چشمان بی

داغ و پر هوسی روی  یروی آرنجش بلند شد و بوسه

ام وسط نبود و های او گذاشت. اگر ماجرای شلب

یچید حتما پصدای نره خر فرخ دائم در گوشش نمی

کرد تا تمام این تنش چند روزه از کار را یکسره می

 تنش خالی شود.

 فرزین؟ کجایی؟ -

نفس زنان از نسیم فاصله گرفت و پر حرص داد زد تا 

: من نباشم اون ذغال صدایش به بیرون از اتاق برسد

 گیره؟کوفتیتون آتیش نمی
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فریاد خوشحالی مهدی بلند شد: جفت شیش، ای 

 جونم! تا تو باشی دیگه واسم کوری نخونی.

اش که در نوبت بعدی با کمترین فرزین آخرین مهره

توانست خارجش کند را برداشت و به تاس هم می

 سمت صورت مهدی هدف گرفت: تف بهت با این

 جفت آوردنات!

به طرفشان  ها بودمازیار که مشغول چرخاندن سیخ

 برگشت: کی برد؟

از جایش بلند شد، به سمت باربکیو رفت و سیگارش 

 را درآورد: این اسب.

ای که بعد از فلش موبایلش را روشن کرد و دنبال مهره

گشت: با این برخورد با پیشانیش روی زمین افتاده بود 

 ه فعال تو باید سواری بدی داداش!وضع بازی کردنت ک
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ها شد: از جوجه فت و مشغول بررسیجای مازیار را گر

 بردم.کون آوردی وگرنه راحت داشتم می

صدای فرخ که تازه از ویال خارج شده بود از پشت 

سرشان آمد: مهدی که اصال اول کون بوده بعد دست و 

 پا درآورده.

ی پیدا باالخره مهرهمازیار به مهدی که خم شده بود تا 

ی نش ضربهشده را بردارد نزدیک شد و به باس

 محکمی زد: آره انگار، ماشاال.

ی میز مهدی تعادلش را از دست داد و به سمت لبه

اش مال تو، ما رو به کشتن نده پرت شد: داداش همه

 فقط!

های بادویزر را روی میز گذاشت: فرزین تو فرخ قوطی

 ور.هم غصه نخور، آبجو بخ
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را های تازه از یخچال بیرون آمده مازیار یکی از قوطی

برداشت و روی صندلی سنگی نشست: جون، چه 

نشسته روشون. دمت گرم فرخ، با این که  عرقی هم

دونی چی واسمون خودت اهل نیستی ولی همیشه می

 بیاری.

 ای زد: ما اینیم دیگه.فرخ لبخند پیروزمندانه

دونیم بابا! ما که همه می مهدی زد زیر خنده: چسی نیا

یف اون جواهر که زن مهرانه بهت میگه چی بخری. ح

 تو شد.

مازیار با حسرت آهی کشید. فرزین انگار که فکرش را 

خوانده باشد به او گفت: کوفت! همون خدا رو شکر 

صبا مثل مهرانه نیست وگرنه تا اآلن شیش تا کفن 

 پوسونده بودی مردک.
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اال انداخت و کمی از آبجویش مازیار با خنده شانه ب

 پدر.بی هم هست نوشید: چه خوش مزه

مهدی یک قوطی به فرزین داد و برای خودش هم یکی 

رسه، اون یه چیز دیگه باز کرد: ولی به گینس نمی

 هست.

فرخ چپ چپ نگاهش کرد: پس زحمت بکش خودت 

بخر و بیار. من که همینم کلی اینور اونور گشتم براتون 

 بیارم.گیر 

اش را خاراند: نه خب اینجا که کسی رو شقیقه

 م داشته باشه، انگلیس رفته بودم خوردم.شناسنمی

صدای کل جمع بلند شد. فرخ ادای کوبیدن سرش به 

میز را درآورد: هیچی بابا، اآلن باز خاطره تعریف 

 کردناش شروع میشه.
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ی حرفش را گرفت: حتی ترتیبشو هم دیگه مازیار ادامه

رسه یم. اول از مشروبا و بارا شروع میشه. بعد میحفظ

تناشو دختر تور کردنا. آخرم ریز به ریز به کالب رف

تک دخترا و انواع و اقسام  جزئیات سر تا پای تک

 هاشون.پوزیشن

نیشش تا بناگوش باز شده بود: بَده یکم با خاطراتم به 

زندگیاتون هیجان بدم؟ شما فسیال که تکونی به 

 میدین.خودتون ن

فرزین سیگارش را انداخت و رویش لگد کرد: ما فسیال 

و زندگی داریم. اشکال نداره، تو هم یه روز بزرگ  زن

 فهمی.ی میمیش

لبخند به لب سر تکان داد: همون دیگه، اگه بخواینم 

 تونین تکون بخورین.نمی
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کمی از آبجویش نوشید: فرخ که جا پای داداشش 

یه یه حلقه تو انگشتش گذاشت تا فهمید دنیا دست ک

ه تو هم رفتی بود. تو یه دونه مونده بودی مازیار، ک

ی ازت قاطی مرغا. البته اون موقع که آزاد بودی هم آب

شد. حسرت به دلم موند یه بار بیای با هم یه گرم نمی

 وری بریم.

مازیار قوطی دومش را باز کرد: واسه یه سامورایی همه 

کردم، استمو همینجا میخوجا ژاپنه، من هر کاری می

 ی تنم.وطنم پاره

خت: مهدی تو در سفیه به او اندافرزین نگاه عاقل ان

داری؟ یا هر چی بهت هم ته حسابت نگه می هیچی

بری خرج همین داستانا حقوق میدیمو صاف می

 کنی؟می
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رسید را برداشت و تر به نظر مییک سیخ که آماده

ن برعکس تو در شروع به دور دادن سرمنقلی کرد: م

ندارم.  خود نگرانی فردا رو همکنم، بیلحظه زندگی می

کردی هنوز چهار تا خال تو هم اگه اینطوری جوونی می

 شیوید باال سرت مونده بود.

مازیار خندید و به سر پر موی خودش اشاره کرد: اینو 

راست میگه فرزین! توی بدبخت اینقدر زود ازدواج 

 ل موهاتو کند.کردی که نسیم خال به خا

ن با اینا بعد هم به موهای فرخ اشاره کرد: تو هم از اآل

 اشت!خدافظی کن، سن ما برسی میشی کپ داد

اش خواست از زندگیفرزین به زور لبخند زد. دلش می

دفاع کند و به همسر و فرزندانش ببالد، ولی خودش را 

توانست فریب بدهد، آن طوری که باید و شاید که نمی

نکرده بود و هر بار که مهدی از خاطرات و جوانی 
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قید و شرط حسرت زندگی بی گفت کمیسفرهایش می

 خورد.او را می

صدای مهرانه که سرش را بیرون انداخته بود او را از 

 افکارش خارج کرد: حاضر نشد؟ مردیم از گرسنگی.

ها انداخت: حاضره دیگه. بساطو نگاهی به جوجه

 بچینین.

 

 7_پست#

ر آخر از جای خواب دخترش مطمئن شد. پیجر برای با

 ت و به حیاط رفت.کودک را کنارش گذاش

همین که به آالچیق رسید مهدی واکی تاکی که در 

سیم در آورد: کیشت دستش بود را دید و صدای بی

 کیشت، صبا صبا صبا؟
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نشست اش گرفت، در حالیکه که کنار مازیار میخنده

اش ن نگه داشتن دکمهواکی تاکی را باال آورد و بدو

 جواب داد: صبا به گوشم؟

ار داد: زودتر جلوی دهانش قر اش رادست خالی

خودتونو برسونید شوهرتون همه مشروبامون رو داره 

 خوره، کیشت کیشت.می

مازیار به جای صبا با خنده جوابش را داد: پس بجا 

 کیشت کیشت کردن خودتم بخور تا تموم نشده!

ن ظرف مغزها بود به بطری باز نسیم که مشغول تزئی

از تو مشروب دیدی از ی جلوی مازیار نگاه کرد: بشده

ن، همه بشینن خود شدی، حداقل بذار کبابو بیارخود بی

 بعد حمله کن!

زده شده بود آرام زانویش را به پای صبا که خجالت

مازیار زد و نگاه معناداری به او انداخت. مازیار لبخند 
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ها نوشید. مهرانه از سمت ماشین زد و کمی از پیکش

ر آالچیق گذاشت. روی پای آمد و اسپیکر پرتابل را کنا

ر وصل کرد. مهدی لم داد و موبایلش را به اسپیک

فرزین و فرخ هم از آن طرف با سینی کباب پیداشان 

شد. صدای خوشحالی جمع با دیدن آن دو بلند شد و 

ت شروع شامشان را با موسیقی الیتی که مهرانه گذاش

کردند. در تمام طول شام حواس صبا به مازیار بود تا 

های آرام به او روی نکند و هر بار با اشاره یا ضربهیادهز

 ماند.داد که از چشم جمع هم دور نمیکر میتذ

خورد از موقع نشستنش فرخ که خودش مشروب نمی

ریخت که ساقی شده بود. داشت برای همه پیک می

 : داداش واسه من دوبل بریز.مازیار به او گفت
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از درد نالید: آخ صبا با فشار انگشتان صبا در بازویش 

یه شب که هزار نمیشه بذار یکم خوش  بسه دیگه!

 باشیم!

از واکنش مازیار جا خورد و سعی کرد جلوی جمع 

ریلکس جلوه بدهد: عزیزم من برای خودت میگم، فقط 

 خوام زیاد بخوری اذیت شی.نمی

بلند خندید: صبا جون اونطوری که تو از اول مهدی 

وراخ کردی مطمئنم دیگه شام مازیار رو سوراخ س

گشتات نشتی پیدا کرده، هر چی بخوره هم از جای ان

 زنه بیرون.می

ی حق به جانب مازیار به سمت صبا برگشت و قیافه

تونی بخوری عزیز دلم، من فقط گرفت: خودت که نمی

خوری نزنن دارم جور تو  زهواسه این که بهت انگ م

 کشم.رو هم می
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ر پس این یکی دو سال بخاطنسیم نوچ نوچ کرد: آها 

خوری، اونوقت بارداری و شیردهی صبائه که اینقدر می

 کشیدی؟های قبلش داشتی جور کیو میاون همه سال

هایش را به نمایش گذاشت: جور تو و فرخو دندان

 دیگه.

وهرش در مقابل الکل و ارادگی شاز کم ظرفیتی و بی

نفر انگشت نما بودنش در مجالس بزم دوستانشان مت

بود. آرام کنار گوشش زمزمه کرد: مازیار بسه لطفا! 

ار مستو دوست نداره. باز یه چی میگی یا هیچکی مازی

کنی فردا کلی پشیمون میشی میگی چرا یه کاری می

 جلوتو نگرفتیم.

خورده بود نسبتا  او که تا همینجا هم بیشتر از ظرفیتش

دو نفر  بلند به او توپید: مگه اون روزایی که تو اندازه
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خوردی من بهت کاری داشتم که اآلن تو به من غذا می

 ری؟کار دا

اختیار به جمع نگاه کرد. همه خجالت کشید و بی

اشان خودشان را به نشنیدن زدند و با غذا و نوشیدنی

واست پیکش را توجه به او خمشغول بودند. مازیار بی

از جلوی فرخ بردارد که متوجه شد برایش دابل شات 

اش را ای مکث کرد و بعد، پیک کناریخته، لحظهنری

 یک را باال آورد: سالمتی جمع.هم برداشت. اولین پ

آن را الجرعه سر کشید. سپس با دومین پیک هم 

 همین کار را کرد: سالمتی دخترم.

رساند، فرزین دستش قبل از این که آن را به دهانش ب

نرو  را گرفت و با لحنی آرام و قاطع گفت: حداقل سِک

باال، یکم مزه بزن، همینجوریشم دیگه حواست به 

 !حرف زدنت نیست
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پیکش را از او گرفت و ظرف تنقالت را جلویش 

ی صبا شد ولی از مالقات گذاشت. متوجه نگاه خیره

 هایش طفره رفت. همه در این جمع مازیار راچشم

شناختند. با خلقیات شراب خوری او ها بود که میسال

ا بودند و کاری به او نداشتند تا خوش هم کامال آشن

سر و ته هنگام مستی های بیباشد. کسی هم از حرف

شد، اما از این که هر بار سرخوشی او به او ناراحت نمی

شد دلشان برای صبا ناراحتی همسرش ختم می

مت مهدی برگرداند: مهدی سوخت. رویش را به سمی

نکنه زیر  مگه قرار نبود امشب یه دهن برامون بخونی؟

 خوای؟لفظی می

ی متوجه نگاه معنادار فرزین شد، سرش را به نشانه

تایید تکان داد و گلویش را صاف کرد: اوه آره راستی. 

 کردیم.ترین بخش شب رو داشتیم فراموش میاصلی
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دونستیم انداخت: نمیاش چین نسیم روی بینی

ترین بخش شب قراره شامل صدای اگزوز موتور اصلی

 باشه.

موهای بلندش که برای شام با کش بسته بود را باز 

کرد و سرش را تکان داد تا پخش شوند: خیلی هم 

 دلتون بخواد.

 

 8_پست#

با صدای بلند آواز سر داد و آنقدر بشکن زد تا 

داش داش/ داش  های حضار هم با او همراه شد:دست

داش داشم من/ داش داش/ داش داش داشم من/ تا 

خوام دیگه لنگش بشم من/ مأمور کی باشم من/ می

 گمرکم من/ تو زندگی رکم من/ صیاد اردکم من/
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عاشق تنبکم من/ فلفل و نمکم من/ خدا میدونه خوشم 

 من/ تو هیکال تکم من...

فرخ ))جون(( بلندی گفت و برای هیکلش بوس 

 : بر منکرش لعنت!فرستاد

مهدی هم بیخیال خواندن شد و بوس فرخ را در هوا 

عشوه آمد. مهرانه صدای تهوع درآورد و به قاپید و 

ه کرد: خوبیش اینه اگه یه روز شوهرم نسیم و صبا نگا

دونم تو تخت کی باید دنبالش بهم خیانت کنه می

 بگردم. پاشین برقصیم بابا.

گشت به آهنگ میهمینطور که در موبایلش دنبال 

مهدی گفت: مرسی که توقعمونو از هر چی آهنگ و 

 وردی!شعره پایین آ

ی آنا از واکی تاکی آمد. مازیار ناگهان صدای گریه

شد را گرفت. لبخند زد و دست صبا که داشت بلند می
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اش کافی بود گفت: تو با لحنی که برای اثبات مستی

 بشین من میرم سراغش.

ام جوابش را داد: تو خودت نیاز دستش را پس زد و آر

 ه بشی واسم!خواد بابای نمونبه پرستار داری اآلن، نمی

دستش را رها کرد و صبا رفت. لبخند روی لبش 

ی بوربن افتاد ماسیده بود ولی وقتی چشمش به شیشه

 تونم ویسکیمو بزنم.شانه باال انداخت: بهتر، راحت می

پیکر پخش های جمع و صدای موسیقی که از اسخنده

شنید. پوشک آنا را عوض کرده بود و حاال شد را میمی

ادن به او بود. دلش از مازیار گرفته بود. مشغول شیر د

باشد باید شش دانگ  هر بار که قرار بود بزمی در کار

ها و کارهایش او را بود تا با حرفحواسش به او می

زده نکند. این هم از امشب که جلوی جمع خجالت

ی یک پولش کرده بود. سعی جلوی جمع سکهآنطور 
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ندهد اوقاتش تلخ کرد این افکار را پس بزند و اجازه 

تر از آن بود که شود. این سفر برایش دوست داشتنی

ای خودش را در آن ی ناراحت کنندههد خاطرهاجازه د

 جا کند.

آنا که مدت زیادی روی پاهایش قرار گرفته بود باالخره 

روی تخت گذاشت و مجددا  خوابش برد. او را

های اطرافش را طوری چید که از هیچ سمتی بالشت

ان افتادن نداشته باشد. پیجر را چک کرد و به امک

ا صدای بلند در حال حیاط برگشت. موسیقی ریتمیک ب

پخش بود و همه مشغول رقص بودند. چشمش را در 

خواست جمع چرخاند ولی مازیار را ندید. دلش می

برود تا مطمئن شود دوباره در حال  داخل آالچیق

بود که دیگر نوشیدن نیست، اما با خودش قرار گذاشته 

 امشب اهمیتی به این موضوع ندهد.
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ای پیچ و تاب دادن به بدنش مهرانه در حالی که لحظه

کرد به سمتش آمد و دستش را گرفت: را متوقف نمی

باالخره اومدی. بیا که یه شریک واسه مهدی 

 خوایم.می

همینطور که توسط مهرانه پیش مهدی کشیده میشد 

 یش نیست؟جواب داد: مگه فرخ شریک ابد

بلند خندید: آره اصال، بیا با خودم برقص عزیزم. اونا 

 خوان بکنن.برن با هم هر کاری می

مهدی دست فرخ را گرفت: ایول، چراغ سبزو گرفتیم، 

 بیا بریم پشت شمشادا فرخ جووون!

تونی یه کاری کنی هنوز پامون از ببینم میفرخ خندید: 

 شمال خارج نشده مهرانه طالقم بده.
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با مهرانه مشغول رقص شده بود گفت: چی از  که صبا

تونین با هم برین آمریکا پناهندگی این بهتر، اصال می

 همجنس گرایی بگیرین.

فرخ خندید: اگه بگن یه دور جلومون حرکت برین تا 

 مطمئن شیم چی؟

شانه باال انداخت: شما که همه کار با هم  مهرانه

، بعدش هم کنین، اینم یه دور انجام بدین دیگهمی

 راحت میشین.

 مهدی با خباثت خندید: اگه خوشمون اومد چی؟

اش در آغوش فرزین قرار داشت و سرش به سینه

هایش شد: چیه چسبیده بود. متوجه لرزیدن شانه

 کنی؟خندی یا گریه میفرزین؟ می

 شنوی این احمقا چی میگن؟اش صدادار شد: نمیدهخن

 ه، چه میشه کرد.اش گرفت: احمقن دیگنسیم هم خنده
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کمی بیشتر از بقیه فاصله گرفتند تا صدای دیگران 

شان ها شود و به رقص آرام دو نفرهکمتر مزاحم آن

 ادامه دادند که هیچ تناسبی با آن موسیقی تند نداشت.

زد. بین او و مهرانه برق می های عرق روی صورتدانه

ی لولید و در قید و بند هیچ چیزی نبود. جورمهدی می

رقصید که انگار این اولین و آخرین رقص می

یگر باشد. خسته شده بود و داش میزندگی

توانست پا به پای آن دو ادامه بدهد. به سمت فرخ نمی

ها نگاه که حاال روی آالچیق نشسته بود رفت، به آن

 داد.کرد و سرش را با ریتم آهنگ تکان میمی

ص خسته به صبا لبخند زد: مگه خانوما هم از رق

 میشن؟
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به مهدی و مهرانه که همچنان سخت مشغول بودند 

اشاره کرد: مرد و زن نداره، از یه جایی فقط مستا توان 

 ادامه دارن.

فرخ بلند خندید و به داخل آالچیق نگاه کرد: مست 

 داریم تا مست!

سرش را داخل برد و مازیار را دید که همانجا کنار 

اختیار زیر لب پوفی یی خالی خوابش برده بود. بشیشه

اش همان بهتر های هنگام مستیکشید، با گند اخالقی

واب رفته بود. صدای فرخ اجازه نداد به که به خ

 افکارش ادامه دهد: سخت نگیر صبا جان.

نه بابا چه سختی،  خیالی لبخند بزند:سعی کرد با بی

 من برم براش یه پتو بیارم نصف شب سردش نشه.
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ی چشمش فرزین و ت. از گوشهیال برگشبه سمت و

نسیم را دید که آن طرف حیاط روی تاب نشسته بودند 

کردند. فرزین مشغول نوازش سر و با هم صحبت می

اش قرار داشت. نگاهش را از نسیم بود که روی شانه

هایش را تندتر کرد. چرا همسر او دید و قدمها دزآن

اصال نوازش و  گذراند؟نباید اینطور شب را با او می

ها پیشکش، شوهرش آنقدر خورده بود که این

شدن هم ندارد تا شب را  دانست حتی توان بیدارمی

کنار او بخوابد. دوباره قراری که با خودش گذاشته بود 

برداشت و به آالچیق ای را به یاد آورد. پتوی بهاره

 برگشت.

بساط بزن و بکوب جمع شده بود و همه داشتند 

ای د داخل. پتو را که روی مازیار کشید لحظهگشتنبرمی

کف آالچیق چندان راحت نبود و تا صبح  مکث کرد.

ی توانست برایش تجربهروی آن خوابیدن قطعا نمی
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اش دلش نیامد ی دلخوریخوشایندی باشد. با همه

برای بیدار کردنش نکند. مازیار را به آرامی  تالشی

ی نگرفت. کمی تکان داد و صدایش کرد ولی هیچ جواب

بیشتر که تکانش داد شروع به هذیان گفتن کرد. بوی 

ی قوی او را آزرد که شاید تنها امّهبد دهانش آنقدر ش

 بود.خوابیدنش خیلی هم بد نمی

ام کنار موهای مازیار که در صورتش ریخته بود را آر

زد: عزیزم تا صبح اینجا بمونی اذیت میشی، پاشو لطفا 

 !بریم تو اتاق بخواب

هایش را کمی باز کرد. با دیدن به سختی یکی از پلک

اش را ادا کرد: صبا لبخند محوی زد و به سختی جمله

 جام عالیه، تو برو.
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دوباره چشمش بسته شد و به چند لحظه نکشیده 

بلند شدن مازیار که قطع هایش سنگین شد. از نفس

 امید کرد به داخل برگشت.

نشسته بودند و فرزین، مهرانه و مهدی روی مبل 

. فرخ همزمان با ورود صبا از کشیدندسیگار می

دستشویی خارج شد: پنج دقیقه ولتون کردم، اینجا رو 

 کردین شیره کش خونه. دود چه خبره!

ند فرزین ته سیگارش را در جاسیگاری انداخت و بل

ها باز دست من سیگار دیدن مچه شد: این بچه

 دلشون خواست.

د را گرفت: روی مبل ولو شده بوفرخ دست مهرانه که 

 پاشو بریم بخوابیم دیگه.

صدای مهدی درآمد: هییی، نارفیقا، باز مثل هر شب منو 

 ذارین.دارین اینجا تنها می
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فرزین به سمت راه پله رفت: ببخشید دیگه، اینجا سه 

اتاق داره ما هم سه تا زوجیم، نخودیا جاشون  تا

 همینجا رو مبله.

ها کرد: باز پله ع به باال رفتن ازصبا پشت فرزین شرو

 شیطونی نکن، باشه پسرم؟

فرخ که مهرانه را کشان کشان به سمت اتاقشان که 

برد ناگهان برگشت، از روی میز کنار مبل پایین بود می

برم که برداشت: اینم میی دستمال کاغذی را جعبه

 نصف شب فکرای شوم به سرت نزنه.

هایش کشید چشممی مهدی در حالیکه روی مبل دراز

د و خندید: داداش شما خودتون امشب را تنگ کر

 خواد منو بهونه کنید!دستمال نیازید الکی نمی

ها آمد: مهدی! رعایت صدای جدی فرزین از باالی پله

 کن!
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شد. ز بقیه از پایین شنیده میهای ریز ریصدای خنده

لبش را گزید و به فرزین نگاه کرد که کامال مشخص 

ها در حضور دخترها معذب شده. به در ز شوخی آنبود ا

کرد: شبتون اتاقش که رسید لبخندی به فرزین روانه 

 بخیر.

او هم با لبخند برایش سری تکان داد. صبا که در 

مهدی از پایین اتاقش را بست صدای آواز سر دادن 

 کنه تخم چپم...آمد: من مرد تنهای شبم/ درد می

 شعورِ مست!بگیر بکپ بی تقریبا فریاد کشید: مهدی!

 صدای مهدی که قطع شد وارد اتاقشان شد.

 خوب بخوابی مامانم، شب تو هم بخیر. -

نسیم که با لباس زیر روی تخت نشسته بود تماس 

لش خیره شد. ی موبایتصویری را قطع کرد و به صفحه

اش را ی برهنهفرزین پشتش روی تخت خزید و شانه
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ی دیگری ی نکرد بوسهبوسید. مسیر نگاهش که تغییر

تر شد. نسیم به تنش زد، این بار به گردنش نزدیک

قبل از این که فرزین به سمت  سرش را برگرداند و

 لبش بیاید صدایش زد: فرزین؟

 ای بر لبش نشست: جونم؟لبخند موزیانه

داد: ها میاما نگرانی صدای نسیم خبر از تغییر برنامه

 آمین امشبم خونه نرفته.

خب حتما با دوستاشه دیگه،  محو شد:لبخندش 

 نگرانی نداره. حاال بیا اینجا ببینم.

اختیار همان های گوشتی نسیم رفت و بیبه سمت لب

لبخند قبلی دوباره روی لبش نشست. این بار نسیم 

قب کشید: فرزین جدا یه زنگ بهش خودش را کمی ع

 بزن من نگرانشم.
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پیش برود.  مثل این که امشب قرار نبود طبق انتظارش

داد: به نظر خودت  بیخیال شد و به بالشتش تکیه

زشت نیست این وقت شب بهش زنگ بزنم بپرسم 

 کنی؟ فقط جلو دوستاش ضایع میشه.کجایی چیکار می

لباس خوابش از جایش بلند شد و شروع به پوشیدن 

کرد: اصال خودش هیچی، وقتی ما نیستیم نباید حداقل 

 ها نمونه؟شب بره خونه که خواهرش تن

هست  یک تای ابرویش را باال انداخت: مگه آذین بچه

کنی انگار این دو تا ده نسیم؟ چرا یه جوری رفتار می

 دوازده سالشونه؟

خیالی فرزین! کالفه به او چشم دوخت: تو خیلی بی

دم چی تو رفتار اینا دیدی که اینقدر اصرار داری مون

 بزرگ شدن.
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قش بر آب شده هایش برای شب نحاال که نقشه

یگر حوصله نداشت. به جای یکی به دو بودند، او هم د

کردن با او تلگرامش را باز کرد، عینکش را کمی باال 

 داد و شروع به مرور اخبار روز کرد تا خوابش ببرد.
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هایش را لمس تش را به صورت او کشید. چشمآنا دس

 کرد و با ذوق صدا کرد: ماما؟

خترک پشت کرد. د. غلت زد و به دآمهنوز خوابش می

های کوچولوی پر زورش در آنا نق نق کرد و پنجه

 موهای بلند او گیر کرد. 

ی موهایش را با دست نگه داشت و از درد صبا ریشه

 صورتش جمع شد: مازیار؟!
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وابی نشیند کالفه از جایش بلند شد و با اخم به وقتی ج

یان ای مسمت آنا برگشت. چندین تار موی قهوه

دستان تپلش مانده بود: چیکار کردی آنا؟ موهامو 

 کندی؟ نمیگم نباید به مو دست بزنی؟

دخترک با چشمان درشتش چندین بار پلک زد. صبا با 

 همان پیراهن و شلوار ساتن سرخابی از جایش بلند

شد. دست دراز کرد و آنا را مثل کوآال در آغوش گرفت 

سکوت به سر  و از اتاق بیرون رفت. سالن باال در

ها پایین رفت و مستقیم به سمت . از پلهبردمی

فت. مقابلش ایستاد ی سرتاسری پشت سالن رپنجره

و به حیاط نگاه کرد. مازیار، نسیم و مهدی یک طرف 

هرانه و فرزین. از در پشتی تور بودند و آن طرف فرخ، م

به ایوان رفت. باد گرم و مالیمی صورتش را نوازش 

 کرد. 
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بازی به سمتشان چرخید و بعد همانطور میان مهدی 

که هر دو دستش را برای زدن ساعد باال برد گفت: چه 

 عجب مادر و دختر هم بیدار شدن!

رفقای نیمه راه شمایین به خدا. تا دیدین من  -

 خوابم دور هم جمع شدین. 

مازیار نفس زنان و با اخم گفت: صبر کنین! من جامو با 

 کنم.صبا عوض می

 رفت و آنا را از او گرفت: چیزی خوردی؟  ت صبابه سم

هایش را بدون جوراب به پا کرد و سرسنگین کتانی

 جواب داد: فعال اشتها ندارم. 

بازی دوباره شروع شد. نسیم عرق پیشانیش را با 

پشت دست گرفت و با خنده گفت: چرا لباس خوابتو 

 عوض نکردی؟
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وقت نکردم از جایش کمی باال پرید و آبشار زد: اصال 

 ط زمین.صورتمو بشورم. یه کله اومدم وس

فرزین بریک زد و صبا که انتظارش را نداشت توپ به 

نالید: آقای موحدی؟  سمتش بیاید پخش زمین شد و

 له شدم.

فرزین خنده کنان به سمتش آمد و کاله کپش را 

برداشت و دست او را گرفت تا بلندش کند: تا تو باشی 

 نکنی.که آقای موحدی صدام 

بدون لوس بازی خاک پشت شلوارش را تکاند: ترک 

 عادت موجب مرض است. 

اش را سفت مهدی کش موهای سامورایی بسته شده

 اش میشه دهنت سرویسه آقای موحدی.جمهکرد: تر

همه خندیدند و فرزین زیر لب غر زد: با این صدا 

 ی اینا.کردنت منو کردی دست مایه
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یلی خب حاال تو هم. خب نسیم اولین سرویس را زد: خ

 ی عادت کرده دیگه.طفل

فرزین توپ را با ساعد برای فرخ پاس داد: پس چرا 

 ه؟کنمازیارو آقای بدیعی صدا نمی

مهرانه خندید: فکر کن آدم شوهرشو به فامیلی صدا 

 کنه!

نسیم و مهدی دفاع دو نفره کردند و توپ به زمین 

 حریف برگشت. 

قط دو سال رئیسش بودم. فرزین باز غر زد: بابا من ف

االن سه ساله با مازیار ازدواج کرده دیگه عمال این 

 شده رئیس ما. باز منو صدا میکنه آقای موحدی.

داد زد: بسه موحدی، چس ناله رو تمومش کن  مهدی

 به بازی دل بده!

 فرخ توپ را برای فرزین پاس داد: موحدی بگیر!
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 مهدی بلند گفت: موحدی بزن!

 و!داد: موحدی برمهرانه ادامه 

 نسیم توپ را محکم به سمت او زد: موحدی بیا!

وار آن ها دوباره فرزین عصبی از شوخی های مسلسل

ار صبا هوشمندانه توپ را گرفت و با ببریک زد. این

 یک آبشار سریع امتیاز را از آن خودشان کرد.

 هر سه باال پریدند و با خوشحالی هیاهو کردند. 

 حدی ریدی!مهدی بلند گفت: مو

خندید نگاه کرد و سرش فرزین به فرخ که هار هار می

ی تاسف تکان داد: داداش تو که خودتم را به نشانه

 گه چرا؟موحدی هستی دی

فرخ به سمت او رفت، دستش را دور گردنش انداخت 

 و خواند: ما دو تا داداشیم، مثل مداد تراشیم.
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اونجا  مهدی از آن طرف ادامه داد: بقیشم بخون دیگه!

 شاشین.که سرپا می

ی جمع بلند شد. بازی با امتیازهای نسبتا صدای خنده

مساوی به اتمام رسید و همه خیس از عرق به سمت 

ویال راه افتادند. صبا به ایوان خالی نگاه کرد. خیلی 

 وقت بود که مازیار و آنا به داخل برگشته بودند. 

بندهای همه باال رفته بودند و او مشغول باز کردن 

ن کنارش ایستاد. با حس نزدیکی کتانیش بود که فرزی

او با لبخند سر جایش بلند شد و به او که به سمت دریا 

 کرد چشم دوخت: آقای موحدی؟نگاه می

نیم نگاهی به زمین زیر پای صبا انداخت و آرام گفت: 

لباستو عوض کن. اینجا هیچ کس چشم بد نداره به 

 چشمشون میفته روت. ناموس یکی دیگه ولی دیدم 
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روی صورتش ماسید. سرش را خم کرد و به لبخند 

خودش نگاه کرد. لباس زیر به تن نداشت. کمی 

شیرش ترشح شده بود و قسمت خیس لباسش به 

داد. لب گزید و اش را نشان میخوبی نوک سینه

 ها باال رفت.حرف و سریع از پلهبی
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بود و با لبخند به شیر مهرانه دستانش را زیر چانه زده 

کرد که همزمان شست پایش را هم دن آنا نگاه میخور

در دست داشت: صبا چرا لباستو عوض کردی؟ خیلی 

 رنگ لباس خوابت بهت میومد.

کرد و در نسیم همانطور که لباس های آنا را تا می

چید گفت: رنگش خوب بود ولی جنسش ساکش می

 واقعا گرم بود. 
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نا نگاه شد. به آ ن در سرش یادآوریصبا باز حرف فرزی

کرد و موهای نرمش را با انگشت شانه زد: نه جنسش 

. ولی خب نباید اتفاقا جوریه که خیلی خنکه

 پوشیدمش. حواسم نبود سوتین ندارم.می

اش را روی ساک نسیم خندید و هر دو دست خالی

گذاشت: چطوری حواست نبود قربونت برم؟! این همه 

 پریدی...می باال و پایینم

ش را مهرانه گرفت و دستانش را جلوی ی حرفدنباله

پریدی باال مام خودش تکان تکان داد: هر دفعه که می

 شدیم.با تو باال و پایین می

اهمیتیشان ناراحت شد: پس چرا به من نگفتین از بی

 زودتر برم لباسمو عوض کنم؟

کنیم بابا دیوونه. نسیم زیپ ساک را بست: شوخی می

 معلوم نبود اصال.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

وبایلش را از جیبش بیرون آورد و وارد اینستا مهرانه م

شد: آره جارجناق جانم راست میگه. پرنسس اگر جی 

جی خوردنش تمام شد بریم چند تا عکس لب ساحل 

بگیریم پست بذارم. این همه راه کوبیدیم اومدیم حیفه 

 ملتو خبردار نکنم.

و از جایش بلند  نسیم ساک آنا را کنار دیوار هل داد

 م ببینم فرخ غذا سفارش داد یا نه. شد: من بر

مهرانه هم به حرف او سریع بلند شد: وایستا منم بیام. 

 اتاق ساکت بشه این فسقل خانوم زودتر بخوابه. 

بعد از رفتنشان آنا زود به خواب رفت. دخترک را روی 

تخت گذاشت و دور و برش چند بالشت قرار داد. 

چمدان بوسید و از جایش بلند شد. اش را گونه

مشترکش با مازیار را جلو کشید و چند لباس بیرون 

مانده را برداشت و تا زد. نگاه سرسری به کل اتاق 
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انداخت و وقتی دیگر چیزی ندید زیپش را بست. از 

جایش بلند شد و مقابل آینه ایستاد. به خودش نگاه 

کرد که با آن موهایی که دم اسبی بسته بود 

به ابروهای صاف و  هایش کشیده شده بودند.چشم

که دمش به سمت باال بود دست کشید. حالتش بی

کاش صبح قبل از بیرون رفتن این بلوز نخی مشکی 

پوشید. دست به کمر زد و کالفه بدون آستین را می

پوف کشید. چقدر سخت بود پایین رفتن و دیدن مجدد 

 فرزین!

چید. مازیار و وی میز میمهرانه بشقاب های ناهار را ر

ی شطرنج چشم دوخته حرف به صفحهرزین بیف

بودند. فرخ مقابل تلویزیون روی کاناپه لم داده بود و 

دستانش زیر سرش قرار داشتند. نسیم کنارش آرام 

 داد.زد و او بدون هیچ واکنشی گوش میحرف می
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صبا دستی به پایین بلوزش کشید و آن را مرتب کرد و 

نوشابه و دلستر  به آشپزخانه رفت. بطری هایمستقیم 

و دوغ را بیرون آورد و روی کانتر گذاشت. مهرانه به 

گرفت ها را میآشپزخانه برگشت و همانطور که بطری

 گفت: قربون دستت زحمت لیوانارو هم بکش. 

سر تکان داد و سینی را برداشت و به سمت کابینت 

: گه نخور رفت. در همین لحظه صدای مازیار درآمد

  بکش عقب وزیرتو.

 باز موقع باختت شد اخالقت تخماتیک شد؟ -

صبا به سمتشان برگشت. مازیار وزیر فرزین را به جای 

 اولش برگرداند: جَنَم داری االن تکون بخور. 

کنه باید تو هر فرزین سر تکان داد: آدم با تو بازی می

 حرکت از صفحه عکس بندازه که تو وسطش جر نزنی.
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ا ابروهای درهم به تش را زیر چانه زد و بن دسفرزی

ها را صفحه خیره شد. صبا در کابینت را باز کرد و لیوان

 در سینی چید.

 کیش و مات.  -

دوباره به سمت آن دو چرخید. اینبار فرزین با فیل 

خورد. زنگ حرکت کرده بود. مازیار خون خونش را می

و جواب  آیفون به صدا درآمد و نسیم از جایش بلند شد

 داد. 

فرخ تکانی به خودش داد و صاف نشست: مازیار واسه 

ات یه هوایی تازه کنه پاشو برو اینکه کون سوخته

 بگیر پولشم حساب کن. غذاها رو تحویل 

حوصله بلند شد و چپ چپ به او نگاه کرد: مازیار بی

آره من میرم تو خودتو اذیت نکن تکون نخور یه وقت 

 تخمات سرد میشن.
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ای به آشپزخانه رفت و رو به فرخ با تک خندهین فرز

گفت: پاشو برو مهدی رو بیدار کن بیاد غذا بخوره. تا 

 بیافتیم.قبل اینکه شب بشه باید راه 
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فرزین کنار صبا ایستاد و سینی را از دستش گرفت: 

 برم. من می

حرف فقط عقب کشید. صبا پوست لبش را گزید و بی

 . ها نشستروی یکی از صندلیبه سالن رفت و 

های فرخ بیدار شده بود ژولیده و مهدی که با ضربه

اخمالو به سمت میز رفت و کنار صبا نشست و سرش 

 هایش را بست.روی میز گذاشت و پلک را
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اش را به بینی او زد: صحت صبا نوک انگشت اشاره

 خواب!

ی مزاحم کنار زد: به خدا مهدی دست او را مثل پشه

مسلمون نیستین. من قراره رانندگی کنم چرا  شما

 دین؟بیدارم کر

فرخ آن طرف صبا نشست: باز بیشتر از کوپنش خورد. 

 راننده منم مشنگ خان.

صبا خندید و دستش را روی پشت مهدی گذاشت: 

 چیکار داری با بچم؟ بذار دلش خوش باشه. 

فرخ از زیتون پرورده یک قاشق در دهانش گذاشت و 

ره کرد: ایشون جای دلش سرش خوشه. به سرش اشا

نداشته باشه جانش در  عقل درست و حسابی که آدم

 عذابه.
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ر شدند و مازیار آن سر میز نشست و کم کم همه جاگی

شروع کردند. صبا با خنده گفت: مهدی فسنجون 

 بریزم برات؟

 مهدی در همان حالت جواب داد: جووون. 

سرحال  کمی که از غذا خوردنشان گذشت و مهدی هم

ای/ یک زنی دارم شد و روی میز ضرب گرفت: آاااااا

گلین باجیه/ یک زنی دارم گلین باجیه/ صبح تا شب 

 ب مشغول وراجیهمشغول وراجیه/ صبح تا ش

ای به سمت مهدی پرت کرد و او در هوا نسیم تربچه

اش گذاشت و نیمه گرفت و دستانش را روی سینه

تکان داد. فرخ تعظیم کرد. فرزین سرش را با تاسف 

قاشق و چنگالش را در هوا گرفت و با ریتم او بهم 

هایش قر خندید با شانهکوبید. صبا همانطور که می

 میزد. داد و شستکمی
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هیچی بلد نیست به جز اشکنه/ هرچی به دستش  -

شکنه/ وای از اون روزی که مهمون دهم میمی

داریم/ مرغ و مسما و فسنجون داریم/ بهش میگم 

زنم کر رو شل میشه/ حرف به گوشش میراه ب

 میشه

همه با هم خواندند: ای حبیب من، ای عزیز من/ عشق 

 روی تو شد نصیب من/ الی الالی الی

اش را بهم زد و گفت: خدا زیار برنج و قورمه سبزیما

امون سر رو شکر یه دلقک تو جمع داریم وقتی حوصله

 میره حالمونو سر جا بیاره.

شعورتر از این نبود ه کرد: شوهر بیمهدی به صبا نگا

 تو بکنی؟
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مهرانه با خنده گفت: تو به دل نگیر مهدی. من خودم 

باشه برات فسنجون ستونم که هم بلد برات یه زن می

 بپزه هم از هر انگشتش یه هنر چکه کنه.

مهدی با غذایش مشغول شد و محلش نگذاشت: تو 

زم گرفتی الاگر عرضه داشتی خودت آشپزی یاد می

 نکرده برا من دنبال یه عتیقه مثل خودت باشی.

 مهرانه لب برچید: فرخ؟؟؟

 فرخ که در باغ نبود با دهان پر جواب داد: هوم؟

 مهرانه منفجر شد: کوفت هوم.

همه خندیدند. فرزین به طرفداری از فرخ گفت: مهرانه 

از برادر من زیاد انتظار نداشته باش. این ته تالشش 

اشو خودت تورو گرفت. دیگه بقیه این بود که اومد

 هندل کن.
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ی مظلوم فرخ گفت: آقای موحدی؟ صبا با دیدن چهره

 شخصیتی؟االن این طرفداری بود یا تخریب 

اش کشید و به او فرزین زبانش را روی دندان انتهایی

 .ترین دختر دنیا بود خیره شدکه زبان نفهم

 مهدی خندید: ها؟ چی شد؟ موحدی جواب بده.

 ادامه داد: موحدی ما منتظریم.خ فر

ی فرزین که نسیم دیس برنج را برداشت و روی شانه

 کنارش بود زد: موحدی پاشو.

مازیار چرخید که با لبخند آخرین فرزین به سمت 

کرد: یعنی دهنت ی برنج را از بشقابش جمع میدانه

 سرویس، با اون زن گرفتنت!
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د و دست دیگرش را باال آنا را کمی در بغلش جابجا کر

نگاه او به سمت دریا مانده بود و توجهی به برد. 

دوربین نداشت. از این که هنوز موفق به گرفتن یک 

کرد: آنا فی خوب با او نشده بود احساس کالفگی میسل

 مامان دستم خسته شد دیگه، نگاه کن دخترم!

باالخره آنا رویش را به سمت دوربین کرد. فرصت را 

ی شاتر را پشت هم زد. شمرد و چند بار دکمهغنیمت 

 ن آورد و مشغول بررسی تصاویر شد.دستش را پایی

 ؟صدای نسیم به گوشش رسید: خوب شدن

سرش را باال آورد و نسیم و مازیار را دید که جلوتر از 

آمدند. دوباره نگاهش فرزین و مهدی به سمتشان می

ه بابا، یه ها را ورق زد: نرا به موبایلش دوخت و عکس
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بارم که این به لنز نگاه کرده من تو همه عکسا بد 

 افتادم.

مازیار آنا را از بغلش گرفت: به بچه ضد آفتاب زدی 

 وزه؟نس

کنه صبا شانه باال انداخت: خورشید داره غروب می

 دیگه سوختن نداره.

نوچی گفت و مشغول بررسی سر و صورت آنا شد: 

ک ساعت پیش با بچه کنه، تو که یاآلن داره غروب می

 اومدی ساحل.

کمی به مازیار نزدیک شد و صدایش را پایین آورد: 

اگه  خود دنبال سوختگی نگرد! تو همزدم بهش، بی

تونستی همون یک ساعت پیش خیلی نگران بودی می

 بیای پیشمون.
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مازیار بچه را تحویل نسیم داد: داشتیم جمع و جور 

 ذاشتیم.کردیم و ساکا رو تو ماشینا میمی

مهدی در حالی که سیگارش را با فندک فرزین روشن 

هوا شروع به حرف زدن کرد: البته کرد رسید و بیمی

که با نسیم بود، خر حمالیا هم با منو جمع و جور کردن 

فرزین، ایشون بیشتر داشتن ته آبجوها رو 

 آوردن.درمی

فرزین با آرنج به پهلوی مهدی کوبید و سریع بحث را 

 د: فرخ و مهرانه کجان؟عوض کر

ها اشاره کرد. صبا به سمتی از ساحل برگشت و به آن

 زد: از وقتی اومدیم دارنکالفگی در صدایش موج می

 گیرن.عکس می

مسیر نگاه او را دنبال کردند و فرخ را دیدند که خودش 

ها پهن کرده بود و از مهرانه عکس را روی ماسه
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هایشان بلند نو مسخره کرد گرفت. صدای خندهمی

 شد.

مازیار از فرصت استفاده کرد، از پشت به صبا نزدیک 

شد و دستانش را دور او حلقه کرد: ترش نکن دیگه 

 ت بشم.قربون

غضبناک جوابش را داد: اون همه دیشب خوردی 

 کافیت نبود؟

روی ی صبا را بوسید: عزیز دلم امروز دیگه زیادهگونه

 نکردم خیالت راحت باشه.

، سعی کرد یاد قراری که دیشب با قی کشیدنفس عمی

 خودش گذاشته بود بیافتد و بیخیال این قضیه شود.

تر شده بود رو به فرزین نگرانمازیار که از سکوت صبا 

کرد: داداش تو بگو خیال خانم ما راحت بشه، من زیاد 

 خوردم؟
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 فرزین به پشتی او درآمد: نه واال.

اه گفتن شاهدت دوباره صدای مهدی بلند شد: به روب

 !کیه گفت آقای موحدی

ی جمع و اعتراض فرزین بلند شد. مازیار صدای خنده

 ی صبا را بوسید.ره گونهزیر لب ببخشیدی گفت و دوبا

 باالخره صبا لبخند زورکی زد: باشه.
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نسیم موبایلش را به فرزین داد: تو هم دو تا عکس 

 گیری؟قشنگ از من می

یم گوشزد کرد: د و لبخند زد. نسفرزین سر تکان دا

 خوام بذارم پروفایلم.ها! میقشنگ بشه
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سه کمی از نسیم فاصله گرفت و شروع به یک دو 

گفتن کرد. مهدی از سیگارش کام گرفت: خانم گفت 

عکس پروفایلی فرزین، از داداشت یاد بگیر! بیفت تو 

 ها ببینم!ماسه

نسیم یک صدف از روی زمین برداشت به سمتش 

رو صدا شانه رفت: عوض شر و ور گفتن برو اون دوتا ن

 کن بیان چندتا عکس دسته جمعی هم بگیریم.

به راه افتاد: باشه بابا رفتم، به سمت فرخ و مهرانه 

کنید شما زن و شوهر چرا هر چی دم دستتونه پرت می

 سمت من بدبخت؟

فرزین در حالی که با تمرکز مشغول عکس گرفتن از 

داد: چون بسم اهلل گفتن به تنهایی نسیم بود جواب 

 کنه.شر تو رو کم نمی
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های ها عکسبعد از مدتی که با انواع و اقسام ژست

جمعی گرفتند باالخره به ویال برگشتند. با غروب دسته 

ها هم آرام گرفت. حس و خورشید و تاریکی هوا جو آن

حال پایان تعطیالت و خداحافظی از دریا و شمال حتی 

تصاویرشان هم پررنگ بود. وارد هال که در آخرین 

 شدند فرزین خطاب به جمع بلند گفت: خب دیگه همه

ریم بخوابیم که وقتی راه کارا رو که کردیم، دیگه ب

 افتیم خوب استراحت کرده باشیم.می

صدای اعتراض جمع بلند شد. فرخ به وسایل بازی 

روی میز اشاره کرد: بابا واسه خواب همیشه وقت 

 ینا رو جمع نکردیم که شب یکم بازی کنیم.هست، ا

ها جاگیر شدند. فرزین با همه تایید کردند و روی مبل

کرد: نامسلمونا فردا باید ه میها نگاتعجب به آن

 باشین. سرکارم بریما! باز نبینم همه اونجا مثل جنازه
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ای زد: تو و فرخ شب باید مهرانه لبخند موزیانه

خوابیم صبح ماشین می رانندگی کنین، ما همه تو

 سرحالِ سرحالیم.

ی تاسف تکان کنارشان نشست و سرش را به نشانه

 ت نشینیم.داد: باشه ولی باز تا دیروق

اش زد: غمت نباشه، نیم ساعته مهدی روی شانه

 ذاریم طفالن موحدی اذیت شن!کنیم، نمیتمومش می

ها ایستاده بودند و در مورد فرزین و فرخ کنار ماشین

زدند. بقیه ن که کدام پمپ بنزین بایستند حرف میای

های نیمه باز تک تک از ویال خارج آلود و با چشم خواب

ی درها را قفل کرد و آخر از همه نسیم همه شدند.می

به حیاط آمد. مازیار با صدای بلند خمیازه کشید و 

های پر از خونش جمع شده بود را اشکی که در چشم
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ی آخر که اونقدر طول کشید ایدهپاک کرد: اون دست 

 کی بود؟ بگین تا یه نر و ماده مهمونش کنم.

ت زدن کرد. مهدی به آسمان نگاه کرد و شروع به سو

پوشاند تا سرمای صبا در حالیکه صورت آنا را با پتو می

 آن وقت صبح اذیتش نکند رو به او کرد: مرض!

مهدی آه بلندی کشید: تا خوش خوشونتون بود همه 

هام موافق بودین، اآلن که دارین از خواب پاره با

 تره؟شین همه چی گردن من بدبخت که از مو نازکمی

خندید: خب حاال جا این که دنبال قاتل بروسلی مهرانه 

 بگردین زودتر بشینیم تا زودتر بخوابیم.

 مهدی تایید کرد: به این میگن حرف حساب.

هنوز راه  فرخ رو به فرزین کرد: اینم از مسافرای من،

 خوابن!نیافتاده دارن می
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نسیم آرام پشت سر مهدی زد: تو نبودی امروز ننه من 

 آوردی که شب قراره رانندگی کنی؟درمیغریبم بازی 

مهدی دوباره به آسمان نگاه کرد و مشغول سوت زدن 

 شد.

فرزین دو بار روی سقف ماشینش زد: خب دیگه، 

 بشینین بریم.
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خیره بود زیر لب غر زد: ی خلوت جاده همینطور که به

 کی حال داره فردا سر کار بره؟

ردن لیست پخش مازیار که مشغول باال پایین ک

ای کرد: واسه همین گفته بودم موسیقی بود تک خنده
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کندین. هم خدا یکم زودتر برگردیم. شماها که دل نمی

 خواین هم خرما رو؟رو می

هولدر کنارش بطری ای کشید و از کاپ فرزین خمیازه

رداشت و بازش کرد: آخه این وقت شب آب معدنی را ب

صبحه، وقت نداریم حتی راه افتادیم، تا برسیم که عمال 

 یک ساعت استراحت کنیم.

صدای صبا از پشت بلند شد: آره ولی خیلی خوش 

 گذشت. واقعا ارزشش رو داشت.

ی مورد نظرش رسید و صدای باالخره به پوشه

 فضا را پر کرد. موسیقی سنتی

نسیم که مشغول بازی با آنا بود صدایش بلند شد: 

ری دلمون بگیره؟ مازیار این همه گشتی تهش اینو بذا

 نای کنه.ناییه چیزی بذار این بچه یکم باهاش نی
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دستش را زیر گلوی آنا برد و قلقلکش داد تا صدای 

 اش بلند شد.خنده

کشید تا مازیار انگشتش را به سرعت روی مانیتور 

ین پوشه زد، یکی از لیست به ابتدا برگردد. روی اول

فرشته  آهنگ را انتخاب کرد و خندید: اگه قراره

نای کنه که صاف باید بریم سراغ این کوچولوم نی

 آهنگ.

کرد ها دعوت به رقص میصدای اندی که از خوشگل

در ماشین بلند شد. ناگهان فرزین دستش را از روی 

 شروع به بشکن زدن کرد.فرمان برداشت و 

صبا که مشغول قر دادن و تکان دادن کمرش بود با 

کچال که تو خودتو نخود دیدن او قهقهه زد: مگه گفت 

 کردی؟
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بیخیال رقصیدن شد. دستش را به پوست سرش که 

بخاطر هوای شرجی کمی چرب شده بود کشید و به 

 عقب برد تا به او بزند.

د تا دستش به او صبا خودش را در صندلی مچاله کر

 نرسد: ایش!

همینطور که مشغول دست زدن و مسخره بازی بودند 

ها را فتند. مهدی که آناز همسفرهایشان سبقت گر

اش را پایین داد و برایشان کِل کشید. فرخ دید شیشه

 هم شروع به بوق ماشین عروسی زدن کرد.

شدند که آنا شروع به ها یکی یکی پخش میآهنگ

ی لباسش ا او را از نسیم گرفت و دکمهگریه کرد. صب

اش انداخت و از ه صندلی جلوییرا باز کرد. نگاهی ب

زین به او هیچ دیدی ندارد مطمئن شد. این که فر

ی خود فشرد و به لباسش را کنار زد، سر آنا را به سینه
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آرامی شروع به قربان صدقه رفتنش کرد. با یکی در 

ی راننده شانه میان شدن مک زدن دخترش آرام روی

کنی؟ بچه داره زد: آقای موحدی صدا رو کم می

 خوابه.می

د خندید و زیر لب غر زد: کرهمینطور که صدا را کم می

 آقای موحدیو کوفت.

ها هم آرام گرفت. موسیقی با خوابیدن آنا جو آن

های اینسترومنتال با ریتمیک هم جای خود را به آهنگ

های کاری ز کمی صحبتصدای اندک داد. مازیار بعد ا

ریزی برای فردا با فرزین در جای خودش و برنامه

زنم، یکی دو یریلکس کرد: فرزین من یه چرت م

ساعت دیگه صدام کن جا عوض کنیم تو هم یکم 

 بخوابی صبح خیلی درب و داغون نباشیم.

 سری تکان داد: حله.
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هایش را ببندد به پشت سرش نگاه قبل اینکه پلک

که انگار حتی زودتر از آنا خوابش برده بود. کرد. نسیم 

تماشای تاریکی بیرون از شیشه بود و  صبا هم مشغول

کرد. ان اندک موهای دخترشان را نوازش میهمزم

اختیار لبخندی بر لبش نشست. خیالش که از همه بی

هایش را بست و سعی کرد کمی چیز راحت شد چشم

 استراحت کند.

ده بودند. در دل تاریکی شد که همه خوابیمدتی می

انگیزی که روز آمدنشان  شب دیگر خبری از مناظر دل

که آنا بیدار شود کمی به سمت دید نبود. بدون این می

خواست از هوشیار صندلی فرزین خم شد. انگار می

شان به بودن او مطمئن شود. شش دانگ حواس راننده

جاده بود. خواست با او صحبت کند اما نگاهش به 

رسیدند احتماال اعت روی داشبورد افتاد. صبح که میس

فقط فرصت دوش گرفتن و صبحانه خوردن داشتند تا 
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رستار بچه بیاید و به همراه مازیار به محل کارشان پ

آمد او هم کمی بخوابد. آنا را در بغلش بروند. بدش نمی

اش تکیه داد و به سیاهی شب جابجا کرد، به پشتی

بخشی که روی موسیقی آرامشچشم دوخت. ذهنش را 

اجرا میشد متمرکز کرد تا کم کم در عالم خواب فرو 

 رود.

هایش زنگ انداخت. حتی گوش صدای جیغ ترمز در

قبل از این که چشمش باز شود آنا را محکم در 

ی سنگینی که به خودرو وارد آغوشش گرفت. با ضربه

ی کنارش خورد. آخرین شد سرش محکم به پنجره

احساس کرد رها شدن آنا از دستان شل چیزی که 

 اش بود.شده

کشید که از انبوه صداهای هایش آنقدر سوت میگوش

داد. بدنش کرخت طرافش هیچ چیزی تشخیص نمیا
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هایش داشتند ذوق ذوق شده بود و تک تک استخوان

هایش را باز کرد. مرد کردند. گیج و منگ چشممی

داشت که  سالخورده و ناآشنایی باالی سرش قرار

کرد. هایش را گرفته بود و به عقب حرکت میزیربغل

ه، آروم صدایش راه به گوشش باز کرد: همینجا خوب

 بذارش پایین، آروم.

 

 16_پست#

 

چید که های پازل را کنار هم میباالخره داشت تکه

متوجه خالی بودن دستانش شد. پس آنا کجا بود؟ چه 

عی کرد از بر سر دخترکش آمده بود؟ وحشت زده س

مرد بپرسد اما توان حرف زدن نداشت. حتی پلک 

گره هایش را به هم زدنش هم بخاطر خونی که مژه
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تر شده بود. تا روی زمین قرارش دادند زد سختمی

صدای داد مرد دیگری آمد: عجله کنین بیاین، این یکی 

 خوره.گیر کرده تکون نمی

سی صدای ترمز خطی ماشینی در همان حوالی آمد. ک

 داد زد: یا ابوالفضل. یا ابوالفضل.

ای با مویه و گریه به سمت او نزدیک شد: صدای زنانه

 است؟ مهدی؟ بیا.این صب

هایش از هم وا نشدند. سعی کرد از هر چه کرد پلک

جایش بلند شود تا دنبال دخترش بگردد که درد 

شدیدی در تمام تنش پیچید، صدای سوت ممتد شد و 

 از هوش رفت.

کرد زبانش مثل یک تکه چوب در دهانش س میاحسا

خشک شده است. خواست تقاضای آب کند ولی 
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ز گلویش خارج شد. چند بار دیگر صدایش مثل ناله ا

 تالش کرد ولی باز هم همان بود.

 اش را لمس کرد: صبا جان؟ عزیزم؟ کسی روی گونه

شد. الی چشمانش را به سختی کم کم داشت بیدار می

یری تار از یک زن دید. پلکش را چند بار باز کرد و تصو

نست کامل هوشیار شود. پونه با باز و بسته کرد تا توا

ی سر تا سر مشکی مقابلش ایستاده بود. همانطور لباس

حرف به او خیره ماند. پونه انگشتان مانیکور گنگ و بی

اش را به بینیش رساند و نمش را پاک کرد: منو شده

 شناسی صبا؟می

پونه مستاصل به سمت در نگاه کرد: بی نداد وقتی جوا

افرا؟ چرا ایستادی؟ برو دکترو صدا کن بگو بهوش 

 اومده.
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خواست گردنش را بچرخاند ولی بخاطر گردنبندی که 

 دور گردنش بود نتوانست تکان بخورد.

 صبا جان؟ عزیزم؟ منو ببین. -

با صدایی که برای خودش هم غریبه بود گفت: چرا 

 سیاه پوشیدی؟ 

 شناسی؟نه جواب سوالش را نداد: منو میوپ

دستش را به سختی باال آورد. سوزن سرم پوست 

 د: آنا کجاست مامان؟دستش را سوزان

هایش از پونه که انتظار حواس جمع او را نداشت دست

های او پایین افتاد: تکون نخور چند لحظه. روی شانه

 االن دکتر میاد.

ی پیشانی باند دست چپش را کالفه باال آورد و رو

. قبل از اینکه بغض کند به اش گذاشتپیچی شده

 گریه افتاد: بچم کجاست مامان؟ مرده؟
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در اتاق در همان لحظه باز شد و دکتر و پرستار و به 

کرد و او دنبالشان افرا وارد شدند. دکتر او را معاینه می

های مشکی برادرش نگاه ی اشک به لباساز پس پرده

 کرد.می

هایی که روان بودند لرزید و اشکمییی که با صدا

 پرسید: چه بالیی سر آنای من اومده؟

ه فشار را عقب برد و به مادر و دکتر با تعجب دستگا

برادر او نگاه کرد و وقتی دید هر دو سرشان پایین 

است آرام گفت: دخترتون حالش خوبه. فقط دو تا از 

هاش دچار شکستگی شده بودن که شکر خدا دنده

ها خطر جدی نداره براش. به مرور زمان کامال استخوان

 خورن.جوش می
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ال شد که آنقدر از زنده بودن دخترش خوشح

هایش در آن لحظه برایش هیچ اهمیتی شکستگی دنده

 نداشت.

دوباره به مادرش نگاه کرد و با ترس پرسید: مازیار 

 حالش چطوره مامان؟

او حرفی بزند  قرار به افرا چشم دوخت تا بلکهپونه بی

 بیاورد.و او را از این مخمصه در

پونه که دید افرا اما آدم دادن خبرهای اینچنینی نبود. 

شود سرش را پایین انداخت و آرام از او آبی گرم نمی

 گفت: خدا بهت صبر بده مامان جان.

دکتر به پرستار اشاره کرد: باند سرشونو باز کنین 

 خوام جراحات رو معاینه کنم.می
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ستار چشمی گفت و به سر او نزدیک شد. صبا رپ

میان دستش را باال آورد و دست پرستار را پس زد. 

 صدا خندید: یعنی چی؟! صبر برا چی؟!اش بیگریه
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خورشید وسط آسمان بود. داغ و سوزان. باد الی برگ 

پیچید و صدایشان را درآورده بود. های درختان می

 خواند.یکسی از جایی دور قرآن م

صبا ناباور روی زمین چهارزانو نشسته بود و با چشم 

اک پیش رویش چشم ی خهایی ورم کرده به تپه

دوخته بود. مگر میشد باور کرد؟ مثل یک خواب بود. 

منتظر بود کسی او را بیدار کند تا ازین کابوس لعنتی 

خالص شود. کسی کنارش نشست و انگشت روی 
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ند برای مازیار فاتحه توانستخاک گذاشت. چطور می

ای که بخوانند؟ گیج بود. هنوز نتوانسته بود با سانحه

پیش اتفاق افتاده بود و کل زندگی او را کن هفده روز 

 فیکون کرده بود، کنار بیاید. 

 بریم؟ -

کرد جواب نداد. باز هم به خاکی که داغش را سرد نمی

 نگاه کرد.

ون پاشو ببرمت خونه. بسه. یه ذره هم به فکر ا -

جا بست بچه باش. االن دو روزه از صبح میای این

 شینی که چی بشه؟می

 یک طرف چشمش سرازیر شد.قطره ای اشک از 

دونم هنوز داغت تازه است. تازه سه چهار صبا؟ می -

روزه که بهوش اومدی. ولی فکر ماهم باش. هیفده 

روزه از کارو زندگی افتادیم. مهشیدم دیگه بیشتر 
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آنارو نگه داره. بچه یهو افتاده تونه از این نمی

وسط یه عالمه آدم غریبه. نه پدرشو داره نه 

ان من یه تکونی به خودت بده صبا. مادرشو. ج

 فهممت به خدا. ولی برای ما هم سخته.می

صدایش با لرزش بیرون آمد: سخت؟! چی سخته 

فهمی؟ ما رفته براتون؟ افرا چطوری میگی حال منو می

بود شنبه برگردیم سرکار. چی شد بودیم شمال. قرار 

یهو؟ خوشی من به چشم کی خار اومد؟ کی زندگیمو 

چرا خدا با من اینکارو کرد؟ من بچم هنوز یه  چشم زد؟

سالشم نشده. من خودم، خودم مگه چند سال بود که 

ازدواج کردم که حاال بخوام بیوه بشم؟! یه شبه انگار 

یطتون زندگیم زیرو رو شده اونوقت تو میگی شرا

سخته؟ فقط چون چهار روز زنت بچه امو نگه داشت؟ 

سر زدی؟ اصال مگه  تو چند بار اومدی بیمارستان بهم

من بهت گفتم دیروز و امروز منو بیاری ببری؟ خودم 
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میومدم. واسه چی دنبالم اومدی که حاال منتشو سرم 

 بذاری؟

مسئولیت هستین که دوبار رفت و تو و مامان اینقدر بی

 واسه خاطر من ریتم زندگیتونو بریزه بهم. آمدتون

اه کرد و های درهم به خاک روی مازیار نگافرا با اخم

سعی کرد موقعیت صبا را در نظر بگیرد: پاشو ببرمت 

 خونه. آفتاب خورده فرق سرت مغزت جوش آورده.

سرش را بلند کرد و شال مشکیش روی دوشش افتاد. 

کبود دل اش با آن چشم پیشانی باندپیچی شده

 .خوام باشم همینجابرادرش را ریش کرد: نمیام. می

ض این دو روز ناگهان اش به لرزش افتاد. بغچانه

 امو چهترکید: من بدون مازیار چیکار کنم افرا؟ بچه

جوری بزرگ کنم تنهایی؟ چطوری برگردم تو اون 

 خونه؟ چی شد اصال یهو؟ 
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لوی دست چپش را که با باند کشی بسته شده بود ج

کرد که . گردنش آنقدر درد میچشمانش نگه داشت

د و با خودش توانست سرش را خم کند. مویه کرنمی

حرف زد: من چیکار کنم؟ چطوری تونست تنهام بذاره؟ 

بخشمت. تو چشم دیدن خوشی منو خدایا نمی

 نداشتی. 

افرا دست انداخت زیر بغل او: بلند شو صبا. حالت 

ندازی. پاشو تا کفرشو می خوب نیست داری با خدا کل

 در نیاوردی دودمانمونو به باد بدی ببرمت خونه.

ناتوان ایستاد و ناله کرد: چی آخه؟ من به در آغوش او 

کی بد کرده بودم؟ چه گناهی کردم که این تاوانش 

 بود؟ 
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افرا او را در آغوش گرفت و با سردردی که آفتاب در 

ه سمت ماشین اش انداخته بود او را کشان کشان بکله

 برد. 

کرد. افرا نگاه می جلو نشسته بود و صامت به خیابان

سمتش انداخت و آرام صدایش کرد: نیم نگاهی به 

 صبا؟ حالت خوبه؟

فهمید چرا از وقتی در بیمارستان فهمیده بود مازیار نمی

مرده است تمام خاطرات مشترکشان پیش چشم 

 رفت. هایش رژه می

بابت  مت او چرخاند: ببخشیدگردن دردناکش را به س

هایی که زدم. حالم دست خودم نیست. منو حرف

ودم. امروز آنا رو نگه دارین سعی ی خبرسون خونه

 کنم خودمو تا فردا جمع کنم.می
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برمت باز اخم کرد: بری خونه تنهایی چیکار کنی؟ می

 ی مامان.خونه

خواد. حوصله ی دست باندپیچیش را تکان داد: نمی

 خوام تنها باشم.ندارم. می مامانو
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در چند نفس عمیق کشید تا خودش را برای فضایی که 

انتظارش بود آماده کند. کلیدش را در قفل چرخاند، در 

های را باز کرد و در همان چهارچوب ایستاد. چشم

گشت و دلش هر لحظه قرارش در محیط میبی

زمین  های کفشد. نگاهش را به پارکتتر میسنگین

دوخت. در را پشت سرش بست و وارد سالن بزرگشان 

ی پر نورشان نگاهی شد. سرش را بلند کرد و به خانه
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های های سرتاسری با آن پردهانداخت. به پنجره

حریر. دستش ناخواسته باال آمد و روی جناقش 

 توانست اینجا دوام بیاورد و نمیرد؟نشست. چطور می

در نهایت شال و کیفش چند قدم دور خودش چرخید و 

ی کاناپه انداخت و همانجا کنارشان نشست. را رو

اش را باال کشید. فرو کرد و بینی سرش را در دستانش

اش هیچ شد؟ در زندگیخب؟ از حاال به بعد چه می

ای را تر نشده بود. حس بچهوقت از این بالتکلیف

داشت که وسط بازار دستش از دست مادرش رها شده 

است. باز هق هقش باال رفت. آنقدر با صدا  و گم شده

نه ی پوگریه کرد تا کمی دلش سبک شد. در خانه

ی سوگواری اینچنینی را نداشت. مادرش فکر اجازه

کرد همه مثل او بعد از مرگ همسرشان فقط یک می

شان را تمیز گیرند و زیر بینیبرگ دستمال دست می
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ترند. جز عاشقترند. دانست بقیه وابستهکنند. نمیمی

 خودشان بقیه هم برایشان مهمند.

السیک ته ی کصدای تیک تاک ساعت بزرگ و ایستاده

سالن تنها صدایی بود که خانه را از سکوت مطلق 

نجات داده بود. طولی نکشید تا همین صدا هم شروع 

به آزار دادنش کرد. موبایلش را از کیفش درآورد و وارد 

باال و پایین کرد تا در  لیست موسیقی شد. کمی آن را

 کالمی به چشمش خورد.نهایت موسیقی بی

وع موسیقی گذشته بود که کالفه تازه چند ثانیه از شر

آن را قطع کرد. همان لحظه صدای تیک تاک ساعت 

دوباره به گوشش رسید. عصبانی از جایش بلند شد و 

سلطنتی را با صدای  به سمت انتهای سالن رفت. مبل

ن کشید تا به ساعت پشتش راه پیدا بدی روی زمی

 تر از قبلتر و آزاردهندهکند. حاال صدایش حتی قوی
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هایش داشتند تار و سنگین شده بود. در حالیکه چشم

های ساعت را بیرون کشید و روی شدند باتریمی

زمین انداخت. دیگر گنجایش هیچ صدایی را نداشت. 

ی سرش را که برگرداند نگاهش در قاب عکس بزرگ

که روی دیوار مقابلش قرار داشت قفل شد. اولین 

شدنشان بود.  ها بعد از سه نفرهای آنعکس آتلیه

دختر کوچولویشان آرام در آغوش صبا خوابیده بود، 

مازیار روبرویش ایستاده بود و با سرهای نزدیک به هم 

کردند. بدون هیچ صدایی و لبخندی گرم به آنا نگاه می

هایش به سر خوردن روی گونه های اشک شروعقطره

اش را به مازیار کردند. یاد روزی افتاد که خبر بارداری

ای که در جشن تعیین جنسیت متوجه داده بود. یا لحظه

شده بودند قرار است دختر داشته باشند. مازیار چطور 

توانست فرشته کوچولویش را که اینقدر برای آمدنش 

گفت قرار ه میذوق داشت تنها بگذارد؟ او که همیش
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است دنیا را به پای آنایشان بریزد حاال چطور 

عمل کند. شدت هایش توانست به وعدهمی

کرد شد. احساس میهایش هر لحظه بیشتر میاشک

ی خاکی شده است. با تنهاترین انسان روی این کره

دیدن عکس آنا، دلتنگی او هم مضاف بر غمش شده 

 بود.

که روی همان مبل زیر ای دانست چقدر از لحظهنمی

شسته و به تصویر مازیار خیره شده بود ساعت ن

هایش به او وقت که باالخره اشکگذشت، اما حاال می

استراحت داده بودند متوجه سنگینی سر و ضعف رفتن 

کرد. با هایش سنگینی میدلش شد. هوای خانه در ریه

حالی از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. بی

را باز کرد و باالخره هوای تازه وارد خانه و  پنجره

ش به هایش شد. چند نفس عمیق کشید و نگاهشش

خواست دوباره شروع به گالیه از آسمان افتاد. دلش 
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اش را سر خدا و سرنوشتش کند، به او بتوپد و ناراحتی

سوخت که توان اش میاو خالی کند، اما آنقدر معده

یخچال رفت و با  چنین کاری را نداشت. به سمت

ی روی آن درش های دو نفرهدزدیدن نگاهش از عکس

های فاسد شده بینی و گلویش را را باز کرد. بوی غذا

سوزاند. یادش رفته بود که برخالف چیزی که خودش 

گذشت. در کرد چند هفته از سفرشان میاحساس می

یخچال را با انزجار بست و کالفه از آشپزخانه خارج 

تر از آن بود که بعد از دیدن آن ضعیف شد. اعصابش

اب صحنه بتواند فکر چاره کند. مستقیم به اتاق خو

 رفت و خودش را به صورت روی تخت انداخت.
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زنگ آیفون به صدا درآمد. بینیش را پر سر و صدا باال 

کشید و صورت ملتهبش را باال آورد. با پشت دست 

عصبانیت گفت: هایش را پاک کرد و با سالمش اشک

 این دیگه کدوم خریه.

از جایش بلند شد و با ضعفی که جان را از پاهایش 

رفته بود به سمت سالن راه افتاد. موهای مزاحمش را گ

با یک دست عقب داد و جلوی مانیتور ایستاد. با دیدن 

حوصله شاسی را فشار داد. در واحد را باز مرجان بی

که خوب نپوشیده  هاییگذاشت و لخ لخ کنان با صندل

ها را بیرون آورد و بود به آشپزخانه رفت. سبد قرص

یک مسکن قوی بود که در ورودی بینشان به دنبال 

 بسته شد. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ی درندشت که بگی تک و تنها اومدی تو این خونه -

مثال چی؟ خیلی عزاداری؟ تو خودت تازه چند روزه 

 سر پا شدی...

او نگاه کرد:  قرص مد نظرش را پیدا کرد و باالخره به

دنبالم؟ اگر اومدم خونه  کی گفت دُم من بشی بیای

 باشم. خواستم تنها حتما می

کیفش را را به همراه یک پالستیک بزرگ روی جزیره 

گذاشت و وارد آشپزخانه شد و به طرف سینک رفت. 

برایش یک لیوان آب ریخت و گفت: تو عقل نداری، 

 من که دارم. 

 اه با قرص خورد. لیوان آب را گرفت و همر

مرجان با غصه به صورت پف کرده و چشمان قرمز او 

کنی تو با خودت؟ داری از پا ری مینگاه کرد: چیکار دا

 درمیای!
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لیوان را محکم روی میز کوبید: چغندر که زیر خاک 

 نرفته. شوهرم بوده. اینقدر سخته فهمیدن حال االنم؟

ولی به فهمت عزیزم. مرجان از غم او غمگین شد: می

به زندگی کردن. ای. و محکومی هر حال االن تو زنده

ده آخه؟ آدم دلش برای اون طفل معصوم چه گناهی کر

بچه کباب میشه به خدا. افتاده بین یه سری آدم که تا 

 دیدشون.دیروز هفته به هفته نمی

پشت میز نشست و قسمت گوشتی کف دستش را در 

مرجان.  گودی چشمانش فشار داد: حالم خوب نیس

کنم االن یکی کنم. خوابم. حس میهمش حس می

میدم که بال از  م صدقهکنه. بعد من میربیدارم می

خانوادم دور بشه. من چیکار کنم االن با یه بچه؟ بخدا 

 .دارم دیوونه میشم
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ها را به طرف خودش کشید و بینشان سبد قرص

شناسی. خیلی گشت: مامانتو که خودت بهتر می

اتو چند از غم تو رو نداره که بخواد بچهی فحوصله

رم که پیرن. ام نگه داره. مادر و پدر مازیاهفته ی دیگه

ی اینقدری بر نمیان. منم که کال صنمی از پس یه بچه

ی شما ندارم. همین چند وقتم که اومدم با خانواده

بیمارستانو خونتون مهشید کم مونده بود چشای افرای 

بیاره وگرنه من خودم اون کپل  بیچاره رو از کاسه در

 داشتم. خوشمزه رو نگه می

رام یکی از خشاب جدا ی قرص سیتالوپبا دیدن بسته

کرد و به طرف او گرفت: االن بازم مثل همون موقع که 

بابات خدابیامرز افتاد و مرد باید دستتو بگیری به زانوتو 

 ات.  بلند شی. فقط ایندفعه نه برا خودت برای بچه
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سوال در که به میز خیره بود قرص را بیطور همان

 .ی آبش خورددهانش انداخت و با باقی مانده

ها رفت: سبد داروها را برداشت و به سمت کابینت

فهمم چندتا شوک پشت هم پدرتو دونم سخته. میمی

دراورده ولی زندگی همینه. اگر تو انتخاب شدی برای 

 زنده موندن حتما یه حکمتی پشتش بوده.

 شد.اش خشک نمیصاحاب چشمهی اشک بیقطره

سمت نایلونی مرجان شال و مانتویش را درآورد و به 

که با خودش آورده بود رفت. غذاهایی که در مسیرش 

خریده بود را در ظرف ریخت و در سوالر گذاشت تا 

 گرم شوند.

 ی مامانم؟اش را باال کشید و پرسید: رفتی خونهبینی

اومد استقبالم.  طبق معمول مهشیدم سر تکان داد: آره.

 همون دم در عذرمو خواست. نذاشت اصال برم تو.
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ی خودش. یعنی تو هم هری. منم گفت صبا رفته خونه

که دست از پا درازتر با دماغ سوخته راه افتادم سمت 

اینجا. تو راه مادرت زنگ زد که تو رو خدا برو یکم 

خواد مینصیحتش کن. یکم به خودش بیارش. تا کی 

 خواد.اینجوری پیش بره. این بچه مادر می

ه نسخه پیچیش خیلی سرش را با پوزخند تکان داد: آر

رسید مادر نیاز نداشتم. گاهی خوبه. فقط به من که می

ی کنم شاید بابام یه زن دیگه داشته من بچهفکر می

 اونم.

مرجان غذا را از سوالر بیرون آورد و سر میز گذاشت: 

 اش نبود؟نیستی، افرا چی؟ اونم بچه اشتو بچه

نگاه کرد:  اشاشتها به کباب کوبیده و برنج زعفرانیبی

مادر من کال حرف حرف خودش بود. با همه چیز ما 
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مشکل داشت. از طرز لباس پوشیدنمون بگیر تا عشق 

 و عاشقیمون. با همه چیز مخالف بود.

مرجان با قاشق و چنگال پشت میز نشست: احتماال 

 ی تو جوونی بهش رکب زده بوده.یک
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سرش به آرنجش تکیه داد و کف دستش را روی 

 گذاشت: ولی مامانم تو رو دوست داشت. 

یک قاشق برنج در دهانش گذاشت: ولی نه به عنوان 

 .عروسش فقط به عنوان دوستِ دخترش

گفت تب تند زود به عرق مامانم همیشه می -

 شینه.می
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: آره فقط طرفین تکان داد مرجان سرش را به

 دونم چرا این حسو نسبت به مازیار نداشت.نمی

ادآوری خاطرات گذشته لبخند محوی روی صبا با ی

 لبش نشست: من عاشق مازیار نبودم. 

ولی اون بود. جای تو هم بود. مامانت چون اون  -

پول دار بود تورو در طبق اخالص بهش پیشکش 

رخونه داری چیزی کرد. فکر کنم اگر منم بابام کا

 زد تو برجک افرا که منو نگیره. بود نمی

 ن وقته غر زدنه؟رمق نگاهش کرد: االبی

کبابی از ظرف برداشت و جلوی او گذاشت: بخور جون 

 داشته باشی.

هدف در کباب فرو کرد: یادته چقدر چنگالش را بی

 کرد؟ مهمونی دعوتم می
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رای زیر تلخ خندید و دست از خوردن کشید. مازیار ب

هازیت بودم. تا خاک رفتن زیادی حیف بود: منم سرج

ر، گوشه خفتت کنه صداتو خواست یه کنابیچاره می

نداختی رو سرت که مرجان؟ بیا اینجا چرا تنها می

 نشستی؟

اش قاطی شد و صدایش مرجان مرز بین خنده و گریه

گفت کاری که تو با من به لرزه افتاد: همیشه بهم می

 نژاد با ایران نکرد.حمدیکردیو امی

ی غمگینش در رفت: سه سال زنش بودم، صبا خنده

وقت حس نکردم که شوهرمه. همیشه مثل یه ولی هیچ 

امون شبیه دخترو پسرای جوون دوست بود برام. رابطه

کنن با هم. روز اولی که تو دفتر بود که تازه نامزد می

کردم یه روزی بخواد از من دیدمش فکرشم نمی

اش تو کل نمایندگی پیچیده بود. هر شش بیاد. آوازهخو
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ازیار بود. اونوقت اون کی اونجا بود تو فکر زدن مخ م

انگشتشو گذاشت رو من. بعد یک سال کار کردن 

خانم سلطانی فردا بعد از  "پیششون یه روز اومد گفت

ظهر برای ناهار تشریف بیارین رستوران نزدیک 

زدم عین اوسکال گفتم یادته مرجان بهت زنگ  "دفتر.

 فردا رئیسمون همه رو دعوت کرده برای ناهار؟ 

 کرد سر تکان داد.که به میز نگاه می مرجان همانطور

ی همکارا هستن حتما، رفتم اونجا گفتم االن همه -

تا رفتم تو دیدم پشت یه میز دو نفره نشسته به 

است. اونجا بهم گفت ی روبه روش خیرهپنجره

گفت پشتکار و تعهد کاریو  ازم خوشش میاد.

اخالقم که به هیچکی رو نمیدم باعث شد نظرش 

 ه. بهم جلب بش
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ای کرد و یک قطره اشک سر خورد و افتاد: تک خنده

 چه الکی الکی زنش شدما.

مرجان دلش برای او شرحه شرحه شد ولی سعی کرد 

جو را آرام نگه دارد: البته همچینم الکی الکی نبود. 

ات با بله بدی. اون موقع اواخر رابطه کشتی بدبختو تا

 ه...شدی کحامد بود. راضی به وصلت با اون نمی

شان در کنار به یخچال نگاه کرد. به سلفی دو نفره

رودخانه. لبخند زد: شاید اگر اینقدر عجول نبود و 

کرد و مامان باهاش آشنا خواستگاری رسمی نمی

 دم.کرشد اصال هیچ وقت باهاش ازدواج نمینمی

ای کباب به سمت دهان او برد: بخور مرجان تکه

راضی نیست که تو بخاطرش قربونت. به خدا مازیارم 

 ضعیف بشی.
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اش را جوید. هنوز بزور دهانش را باز کرد و لقمه

قورتش نداده بود که زیر لب گفت: دلم براش تنگ 

 شده...

ی دردناکش غذا را زهرمارش کرد. از صدای گریه

و برای او آب آورد. کمی آب به جایش بلند شد 

بمیرم رد: آروم باش. خوردش داد و پشتش را نوازش ک

 من که هیچکاری از دستم برات بر نمیاد.

کمی که گذشت صبا با احساس رخوت گفت: قرص 

 چی دادی بهم؟ کرخت شدم. 

مرجان زیر بازویش را گرفت: آرام بخش بود. یه مدت 

سنگین شد. بذار نخورده بودی دوزش برا بدنت دوباره 

کمکت کنم بری روی تخت. االن بهترین چیز برای تو 

 استراحته.
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وقتی دراز کشید دست مرجان را ول نکرد: اولین باریه 

 خوابم.که بدون مازیار رو این تخت می

مرجان کنارش دراز کشید. دست الی موهای او برد و 

گذره. تو ی این روزای سخت مینوازششان کرد: همه

شناسم. دوباره از ی قوی هستی که من میهمون صبا

رت هم مادر نو ساختن تو خون توئه. تو برای دخت

میشی هم پدر. منم کنارت هستم. نگران هیچی نباش. 

 تونی.تو می

های مرجان در الی تار موهایش و تاثیر قرص و دست

تصویر محو مازیار در قاب عکسی که روی پاتختی او 

ی خواب م او را به خلسهرا در آغوش گرفته بود کم ک

 دعوت کرد.
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هایش ود. مژهصبح با صدای سوت کتری چشم گش

ها های دیشب انگار روی آن. اشکبهم چسبیده بودند

خشک شده بود و شوره بسته بود. در جایش غلت زد و 

پتو را الی پایش چپاند. با دیدن عکس مازیار لبخند 

د قدیم که هر هایش نشست. به یاکم رنگی روی لب

. رفتند افتادشدند و به دفتر میصبح با هم بیدار می

ی او همه جایش را توجه به صورت نشستهبی مازیار

 رفت. بوسید و بعد برای دوش گرفتن به حمام میمی

دوباره غلت زد و به سمت در ورودی برگشت. میشد؟ 

توانست؟ فراموش کردن از او برمیامد؟ سرد کردن می

کار او بود؟ امروز باید دخترکش را میاورد.  این داغ

و هم که شده باید آوارگی برایش بس بود. بخاطر ا

 داد. تکانی به حال و هوایش می
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در جایش نشست. باند کشی را از دور دستش باز کرد. 

ها و مچش را تکان داد. درد نداشت. باند چند بار پنجه

دور گردنش را همانجا رها کرد و گردنبند طبی را هم از 

وا کرد. حس خفگی کمی دست از سرش برداشت. 

شک کرد و از جایش بلند گردن خیسش را با دست خ

شد. به خودش در آینه نگاه کرد. چقدر ترسناک و 

اش ریخته های کاشته شدهعجیب شده بود. بیشتر مژه

ترین بود. موهایش بهم گره خورده بود و در ژولیده

وی صندلی مقابل آینه برد. رمیحالت خودش به سر 

با های باقی مانده را نشست و قیچی ابرو را درآورد. مژه

ی دقت با قیچی برداشت. باند دور سرش هم با آن لکه

بتادین حالش را بهم میزد. آن را هم با قیچی باز کرد و 

 به حمام رفت. 
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پز شده را روی میز گذاشت و های آبمرجان تخم مرغ

ی گلبهی رنگش با آن حولهبه عقب چرخید و به صبا 

 نگاه کرد: عافیت باشه. 

له خشک کرد و پشت میز آب موهایش را با کاله حو

نشست: هزار بار دیگم برم حمام این عافیت بدردم 

 خوره.نمی

های داغ شده را از سوالر بیرون آورد و سر میز نان

خوره. فاز افسردگی ات حتما میگذاشت: به درد بچه

بدجور باهات میره تو هم. تا هر وقت  برندار که کالهم

بزن. خودتو  خوای عزاداری کن. گریه کن. زجهکه می

به در و دیوار بکوب ولی اینجوری حرف نزن که منم 

 ذارمت.تنها می

کسیمو کنی؟ بیچپ چپ نگاهش کرد: تهدیدم می

 دیدی شیر شدی؟
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های جمع شده فحشش داد: مفت نگو. زیر لب با چشم

 احترام لباس سیاه تنت بسته بمونه.بذار دهنم به 

تم سرش چاک و بست تو مگه حرملبخند زد: دهن بی

 میشه؟

دو فنجان چای ریخت و مقابلش نشست: جای حرف 

زدن یه چیزی بلمبون. باید بری دنبال آنا. اینقدرم که 

 دیر پا شدی منم از کارو زندگی انداختی.

 ابروهایش را باال داد: کالس داشتی؟

کوبید تا پوستش بشکند: االن دیگه ا به میز تخم مرغ ر

 ندارم. 

دونم دهانش گذاشت: من میای نان کند و در تکه

 .کننآخرش بخاطر تو اخراجم می

ی نسکافه را باز کرد و در آبجوشش ریخت: حاال بسته

 خواد.اون شغل پیزوریت اینقدر همّو غم نمی
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یش باالخره پوست کندن تخم مرغ به پایان رسید و رو

ین درآمدا نمک پاشید: آره دیگه برای شما باال نشینا ا

 .به چشم نمیاد که

صبا به زور یک لقمه نان و عسل در دهانش گذاشت: 

من منظورم به درآمدت نبود. میگم شغلی که اینقدر پر 

زحمته و هزینه رفت و آمدت بیشتر از حقوقته آخه چه 

 کاریه؟

غلمو تخم مرغ را کامل در دهانش گذاشت: من ش

 دوست دارم.

 کوفت. بخور بعدا حرف بزن. -

 خیالی در هوا تکان داد.بیدستی به معنای 

ای که عمال حکم ناهار را داشت هر دو بعد از صبحانه

لباس پوشیدند و باهم از واحد خارج شدند. در 

پارکینگ صبا دزدگیر ماشینش را زد و به مرجان که به 
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؟ ماشین رفت نگاه کرد: کجا میریسمت خروجی می

 اینجاست.

م. تو زودتر سرباالیی پارکینگ را باال رفت: خودم میر

ات. اگر شب ترسیدی زنگ بزن، اسنپ برو پیش بچه

 میگیرم میام.
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شد ی فلش در ماشین پخش میبه موزیکی که بوسیله

ریخت. از همان اختیار باز اشک میداد و بیگوش می

شده در کنار ماشین  زمانی که ماشین مازیار را پارک

ودن با خودش دید حالش دوباره بهم ریخت. حسن ب

مرجان فرار از تنهایی بود. انگار دیگر جنبه نداشت که 

 با خودش خلوت کند.
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ی پونه ترمز کرد و از ماشین پیاده شد. جلوی خانه

 زنگ واحدشان را زد و صبر کرد تا در باز شود. 

ش با این لباس رفت به خودوقتی با آسانسور باال می

شده هایی که کچل . به مژهیک دست مشکی نگاه کرد

بودند. به ابروهایی که زیرشان پر شده بود. به موهای 

مشکی نم دارش. دیگر چشمان درشتش پر از حس 

اش که همیشه های برجستهزندگی نبودند. دیگر گونه

نمایاندند صورتی نبودند. حاال هنگام خندیدن رخ می

اش به جای انحنا به سمت باال مثل ردههای ژل خولب

ودند. حاال او فقط یک صبا بود حالت بیک خط صاف بی

 داد.که زیر این عزا داشت جان میبا دلی 

باز شد. بیرون  "ی پنجمطبقه "در آسانسور با صدای

رفت، جلوی واحد مادرش ایستاد و زنگ را فشار داد. 
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ی خالی دندان کمی بعد نیکان در را باز کرد و آن دو جا

 اش را به نمایش گذاشت: سالم. شیری

 است.ر چرخاند و بلند داد زد: مامانی عمهبه عقب س

به زور لبخند زد و دستی روی موهای لخت و بورش 

کشید و وارد خانه شد. مادرش با مهشید و افرا پشت 

ی سالن بودند. زیر لب سالم میز ناهار خوری گوشه

زمین نشسته بود و ماشین کرد و به سمت آنا که روی 

ه بود رفت. نیکان اسباب بازی نیکان را در دهانش برد

پشت سرش رفت و غر زد: عمه؟ آنا همش به اسباب 

زنه. مگه دخترا با عروسک بازی بازیای من تف می

 کنن؟نمی

ماشین را از دهان آنا درآورد و روی مبل انداخت: آره 

 عزیزم.
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بی توجه به او به سمت آنا جیغ کشید و به گریه افتاد. 

 خورین؟ر میید و گفت: االن دارین ناهاآن ها چرخ

پونه قاشقش را در بشقابش گذاشت: مگه این بچه 

ذاشت من ناهار درست کنم؟ زنگ زدم به مهشید می

 جان طفلی از خونه غذا درست کرد آورد.

از اینکه مادرش مزاحمت دخترش را اینگونه در جمع 

شد. نگاهی به مهشید انداخت به رویش آورد ناراحت 

پشت میز بلند شد:  که سرش در بشقابش بود. افرا از

 دارم.بیا بشین یه لقمه بخور من نگهش می

کرد آنا که با گریه برای پایین رفتن از آغوشش تقال می

امو تر گرفت: سیرم. اومدم زحمت خودمو بچهرا سفت

 باهم کم کنم.
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یشانی عقب زد و اش را از روی پپونه موهای مش شده

ال چشمت گاه کرد: کی االن گفت باخیره خیره به او ن

 ابروئه؟

داد. خم شد تا های آنا دم گوشش عذابش میگریه

ساک او را جمع کند: هی پیغام و پسغام که بگین 

تونم از پس زودتر خودشو جمع و جور کنه من نمی

 اش بربیام...بچه

ودتر حالت های پونه در هم رفت: اینکه میگم زاخم

 شدم مادر بد؟ خوب بشه و برگردی به زندگیت

فش چرخید: مازیار شوهرم بود. من االن بیوه به طر

شدم. یه آدم رفته زیر خاک. چه انتظاری تو از من 

 داری؟

حرف بلند شد و به سمت نیکان مهشید از جایش بی

رفت که با دستمال کاغذی خیسی ماشینش را پاک 
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رو به همه اطالع داد: ما  کرد. دستش را گرفت ومی

خواستی یا کاری میریم پایین. صبا جون اگر چیزی 

 داشتی بگو بهم.

صبا فقط سر تکان داد. بعد رفتن آن دو افرا همانطور 

داد به حرف آمد: چه ی پوشک را به او میکه بسته

 برین.خبرتونه؟ آبروی آدمو می

پونه عصبی گفت: من حرف بدی نزدم بهش! این همه 

اشون شوهرشونو از دست میدن. از زندگیو بچه آدم

 ه؟کشن مگیدست م

های مغزش باهم منفجر شدند. آنا حس کرد تمام رگ

را پایین گذاشت و به سمت میز رفت و رویش با دست 

چند ضربه زد: من از هیچی دست نکشیدم مامان؟ چرا 

کنی؟ من تازه چند روزه بهوش اینقدر شلوغش می
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د هفته گذشته ولی برای من این اومدم. برای شما چن

 داغ هنوز تازه است. 

به پونه اشاره کرد: من عین تو نیستم. من با انگشت 

مثل تو نیستم که وقتی شوهرمو دفن کردن انگار یه کار 

. صاف صاف برگردم خونه و عادی روزمره انجام دادم

چهلمشم شده نشده با دوستام برم ارمنستان. من مثل 

 ن احساس دارم.تو سنگ نیستم. م

وره هایش را روی هم فشرد و ناگهان از کپونه دندان

ی چشمو روی بیشعور. این جواب همهدر رفت: بی

 زحمتای منه بعد این همه سال؟

افرا با دست به مادرش اشاره کرد که ساکت شود. صبا 

باریدند و قلبی که حاال با نفرت هم با چشمانی که می

سمت آنا رفت که در حال کرد به دست و پنجه نرم می
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و به  غش رفتن بود. ساکش را روی دوشش انداخت

 حال افرا هم توجهی نشان نداد.های بیصبا گفتن
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با آنایی که از گریه به سکسکه افتاده بود پشت ماشین 

نشست. صورتش را بوسید و او را به خودش چسباند و 

اس خودش هم پای او با صدای بلند گریه کرد. احس

کرد. انگار مازیار تمام کس و بدبختی و بیچارگی می

د و بعد از مرگش او بدون حامی مانده بود. کارش بو

ی غیرت بود که بدون اجازهبرادرش که آنقدر شل و بی

خورد. پونه هم که همسرش حتی یک لیوان آب هم نمی

همیشه مادری کردنش با تمام مادران دنیا مغایرت 

 داشت.
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انش آمده بود و دیگر آنقدر اش تا روی دهآنا آب بینی

حال شده بود. پیشانیش را گریه کرده بود که بی

بوسید، صورتش را با دستمال تمیز کرد و او را در 

صندلی کودک نشاند. در مانیتور مقابل آنا یکی از 

اش را اجرا کرد. او که انگار های کودکانهموزیک ویدئو

ت روحی خانواده در این مدت آنقدر در میان مشکال

 هایدست به دست شده بود، با شنیدن و دیدن رنگ

شاد و رقص و آواز سریع آرام گرفت. هر چند که هنوز 

کرد. صبا به صندلی جلو رفت و هم سکسکه می

 استارت زد تا زودتر به خانه برسند.

وارد خانه که شدند آنا را به اتاقش برد و در روروئکش 

قش ذوق زده از این سو گذاشت. دخترک با دیدن اتا

های خودش را رفت. صبا لبخند زد و لباسبه آن سو می

ی اتاقش عوض کرد و دوباره پیش او برگشت. گوشه

 روی زمین کز کرد و زانوانش را در بغل گرفت. 
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ها را یکی کرد که هیجان زده عروسکبه او نگاه می

داشت و همه را به مقصد دهانش به آن یکی برمی

کرد و کمی بعد آن را روی زمین میقسمت فرو 

 رفت. جدید میای انداخت و سراغ وسیلهمی

دخترکش شباهت بیشتری به مازیار داشت. رنگ 

ای روشن. این چشمان روشنش با آن موهای قهوه

 داشت. بچه تا ابد یاد مازیار را دل او زنده نگه می

هوا که تاریک شد دخترک را با خودش به آشپزخانه 

ودش مشغول درست کردن فرنی برای او شد. برد و خ

کرد و کشو رایش پر حرفی میخودش بآنا هم با زبان 

 ریخت.هایش را بهم میو کابینت

اش را داد و او خورد حس کرد دوباره حالش وقتی فرنی

ریزد و دلش باز گریه و زاری و شیون دارد بهم می

خواهد. قصد داشت باز از همان آرام بخش بخورد می
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خوابید امکان لی با وجود آنا و اینکه باید هوشیار میو

 نداشت. 

با دخترک به تخت خودشان رفت. چقدر مازیار برای 

دونستم قراره : ))میها غر میزداین سه نفره خوابیدن

قد یه آدم بینمون فاصله بندازه اصال بچه دار 

 شدیم!((نمی

 لبخند زد و روی موهای لطیف او را با انگشت نوازش

کرد. آنا طبق عادت دهانش را مثل بچه گنجیشک 

ی او چرخاند. شیری در جانش سینهنه دور و بر گرس

نمانده بود که تقدیمش کند. آن چند روز که در 

بیمارستان بود و بعد هم مصیبتی که ناگهان کمرش را 

 شکست، شیرش را خشک کرده بود.
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در جایش نشست و او را روی پایش خواباند. 

گرفت از دست ید از همین حاال یاد میدخترکش با

 د به هیچ چیز.که دل نبنددادن را و این
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کرد داد و قراری میعروسک خرسی را به آنا که بی

مشغول عوض کردن پوشکش شد. در همین لحظه 

موبایلش شروع به ویبره کرد و با دیدن اسم مهدی 

روی صفحه آیکون سبز را زد. طبق عادت گوشی را 

هایش برای ین شانه و سرش گذاشت تا دستب

ند اما دردی که با کج کردن ی کار آزاد بمانادامه

گردنش در تنش پیچید باعث شد دوباره با دستش 

 گوشی را بگیرد.
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 الو؟ سالم. خوبی صبا؟ -

 پوشک تمیز را انداخت کنار: سالم. ممنون، تو خوبی؟

 برگشتی خونه یا هنوز پیش مامانتی؟ -

کشید و شروع به  آرام به گردنشدست دیگرش را 

 کرد: خونم، چطور؟ماساژ دادن عضالت کرختش 

 خواستم ببینم اگه برگشتی یه سر بهت بزنم. -

ی دیدن کسی را نداشت ولی تا ابد که حوصله

 توانست از همه فراری باشد.نمی

با سکوتش مهدی ادامه داد: نیم ساعت دیگه بیام 

 خوبه؟

انداخت و اجبارا جواب  های آنا نگاهیبه ریخت و پاش

 باشه، منتظرتم.داد: 
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قطع کرد. سراسیمه به سمت اسباب تماس را 

ی روی زمین رفت و بعد های پخش و پال شدهبازی

 مشغول آماده کردن آنا برای خواب بعد از ظهرش شد.

های آنا از جایش بلند شد و به با سنگین شدن نفس

های آشپزخانه رفت، چای ساز را روشن کرد و ظرف

 شیرینی و خرما را روی میز گذاشت. اگر مرجان یکی

ها را برایش تهیه آمد و ایندو روز اول به کمکش نمی

دانست باید چکار کند. مدتی مشغول کرد واقعا نمینمی

آماده کردن وسایل پذیرایی بود که صدای زنگ به صدا 

درآمد. با دیدن تصویر مهدی در مانیتور آیفون شاسی 

اد. به سمت در واحد رفت و آن را باز کرد. را فشار د

ی کنار در به خودش یوار آینه کاری شدهنگاهش در د

افتاد. پیراهن مشکی بلندش را کمی مرتب کرد و 

ای اش کشید. تک ضربهدستی در موهای آزاد و مشکی
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های تیره و سبد گلی سفید به در خورد و مهدی با لباس

 با روبان مشکی وارد شد.

خند نامطمئن و محوی روی صورتش صبا لب با دیدن

ی او را در آغوش گرفت: خوشحالم که نشست و به آرام

 بینمت.دوباره می

سبد گل را از مهدی گرفت و تشکر کرد. از او دعوت 

 کرد بنشیند و خودش به آشپزخانه رفت.

مهدی که جو سنگین و سکوت طوالنی او را دید گفت: 

 کی برگشتی خونه؟

لن برگشت: چند روزی رداشت و به ساسینی چای را ب

 میشه.

نشان  ابت جواب کوتاه او و عالقههومی گفت و ب

شان معذب شد. ندادنش به طوالنی شدن مکالمه
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نگاهش را در خانه چرخاند و باز برای حرف زدن تالش 

 کرد: دختر قشنگت کو؟

 به مهدی چای تعارف کرد: خوابیده.

م امروز میام ای بابا، دلم واسش یه ذره شده. گفت -

 بینمش.یه دل سیر می

تازه هم خوابوندمش، بعیده  روبروی مهدی نشست:

 حاال حاالها بیدار شه.

کمی در سکوت گذشت و مهدی پرسید: حالت چطوره؟ 

 بهتری؟

اش چین دستش را به گردنش کشید و روی بینی

 انداخت: اگه به این حال بشه گفت بهتر، آره بهترم.

وحیت تر شد: اوضاع رآرام سری تکان داد و صدایش

 چطور؟
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، نگاهش را به بخاری که از سرش را پایین انداخت

شد دوخت و با صدایی که به سختی به چایش بلند می

 رسید گفت: پرسیدن داره؟او می

های گود رفته و صورت کمی به صبا خیره ماند. چشم

دونم کرد: میو زردش دلش را ریش می رنگ پریده

خیلی سخته و هیچ حرفی اآلن این روزا واست 

خوام چیزی کم کنه، ولی میتونم بزنم که از غمت نمی

 اینو بدونی که ما همیشه کنارتیم و تنها نیستی.

ی او تغییر های خیرهنگاهش را از چایش به چشم

اختیار لبخند گرمی روی صورتش مسیر داد و بی

 نشست: ممنونم مهدی، خیلی واسم ارزش داره.

و هر دو از این که ن حاکم شد سکوت بینشا

ویند احساس درماندگی دانستند دیگر چه بگنمی

تر از این کردند. قبل از این که جوشان سنگینمی
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بشود صبا به چایش اشاره کرد: چاییتو بخور مهدی، از 

 افته.دهن می
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هایش برد. مهدی چایش را برداشت و به سمت لب

از داغی بیش از حد  کرد خبرحرارتی که احساس می

آزاردهنده بود که  داد اما سکوت بینشان آنقدرآن می

برای فرار از آن سوختن دهانش را به جان خرید. کمی 

حس شده بود از چایش نوشید و با زبانی که تقریبا بی

 گفت: چه چای خوش عطری.

دستی به سمت میز خم شد، فنجان خالی را در پیش

اشت تا عرق پیشانیش گذاشت و یک برگ دستمال برد

ه بود و به زمین را خشک کند. سرش را پایین انداخت
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کرد، انگار که سخت در فکر فرو رفته بود. صبا نگاه می

که عادت نداشت مهدی را در چنین شرایطی ببیند 

احساس کرد باید باری دیگر سکوت طوالنی بینشان را 

بشکند. به سبد گلی که مهدی آورده بود نگاه کرد: 

 ی گالی قشنگین.خیل

ها نگ به گلمهدی که انگار متوجه حرفش نشده بود گ

نگاه کرد و بعد از کمی مکث باالخره لبخند کم رنگی زد 

 و سر تکان داد.

ناگهان صدای آنا از اتاق بلند شد. صبا ببخشیدی گفت 

و سریع به اتاق رفت. دخترش که بدخواب شده بود را 

 آرام کرد و با خودش به سالن برد.

مهدی با دیدن او از جایش بلند شد و لبخند بزرگی 

روی لبش نشست: ببین کی افتخار داده اومده 

 پیشمون!
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صبا آنا را به سمت مهدی برد: فهمید خیلی دلتنگشی 

 نخواست منتظرت بذاره.

اش را دیده ها دوست قدیمیآنا انگار که بعد مدت

باشد، با ذوق دستانش را به طرف او دراز کرد و از 

ودش صداهای نامفهومی درآورد. مهدی او را در خ

اش را با گرفت و در جایش نشست. پیشانی آغوش

صدا بوسید و مشغول بازی با او شد. صبا هم با لبخند 

 کرد.آن دو را نگاه می

کمی بعد که آنا در بغلش آرام گرفت، همینطور که 

هایش به دخترک دوخته شده بود شروع به چشم

کرد که ... هیچکی فکرشو نمیصحبت کرد: اون شب

 بیفته.همچین اتفاقی بخواد 

ی او جا خورد. آب دهانش را مقدمهصبا از این حرف بی

 اش شد.قورت داد و منتظر ادامه
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شماها که همون اول مسیر از ما جلو افتادین، ما  -

اومدیم که از دور هم مشغول بگو بخند داشتیم می

و کم دیدیم وسط جاده تصادف شده. سرعتمون

با، گفتیم که ای باکردیم و همینجوری داشتیم می

بندگان خدا نصف شبی اسیر شدن و این حرفا. 

مهرانه که پشت دراز کشیده بود کنجکاو شد ببینه 

چه خبره، تا بلند شد از همون فاصله با ترس 

پرسید این ماشین فرزین نیست؟ ما که یه لحظه 

ممکنه هم به عقلمون خطور نکرده بود چنین چیزی 

 خیلی ریلکس گفتیم نه بابا...

ید و شروع به نوازش موهای آنا کرد: نفس عمیقی کش

زد بخدا ماشین فرزینه. انقدر مطمئن بود مهرانه داد می

تر که ما هم ترسیدیم، فرخ درجا گازو پر کرد تا سریع

 رسیدیم و پیاده شدیم.
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نگاهش را از آنا که در بغلش آرام گرفته بود و انگار با 

هایش بود گرفت و دقت مشغول گوش دادن به حرف

هایش فرو برده بود را دید که صورتش را در دستصبا 

گفت. به حرفش ادامه داد: حتی وقتی و چیزی نمی

دیگه مطمئن شده بودیم ماشین فرزینه بازم انگار 

شد شماها توش باشین. چندتا ماشین باورمون نمی

 رون کشیده بودن.قبل ما رسیده بودنو تو و فرزینو بی

شک سنگین هایش که داشتند از ای چشمگوشه

شدند را پاک کرد: تو اون وضعیت خونین و مالین می

که دیدمت... خشکم زد، انگار دنیا رو سرم خراب شد. 

فرخ و مهرانه دویدن طرف ماشین و صدام کردن. منم 

راه افتادم سمتشون، پاهام سست شده بودن و واقعا 

ست برسم. بعد دیدن تو، از این که چه خواهم دلم نمی

ترسیدم. وقتی صدای جیغ و یه اومده میبالیی سر بق
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ی مهرانه بلند شد انگار همونقدر امیدی که گریه

 داشتمو هم از دست دادم.

گلویش را صاف کرد تا بغضش را کنترل کند: فرخ کنار 

های کرد. صدای نالهفرزین نشسته بود و گریه می

افته هنوزم مو به تنم سیخ میشه. از می فرزین که یادم

رانه خیره به پنجره ایستاده بود و فقط داشت اونور مه

کرد. مسیر نگاهش رو که دنبال کردم به گریه می

قدری حالم بد شد که حتی نتونستم اونجا بمونم، 

 برگشتم نشستم پیش خودت و زدم زیر گریه.
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د و صدای های صبا شروع به لرزیدن کردنشانه

ش رلش کند به گوشاش که سعی داشت کنتگریه
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رسید. مهدی دوباره به آنا نگاه کرد و ادامه داد: تا این 

ی یه بچه به گوشم رسید. مثل که یهو صدای گریه

ها دنبال صدا راه افتادم، تو بغل یه خانمی بود دیوونه

که کنار یکی از ماشینا ایستاده بود. وقتی دیدم واقعا 

ست، برام کمتر از یه معجزه نبود. تا خانمه رو خود آنا

نع کنم که غریبه نیستم و بتونم بچه رو ازش بگیرم قا

ماشینای امدادی هم رسیدن. شماها رو که چک کردن 

اول رفتن سراغ مازیار که هنوز تو ماشین بود و حالش 

 تر بود.از همه وخیم

های قرمز صبا بالفاصله سرش را باال آورد و با چشم

 بهوت به مهدی نگاه کرد. با صدایی که حسابی گرفتهم

 بود پرسید: مگه مازیار زنده بود؟!
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ی مهدی شروع به لرزیدن کرد و سرش را به چانه

ی تایید تکان داد: اول اونو تو آمبوالنس گذاشتن نشانه

 تا زودتر برسوننش بیمارستان.

کرد و های گشاد و خیس به مهدی نگاه میصبا با چشم

ی حرفش بود. اما مهدی انگار که جسم بقیه منتظر

سنگینی در گلویش گیر کرده باشد، توان ادامه  بزرگ و

خواهد ترسید با حرف بعدی که میدادن نداشت. می

بزند بغضش بترکد و کنترل خودش را از دست بدهد. 

اش را باال کشید و چندین بار سرفه کرد تا بینی

ه بود: مازیار گلویش را صاف کند. صدایش دورگه شد

ز اینکه برسن اصال شرایط خوبی نداشت صبا. قبل ا

 بیمارستان تموم کرد.

صبا دستش را روی صورتش گذاشت و شروع به مویه 

کرد. یک لحظه با خودش فکر کرده بود که شاید 
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ها خواب بوده و باالخره زمان بیداری رسیده ی اینهمه

ل از خواست مطمئن شود که قباست. شاید هم فقط می

اشته. رفتنش خیلی اذیت نشده بود و مرگ دردناکی ند

های مهدی دنبال چه دانست در صحبتخودش هم نمی

 گشت.می

های مهدی هم دیگر جاری شده بودند: قبل از اشک

این که بذارنش داخل یه لحظه بهوش اومد. زیر لب 

گفت. بهش گفتم خوبیو هیچیت نشده، هی اسمتو می

م دید انگار خیالش راحت شده بود. آنا رو هم که تو بغل

رفت که وقتی داشت دوباره از هوش میتقریبا مطمئنم 

 یه لبخند کم رنگ رو لبش بود.

شنید همسرش در آخرین لحظاتش هم به از اینکه می

فکر او و فرزندشان بود دلش آتش گرفت. کاش هنوز 

 دید که سالمند.های خودش میهم اینجا بود تا با چشم
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رد تا هم صبا کمی آرام بگیرد و ی سکوت کمهدی مدت

ی آن شب قدرت الزم برای یادآوری بقیههم خودش 

منحوس را داشته باشد: اون شب همه چی خیلی سریع 

دونستم باید افتاد و من اصال نمیداشت اتفاق می

ماشینا تو  چیکار کنم. انگار اینقدر نور از آژیرا و چراغ

پیچید که مغزم یخورد و صدا تو گوشم مچشمم می

د. از اینورم آنا قدرت پردازشش رو از دست داده بو

دونستم اش بند نیومده بود و حتی نمیهنوز گریه

 چطوری باید آرومش کنم.

دست آزادش را باالی سرش برد و موهای بلندش را از 

کش بیرون کشید. سرش را به پشتی مبل تکیه داد: 

ید اومد طرفم یکی از امدادگرا که منو تو اون وضع د

م. داشتم بگه فاصله بگیرم و صحنه رو خلوت کن

شناسمتون که دید بچه خیلی بد گفتم با همیم و میمی

 کنه پرسید مگه این بچه هم تو تصادف بوده؟گریه می
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آنا مشغول بازی با موهای آزاد مهدی که تا دور 

رسیدند شد. توجهی به کشیده شدن گردنش می

اون لحظه به عقل پوکم موهایش نشان نداد: تا 

طفل معصوم چیزیش شده نرسیده بود که شاید این 

ی هنگمو دید زنه. طرف تا قیافهکه اینطور داره زجه می

آروم بچه رو ازم گرفت تا ببره. فقط پرسید مامانش 

 کدومه؟ اون که رو زمینه یا اونی که...

ی حرفش را خورد. انگار که سعی داشت چیزی را بقیه

یرون کند به من و من افتاد و در نهایت چند از ذهنش ب

 ه سکوت کرد.لحظ
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کمی که به خودش مسلط شد دستش را روی 

هایش را مالید. آشفتگی اش گذاشت و شقیقهپیشانی

کنم اون زد: نسیم... صبا فکر میدر صدایش موج می

 تصویر تا آخر عمر قراره آزارم بده.

حرکت و پریشان دست صبا جلوی دهانش بود و بی

 کشید.میحرفش را  یانتظار ادامه

مهدی نگاهی به او انداخت و نفسش را با صدا بیرون 

خبر بمونی. داد: بهتره تو از این بخشش تا همیشه بی

تونم بگم اینه که نسیم حقش نبود تنها چیزی که می

 اینطوری بمیره.

توانست نشنیده هم صورت له مو به تنش سیخ شد. می

از  او را تصور کند. جسته و گریخته چیزهاییی شده

 افرا شنیده بود.
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قراری کرد و نق نقش را از سر گرفت. آنا شروع به بی

مهدی مشغول آرام کردنش شد. صبا دم عمیقی گرفت 

هایش را تاب بیاورد. از جایش بلند تا بلکه بتواند شنیده

شد و به آشپزخانه رفت. شیر خشک آنا را آماده کرد و 

 شیشه ریخت. وقتی به سالن برگشت مهدی همدر 

ی بزرگ سرتاسری ایستاده بود و آنا را جلوی پنجره

 داد.سالن تکان می

دستش را به سمت صبا دراز کرد: شیشه رو بده خودم 

 بهش میدم.

شیر خشک را به مهدی داد: خوابش به هم ریخت 

 امروز، اآلن باید بخوابه.

شه شیر را به مهدی سرش را تکان داد. نشست و شی

 دهان آنا داد.
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به سکوت گذشت تا آنا همانجا در آغوش مدت زیادی 

مهدی به خواب رفت. مهدی که از خواب بودنش 

مطمئن شد آرام به صبا گفت: صبا جان من دیگه برم 

 کم کم.

صبا دخترش را از او گرفت و به اتاق برد تا روی تخت 

: قرارش دهد. وقتی برگشت مهدی هم بلند شده بود

هنوز نه  هاش چطوره؟ منمهدی؟ حال فرزین و بچه

 تماسی با فرزین داشتم نه حالی ازش پرسیدم.

شانه باال داد: اونام مثل تو. هنوز تو شوکن. فرزینم زیاد 

 تعریفی نداره.

هاش بزنم اما خوام یه سری به اونو بچهمی -

 سختمه تنها برم.
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هوا مهدی که مشغول پوشیدن کتش شده بود بی

ا اونجان. داد: اشکالی نداره، مهرانه و فرخ اکثر جواب

 هماهنگ کن باهاشون.

ی منتظر صبا افتاد متوجه منظورش نگاهش که به چهره

شد: آها. پس خیلی سختته. فردا که کارم تموم شد 

 بیام دنبالت با هم بریم خوبه؟

ی تایید تکان صبا لبخند محوی زد و سرش را به نشانه

 داد.

در را که باز کرد مهدی تا دم در رفت. همراه با مهدی 

زنم قبلش باهات هماهنگ فت: حاال بهت زنگ میگ

 کنم.می

سر تکان داد: بازم ممنون بابت لطفت که بهمون سر 

 زدی. 
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در را باز کرد و مهدی در صورت او خیره شد: بابت 

 .کننانجام وظیفه که تشکر نمی

دو از آن در آسانسور باز شد و پدر و مادر مازیار هر 

بعد به صبا نگاه  خارج شدند. با تعجب به مهدی و

ها گفت: موقع آنکردند. صبا دستپاچه از حضور بی

 خبر تشریف آوردین؟. خوبین؟ چه بیسالم

ی هول شدن صبا شد یک قدم از صبا مهدی که متوجه

فاصله گرفت. دست دراز کرد به سمت پدر مازیار: 

هست؟ خدمت صبا سالم آقای بدیعی. حالتون بهتر 

ارش یه سری از مسائل جان برای عرض تسلیت و گز

شرکت رسیدم. تو این وضعیت فعال من تنها موندم 

 اونجا...
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آقای بدیعی که انگار یک شبه صد سال پیر شده بود 

کوتاه به او دست داد: امیدوارم بتونی از پسش بربیای. 

 مازیار برای جون گرفتن اونجا خیلی خون دل خورد.

اهلل هر ر تکان داد: بله در جریان بودم. ایشی سمهد

چه زودتر هم صبا جان و هم فرزین بتونن خودشونو 

 پیدا کننو برگردن سر کارشون.

و بعد با مادر مازیار دست داد و بدون آنکه وقتشان را 

 بگیرد خداحافظی کرد و رفت.
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مادر مازیار به عکس پسرش روی میز یادبود نگاه کرد 

 های مشکی و عود روشن بود. دو طرفش شمعکه 
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صبا با سینی چای به سالن برگشت و خودش خم شد 

و برای هر دویشان چای گذاشت. وقتی مقابلشان 

نشست با دیدن نگاه خیس مادر مازیار به میز یادبود 

دمتتون. ی من بود که بیام خدلش گرفت: وظیفه

 ببخشید که نتونستم. 

ی یک دست سفیدش آقای بدیعی دستی به موها

کنیم. تو، تو شرایط خوبی فت: ما درک میکشید و گ

نیستی. بر عکس ما انگار تمام این اتفاقا تازه برات 

جا نداریم. ی پیش. ازت انتظار بیافتاده نه چند هفته

 ولی دلتنگی آنا باعث شد خودمون بیایم اینجا.

ادر مازیار با صدایی که چند رگه بود و معلوم بود م

ان سخت در حال عزاداریست گفت: از سه تا همچن

اشون رفتن اون طرف و سال به سال ام که دوتبچه

نمیبینمشون. یه دونه پسرم اینجا بود که دلم بهش 
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خوش بود که اونم بخت شومم ازم گرفتتش. االن 

 ی چشم و امید من اون بچه است.همه

ا بغض کرد و دستش را روی دامن نخی پیراهنش صب

 تون به خدا باشه.کشید: امید

ی پیشانی او نگاه کرد و گفت: اقای بدیعی به بخیه

 خودت بهتری بابا جان؟

اش کشید. بعد از مازیار با پدر و دستمال را زیر بینی

 کرد: بله. منم بهترم. ممنونم.مادرش غریبگی می

تی صندلی تکیه داد: دلمون مادر مازیار سرش را به پش

اونطرف افتاده بودی خون بود صبا جان. تو هم که 

امون. همه به ی بیمارستان؛ واقعا سخت گذشتگوشه

دونم اسم این مصیبتو چی بذارم؟ تقدیر الهی؟ نمی

بدیمنی؟ یا کسی چشممون زده... هر چی که بود 

 ی ما رو خشکوند. ریشه
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اشت: اون صبا اشکش را با نوک انگشتش برد

 ای که بهمون زد چی شد؟ راننده

ی خدا هم د: اون بندهفس عمیقی کشیآقای بدیعی ن

خودش اینقدر مشکل داره که آدم دلش به هیچ چی 

 شه.رضا نمی

اش بیشتر شد: چیکارش کنیم مثال؟ مادر مازیار گریه

ی من زنده میشه؟ سرش بره باالی دار دیه بده بچه

 ی من زندهبدن بهش بچه ی من زنده میشه؟ ابدبچه

 میشه؟

لیوان به آشپزخانه رفت. یک  صبا از جایش بلند شد و

آب برداشت و چند حبه قند و کمی گالب درونش 

 .ریخت

هاشو نگیره نیاد زنش روزی نیست که دست بچه -

. ما نظرمون به رضایته. از آقا فرزینم دم کارگاه
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 پرسیدیم اونم رضایت داده. موندی تو که تکلیف

 اون مرد بیچاره مشخص بشه. 

م زیار داد: بخورین یکم آروآب قند را به دست مادر ما

 بشین. خدای نکرده قلبتون وایمیسته.

دوباره سر جایش برگشت و نشست. موهای بلندش را 

پشت گوشش زد و به پارکت زیر پایش نگاه کرد: چی 

 بگم من؟ بیام رو حرف این همه بزرگتر مخالفت کنم؟

 ول کن دخترم. ببین دلت چی میگه؟ بزرگترارو -

بدیم او چشم دوخت: رضایت به کت و شلوار مشکی 

رو  ی دیگهمسئولیتیش گریبان چهارتا خانوادهکه بی

هم بگیره؟ چرا باید رضایت بدیم؟ فقط چون زنش با 

هاش میاد دم کارگاهتون؟ ترسیده بیوه بشه؟ بچه

 هاش یتیم بشن؟ ترسیده بچه
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دش و صدایش لرزید: پس من چی ی خوزد روی سینه

ام که یتیم شد؟ من کاری هبابا؟ من که بیوه شدم؟ بچ

چطور دلش راضی شده  به کار آقای موحدی ندارم که

اش بگذره، ولی من دلم راضی از خون مادر دوتا بچه

 نیست اگر رضایتم مهمه.

هایش را روی ران پاهایش کشید و آقای بدیعی دست

 داد.  اش را بیرونپوف کالفه

مادر  ی آنا قبل از اینکه صبا را بلند کندصدای گریه

مادر؟ بمیرم  مازیار را به اتاق کشاند: جان مادر؟ جان

 من برای تو؟ عزیز دلم.

صبا پشت سرش به اتاق رفت و مادر مازیار را نگاه 

بوسید و تصدقش کرد که چطور سر و صورت آنا را می

ر. بمیرم من پدریت مادرفت: بمیرم من برای بیمی

 عزیزکم. برای یتیمیت. کاش من جای بابات مرده بودم
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هایش به راه افتاده بود طاقت صبا که دوباره اشک

نیاورد و برگشت. به سرویس بهداشتی رفت و چند بار 

. با خودش زمزمه کرد: خدایا صورتش را آب زد

 . این داغو سرد کن. خدایا کمکمون کن.کمکمون کن
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شست باسن آنا را زیر آب نگه داشت و همانطور که می

گفت یه ساعت دیگه رسی؟ مهدی میمیگفت: کی 

 میاد دنبالم؟

پیشو تو شیرشو بده. آروغشو بگیر. جیش پی -

 عوض کن. بخوابونش، من میام.

شیر آب را بست و درحالیکه به دست و گردنش 

ی شد دور دخترک پارچههمزمان فشار وارد می
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را گرفت و از سرویس بهداشتی بیرون آمد:  دورپیچش

 خوام برا چی؟پس تو رو دیگه می

اش از آیفون گوشی پخش شد: مگه من صدای خنده

 ی توئم؟حمال بچه

حوصله گوشی را از روی کنسول برداشت و با بی

خودشان به اتاق برد: مرجان من االن به نظرت 

 ی شوخی دارم؟حوصله

ات برسی. منم تا هاته به بچشوخی چیه؟ وظیفه -

ی زیر پنج مین دیگه اونجام. نزن مارو. آقا مهد

 پاش علف سبز نمیشه.

بعد از خداحافظی با مرجان و پوشیدن پوشک و لباس 

برای آنا به آشپزخانه رفت. فرنی که تازه پخته بود را 

در کاسه ریخت تا سرد شود. همانطور که در حال 
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ده پشت هم پوشیدن لباسش بود آنا دست زد و ذوق ز

 چند بار گفت: دَ دَ. دَ دَ.

بچه جز . چندین روز بود که دلش به حال بچه سوخت

خانه جای دیگری را ندیده بود. نه تفریحی داشت و نه 

خوشگذرانی. با همان مانتوی عبایی بلند مشکی به 

. روی زمین جلویش نشست و کف پاهای سمتش رفت

ان بهتر بشم تپلش را بوسید: قول میدم از فردا یه مام

ل برات. ببخشید عزیزم که به این دنیا آوردمت. قو

 میدم هم مامان باشم واست هم بابا. 

ی اشکی که بر روی دست کوچک آنا روی قطره

اش بود نشست. سرش را به طرف دست او گونه

 چرخاند و بوسید: تو عشق منی عروسکم.

همان لحظه زنگ آیفون به صدا درآمد و صبا از جایش 

شد. در را برای مرجان باز کرد و به طرف کیفش  بلند
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ه داخل آمد با دیدن آنا شروع به سر و رفت. مرجان ک

ک حرکت بلند کرد و در هوا پرت صدا کرد و او را در ی

کرد. صبا وحشت زده به کار او نگاه کرد: روانی من 

سپارم! حداقل جلوی من آدم دارم بچه رو بهت می

 باش.

حکمی به صورت دخترک زد: مرجان خندید و ماچ م

اش یه لقمه اووف صبا تو چطوری این تربچه نقلیو

 کنی؟ اینو فقط باید بچلونی.نمی

گفتی پنج به دنبال شالش به اتاق رفت: تو که می

 رسی! منظورت چهل و پنج دقیقه بود؟ی دیگه میدقیقه

اش بازی درحالیکه سرش خم بود و آنا با گوشواره

: ببخشید که ما مثل شما ماشین کرد به اتاق رفتمی

خط یازده گز کنیم.  زیر پامون نداریم مجبوریم با
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ما به بزرگی خوره شحساب کیلومتر و تایممون بهم نمی

 خودت ببخش.

ای که شال را روی موهای بازش انداخت و آن دسته

اش بود را پشت گوشش گذاشت: یک طرف پیشانی

ه تو پیش من اینقدر برا من آسمونو ریسمون نباف کال

 پشم نداره.

واد پشم کالم پشم نداره ولی خودم تا دلت بخ -

 دارم.

اش گرفت. با دست او را عقب زد: برو گمشو که خنده

 تونی جدی باشی.ام نمییه لحظه

هم بکن  های ایمنیپشت سرش روان شد: توصیه

 دیگه. غذا چی بدم بهش؟ پوشکشو بلدم عوض کنم.

 خسته نشاشی. -
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که دیگر قصد پاره کردن گوشش را مرجان آنا را 

ری از من داری عوضی؟ داشت پایین گذاشت: چه انتظا

 لد باشم؟خب من نه شوهر دارم نه بچه چیو باید ب

فرنیشو یک ساعت دیگه بده بهش. اگر خیلی لج  -

کرد براش آهنگ بذار ببرش دم پنجره خیابونو 

قراره بهم زنگ بزن زودتر ببینه. دیدی خیلی بی

نم برای تسلیت میرم. نمیرم بمونم زود برگردم. م

 گردم.برمی
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موبایلش که زنگ خورد با استرس به مرجان نگاه کرد: 

 مهدیه؟ 
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روی زمین کنار آنا دراز کشید: مگه قرار بود کس 

 ای باشه؟دیگه

 نگران آنام. -

دارم. نگران چی برو صبا من از تو بهتر نگهش می -

 هستی تو؟

به کمک میز ایستاده بود بوس فرستاد و با برای آنا که 

 خداحافظی سرسری رفت.

مهدی بیرون ماشین ایستاده بود. با دیدن صبا 

سیگارش را روی زمین انداخت و در را برایش باز کرد: 

 سالم. خوبی؟ دیر کردم؟

صبا لبخند زد و باد گرم تابستانی شالش را از سرش 

ا انداخت. دست باال برد و شال نخی مشکی ر

 سرجایش برگرداند: سالم. نه. سر ساعت اومدی.
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ر را بست و از آن طرف صبا بنشیند. د کنار ایستاد تا

 سوار شد: آنا چطوره؟ کجاست؟

نگاه کرد: دوستم  به نیم رخ او با موهای بسته شده

 مرجان اومده پیشش. 

 سر تکان داد: همون مو منگولیه؟ 

دست  خندید: موهاش صاف کرد. چقدر مازیار براش

 گرفت!می

لبخند پهن مهدی باز نشده بسته شد. به سمت صبا 

یابان نیم نگاهی انداخت. او هم با لبخند محزونی به خ

 خیره بود.

به سکوت گذشت تا صبا خودش را جمع کرد و گفت: 

 چه خبر از نمایندگی؟

 شانه باال انداخت: خیلی دست تنها موندیم...
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 تنها موندیم.امون دست صبا نفس عمیقی کشید: همه

مهدی آرنجش را به شیشه تکیه داد و پشت دستش را 

ز روی لبش گذاشت. شاید این روزها حرف نزدن بهتر ا

 حرف زدن بود.

ی فرزین که رسیدند. صبا سبد گلی که بین راه به خانه

خریده بودند را از صندلی عقب برداشت و همراه با 

 ها شدند.ی ویالیی آنمهدی وارد خانه

عکس بزرگ نسیم که روی میز کنار ورودی  صبا به

های سنگی ایستاد و انجا دم پلهسالن بود نگاه کرد. هم

ن یک ماه پیش دستش را روی دهانش گذاشت. همی

بود، تولد فرزین دور هم جمع شده بودند. نسیم 

های همینجا که حاال عکسش بود ایستاده بود و شمع

رفتن نسیم کرد. انگار تازه تولد همسرش را روشن می

کرد و را هم باور کرده بود. مهرانه در چوبی سالن را باز 
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بیرون آمد. با دیدن صبا ماتش برد. دیگر خبری از آن 

ر شاد و بشاش با پوستی که برق میزد نبود. حاال دخت

هایش از شدت یک زن سیاهپوش مقابلش بود که شانه

 لرزیدند و رنگ و رویش زرد و نزار بود.گریه می

ا دیدن مهرانه دستش را پایین آورد: مهرانه چی صبا ب

 یی به سرمون نازل شد؟شدیم ما؟ چه بال

مهرانه فس فس کنان به سمتش رفت و او را در 

آغوش گرفت: بمیرم من برات صبا. بمیرم برای آنات 

 پدر شد.که اینقدر زود بی

ای محزون ها با چهرهفرخ هم بیرون آمد و با دیدن آن

 . عارفشان زدبه داخل خانه ت

ا مهدی دستش را دور صبا حلقه کرد و آرام گفت: صب

کن.  جان اومدیم تسلی بدیم. لطفا آرامش خودتو حفظ

 آذین ممکنه اذیت بشه.
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اش کشید صبا دستمال کاغذی را به چشمان پف کرده

 و سر تکان داد: باشه. باشه.

روی میز وسط سالن کنار ظرف حلوا و خرما و شیرینی 

از نسیم بود. صبا طاقت نیاورد و رو  چندین عکس

افتد. دلش با دیدنش ریش گرداند تا چشمش به او نی

 شد.می

اش از آشپزخانه بیرون آمد و آرام آذین با ماگ قهوه

 سالم کرد.

صبا با دیدنش یک قدم به جلو برداشت ولی وقتی دید 

ای به هم آغوشی ندارد پیش روی نکرد: خوبی او عالقه

امیدوارم مامان قشنگت تو بهترین جای عزیز دلم؟ 

 بهشت در آرامش مطلق باشه.

ترک با آن اندام ظریف سر پایین انداخت و بغضش خد

اش را قورت داد. صبا به موهای لخت و بلند مشکی
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نگاه کرد. چقدر همیشه نسیم پز موهای دخترکش را 

داد. نفس عمیق و لرزانی کشید و کنار مهدی می

چای وارد شد. صبا با تشکر  نشست. فرخ با سینی

. آقای دارمتعارفش را پس زد و گفت: ممنون. میل ن

 موحدی کجان؟ نیستن؟

مهرانه به آذین که هنوز ایستاده بود نگاه کرد: باباتو 

 کنی؟صدا می

 آذین با همان صدای لطیف و آرامش گفت: نمیاد که!

مهرانه اصرار کرد: حاال تو بگو صبا و مهدی اومدن 

 مد.شاید او
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صبا که نفهمید چه خبر است سرش را پایین انداخت. 

رخ کنار مهرانه نشست: فرزین خیلی بهم ریخته. ف

ر هنوز باور نکرده نسیم مرده. دل از اتاقش انگا

 کنه.نمی

. فهمیدصبا سرش را بلند نکرد. حال فرزین را خوب می

 فقط شاید او خوددارتر عمل کرده بود.

اتاق را باز کرد و داخل رفت. پدرش طبق آذین در 

یستاده بود و به معمول سیگار به دست روی تراس ا

کرد. چند تقه به در زد و وقتی او اش نگاه میباغچه

 اش را باال آورد: یه لحظه.رخید انگشت اشارهچ

روح دخترش نگاه کرد. جلو آمد و در را به چشمان بی

 برایش باز کرد: جانم؟

ن پدرش نگاه کرد: مهدی و صبا آذین در چشما

 اومدن...
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ا دست به در اشاره اجازه نداد حرف او کامل شود. ب

 تو برو منم میام. کرد: باشه. 

دخترک که رفت کام عمیقی از سیگارش گرفت و 

خاموشش کرد. در را تا ته باز کرد و از تراس خارج 

ی تخت نشست و دستانش را روی سرش شد. لبه

شان نگاهش را در اتاق چرخاند. کشید. کالفه و پری

ای خز هشان با آن تیپچشمش به قاب عکس عروسی

که روی دیوار  بیست سال پیش و عکس خانوادگی

را پایین انداخت و به پاهایش  نصب بود افتاد. سرش

دید که رفت و صبا را میدر صندل خیره شد. بیرون می

مه چه؟ از پس یک رانندگی ساده برنیامده بود. رسما ه

دید و رفت و صبا را میرا به کشتن داده بود، حاال می

 گفت؟چه می
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سش را پرصدا بیرون داد. از جایش بلند شد و به فن

سمت در رفت. وقتی وارد راهرو شد صدای مهرانه را 

کرد تا چیزی بخورند. به سالن که شنید که تعارف می

رسید با دیدن دختری سیاه پوش که دستانش را روی 

روی زانو گذاشته بود و صاف و شق نشسته بود هم بر 

کت ایستاد. صبا هم با حس و به زمین خیره بود، از حر

رزین سنگینی نگاه او سر بلند کرد. وقتی چشمش به ف

افتاد جا خورد. دست چپش در گچ بود و کبودی چشم 

همان سمتش رو به سبزی رفته بود. موهای سرش 

همیشه بلندتر هایش از اندکی درآمده بودند و ریش

ها بود که او را ندیده است. صبا شده بود. انگار سال

فکر به سمت او رفت برچید و از جایش بلند شد. بیلب 

 فت. و ناگهان در آغوشش گر
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فرزین معذب دست روی موهای او گذاشت و سرش را 

اش فشرد. بغض سختی در گلویش بیشتر به سینه

 نشست و به سیبکش فشار آورد.

لرزید نالید: چطوری هایش میطور که شانهصبا همان

ای موحدی؟ این چه کسمونو از دست دادیم آق همه

بالیی بود که گریبان گیر ما شد؟ من بدون مازیار 

 ری آنامو بزرگ کنم؟چطو

شد. اشکش باالخره چکید: عذابش هر لحظه بیشتر می

تونی صبا. از پسش برمیای. مازیار همیشه به تو می

 بالید.ی تو میدهی جنگنروحیه

های صبا را گرفت و عقب کشید. مهدی جلو رفت. شانه

رام کنارش زمزمه کرد: صبا جان؟ کافیه. بیا عقب. آ

 کنه. ین داره نگاتون میآذ
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صبا پیراهن فرزین را ول کرد و عقب کشید. مهرانه با 

ی دستمال کاغذی را برای های خیس جعبهچشم

اشت و خجالت زده از تعارف جلو برد. صبا یک برگ برد

 اینکه نتوانسته بود خودش را کنترل کند دوباره روی

مبل نشست. فرخ برایش یک لیوان آب آورد و او سعی 

 ند: خوبم. ممنون.کرد لبخند الجونی بز

ی تک فرزین بغضش را قورت داد و روی اولین کاناپه

های صبا ی کنارش نشست. آذین که با دیدن گریهنفره

 ه شده بود به اتاقش رفت.باز داغش تاز

رزین با اش را با دستمال پاک کرد و رو به فصبا بینی

بخاطر آذین  لرزید گفت: ببخشیدصدایی که هنوز می

تونم جون. من هنوز این زخم برام تازه است. هنوز نمی

دونم باید چیکار کنم. مثال اومده خودمو کنترل کنم. نمی

 ..بودم به شما تسلی بدم اونوقت خودم.
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فرخ حرفش را قطع کرد: متوجهیم صبا جان، تو زمان 

ضم همه چیز داشتی. اشکالی خیلی کمتری برای ه

 نداره.

ای اشک از صبا نگاهی به عکس نسیم انداخت و قطره

چشمش راه افتاد: هنوز برام باورکردنی نیست... 

 تسلیت میگم آقای موحدی.

ی تشکر آرام تکان فرزین محزون سرش را به نشانه

 داد: به همچنین.
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د. با ای در جمع حاکم شسکوت طوالنی و آزاردهنده

به وضوح پریشانی و عذابی که در صبا و فرزین 

دانستند که بهتر است جو را کمی سبک دیدند میمی
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کنند اما هیچکس مطمئن نبود چه بگوید. در آن فضای 

های عادی و سنگین و غم آلود نه جایی برای صحبت

ی مرور قه وجود داشت، نه تازگی این زخم اجازهمتفر

 داد.ها را میفخاطرات رفتگان و این حر

باالخره مهرانه تالش کرد جمع را از آن حال بیرون 

 بیاورد: آنا چطوره عزیزم؟

قراری صبا سرش را باال آورد: خوبه، فقط خیلی بی

 کنه.می

هاش مهرانه بالفاصله جواب داد: الهی بمیرم، دنده

 نوز خوب نشده؟ه

 چرا، تقریبا خوب شده... -

تر و صدایش آرامدوباره نگاهش را به زمین دوخت 

 نم دلتنگ باباشه.شد: فقط فکر ک
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فرزین که یاد دختر کوچولوی رفیقش افتاد دلش 

تر شد. شرمنده گردنش را خم کرد: اگه من سنگین

 کردم...اون شب بیشتر حواسمو جمع می

او خیره شد: آقای موحدی؟! صبا با چشمان درشتش به 

 .این چه حرفیه؟ من اصال منظورم به شما نبود..

نگاهش را از صبا دزدید: تو منظورت نیست ولی خودم 

فهمم. من پشت فرمون بودم. من باید ماشینو که می

 کردم.جمع می

غیر شما هر کدوم از ما هم اگه پشت فرمون بودیم  -

 ممکن بود همین اتفاق بیفته.

سار به او چشم دوخت. هر چقدر هم که او فرزین شرم

نش عذابش بیشتر کرد ولی باز هم با دیدکتمان می

و  شد. حیف این دختر بود که این همه زود بیوه شودمی

جبور باشد نتهایی فرزندش را بزرگ کند. شرمندگی م

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

زد: ولی مهم اینه که وقتی من در صدایش موج می

 راننده بودم این اتفاق افتاد.

صبا بر خالف او مصمم و رسا بود: مقصر یکی  صدای

شرمندگیو شما نباید است آقای موحدی. این دیگه

داشته باشی. به جای شما اون راننده کامیون احمق 

ید خودشو سرزنش کنه که وسط رانندگی خوابش با

 برد.

ای سکوت کرد و با اکراه ادامه داد: البته اینطوری لحظه

خوای ازش ما انگار میگفت شکه بابای مازیار می

 بگذری؟!

فتاد به ریش بلندش دست کشید. نگاهش به مهدی ا

نسیم بخورد.  که خم شده بود تا چایش را با خرمای

آرام تر از قبل گفت: قصاص هیچ دردیو درمون 

 کنه.نمی
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 کنه.صبا با حرص گفت: ولی جیگر منو خنک می

با مهدی چای را از لبش دور کرد و ناباور به نیم رخ ص

نگاه کرد. مهرانه از روی صندلی بلند شد و به 

شان غریبه صبا برای همه آشپزخانه رفت. این روی

ل به بود. دختر مهربان و دل رحم جمعشان، حاال تبدی

 یک زن سینه سوخته شده بود.

 فرزین لبش را گزید و باز هم سکوت شد.

فرخ که جو را سنگین دید رو به مهدی کرد و اولین 

ه ذهنش رسید را به زبان آورد: چه خبر از چیزی که ب

 .نمایندگی؟ امروز ندیدمت اونجا

مهدی نگاهش را بین صبا و فرزین که هر دو به 

ای نامعلوم در زمین خیره شده بودند چرخاند. نقطه

فنجانش را روی میز برگرداند و نامطمئن جواب داد: 

 من اصال وقت نکردم از دفتر بیرون بیام...
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دونی که اوضاع فرزین نگاه کرد: می زیر چشمی به

 است.چقدر به هم ریخته

مستقیما او را مخاطب قرار  از او ندید وقتی واکنشی

داد: تو تا کی قراره نیای؟ همینجوری پیش بریم من 

 بینم.روزای خوبیو نمی

جوابش گذاشت و مهدی مجبور شد ادامه فرزین بی

تیم بودیم. دهد: ما که فقط با هم دوست نبودیم. ما یه 

ترین اعضای این تیم از بینمون حاال که یکی از اصلی

 رفته...

اختیار نگاهش به صبا افتاد. وقتی دید بدون واکنشی بی

هایشان است ادامه داد: مشغول گوش دادن به حرف

دقیقا حاال که باید جای اونو با دوبرابر کار کردن پر 

 کنیم عقب کشیدی؟
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تونه زن منو زنده پول میفرزین غمگین نگاهش کرد: 

 ترین رفیقموهام یا بهترینو قدیمیکنه؟ مادر بچه

 برگردونه؟

مهدی سرش را پایین انداخت. در چنین شرایطی هیچ 

 توانست بدهد.جوابی نمی

کنم کار کردنو من االن به آخرین چیزی که فکر می -

 پول درآوردنه.
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ها خیره آنهایش را در هم قفل کرد و به فرخ انگشت

شد: تک تک ما تو این غم بزرگ شریکیم، درکت 

این چله نشینی باید یه جا تمام  کنیم داداش، ولیمی

خاطر بشه. باید یه جا به زندگی روتین برگشت. ب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

هات باید تالش کنی فرزین. کارمونم نشده بخاطر بچه

 تو برگردی سر کار حال اونا هم بهتر میشه.

خواد. خواد. زندگی انگیزه میمیکار کردن انگیزه  -

 ای ندارم.من االن هیچ انگیزه

ای ند لحظهد شد: ببخشید من چبا اتمام حرفش بلن

 گردم.برم هوایی تازه کنم برمی

رفت و پاکت صبا به مردی که به سمت اتاق می

آورد نگاه کرد. هیچ وقت سیگارش را از جیبش درمی

بود ولی مطمئن بین او و نسیم عشقی پر حرارت ندیده 

کرد تا بیست سال شان ادامه پیدا میبود اگر زندگی

دانست این ماند. با این حال نمیمی دیگر هم پا برجا

ی چه میزان بهم ریختگی او را با گذشت چند هفته پا

بگذارد، پای از دست دادن رفیق، پای از دست دادن 

. همسر، یا عذاب وجدان مقصر بودن به عنوان راننده
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. این که او به هر صورت از یک چیز مطمئن بودبه 

او بخاطر آنایش ی فرزین نشکسته بود. این که اندازه

ی ی برگشت به کار را داشت، هم انگیزههم انگیزه

 .ودن و زندگی کردنکافی برای زنده ب

با رفتن فرزین به مهدی نگاه کرد: مگه اوضاع 

 نمایندگی چطوره؟

گذره، تو داد: می مهدی لبخندی مصنوعی تحویلش

 فعال خودتو نگران نکن.

اگه مشکلی های صبا کمی در هم رفت: یعنی چی؟! اخم

 هست طبیعتا باید بدونم.

مهرانه به سالن برگشت و در جایش نشست: 

ا یکم بیشتر. مشکالت که همیشه هستن، حاال این روز

است خیلی ما گفتیم فعال که همه چی هنوز برات تازه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

تا یکم حال و هوات بهتر بشه بعد در درگیرت نکنیم 

 جریانت بذاریم.

ر جمع چرخاند: تر نشست و نگاهش را دصبا صاف

کنم بهتر باشه منم دیگه فکر می خیلی ممنون ولی

 برگردم سر کارم.

فرخ چایش را تمام کرد و فنجانش را در بشقاب 

دونی صبا جان. به هر حال اگه یه گذاشت: خودت می

خوای تا خودتو پیدا کنی ما درکت مدت دیگه وقت می

بیاد بینی بهش میگیم پاشه کنیم. این فرزینم که میمی

 بیشتر بخاطر خودشه تا نمایندگی...

تمام گذاشت: البته اگه  مهدی کالفه حرف فرخ را نیمه

لطف کنه بیاد واسه نمایندگی هم کم فایده نداره. اون 

ه که همه کارمند و کارگر مدیریت باال سرشون نباش

 کنن.درست کار نمی
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هایش را ریز کرد: خب خودت اونجا هستی صبا چشم

 دیگه.

ایش را به عقب راند: گفتم مدیریت، کی موه مهدی

 بره؟اونجا از منِ آچارفرانسه حساب می

مهرانه زیر لب غرید: به ما که کم اُرد نمیدی این روزا 

 آقای آچارفرانسه.

اوضاع تو این  مهدی چپ چپ نگاهش کرد و ادامه داد:

یه ماه خیلی به هم ریخته و از رو روال خارج شده صبا. 

بینم هم حاال حاالها آبی گرم ی که من میاز این فرزین

ی وضعمون نمیشه. اگه بتونی زودتر بیای مطمئنم خیل

 بهتر میشه.

صبا سرش را تکان داد: خب اآلن دقیقا چه مشکالتی 

 داریم؟
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کجا شروع کنم؟ مهدی پوف بلندی بیرون داد: از 

تر از همه مشکل از درو دیوار ریخته سرمون ولی مهم

درومون تقریبا خالی شده و کلی این که انبار خو

سفارش ثبت نامی که داشتیمو نتونستیم سر وقت 

 بدیم.تحویل 

های صبا گشاد شد: خب چرا انبارو شارژ چشم

 نکردین؟

 فرخ دستش را باال آورد و انگشتانش را به هم مالید:

 پول صبا جان، پول نداریم.

ی متعجب و نگران صبا پوزخندی مهدی با دیدن چهره

زد: حق داری تعجب کنی. مملکت که اقتصادش عصبی 

همین میشه دیگه. تو این یه ماه ماشینی رو هوا باشه 

نبوده که قیمتش الاقل بیست درصد باال نرفته باشه. 

که قبل تر شده. قطعات و الستیکایی باز همه چیز گرون
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تعطیلی و سفر خرید زدیم هم سر همین رو دستمون 

یم سود کنیم حاال مثل مونده. نقدینگیمونو جنس کرد

 زنیم.خر تو گل موندیم داریم دست و پا می

اش کشید و پوست لبش را صبا دستش را روی پیشانی

جوید. در همین حال فرزین به سالن برگشت و در جای 

به خودش زده بود به اش نشست. عطر تلخی که قبلی

جای پوشاندن بوی تند سیگارش با آن ترکیب شده 

 را آزرد.بود و بینی صبا 

خب ما قبال هم با این افزایش نرخای عجیب  -

غریب روبرو شده بودیم. مطمئنم از پسش بر 

 کنم هر چی زودتر برگردم.میایم. منم سعی می

مهدی نفس راحتی کشید: مگه این که خودت بیای و از 

وضعیت درمون بیاری. حاال جزئیات بیشترو تو  این

 مسیر برگشت برات میگم.
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کنشی نشان نداد. از اینکه ی واضح او وافرزین به طعنه

خواهد به کارش شنید صبا به همین زودی میمی

توانست اینقدر سریع کرد. چطور میبرگردد تعجب می

خودش را با این شرایط وفق دهد. یاد حرفی که 

خودش به صبا زده بود افتاد. مازیار حق  لحظاتی قبل

 بالید.ی او میی جنگندهداشت که همیشه به روحیه
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ور کرد و رو به مهرانه کتلت دیگری میان روغن غوطه

فرخ که به کانتر تکیه زده بود و در عالم خودش به سر 

برد گفت: مامان اینا که امشب اومدن بگو قضیه رو می

بگن. بیست روزه از کارو زندگی افتادیم. من خودم 

دونم مصیبت کمی نیست. دلم برای آذین خیلی می
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دگی خودمونو داریم. امروز و سوزه ولی ما هم زنمی

فردا که نیست. نسیم مسافرت که نرفته! باید همه باور 

کنن که برگشتی تو کار نیست. یه جوری زندگیشون 

 استپ خورده که انگار قراره معجزه بشه. 

فرخ قاشق را برداشت و به سمت ماهیتابه رفت تا 

چیزی نگو یه  ها را آن رو کند: خیلی خب. االنکتلت

 شنون. داتو میوقت ص

مهرانه در سکوت کتلت دیگری را با دست شکل داد: 

 فرخ صبا رو دیدی؟ چه داغون شد دختره!

کتلتی که سرخ شده بود را از روغن بیرون کشید: 

خوای خودتم به وضعیت صبا دچار بشی مهرانه اگه نمی

کمتر روغن بریز. به قرآن با این آشپزی تو من چهل 

 بینم.گیمو نمیسال
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خوری چه انه خندید: نفهم. اون موقع که میمهر

ندازی نمیگی خوشمزه شد چه خوشمزه شد راه می

 کشیم. داری می

اشو. اون موقع در تدارک نبودم که ببینم طرز تهیه -

 . تو سر جدت رحم کن بهم

کتلت را در آخرین جای خالی گذاشت و دستانش را در 

باشه من یه سیگار سینک شست: حواست به غذا 

 ترکه.کشم بیام. مخم داره میب

فرخ با تاسف با پشت دست پیشانیش را لمس کرد و 

به جلز و بلز درون ماهیتابه خیره شد. سیزده سال پیش 

رفت مهرانه را که به هوای مهدی به دانشگاهشان می

ای بینشان کرد رابطهدید. اوایل فکر میهمیشه با او می

او پیشنهاد داد  مهدی مهرانه را به است ولی وقتی خود

و گفت ))دختره گلوش پیشت گیر کرده(( چقدر 
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خوشحال شده بود. مهرانه زمین تا آسمان با خودش 

ی فرق داشت. پر سر و صدا و شر و شیطان بود. پایه

هر خالفی بود و خجالت در قاموسش جا نداشت. 

دوستش داشت، خیلی زیاد. ولی حاال که عاقل شده بود 

که ای کاش همان زمان به تمام کرد ا خودش فکر میب

 کرد. ها بیشتر توجه میاین تفاوت

آیفون به صدا درآمد و او را از افکارش بیرون کشید. 

شعله را کم کرد و در را برای خواهر بزرگش باز کرد. 

کمی بعد گلنوش به همراه دوقلوهایش نفس نفس 

با او مانده زنان وارد شد. هیکل تپلش بعد از زایمان 

دخترها تبلت به دست روی مبل کنار هم نشستند و . بود

گلنوش درحالیکه عرق ریزان لباس در میاورد رو به 

 فرخ کرد که در آشپزخانه بود: سالم. بقیه کجان؟

 حوصله جواب داد: پخش و پالن.فرخ بی
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گلنوش یک برگ دستمال کند و روی صورتش کشید و 

از کنار زد و قاشق را به آشپزخانه رفت. مهدی را 

دستش گرفت: مهرانه کجاست که تو وایستادی به 

 آشپزی.

 ی برادر من مگه اون باید کار کنه؟تو خونه -

چشم غره رفت به طرفش: بیا بخور منو. فقط پرسیدم 

 کجاست.

 تخس جواب داد: میاد االن.

همان لحظه مهرانه از بالکن بیرون آمد و با دیدن 

 ؟الم. شما کی اومدینگلنوش لبخند زد: ئه! س

فرصت جواب دادن به او نداد. جلو آمد و گلنوش را 

محکم بوسید. بوی سیگار که زیر بینی گلنوش نشست 

حرف به سالن رفت نیم نگاهی به فرخ انداخت. فرخ بی

 و کنار دخترها نشست.
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 چه خبر؟ -

ها را برداشت و شروع به خرد مهرانه گوجه و خیار شور

همه رو  صبا اومد. اصال حالکردنشان کرد: امروز 

ریخت بهم. فرزین که دیگه از وقتی رفتن از اتاقش 

 بیرون نیومد.

 حق داره. راننده مسئول جون تمام سرنشیناست.  -

. جای چاقو را پایین گذاشت: چقدر تو بدی گلنوش

 اینکه طرف برادرت باشی...

میان حرفش رفت: من دارم از بیرون نظر میدم. اگه 

کرد. مهرانه دو تا آدم اید رانندگی میتونست نبنمی

 ه شدن. اینو میفهمی دیگه؟ مردن. دو تا انسان کشت

 االن با مقصر کردن فرزین اونا زنده میشن؟  -

ها را از ماهیتابه بیرون گلنوش کالفه و تند تند کتلت

 دونم من.کشید: نمی
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هایی که نسیم کاشته بود آب داد. کنار فرزین به گل

های هرز بینشان را کند. چقدر چه نشست و علفباغ

است باز زمان به عقب برگردد و او نسیم را خودلش می

ی در اتاق خوابشان در این باغچه از پشت شیشه

هایش را دیر ببیند. چقدر حیف که آدمیزاد قدر داشته

 فهمد!می

نفس عمیقش را بیرون داد و از جایش بلند شد. 

. تصویر صبا شت و آتش زدهایش گذاسیگاری الی لب

. سرزمین در ذهنش نقش بستی بیمثل یک پرنده

پناه و همان قدر دل شکسته امروز او را همان قدر بی

آمد. دید. کاش امروز هم مثل تمام این چند روز او نمی
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شد. بودن او و آنایش باخبر نمیکاش از حال و روز 

ود. آذین و نبودن آمین در خانه برای عذابش کافی ب

دیگر باخبر شدن از حال و روز آن مادر و دختر برایش 

 زیادی بود.

زنگ آیفون باز به صدا درآمد. معموال در این ساعت یا 

 آمدند یا گلنوش.پدر و مادرش می

به باغچه  ی بعد در اتاق خواب را کهفرخ چند دقیقه

 رسید باز کرد: فرزین؟ بابا اینا اومدن. بیا باال.می

به سیگارش زد. چقدر و پکی دیگر  سری تکان داد

خواست هیچکس دور و برش نباشد. او باشد دلش می

و یاد عزیزانی که به دست او رفتند. او باشد و فکر و 

عذابی که از پا درش بیاورد. نه اینکه مدام هر که از 

 و سمبه دربیاید و خلوتش را بهم بریزد. یک سوراخ
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نداخت و زیر پا کالفه و دردمند سیگارش را زیر پایش ا

ی تا باز غر بزند. برایش پشت له کرد. جای نسیم خال

 نزاکت((چشم نازک کند و زیر لب بگوید ))بی

لبخند محوی روی لبش نشست و به داخل خانه 

بودند. برگشت. وقتی پا در سالن گذاشت تقریبا همه 

دار روی نشیمن مبل را زد: بیا سالم کرد و ساجده غصه

 م برای دلت من.اینجا مادر. بمیر

))خدا نکنه(( را زمزمه کرد و کنارش نشست. ساجده 

ی پهن او گذاشت: دلسوزانه دستش را روی شانه

 خوبی قربونت برم؟

حرف به زمین نگاه کرد و سر تکان داد. شهاب فقط بی

وهای گلنوش نشسته بود همانطور که خان که بین دوقل

کرد سرش در تبلت پانیذ بود و به بازیش نگاه می

 گردی سرکارت فرزین؟گفت: کی برمی
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به پدرش نیم نگاهی انداخت. این سوال دیگر شده بود 

. خواست داد بزند که هیچ وقتکابوسش. دلش می

توانست. موی من بردارید. ولی نمیدست از سر بی

احترامی کند: فعال شرایطشو اش بیانوادهشد به خنمی

 ندارم. ببینم بعد چهلم چطور میشه. 

فرخ با استرس دستی دور لبش کشید و محتاطانه 

گفت: نمیشه که اینطوری داداش. چهل روز اونجارو 

 مدیر ول کنی همه چی میره رو هوا. بی

 تو این مدت نرفت از این به بعد هم نمیره. -

که گلنوش آورد یک فنجان مهرانه از سینی چایی 

برداشت: یعنی چی فرزین؟ نمیشه که با ایشاهلل 

کار کرد. چون تا حاال رو پا مونده از این به  ماشاهلل

دونی چه دهنی میمونه؟ این شد حرف؟ تو بعدم می

 داره از مهدی صاف میشه؟ 
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فرزین صبرش را از دست داد: االن همه جمع شدین 

ی زندگیم به باد رفته. مهمنو برگردونین سر کار؟ من ه

زنم مرده. شریکم، بهترین دوستم مرده. من خر پشت 

مون اون ماشین کوفتی بودم. شما میگین برگرد فر

وش نمایندگیم پایین سرکار؟ کدوم کار؟ برم که مثال فر

نیاد؟ که چی بشه؟ پول بخوره تو فرق سر من. االن 

اینکه زمین گرد باشه یا صاف برای من هیچ فرقی 

میکنه چون اونایی که باید توش باشن نیستن پول به ن

 چه کارم میاد آخه؟
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شهاب خان صاف نشست: باالخره که یه تکون باید به 

خودت بدی. اگر غم بود، اگر غصه بود، اگر داغ بود، هر 
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خوای اسمشو بذاری بود االن دیگه باید چی که می

زجر  ی ما. زجر کشیدن توتمامش کنی. بخاطر همه

هات بنداز. ی ماست. یه نگاه به حال بچهبرای همه

 .ها تالش کنبخاطر زنده

ساجده دست پسرش را گرفت: ما همه بخاطر خودت 

 میگیم.

دستش را از دست مادرش بیرون کشید: اگه بخاطر 

 منه ولم کنین به حال خودم.

گلنوش سینی را جلوی شهاب خان نگه داشت: فرزین 

سرت پدری. اون دوتا بچه به  یکم خوددار باش! خیر

 کنن. تو نگاه می

شید. چرا ولش کالفه هر دو دستش را روی سرش ک

 کردند؟نمی
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فرخ باز جوانب احتیاط را در نظر گرفت و آرام گفت: 

فروش چکی و اقساطیمون باعث شد هم نمایشگاه 

خالی بشه هم حسابمون. مهدی کارش شده زنگ زدن 

وام. به خدا ما خودمونم به این بانکو اون بانک برای 

 آوردیم.موندیم و اال اصال به تو هم فشار نمی

گذشت و آخر مهرانه از جایش بلند شد سکوت  کمی به

 و گفت: میرم شامو بچینم. فرخ؟ برو آذینو صدا کن.

سر میز شام همه دور هم نشستند. ساجده جدی به 

فرزین نگاه کرد و گفت: آمین کجاست؟ اصال ازش خبر 

 هر بار ما میایم این پسره نیست.داری؟ 

ثل من فرزین سرش را از بشقابش باال نیاورد: اونم م

 ی شلوغی رو نداره.حوصله

آذین با استرس نان را بین انگشتانش فشرد و به 

مادربزرگش نگاه کرد: سپردم فهیمه از فردا بیاد 
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اتونو انجام بده. مام دیگه پیشتون. غذا و کارای روزانه

 کمتر بیایم که مزاحم شماها نشیم. 

فرزین نفس عمیقی کشید و سرش را بلند کرد: 

 نبود.منظورم این 

دونیم تو منظوری کرد: می گلنوش حرف ساجده را تایید

نداری ولی مامان راست میگه. ما کمتر بیایم تو هم 

زودتر رو پا میشی. نمیشه که تا آخر این وضع ادامه 

 داشته باشه.

فرزین سر تکان داد و آذین در دل خوشحال شد. دیگر 

های طوالنی سر رفته اش از این شب نشینیحوصله

ها گریه . ساعتخواست. دلش مثل بقیه تنهایی میبود

شان تابی برای مادری که ناگهان از زندگیکردن و بی

 حذف شده بود.
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های تمام نشدنی ساجده زیر آخر شب بعد از سفارش

شان بعد چند هفته خالی شد. گوش آذین باالخره خانه

و دیگر فقط خودشان ماندند و جایی که یک عضوش 

 نبود.

پدرش های مادربزرگش کنار یحتعکس نص آذین بر

 نماند و صاف راه اتاقش را گرفت. 

فرزین روی کاناپه نشست و سیگارش را آتش زد. حال 

گندش، این رخوت و سکون عجیب اصال دست 

 خودش نبود.

های حیاط او را از جا صدای چرخ ماشین روی ریگ

بلند کرد. پشت پنجره ایستاد و بدون آنکه پرده را 

ماشین پیاده  زند به آمین نگاه کرد که تخس ازعقب ب

اش با آن مسیر زیگ زاگ های شل و وا رفتهشد. قدم

جایش نیست. پسر جوانش گفت که عقلش سرمی
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خبری را بعد از مادرش ترجیح داده بود. آمین دنیای بی

دستی به گردنبند مهره چوبیش کشید و با آن لباس 

ت. اتاق او اسما زیر ها باال رفسر تا پا مشکی از پله

شد د. رسما یک سوییت کامل محسوب میشیروانی بو

 گذراند.  ها در آنجا میکه او تمام وقتش را دور از آن

فرزین دو پک پشت هم از سیگارش کشید و به سمت 

کرد؟ با ی سه نفره رفت. چه باید میهمان کاناپه

ها از او دور بود و داشت خودش؟ با پسری که فرسنگ

؟ یا با دیدلحظه غرق شدنش را با چشم میهر 

های فرازمینی؟ چطور دخترش که شده بود شبیه انسان

توانست بدون نسیم سکان این زندگی را دوباره به می

 شان به گل نشیند.دست بگیرد تا کشتی زندگی
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های قرمز شبیه وارد اتاقش که با آن نور مخفی

ی پاور باند دکمه های عکاسی بود، شد.خانهتاریک

را زد و صدایش را کمتر کرد تا از ی اتاق گوشه

کالم مرزهای اتاقش تجاوز نکند. صدای موسیقی بی

ای که از آن فراری فای فضا را از سکوت آزاردهنده-لو

داد. تلو تلو خوران به سمت تختش رفت بود نجات می

و خودش را به صورت روی آن انداخت. تن کرخت و 

موبایلش  ینوز آرام نگرفته بود که ویبرهاش هخسته

حوصلگی برگشت و آن را توجهش را جلب کرد. با بی

ای ذخیره نشده از جیبش درآورد. پیامی که از شماره

برایش آمده بود را خواند. ))امشب خیلی خوش 

گذشت. فردا منتظر زنگتم. شبت بخیر آمین جووون.(( 

 .چند اموجی قلب و بوس هم به دنبالش بود
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 ام جون.هوا تایپ کرد: شب بخیر الهبی

ی پیام را نبسته بود که جواب آمد: اسمم هنوز صفحه

 است نه الهام!!!الهه

اش را بست. به ی گوشیپوزخند بلندی زد و صفحه

 نورهای قرمز خیره شد و زیر لب گفت: حاال هر خری!

نشست، فای عجیب به دلش می-این اواخر سبک لو

با نواقصی عمدی و ظاهری  هایی جدیدموسیقی

یت. باند بزرگ آخرین سیستمش با نویز زیادی کیفبی

ها داشتند برایش حکم یک گرامافون که این آهنگ

اش را قدیمی را داشت. فندک زیپوی حکاکی شده

درآورد و مشغول باز و بسته کردن سرش شد. دیگر 

زد. کیفیتی و نویز موسیقی دلش را نمیمثل گذشته بی

کرد. می با نواقص هر ترک ارتباط برقرار برعکس،

شد و از گر صدای باران میصدای نویز برایش تداعی
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گرفت. یک نخ سیگار از پاکت آن آرامش می

های خشکش مادوکسش بیرون کشید و الی لب

گذاشت. انگار دیگر هیچ وقت قرار نبود به سمت 

های معمولی برگردد. موسیقی باید واقعی موسیقی

بود. ه میموسیقی باید بازتاب زندگی روزمربود، می

همینقدر ناقص و پر عیب و ایراد، درست مثل 

اش که در آن هیچ چیز سر جایش نبود. زندگی

سیگارش را آتش زد و کام عمیقی گرفت. واقعا هم که 

هیچ چیز سر جایش نبود، که اگر بود موبایلش از سر 

 دی؟((گرهای نگران ))کی برمیشد از پیامشب پر می

ها رفت. لیست پیامک اش را برداشت و سراغگوشی

تر رفت تا باالخره به های اخیر را پایین و پایینپیام

ای مکث کرد و نامطمئن آن اسم ))مامان(( رسید. لحظه

های مادرش مواجه را فشرد. با حجم عظیمی از پیام

هایی کوتاه با مضمونی یکسان که هر شب شد. پیام
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دود ماندند. پاسخ میو همیشه هم بیکرد دریافت می

کام سنگینش در مواجهه با سدی از بغض که حاال 

ها از گلویش پایین تر از قبلیشکل گرفته بود سخت

 رفت.

موبایلش را کنار انداخت و دوباره به سقف خیره شد. 

اش گذاشت و به طنز دست چپش را روی پیشانی

جماعت  امشبش فکر کرد. اینکه این همه در میان آن

بش به اینجا ختم نشود و حاال الابالی نوشیده بود تا ش

کرد رسیده بود. به همان افکاری که ازشان فرار می

توانست دلش را به این خوش کند که حداقل می

احتماال فردا چیز زیادی از حال امشبش به یادش 

ماند. بیشتر به فکر فرو رفت. اگر همینطور باشد، نمی

همین افکار رسیده بود؟ شب شاید دیشب هم به 

 آمد! چطور؟ حیف که یادش نمیقبلش 
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ی قدی ایستاد. کالفه از جایش بلند شد و جلوی آینه

شرت آستین بلند مشکی بیرونش را به هنوز جین و تی

اش آمده اش روی پیشانیتن داشت و موهای ژولیده

ای با بودند. هر شب مست کردن برایش شده بود سکه

ش یش فراموشی و دلخوشی و روی دیگردو رو، یک رو

ابهام و نامطمئنی. سخت بود هر شب جلوی آینه 

رویش را بشناسد. بایستد و هر شب کمتر تصویر روبه

سرش را به تاسف برای خودش تکان داد و در حالیکه 

خورد روی صندلی کامپیوترش هنوز کمی تلو تلو می

 نشست.

وقتی کمی انگشتش را در پاکت سیگارش چرخاند و 

الش بود نشد آن را روی موفق به گرفتن چیزی که دنب

ی میزش سر و ته کرد. سیگارها را کنار زد و باقی مانده

گلش از چند ساعت پیش را برداشت. موبایلش را 
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کرد گرفت و در حالیکه رول کوچکش را روشن می

 اش شد.مشغول گشتن در گالری

فته های تکی مادرش که خودش از او گریکی از عکس

صفحه خیره شد. سه کام گرفت و بود را باز کرد و به 

هایش در سینه حبس کرد. به پیپری که الی انگشت

سوخت نگاه کرد. وقتی هنوز نسیم در این خانه بود می

امکان نداشت در خانه گل بکشد. دود را بیرون داد: 

 کجایی نسیم که بهم گیر بدی شبا زودتر برگردم؟

ش هایو نگه داشت. چشم کام سنگین دیگری گرفت

از اشک شد و ناگهان به سرفه افتاد. قطره اشکی  پر

اش را تر کرد. رولش را در جاسیگاری له کرد روی گونه

ها روی تخت دراز کشید. سرش کم و با همان لباس

های قرمز شروع به رقصیدن کردند. کم سبک شد و نور

 اش را روشن کرد و نگاهی گوشیبرای بار آخر صفحه
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لبخند الجونی زد و  دیگری به تصویرش انداخت.

 زمزمه کرد: کجایی مامان...

موبایلش را کنار گذاشت و به امید فراموشی فردا 

 هایش را بست.چشم
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صبا شالش را روی موهای پریشانش انداخت. دیشب 

های آنا در خواب و بیداری قراریتا صبح را بخاطر بی

یبره رفت. با دیدن نام اش وسر کرده بود. گوشی

جان به طرف آیفون پا تند کرد. شاسی را زد و در مر

ورودی را باز گذاشت. تا او باال بیاید سوییچش را 

 برداشت و کیفش را روی شانه انداخت.
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در واحد باز شد و مرجان تالی کرد: صابخونه؟ اوغور 

 بخیر. 

کرد که روی پیشانیش دست کشید. مدام فکر می

چقدر دیر کردی! من گذاشته است: خوبی؟  چیزی را جا

 برم از هشت گذشته.

هایش را در جاکفشی چپ چپ نگاهش کرد و کفش

گذاشت: محض رضای خدا یکم خجالت بکش که من 

ات. دلم آروم بشه حداقل. رسما منو کردی پرستار بچه

 دیگه تورو خدا روتو کم کن.

های پاشنه بلند به طرفش رفت و خم شد تا کفش

است. روی جزیره را بپوشد: شیر خشکش چرمش

فرنی هم تو قابلمه رو گازه. اگه چیزی شد بهم زنگ 

 بزن. کاری نداری؟

 رفت گفت: به سالمت.مرجان همانطور که داخل می
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ترافیک اول صبح آنقدر سنگین نبود ولی برای او که 

کمی دیرش شده بود تشویش بیشتری به همراه 

یستاده پشت چراغ داشت. وقتی به صف خودروهای ا

ای رسید نفسش را با صدا بیرون داد. ز دو دقیقهقرم

کرد تا به او این چراغ باید چند نوبتی رنگ عوض می

داد. برای کنترل اضطرابش از فرصت ی گذر میاجازه

 استفاده کرد و به بلوتوث ماشینش وصل شد.

داد را دوباره ای از پادکستی که دیشب گوش میتکه

زندگی را زندگی  اید راهی یافت، برایاجرا کرد: ب

کردن، نه فقط زندگی را گذراندن. باید راهی یافت، 

ها با برای صبح ها با امید چشم گشودن، برای شب

شود که شود. نمیآرامش خیال خوابیدن. اینطور که نمی

شود که تمام شدن فصلی و زندگی را فقط گذراند. نمی

گهانی هوا یادت رسیدن فصلی جدید را فقط خنکای نا

شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رد. نمیبیاو
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رسیدن پاییز نباشد. اینطور پیش بروی یک آن چشم 

ات کنی و خودت را میان خزان زرد زندگیباز می

ای مسیر آید چطور گذراندهیابی و یادت هم نمیمی

ات را. اصال خدا را هم خوش بهاری و سبز زندگی

قشت را ایفا کنی، داده به دنیایش که نآید، راهت نمی

یک روز خوب و حتی یک روز بد، یک روز شیرین و 

حتی یک روز تلخ، یک روز آرام و حتی یک روز 

ی تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی پرهیاهو، وظیفه

های تلخ و شیرینش. کردن است، با تمام سکانس

های اش خسته باشی و سر سکانسشود که همهنمی

ای به قهر کز کنی و بازی گوشهتلخ بهانه بیاوری و 

ات را در کنی، اما حق نکنی. حق داری که خستگی

نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی. اینطور که 

شود، تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد، باید زندگی نمی

 را زندگی کرد.
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با خونسردی و آمادگی که دوباره در وجودش جان 

 .ز چراغ سبز شده گذشتگرفته بود ا

ی وقتی رسید نگهبان با دیدن ماشینش فوری میله

آهنی را باال داد. با سرعت وارد حیاط وسیعشان شد. 

ی پرسنل توقف کرد. های پارک شدهدر ردیف ماشین

کولر را خاموش کرد و بعد جمع و جور کردن وسایلش 

شد نظر های کفشش باعث میپیاده شد. تق تق پاشنه

نل که در مسیرش بودند ب شود. هر یک از پرسهمه جل

گفتند. طوری محکم ایستادند و تسلیت میای میلحظه

و استوار در مقابلشان ظهور کرده بود که کسی جرات 

 داد.ترحم و دلسوزی به خودش نمی

ها باال رفت. صبوری با دیدنش وارد دفتر شد و از پله

د: فوری گوشی تلفن را گذاشت و از جایش بلند ش
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صبحتون بخیر. تسلیت میگم.  سالم خانم مهندس.

 ایشاهلل غم آخرتون باشه. خدا مهندسو...

عینک آفتابیش را از باالی سرش برداشت. سر تکان 

داد و با همان دست به میزش اشاره کرد: ممنون. تمام 

هایی که تو این ی واریزیسندای فروشو به اضافه

تاقم. کمتر از مدت نبودمو از حسابداری بگیر بیار ا

 ی دیگه خانم صبوری. معطل نکن.دقیقهبیست 

صبوری که با آمدن او دوباره عزادار شده بود سرش را 

تند باال و پایین کرد: چشم خانم مهندس. تا یه ربع 

 دیگه میارم.

 برگشت تا به اتاقش برود: خوبه.
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میان راه ایستاد و دوباره به سمت خانم صبوری 

 ن؟دس رضایی تشریف آوردبرگشت: مهن

صبوری باز با شنیدن صدای او فوری در جایش ایستاد: 

 بله. تو اتاقشون هستن.

 بگید بیان اتاق من.  -

های کفشش باز سکوت راهرو را در هم صدای پاشنه

. شکست. وارد اتاقش شد و به سمت چپ برگشت

ای بود و کامال به اتاق مازیار دید دیوار اتاقش شیشه

وقتی هر بار ر سخت بود کار کردن داشت. چقد

 ساکن مانده بود. افتاد که بیچشمش به اتاقی می

تق تق کنان جلو رفت و مقابل شیشه ایستاد. هم میز 

مازیار خالی بود و هم میز فرزین. نفس غمگینش را 

 همراه با خاطرات رها کرد. 
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به سمت میزش رفت و پشتش نشست. لپ تاپ را 

به در ای خیره ماند. تقه اشروشن کرد و به صفحه

 خورد و او بدون آنکه سرش را بلند کند گفت: بفرمایید.

مهدی داخل آمد و ناباور گفت: صبا؟ اومدی؟ باورم 

 نمیشه.

 خانم سلطانی. -

نوچی گفت و نشست. دست در موهایش فرو برد و 

همه را یک طرف ریخت: خدارو شکر که عین قبل 

 کم و کاست. برگشتی. بی

فت: توضیح بده. تو های درهم گو با اخمصاف نشست 

 این مدت که نبودم چی شده که ما وضعمون اینه؟!

ناخواسته لبخندی به جدیت او زد. این صبا با آن صبای 

ای جلویش زد. صبا دفترچهقبل از حادثه مو نمی

 ی نوشتن کرد.گذاشت و خودکارش را آماده
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که  مهدی دستانش را در هم قالب کرد: اون ماشینایی

یم سر از کرمان موتور و مدیران خودرو خریده بود

موعد تحویل داده شدن. بخاطر شرایط راکد بازار و 

طبق فرمایش جنابعالی ما فروش اقساطی تحویل 

فوری با تنفس سه ماهه گذاشتیم. همونطوری که 

شد و تو یه ای العادهحدس زده بودی استقبال فوق

اال متاسفانه پول هفته کل انبارو خالی کردیم. اما ح

ه دوباره ماشین چشم گیری تو حسابمون نیست ک

 بیاریم. 

اش ننوشته بود و هم در دفترچه صبا که هنوز یک کلمه

منتظر بود پرسید: خب تا اینجا اینا همه چیزایی بودن 

م. ی قبل تعطیالتمون پیش بینی کرده بودیکه تو جلسه

 ه؟بگو چرا حسابمون طبق انتظار دوباره پر نشد
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ی صبا هیچ آسیبی مهدی با اطمینان از این که حافظه

ندیده دلگرم شد و جواب داد: اگه بخوام تو یه کلمه 

ها افزایش اش کنم، گرونی. تمام خودروسازخالصه

قیمت بیست و سه تا سی درصدی داشتن. همونطوری 

ا نتونستیم طبق برنامه که ما با افزایش نرخ خودروه

بزنیم، بازار هدف قطعات و پیش بریم و خرید جدید 

قیمتای جدید بر نیومدن و اکثرا الستیکامونم از پس 

سفارشاشون رو کنسل کردن. اآلن عمال ما موندیمو 

 .حوضمون

ای صبا باالخره مشغول نوشتن شد. در همین لحظه تقه

بوهی کاغذ وارد ی او صبوری با انبه در خورد و با اجازه

 شد.

ی میزش اشاره ه گوشهصبا بدون بلند کردن سرش ب

 همینجا لطفا. کرد:
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ای نیست اش عمل کرد: امر دیگهصبوری طبق خواسته

 خانم مهندس؟

های روز صبا به کاغذها نگاهی انداخت: لیست قیمت

 های ماه قبلشونو برام بیارید.تمام خودروها با قیمت

پرسید: فقط ماشینای  سر تکان داد و نامطمئن

 خودمون دیگه خانم؟

 خوام.ی داخلیو هم میاشینانه، م -

های مهدی به خنده باز شد: صبوری که در را بست لب

خدا به صبوری صبر بده، باز تو اومدی قراره دهنش 

 مورد عنایت قرار بگیره.

اش وقتی هیچ واکنشی از صبا دریافت نکرد از شوخی

کرد و سعی کرد دوباره پشیمان شد. لبخندش را جمع 

کنیم، چیکار به اخلی کار نمیلحنش جدی باشد: ما که د

 اونا داری؟
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ی نوشتن کرد: یه چیزیو صبا دوباره خودکارش را آماده

ی آقای موحدی گفته خوام چک کنم. اون روز خونهمی

بودی سفارش ثبت نامی داشتیم نتونستیم سر وقت 

 تحویل بدیم؟
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خاراند: آره یه سری ماشین این چند مهدی سرش را 

دادیم که با خالی شدن انبار تحویل میهفته باید 

رسه م. این ماهم موعد کلی ثبت نامی دیگه مینتونستی

 دونم باید چیکارشون کنیم.که واقعا نمی

صبا دست از نوشتن برداشت و به مهدی خیره شد: 

و چطور چنین چیزی ممکنه؟ نگو که وقتی گفتی کل انبار

 بوده؟!تو طرح خالی کردین، منظورت واقعا کل انبار 
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ی ی لبش را جوید و سرش را به نشانهمهدی گوشه

 تایید باال و پایین کرد.

صبا که مشخص بود کالفه شده ابروهایش باال رفت: 

پس ما واسه چی تو انبار بخش رزرو داریم؟! ماشینایی 

که کل پولشون حساب شده و منتظر تحویل بودنو 

 ساطی تحویل فوری دادین رفت؟!اق

را دعوت به آرامش باال برد و او  مهدی دو دستش را

کرد: درسته، حق داری عصبانی بشی. ولی اینطوری 

نبود که دونسته و با طمع فروش بیشتر این کارو کرده 

باشیم، اشتباه شد. خودت یه لحظه شرایط اون روزای 

هفته ما رو تصور کن! با اون طرح فروشی که از سه 

 شده بود. قبلش اعالم کرده بودیم اینجا حسابی شلوغ

به اتاق خالی کنارشان خیره شد و بعد رو به صبا کرد: 

دونستن دارن چیکار ها بدون شماها اصال نمیبچه
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کنن. ما هم که همش درگیر مراسمات و عزاداری می

ای بود که تو بخش فروش بودیم. یه اشتباه احمقانه

تر از این همین که تو اون شرایط گند بزرگپیش اومد، 

 نظرم جای شکر داره.نزدیم به 

های درشت و عصبانی صبا که داشت آرام در چشم

گرفت نگاه کرد: به هر حال مسئولیت هر اتفاقی که می

بود. این مدت افتاده با منه. باید حواسم بیشتر جمع می

 ام.شرمنده

در  صبا نفس عمیقی کشید و دوباره سرش را

اش فرو کرد: بسیار خب، متوجه شدم. چیز دفترچه

 ای هم هست؟یگهد

تر شد: چند روزی در به در دنبال وام این صدایش آرام

بانک و اون بانک رفتم، همه جا تیرمون به سنگ خورد. 

گفت کردم. میپور تو حسابداری صحبت میبا حسن
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هر جوری هست باید یه پول درشتی به اینجا تزریق 

وگرنه تا دو ماه و نیم دیگه که مهلت تنفس  کنیم

گذره و اقساطمون رو بگیریم کشتیمون به طرحمون ب

 شینه.گل می

 اش را پنهان کند: یعنی چی؟سخت بود نگرانی

بهش میگم یه گزارش با جزئیات برات آماده کنه  -

ولی فعال در همین حد بدون که شاید حقوق ماه 

 بدیم.ها رو نتونیم کامل بعد بچه

هایش گشاد شد. با خودکارش شروع به ضرب چشم

ی چند صد اش کرد. اگر در تهیهی دفترچهگرفتن رو

حقوق کارکنانشان هم داشتند به مشکل  میلیون برای

خوردند، پس وضعشان خیلی بدتر از چیزی بود که می

 کرد.فکرش را می
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کرد گفت: مو ال درز مهدی انگار که با خودش فکر می

رفت. قرار بود تو بلند مدت یه سود شت نمیطرح فرو

کرد یهو اینقدر قیمتا ... کی فکرشو میتپل داشته باشیم

ترین طرح فروشمون شد سر به فلک بکشه؟ به

 ترین ضررمون.بزرگ

احتیاج داشت فکر کند. باید تمام حساب و 

های کرد و تک تک راههایشان را زیر و رو میکتاب

نمایندگی را از این منجالب  کرد تاممکن را بررسی می

ی که صبوری گوشهبیرون بکشد. رسیدها و مدارکی 

ن از میزش گذاشته بود را جلوی خودش کشید: ممنو

 تونی به کارت برگردی.توضیحاتت. می

مهدی قبل از این که از در خارج شود به سمتش 

 برگشت: راستی...
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لبخند گرمی روی صورتش نشست: همه خیلی 

 رگشتی.خوشحالیم که ب

 صبا به زور لبخند کمرنگی تحویلش داد.

 صبوری. همه به جز البته احتماال -

 چشمکی به او زد و از اتاقش خارج شد.

 

 41_پست#

 

بعد از اینکه یک اشتباه محاسباتی را چند بار تکرار 

کرد کالفه سرش را باال آورد. گردنش که کوفته شده 

اد که بود را مالش داد. نگاهش به ساعت دیواری افت

نزدیک به یک بود. اینقدر مشغول حساب و کتاب بود 

اصال متوجه گذر این چهار ساعت نشده بود. از روی که 
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بلند شد و کمی به بدنش کش و قوس داد. اش صندلی

دلش برای کار کردن تنگ شده بود ولی انتظار نداشت 

همین روز اول با چنین مشکالت کمر شکنی مواجه 

کمی هوای تازه و قدم زدن  کرد بهشود. احساس می

زده و نیم تا دو بخش نیاز دارد. از آنجایی که از دوا

زمان بود که  تعمیرات برای مشتری بسته بود، بهترین

ها پایین رفت و وارد به آنجا هم سرکشی کند. از پله

 سالن فروش شد.

 خانم سلطانی؟ -

 به سمت صدای آشنا چرخید: جانم؟

ایستاده بود با لبخند  مهرانه در حالیکه پشت کانترش

 نم رئیس.کرد: خوش برگشتین خابه او نگاه می

 سرش را تکان داد: ممنونم. خسته نباشید.
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به در پشتی سالن که به سمت انبار تعمیرات باز 

 شد اشاره کرد: آقای موحدی تشریف دارن؟می

مهرانه با شیطنت جواب داد: بله تشریف دارن، سالم 

 سونید.گرم بنده رو به ایشون بر

 صبا لبخند ریزی زد و چپ چپ نگاهش کرد.

پیش مهرانه رفت و  ه مرد جوانیدر همین لحظ

بروشوری که دستش بود را به سمت او گرفت: همین 

گیرم خانم زاهد، لطف کنید بگین برام مانیتورو می

 نصب کنن.

از سالن بیرون رفت و وارد انبار تعمیرات شد. از بین 

هایش به سمت او ای گامآقایانی که با شنیدن صد

و تسلیت گشتند و یکی در میان عرض ادب برمی

به کردند رد شد تا به انتهای سوله برسد. باالخره می
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کرد فرخ رسید که فرم پذیرش خودرویی را بررسی می

 کارها بود.و مشغول صحبت با یکی از صاف

فرخ بعد از سالم و احوالپرسی به در پشتی سوله اشاره 

محوطه به صحبتشان ادامه دهند. صبا که از  کرد تا در

اهی به تعمیرکارها انداخت که هنوز در بیرون رفت نگ

مشغول پچ پچ بودند. اخم کرد و کردند و به او نگاه می

 هایش را به هم کوبید: به کارتون برسید.دست

ها راحت شد به دنبال صبا به راه افتاد: خیالش که از آن

 افتم.دوران سربازیم می هر دفعه میای اینجا یاد

و ادامه داد: وقتی  با دیدن نگاه متعجب صبا لبخند زد

اومد و همه سربازا واسش به ر زده میکه فرمانده س

 شدیم.خط می

توانست ذوقش از این تعریف اش گرفت. نمیخنده

 فرخ را انکار کند.
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دونی اینجا فرخ روی سکوی کنار دیوار نشست: نمی

باعث خوشحالیه. کاش فرزینم یکم از تو دیدنت چقدر 

 گرفت.یاد می

سمان آبی خیره شد: نشست و به آ صبا هم کنارش

دونه اوضاع اینجا چقدر به هم آقای موحدی می

 است؟ریخته

فرخ که از برادرش شرمنده بود سرش را پایین 

دونه. جسته گریخته در شد بگم نمیانداخت: کاش می

 ولی کو گوش شنوا؟مورد همه چی پیشش گفتیم، 

ا صبا زیر لب هومی گفت: اوضاع تعمیرات چطوره؟ شم

 کنم؟که دیگه مشکلی ندارین بخوام به لیستم اضافه 

های من فرخ لبخند محوی زد: نه خدا رو شکر، بچه

ای نداریم که بخوای خودتو مثل قبل مشغولن. مسئله

 باهاش نگران کنی.
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ای حلوا روی میز در کنار هبوی عود و سینی خرما و رول

ریخته عکس نسیم با آن ربان مشکی حالش را بهم 

ی نسیم مادر و خواهرش از همه بود. از بین خانواده

ای محزون تر بودند. مابقی مهمانان با چهرهقراربی

 رفتند.گفتند و میتسلیت می

فرزین در کنار فرخ جلوی در سالن ایستاده بود و 

توجه به ردند. آمین تخس بیکمهمانان را بدرقه می

رفت راه می حضور و رفت و آمدهای مردم کنار استخر

کشید. فرزین یک چشمش به او بود و یک و سیگار می

ش به کسانی که برای خداحافظی با او دست چشم

 دادند.می
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خانه که خلوت شد فرخ گفت: من میرم پیش آمین. 

 زیاد رو به راه نیست انگار.

اه کرد که مثل مرغ سرکنده غمگین به پسرش نگ

داد و بازدمش را  زد. سر تکانقرار بود و بال بال میبی

را یکجا بیرون فرستاد. به داخل سالن که رفت آذین 

زد. دید که در آغوش مادر نسیم بلند و دلخراش زار می

کرد که اشک همه را دخترک مظلومش جوری گریه می

 درآورده بود.

اش کشید و از جایش بلند ساجده دستمال را زیر بینی

ی نههای آذین را گرفت و از پشت گوشد. شانه

. مادرتم راضی نیست تو خیسش را بوسید: بسه عزیزم

 ودتو از پا در بیاری.اینجوری خ

گلنوش ساجده را مخاطب قرار داد: مامان! اجازه بده 

 سبک بشه. شما بیا این طرف.
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 ساجده برای گلنوش پشت چشمی نازک کرد و به

آشپزخانه رفت. نغمه خواهر نسیم روی پشت آذین را 

ر گوشش پچ پچ کرد. فرزین کالفه از نوازش کرد و زی

رفت. پدر نسیم سیگار جو بوجود آمده از خانه بیرون 

رفت. جلوی او مکثی کرد و کشید و عصبی راه میمی

خوام برم سر خاک. با اتون من میآرام گفت: با اجازه

 من کاری ندارین؟

گارش را پایین آورد و با آن دست لرزانش روی سی

اش شد: خودتو جمع کن بابا جان. ی او زد و خیرهشانه

 داشته باشیم ما؟ هات چه انتظاریتو اینی، از بچه

حرفی نزد و فقط به سنگ فرش زیر پایش چشم 

 دوخت.

سیگارش را دوباره باال آورد و پکی کشید: نسیم وقتی 

اش یه خرگوش بخرم. نوجوون بود ازم خواست بر
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شتن گفت آپارتمان جای نگه دامادرش راضی نبود. می

. ولی من براش خریدم. همون روز وقتی حیوون نیست

دادم دستش گفتم حواست باشه سشو میکه داشتم قف

این حیوونه، ممکنه فرار کنه، ممکنه مریض بشه، 

ممکنه بیفته بمیره؛ بهش وابسته نشو. دل نبند. فقط 

باش. ولی ذات آدمیزاد وابستگیه. یه  باهاش خوش

فت تو خودش. سال بعد خرگوشش مرد. نسیم ر

حالش خراب شد. بهش گفتم این که فقط یه حیوون 

بینی من نیستم، ردا پس فردا یه روز پا میشی میبود. ف

بینی مادرت نیس. آدمیزاد اگر باور کنه که همه چیز می

ه سرگردون فانیه وقتی یه چیزیو از دست میده این هم

نمیشه. منم یه تیکه از قلبمو از دست دادم. ولی جز 

ای که بگم راضیم به رضای اون باال سری کار دیگهاین

 ازم برنمیاد.
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مویش که باالخره برای فرزین دستی روی سر بی

هایش شده بودند مراسم شیو کرده بود کشید. گوش

 یک در و یک دروازه.

 در این دنیا نیست پدر نسیم به او که معلوم بود اصال

 نگاه کرد: برو به کارت برس. مزاحمت نمیشم.

 حوصله گفت: با اجازه.یب

هایش بود. باالی قبر ایستاده بود و دستانش در جیب

ها چشم دوخت و باد گرم تابستانی صورتش به ستاره

را نوازش کرد. همین چهل روز پیش دور هم نشسته 

ی خندیدند. کاسهمیبودند و به شر و ورهای هم 

چشمش پر شد. سر خم کرد و به قبر تازه سنگ شده 

 ند. مازیار بدیعی.خیره ما

های ای باالخره سر خورد، پشت بندش قطرهقطره

ها و اش به لرزش افتاد. نشست و به تاجدیگر. شانه
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های پرپر شده نگاه کرد. انگشت روی سنگ زد: گل

کنم؟ چطوری ات چیکار مازیار من برای زنو بچه

 دخترتو یتیم کردم؟
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ن که خواست آمین آخرین سیگارش را کشید و همی

یاد نسیم افتاد. سیگار را خاموش  زیر پایش بیاندازد به

 ی حیاط برد.ی گوشهکرد و به سمت سطل زباله

وارد خانه شد و با دیدن فهیمه خانم که در حال شستن 

 همه رفتن؟های پیش دستی بود جلو رفت: بشقاب

فهیمه خانم با دست خیسش موهایش را زیر روسری 

 رفتن. قایم کرد: بله آقا
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ی خالی باز نگاه کرد: آذین آمین سر چرخاند و به خانه

 کجاست؟

ی آمین او را گرفته بود. به لکنت افتاد و شیر آب جذبه

 دونم آقا. فکر کنم تو اتاقشونن.را بست: نمی

خواست برود فهیمه گفت: سری تکان داد و همین که 

 تونم برم؟آقا من کارم تمام شده. می

و بعد با به یاد  ید و کمی فکر کردگیج دور خودش چرخ

خواست به اتاق آذین برود به آن سمت آوردن اینکه می

 رفت: برو هر وقت خواستی.

پشت در اتاق رسید. در زد و وارد شد. آذین روی 

زد و فس فس تختش نشسته بود و آلبومش را ورق می

کرد. آمین وسط اتاق ایستاد و گنگ به دنیای می

آمد خانه گاه کرد. کم پیش میی خواهرش ندخترانه
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ت اش وقآمد با اعضای خانوادهباشد و کمتر پیش می

 صرف کند.

دستی به موهای پس سرش کشید و به میز آرایش 

 آذین خیره شد: باالخره شر همه از سرمون کم شد.

شمان پر آبش را به او دوخت: هر فس فس کرد و چ

 تر بشه بیشتر تنها میشیم. چی دورمون خلوت

متش رفت و مقابلش ایستاد. با کف دست پیشانی س به

 او را بلند کرد: ما تنها نیستیم. ما هنوز همو داریم.

سرش را عقب کشید تا از زیر دست او آزاد شود: تو 

ت خواسخودتو قاطی ما نکن. همیشه مامان دلش می

تو هم جمعمون باشی ولی سر تو همیشه جای دیگه 

 گرم بود.
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وم را برداشت و ان او نگاه کرد. آلبی گرد و لرزبه چانه

روی زمین انداخت. کنارش روی تخت دراز کشید و 

 دست انداخت دور گردن او. 

 آذین دست و پا زد: ولم کن بابا.

خندید و موهای لخت او را بهم ریخت: زشتوک 

 بدقواره.

 اته.مهع -

اس. بدقواره با سر تایید کرد: گلنوش که قطعا بدقواره

 داد.هر پوفیوزش طالقش نمیاگه نبود که شو

سرش را از زیر بغل او بیرون کشید: برو گمشو اونور 

 آمین بوی سگ مرده میدی.

خیال خندید: مرد باید جوراب و زیر بغلش همیشه بو بی

 بده...
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 گه تو هم مردی؟میان حرفش رفت: مرد آره. ولی م

در جایش نشست و به او که پشت کرده بود نگاه کرد: 

 یستم. نامردم.نه من مرد ن

آذین دلش برای برادر سرکشش که خون نسیم را در 

کرد گرفت. گردنش را چرخاند و نگاهش شیشه می

کنم کرد. نفس لرزانی کشید و زمزمه کرد: باور نمی

 دیگه هیچ وقت قرار نیست ببینیمش.

. آذین بغضش ترکید و و بهم طوالنی نگاه کردندهر د

را در آغوش گرفت ی چشمانش پر شد. او آمین کاسه

و این بار آذین مقاومت نکرد. او هم دستانش را دور 

 هایش ادامه داد.ب کرد و با صدا به گریهبرادرش قال

فهیمه که چادرش را روی سرش انداخته بود از صدای 

. از خانه بیرون رفت و های آذین دلش ریش شدگریه

زیر لب پیش خودش غرغر کرد: هر که بامش بیشتر 
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تر. خدایا حکمتتو شکر. اونی که پول داره برفش بیش

ش نمیاد. مام اینقدر غمو غصه داره که هیچی به چشم

 که پول نداریم همه چیمون رو رواله.

فرزین از ماشینش پیاده شد و ریموت در را زد. دست 

درها بسته شوند. فهیمه سریع سالم  در جیب ایستاد تا

 کرد: سالم آقا. خسته نباشید.

گاه کرد: سالم. داری میری؟ رهمش به او نهای دبا اخم

 این وقت شب کسی میاد دنبالت یا تنها میری؟

ای زد: نه آقا تنها چیه. شوهرم میاد. لبخند دستپاچه

. گذاشتم تو یخچال. فردا ناهار فرداتونو آماده کردم

 کنین میل کنین. گرمش

 به سر تاسش دست کشید: مگه فردا نمیای؟

ود شنبه تا است. قرار بردا جمعهزده گفت: آقا فخجالت

 پنجشنبه باشم در خدمتتون.
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حواس ))آهان(( گفت. تا دم در او را همراهی کرد و بی

 وقتی سوار ماشین همسرش شد به داخل برگشت.

ی باال انداخت. طبقهنیم نگاهی به اتاق آمین در 

 هایش مثل همیشه خاموش بودند.چراغ
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د و گالب تمیز بود. هنوز بوی عووارد خانه شد. همه جا 

آمد. به طرف عکس نسیم روی میز یادبود رفت. می

های مشکی را خاموش کرد و به سمت راهرو راه شمع

ای به در زد. تقهافتاد. باید قبل خواب سری به آذین می

اتاقش زد و آرام الیش را باز کرد. با دیدن آمین و 

ته شد. آذین که در آغوشش بود دهانش انگار دوخ
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آمد که خواهر و برادر باهم ماتش برد. معموال پیش نمی

 خلوت کنند.

کردند. هر دو با چشمان غمگینشان منتظر نگاهش می

گلویش را کمی صاف کرد: اومدم ببینم آذین خوابیده یا 

 حمتون نمیشم. شب بخیر.نه. مزا

قبل گرفتن جوابش در را بست و به اتاق خودش رفت. 

ی تخت نشست. کرد و لبه هایش را عوضلباس

ید. با سرش را پایین گرفت و دور لبش را انگشت کش

ها کرد؟ به بچهاین زندگی بهم ریخته باید چه می

ها او فقط شد؟ در تمام این سالچگونه نزدیک می

د و مسئولیت تمام کارهایشان را به خرجی داده بو

 ی نسیم گذاشته بود.عهده

های آخری که در اش را برداشت و به عکسگوشی

ته بودند نگاه کرد. کیفیت عکس سفر شمال گرف
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ی نسیم نسبت به بقیه بهتر برداری گوشی او به گفته

 بود. 

به آسمان نارنجی درون عکس چشم دوخت. به 

ود. چرا نسیم را در کنار خودش که بین مهدی و فرخ ب

خودش نداشت؟ چرا بودن با او برایش اولویت 

 بیشتری نداشت؟!

نفر بود که در خط انتهایی ایستاده بود و  آخریننسیم 

داد. کنارش صبا به آنا با لبخند دوربین را نشان می

ی نسیم بود. مازیار ایستاده بود که دستش روی شانه

 فرخ. هم تک افتاده بود بین مهرانه و 

اش با مازیار در یعنی صبا هم حاال بخاطر سرسنگینی

 ؟!روز آخر مثل او عذاب وجدان داشت

ناخواسته به صبا نگاه کرد. دخترک کم سن و سال 

جمعشان. جسور و پر انرژی. اولین روز که برای 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

مصاحبه آمده بود با دیدنش یک تای ابرویش باال رفته 

اسمش را خط بود. هنوز حرف نزده بخاطر سنش روی 

زده بود. ولی مازیار اشاره کرده بود تا او اجازه دهد 

جواب دادنش به همراه آن خودش سواالت را بپرسد. 

تسلطی که در کالمش داشت باز تعجبش را 

 برانگیخت.

مازیار حق داشت بعد از بیرون رفتنش از اتاق دستی 

به پس سرش بکشد و بغرد: ولی فرزین این دختره 

این که نباید مدیر فروش بشه، باید  عجب دافی بود!

 بیاد جای من بشینه، اصال بیاد رو پای من بشینه.

های مازیار بود که اغلب نگاه طر همین حرفبخا شاید

شد. از بخت بدش نسیم خودش هم کنجکاو صبا می

گرفت، ولی خودش مطمئن بود هم معموال مچش را می

 .که نگاهش منظوردار نیست
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ی ی صبا نقطهبعد از مصاحبه همان شوخی مازیار

شروعی بود برای دل باختنش. رفیق شفیقش بعد از 

یدن دختر رویاهایش باالخره از مجردی چهل سال با د

دست شست و برای خودش آستین باال زد. هرچند که 

ها بود و مازیار همیشه تر از این حرفختصبا س

چون خواست بیبرد. دلش میاش را پیش او میگالیه

ها شود و چرا بیخیال آن همه اختالف سن و تفاوتو 

وتا چهارتا بله را بدهد. ولی صبا زرنگ بود. خوب دو د

کرد. آخرش هم نفهمید که چه شد آن همه می

 استن شد.هایش ناگهان خوخواهمخواهم نمینمی

انگشتش را روی گوشی کشید و تصویر دیگری آمد. 

از دو طرف او نسیم وسط ایستاده بود و مهرانه و صبا 

را بغل کرده بودند. به نسیم که با لبخند بزرگی 

شته بود لبخند زد. دوباره هایش را به نمایش گذادندان

دلش از حسرت پر شد. به شکلی که صبا و مهرانه را 
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نگه داشته بود نگاه کرد. انگار با  محکم در آغوشش

مادر شده های خودش نبودند که بیرفتنش فقط بچه

 در این جمع برای همه حس مادرانه داشت. بودند، او

سراغ عکس بعدی رفت که فقط صبا و مهرانه مانده 

دند. باز نگاهش ناخواسته به صبا افتاد. موهای بو

ندش بخاطر رطوبت هوا فر افتاده بود. پوستش به بل

قول مازیار که در خلوتشان مثل مردان کثیف حرف 

 زد ))مثل کون بچه(( صاف بود.می

ای کرد و احمقی نثار دوست زیر خاک خندهتک 

 ای وهای قلوهاش کرد. دیگر بیشتر از این به لبرفته

ی خمار نگاه نکرد. صورتی او و آن چشمان کشیده

به  اش را قفل کرد و روی میز انداخت.ی گوشیصفحه

پشت برگشت و باز جای خالی نسیم در ذوقش زد. 
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هایش را می خالی کشید و چشدستش را روی ملحفه

 بست. چقدر دلش برای همسرش تنگ بود.
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بود از باالی  آمین به آلبومی که روی زمین انداخته

ز بچگی خودش و آذین بود در تخت نگاه کرد. عکسی ا

 کنار مادرشان. 

ی رفتن مامان ساجده خوشحالم هیچی به اندازه -

 نکرده.

آمین یک دستش را از دور زانویش برداشت و زیر 

 اش کشید: چیکار ما داشت بدبخت؟ینیب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

بینیش. همچین میاد آذین اخم کرد: تو که نیستی. نمی

نه رو مبل بیخیال میگه چته؟ چرا اینقدر تو شیمی

میره. باید پاشم مادر همه هر روز میخودتی؟ انگار 

 براش برقصم تا راضی بشه.

آمین خندید و موهای او را ژولیده کرد: حرص نخور 

 کشی. منظور که نداره. تو به خودت نگیر.نمیبچه قد 

اش بند سرش را عقب کشید و فس فس کرد. گریه

ذارم د ولی آبریزشش نه: آمین من شاهرگ میآمده بو

ن ساجده سال مامان نشده برا بابا زن این ماما

 گیره.می

ابروهایش در هم کشیده شد: اینا دیگه چه خزعبالتیه 

بینی تو چه حالیه؟ ارو نمیکنی؟! بابکه تو بهش فکر می

 مغزت پاره سنگ برداشته؟

 م.خوام هیچکیو جای مامان ببینناراحت شد: نمی
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. تو انگار از وقت آمین کالفه از جایش بلند شد: من برم

خوابت گذشته افتادی رو دور چرت و پرت گفتن. بابا 

اینقدر قاطیه که سر کار نمیره اونوقت تو داری به 

 کنی؟ اوسکولی تو به قرآن.یمامان جدید فکر م

ی آویزان به رفتن برادرش نگاه آذین با لب و لوچه

اش را روی زانویش شد چانهکرد. در که بسته 

و قفلش  گذاشت. موبایلش را از روی پاتختی برداشت

را باز کرد. فیلم کوتاهی که امروز از سنگ قبر مادرش 

گرفته بود را استوری کرد. رویش نوشت ))چهل روز 

 است که ندارمت((.

ها باال رفت و وارد اتاقش شد. روی مبل دو از پله

نشست و یک نخ سیگار  ی بیرونی رو به پنجرهنفره

ها خیره شد و در فکر روشن کرد. به استخر و باغچه

های خواهرش در ذهنش تکرار شدند. ت. حرففرو رف
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شد؟ کرد چه میاگر واقعا پدرشان دوباره ازدواج می

ای باال انداخت. چه اهمیتی داشت؟ دش شانهبرای خو

د. تا وقتی کاری به کار او نداشتند واقعا برایش مهم نبو

کام دیگری گرفت و سعی کرد این افکار احمقانه را از 

ای خواهر ها برنگرانی ذهنش بیرون کند. شاید این

شد ولی هیچ دلیلی کوچکش منطقی محسوب می

 گیرشان کند.نداشت که او بخواهد خودش را در

ی موبایلش که روی میز گذاشته بود روشن شد. صفحه

باز کرد. نگاهی به پیامک ))بیرون میای؟(( کامیار را 

ساعت باالی صفحه انداخت که از یک شب گذشته 

او و دوستانش این ساعت تازه سر  بود. با این که برای

شد، اما امروز برایش روزی خاص با شب محسوب می

د. به نوشتن یک ))نه(( بسنده کرد و شرایطی خاص بو

 مشغول تمام کردن سیگارش شد.
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یار را دید که نوشته دوباره صفحه روشن شد و اسم کام

کن بابا پاشو بیا! زیپ شلوارتم شل کن بود: چس ن

 تفنگت آماده باشه که امشب دوتا پلنگ شکار کنیم.

ی جواب گذاشت و سرش را به نشانهپیامش را بی

د. رفیقان گرمابه و گلستانش حتی تاسف تکان دا

دانستند امروز چهلم مادرش بوده. احساس تنهایی نمی

انداخت و دود سیگارش جای چنگش را در دلش چنگ 

بیشتر سوزاند. وارد اینستاگرام شد تا کمی سرش گرم 

و خیال بیشتری سراغش نیاید. اسم شود و فکر 

 خواهرش که به عنوان اولین استوری در باالی صفحه

آمده بود توجهش را جلب کرد. آذین که اصوال فعالیتی 

ف اش نداشت. به محض باز شدن فیلم پودر صفحه

 ای بیرون داد. انگار که زخم دلش تازه شده بود.کالفه
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لباس خوابیدن جلوی کولر با گلویی گرفته که از بی

نصیبش شده بود چشم باز کرد. آفتاب تا وسط اتاقش 

اش را جمع کرد و در جایش پاهای وا شدهآمده بود. 

های تنگ شده صاف کرد و نشست. گلویش را با چشم

ر را از روی پاتختی برداشت و کولر را کنترل کول

 خاموش کرد. 

بعد از رفتن به توالت و پوشیدن تاپ و شلوارکش از 

رفت به ها پایین میاتاق بیرون رفت. همانطور که از پله

ی بزرگشان نگاه کرد. آب باغچههای ها و گلشمشاد

استخر پر بود و رویش را برگ گرفته بود. گرما که به 

هایش را بیشتر کرد. رد سرعت قدمپوست سردش خو

در سالن را باز کرد و وارد خانه شد. فرزین روی 
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اش نگاه ش نشسته بود و به گوشیی مقابلکاناپه

 کرد. در را پشت سرش بست و به سمت مبل رفت.می

زین یک پایش را روی آن یکی گذاشت و به ساعت فر

 . ظهر شمام بخیر. صحت خواب. از اولنگاه کرد: سالم

 باید دوباره بهت ادب و تربیتو یاد بدم.

دستانش را باز کرد و روی پشتی مبل گذاشت و 

 ی بلندی کشید: سالم. االن با تربیت شدم؟خمیازه

 نه مسلما؛ ولی کاچی به از هیچی. -

روی میز دراز کرد: کاچیو ول کن. ناهار  پاهایش را

 نداریم؟ زخم معده گرفتم از گرسنگی.

اونا درازتر  اهای او اشاره کرد:با چشم و ابرو به پ

 نمیشن؟ 

 کردم.شدن دریغ نمیسرش را باال داد: نه. اگه می
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اش را روی مبل انداخت و از جایش بلند شد: گوشی

ده تو گفت یه چیزایی درست کرفهیمه دیشب می

 یخچاله برم ببینم چیه گرمش کنم.

ی با تلق و تلوقی که فرزین به راه انداخت آمین جعبه

ارش را از جیبش درآورد. یک نخ برداشت و با سیگ

روی میز بود روشنش کرد. همانطور  فندک پدرش که

که در فندک را به بازی گرفته بود و مدام باز و 

رزین شد که ی فی نگاه خیرهکرد متوجهاش میبسته

کرد. دود جلوی آشپزخانه ایستاده بود و نگاهش می

 یه؟سیگارش را یکجا بیرون داد و گفت: چ

ماتش برده بود از کارهای او: چقدر پررویی آخه تو 

خوره؟ دیروزم بچه؟ یکم مراعات کنی به جایی بر می

همه آدم برداشته بودی لب استخر یه جلو چشم این
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کشیدی! اف به پاف میسیگار دستت گرفته بودی پ

 خوره.یکم شعور بد نیست. به جایی بر نمی

ون حالله به من اتصدایش باال رفت: االن برا همه

 تابو میشه؟ حروم میشه؟ رسه اَخ میشه؟می

 صدات بلندتر نمیشه؟ -

شانه باال داد و با وقاحت دوباره یک کام گرفت: زور تو 

منبر. اگه کتم نمیره. بدم میاد برا من میری باال 

اشتباست برا همه اشتباست. برا تو که پدرمیو 

.. برا هر کشه. برا مهرانه.کشی. برا باباجون که میمی

کی که دستش واسه سیگار درازه. پس نچرخ نچرخ 

آخرش پیله نکن به من. پشیمونم نکن دو ساعت 

 ومدم پایین.ا

صدای او هم باال رفت. به قدر کافی تنش و مصیبت 

ر شده بود. طاقت حرف یک الف بچه را روی سرش آوا
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دیگر نداشت: تو هنوز شاشت کف نکرده. جو بزرگی 

ر باالست؟ بیا یه دونه هم بزن گرفتتت؟ صدات چقد

 زیر گوشم؟

آذین وحشت زده و لرزان به سالن آمد. نگاهش بین 

آمین و پدرش چرخید. آمین با دیدن او دیگر ادامه 

به مشاجره نداشت ای نداد. فرزین هم که اصال عالقه

 سکوت کرد. 

وقتی دور هم نشستند دیگر هیچ کدام حرف مشترکی 

و  م اولین ناهار دسته جمعیبرای زدن نداشتند. این ه

 شان بعد از فوت نسیم.خانوادگی
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اش انداخت که نزدیک یازده را نگاهی به ساعت مچی

داد. با انگشتانش روی میز ضرب گرفته بود و نشان می

ها کندتر از داد. انگار دقیقهاختیار تکان میپایش را بی

 شماره رفتند. موبایلش را برداشت ومعمول جلو می

 گرفت.

 فرخ باالخره بعد از چند بوق برداشت: جانم مهندس؟!

ای کنارش و صندلی خالی چشمش به دیوار شیشه

فرزین افتاد: خسته نباشی. به آقای موحدی اطالع 

 داریم؟ جلسهدادی که امروز 

صدای فرخ در بین آن همه کارگر و مکانیک که مشغول 

رسید: آره تلق و تلوق بودند به زور به گوشش می

 گفتم...

کمی من و من کرد تا ادامه بدهد: به من که گفت نمیاد، 

 ریش و قیچی رو سپرد دست خودت.
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اش دست کشید و سعی کرد از صبا ناامید به پیشانی

تنها تصمیم گرفتن نترسد: اوکی، این تنها ماندن و 

 بینمت.چند دقیقه دیگه می

بود ولی با آن که خودش هم از نیامدن فرزین مطمئن 

تفاوتی او را از بیباز هم در ذوقش خورده بود و این 

دید. ظاهرا قرار نبود غیبت کبری او اش میمسئولیتیبی

به اتمام برسد تا کمی در حل این مشکالت کمک 

توانست روی خودش حساب کند فقط میحالش شود. 

 و افرادی که خودشان را در این مدت ثابت کرده بودند.

ا آب روی میز خورد. دست ی درآورد و باز کیفش مسکن

ی زرد را دراز کرد و تلفن روی میز را برداشت و دکمه

 است؟نگه داشت: خانم صبوری اتاق کنفرانس آماده

پور . آقای حسنصبوری به سرعت جواب داد: بله خانم

 و مهندس رضایی هم تشریف بردن داخل.
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ه تشکر کرد و از جایش بلند شد. کاغذها و اسنادی ک

ه چیز آماده کرده بود را مرتب کرد و مطمئن شد که هم

را گرفته است. از دفترش خارج شد و به سمت انتهای 

های آن طرف باال راهرو حرکت کرد. فرخ همزمان از پله

 اتاق کنفرانس ایستاد.آمد و جلوی در 

 لبخند زد و در را برای صبا باز نگه داشت: بفرمایید.

پور رد و وارد شد. حسنبا تکان دادن سرش تشکر ک

ه مثل همیشه کت و شلوار طوسی به تن داشت و ک

اش لم رسید و روی صندلیمرتب و موقر به نظر می

 داده بود، به سرعت ایستاد: خسته نباشید.

ی میز گذاشت و در جایش نشست. کاغذهایش را رو

ی اتاق مشغول پر کردن ماگش بود مهدی که گوشه

آورد. وقتش بود  برای صبا هم قهوه ریخت و

هایش را شروع کند اما در نبود مازیار و فرزین حرف
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رسید. احساس این جلسه زیادی خالی به نظر می

 ها هم برسند.کرد هنوز باید منتظر بماند تا آنمی

خواست به جای ادای یک زن محکم دلش می

درآوردن؛ بنشیند و زار زار برای خودش که با حوضش 

کند. نفس عمیقی کشید تا به  تنها مانده بود گریه

خودش دوباره مسلط شود. سعی کرد ذهنش را از این 

 حواشی آزاد کند. 

اش مزه کرد و سر صحبت را باز مهدی کمی از قهوه

های قابلش برداشت و صندلیکرد. چشم از لپ تاپ م

های خالی دور میز نگاهی انداخت: خب. ما طبق بررسی

ی نداریم که در اخیر متوجه شدیم که شرایط جالب

همین خصوص خانم سلطانی یه سری تصمیمات جدید 

 .اتخاذ کردن
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اش را با دست از روی پور موهای جوگندمیآقای حسن

تش نگاه کرد های زیر دساش کنار زد. به برگهپیشانی

و گفت: خانم مهندس فقط جسارتا برای تصمیمات 

 جدیدتون وضعیت مالی شرکت رو هم در نظر گرفتین؟!
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خواین اول پور حاال میمهدی لبخند زد: جناب حسن

 بذارین طرحشون رو بگن بعد...

پور نگاهی کوتاه به صبا انداخت و دوباره به حسن

قصد جسارت نداشتم، هایش چشم دوخت: گزارش

فقط چون یه مدت حضور نداشتین خواستم مطمئن 

 بشم.
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راحت  کنم. خیالتونصبا مودبانه جواب داد: خواهش می

زحمتشو  ی گذشتهباشه. با اون گزارشاتی که هفته

کشیدین برام آوردین کامال از شرایطمون مطلع شدم. 

این تصمیماتی که مهندس رضایی بهشون اشاره 

راستای حل همین مشکالت مالی پیش کردن هم در 

 هست. اومده

فرخ که عادت نداشت در چنین جلساتی شرکت کند، 

به بخش او و کارکنانش مگر زمانی که تصمیمات 

داشته شد، نگران پرسید: قراره تعدیل نیرو مربوط می

 باشیم؟

صبا به سرعت پاسخ داد: نه به هیچ وجه! اتفاقا اگه 

ره احتماال در آینده مجبور همه چیز طبق برنامه پیش ب

 شیم یه سری نیروی جدید هم بیاریم.

 پور متعجب به او خیره شدند.فرخ به همراه حسن
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هایش را روی میز در هم قالب کرد و با دستصبا 

صدایی رسا مشغول صحبت شد: خب همه از مسائلی 

ها که پیش اومده خوب اطالع داریم. افزایش قیمت

نی نبود که بگیم هیچ وقت اتفاق عجیب و دور از ذه

 انتظارش رو نداشتیم، ولی خب...

های به یکی از کاغذهای زیر دستش که لیست قیمت

ن لحاظ شده بود نگاه کرد و سرش را با جدید در آ

چ کدوم انتظار چنین افزایش یه تاسف تکان داد: هی

ای رو نداشتیم. طرح فروشی که ماه سابقهشبه و بی

ونقدر بهش امیدوار بودیم گذشته اجرا کردیم و ا

 اینطوری متاسفانه فقط باعث ضررمون میشه و...

تن پور سریع میان حرفش پرید و شروع به گشحسن

تی براش ی درسهایش کرد: ضرر که کلمهبین گزارش
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نیست خانم سلطانی، فقط سودی بهمون نمیده، یه 

 لحظه اجازه بدین...

ه صبا با آرامش کپی گزارشی که حسابدارشان ب

گشت را از کاغذهای خودش باال آورد و به دنبالش می

آن اشاره کرد: طبق محاسبات شما، سودی که قراره 

بگیریم این افزایش نرخ رو جبران  روی اقساطمون

 کنه، نه بیشتر نه کمتر.می

پور شد و به متوجه نگاه تحسین آمیز حسن

هایش خیره شد: اما این در صورتیه که ما با چشم

های فعلی انبارمون رو شارژ کنیم که برای تهمین قیم

این کار بودجه نداریم. تا ما بخوایم به همون تعداد 

ی نه سود و نه ضرر، به ضرر نتیجهخودرو بیاریم این 

 مطلق تبدیل میشه.
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پور که از نگاه مستقیم صبا کمی سختش شده حسن

بود لبخند معذبی زد: جای نگرانی نیست، قیمتا که 

و داشتن و حاال دوباره ثابت شدن. تا افزایششون ر

چند ماه دیگه که ما دوباره خرید بزنیم قطعا باالتر از 

 اینا نمیرن.

: نظر من متفاوته، حاال در ادامه تکان دادصبا سری 

بیشتر در این مورد توضیح میدم. فعال چند لحظه از 

ی بخش رزرو ضرر و زیان احتمالیمون بگذریم و درباره

 طعیمون صحبت کنیم.انبار و ضرر ق

دانست مهدی که خودش را مسئول این اشتباه می

اش فرو رفت و مشغول جویدن پوست کمی در صندلی

 شد.لبش 

توجه به او ادامه داد: در نبود ما ماشینایی صبا بی

فروخته شدن که پولشون تمام و کمال پرداخت شده 
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بود. حاال این مشتریا منتظر تحویلن و ما باید با نرخ 

دید براشون خودرو تهیه کنیم. دیرکردی که تا اون ج

گیره هم با گذشت هر ماه رقم زمان بهشون تعلق می

تر به کار این . ما باید هر چه سریعگیرتری میشهچشم

تونه به اعتبار مشتریا برسیم. آسیبی که این مسئله می

 ی زیان مالیش اهمیت داره.ما وارد کنه به اندازه
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را به سمت فرخ که کنار مهدی نشسته بود نگاهش 

تغییر مسیر داد: راستی قبل از این که مسائل دیگه رو 

هایی که خریدیم، عات و السیتکباز کنیم، در مورد قط

لطفا زحمت هماهنگیشو بکشید همه رو به انبار خارج 

 شهرمون منتقل کنن.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

خوام ولی برای چی؟ فرخ گنگ به او نگاه کرد: عذر می

اینجا مشکل جا نداریم، دو روز دیگه هم ما که 

ی خوایم اینا رو رد کنیم، فقط الکی باید کلی هزینهمی

 حمل و نقل بدیم.

ر این که دو روز دیگه قرار نیست ردشون اطبخ -

 کنیم. بفرستین انبار خارج شهر دپو شن.

پور کالفه به او یادآوری کرد: خانم سلطانی ما حسن

ی پول ید اونا تقریبا همهطبق فرمایشات شما، برای خر

پیشی که تو طرح فروش دستمون اومده بودو استفاده 

فروشیمشون کردیم. قرار بود ظرف یکی دو هفته هم ب

و یه اندک سودی روشون داشته باشیم که به گرونی 

 خوردیم و مشتریامون رو از دست دادیم.

صبا با خوشحالی جواب داد: دقیقا! میشه گفت این تنها 

 بیه که تو یک ماه اخیر واسمون افتاده!اتفاق خو
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حسابدارشان که شدیدا گیج شده بود سعی کرد 

! حساب ما بعد تر صحبت کند: خانم مهندس؟شمرده

اون خریدا تقریبا خالیه، حتی برای مخارج ماهیانه و 

سنل ممکنه به مشکل بخوریم. من امروز حقوق پر

لی خواستم پیشنهاد بدم اونا رو با همون نرخ قبمی

بفروشیم بلکه یکم پول دستمون بیاد، اون وقت شما 

 فرمایین ببریمشون دپو کنیم؟می

کرد و سر تکان می های او با دقت گوشصبا به حرف

اش نوشید تا گلویش گرم بیافتد: ی از قهوهداد. کممی

متوجه شرایط هستم. اما با خالی شدن انبار خودرو، 

ز قبل گرونی این قطعات تنها چیزایی هستن که ما ا

تونیم روشون ضررمون رو تا حدی جبران داریم و می

کنیم. به جای این که از ترس مشتری نداشتنشون و 

ط فعلی با قیمت قبلی ردشون کنیم، دپوشون شرای

کنیم. بهتون قول میدم نهایتا تا چند ماه دیگه حتی می
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قیمت هم نداشته باشیم، بازار به  اگه دوباره افزایش

تونیم روشون سود کنه و میدید عادت میهای جقیمت

 خوبی کنیم.

پور که معلوم بود هنوز متقاعد ی حسنوقتی به چهره

ت کرد ادامه داد: نگرانیتون بخاطر حساب نشده بود دق

ال بجاست اما حل میشه، تقریبا خالیمون هم کام

 خیالتون راحت.

مهدی در جایش صاف نشست. دستی در موهایش 

باالخره به حرف آمد: خب خانم سلطانی کشید و 

خواین یه سره بریم سر اصل مطلب دیگه. از می

 طرف بشن.ها کامال بری نگرانیطرحتون بگین تا همه

صبا چند کاغذ را از زیر دستش بیرون کشید و بین بقیه 

پخش کرد: توی این صفحات مشخصات دو تا 
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عرفی خودروی کامال جدید که قراره تا پایان این ماه م

 تونین ببینین.بشن رو می

هوا پرسید: بود بی زده در حال مطالعهفرخ که حیرت

 چطور تونستی اینا رو گیر بیاری؟

خودش این کار را کرده با افتخار جواب گار که مهدی ان

داد: خانم سلطانی چند روز اخیر انقد با شرکت مادر 

مراودات داشتن و به قول معروف ریش گرو گذاشتن تا 

 تمون به اینا برسه.دس

صبا لبخند کم رنگی زد: البته اعتبار باالی نمایندگی ما 

کار  تاثیر نبود. خیلیو محبوبیتمون تو بازار هم بی

سختی نبود که متقاعدشون کنم اگه ما اولین شو روم 

 این خودروهاشون رو برگزار کنیم النچ خیلی موفقی

 کنن.پیدا می
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موبایلش که روی میز و کنار  یدر همین لحظه صفحه

کاغذهایش قرار داشت روشن شد و بدون صدا و ویبره 

المت شروع به زنگ خوردن کرد. نام مرجان را دید و ع

قرمز ریجکت را زد. چند لحظه فکر کرد تا یادش بیاید 

گفت: خالصه قرار شده ما اولین نمایندگی چه می

 فرستن. ا رو براش میباشیم که این ماشین

لبخند دندان نمایی زد: واقعا عالیه. بازار تکراری  فرخ

ی ماشین جدیده. این دو مدل احتماال ما اآلن تشنه

 حسابی بترکونن.

تی به لبش کشید: قبل این که خوشحالی ور دسپحسن

کنیم باید بپرسم ما که نقدینگی نداریم، چطور قراره 

 اینا رو بیاریم؟
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دوباره  ی موبایلشقبل این که جواب بدهد صفحه

روشن شد. با دیدن پیامک ))بهم زنگ بزن(( مرجان 

کمی نگران شد. البد کارش مربوط به آنا بود که در 

زنگ زده بود. صدای نامفهوم ساعت کاری به او 

اختیار جواب داد: پور او را از فکر بیرون کشید. بیحسن

 جان؟

پور کمی چشمش را نازک کرد و دوباره پرسید: حسن

اشون قراره چه کنیم؟ ای هزینهعرض کردم بر

 اسپانسر پیدا کردین؟

اختیار پایش را زیر میز شروع به تکان دادن کرد: نه بی

خوام هر چی سود نیست. نمی اسپانسری در کار

بلغی کنیمو دو دستی تقدیم یکی دیگه کنم. یه ممی

قراره از جایی به دستمون برسه. هنوز مقدار دقیقش 
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ی خب باید به اندازه مشخص نیست که بگم، ولی

 کافی برای اجرای این طرح و مخارج فعلیمون باشه.

توجه به این مسائل کاغذهای مربوط به یکی از فرخ بی

ونیم دو خودرو را باال آورد: این... از این مدل هر چی بت

 بیاریم کمه، مطمئنم رو هوا میره.

ای کرد: اینطور که بوش میاد اولیشم مهدی تک خنده

 بری.خودت می

های پور که با آن جواب صبا تنها عالمت سوالحسن

بیشتری در ذهنش ایجاد شده بود قصد داشت چیز 

 دیگری بپرسد. 

ق در بررسی مشخصات فنی رخ که غرصبا به ف

خودروهای جدید بود نیم نگاهی انداخت و رو به 

تر براتون حسابدارشان کرد: حاال بعدا جریانشو دقیق

 توضیح میدم.
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پور آمد. سرش را تکان داد و ار دست حسنحساب ک

این منبع مالی نامشخص را به وقتی دیگر  پیگیری

ر حدی هست که موکول کرد. فقط آرام پرسید: یعنی د

 یه تعداد مناسبی از این ماشینای جدید بتونیم بیاریم؟

لبخندی پیروزمندانه روی صورت مهدی نشست: آقای 

سلطانی که پور باورتون نمیشه! این خانم حسن

بینی، تونسته تو این شرایط بازار شرکت مادرو قانع می

 کنه فقط سی درصد مبلغو موقع تحویل بگیرن!

خ هم کاغذهایش گرد شد. حتی فر پورهای حسنچشم

 را پایین گذاشت و ناباور به صبا خیره شد.

صبا آرام گفت: البته من سعی داشتم مثل چند سال 

 ا رو سی درصد اوکی دادن.پیش کال امانی بگیرم، نهایت
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مهدی نزدیک گوش فرخ پچ پچ کرد: فرخ حواست 

پور داره میره فکشو یادش نره از رو باشه این حسن

 برداره.زمین 

های مصنوعی فرخ به خنده افتاد و سعی کرد با سرفه

ی محکم پشتش زد و پنهانش کند. مهدی چند ضربه

 بطری آب معدنی جلویش را برایش باز کرد.

پور نقش آمیز روی صورت حسن لبخندی تحسین

 بسته بود: واقعا کارتون حرف نداره خانم سلطانی.

وبیت نمایندگی صبا دوباره گفت: البته اعتبار و محب

 واقعا...

مهدی حرفش را قطع کرد: مهندس لطفا این حرفا رو 

 تو یه جمعی بزنین که من توش نباشم.

من موقع صحبتاشون پور کرد و ادامه داد: رو به حسن

ی مار بودم. اعتبار و محبوبیت و این حرفا چیه، مهره
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کردن که اونا دارن ایشون. اونجا یه جوری صحبت می

 اینطوری خیلی هم داره به نفعشون میشه!فکر کردن 

 :�🌺�دوپرنده ی بی سرزمین
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رنگی زد. در همین لحظه دوباره  صبا لبخند کم

به زنگ زدن کرد و اسم مرجان  صدا شروعموبایلش بی

روی صفحه آمد. نگرانی جایگزین لبخندش شد. مجدد 

ریجکت کرد و تصمیم گرفت پیامی برایش بدهد تا از 

 مطلع شود. کارش

پور باز از او سوالی قبل از این که چیزی بنویسد حسن

 رسن؟پرسید: کی این ماشینا به دستمون می

کند: حدود ده ی موبایلش را خاموش مجبور شد صفحه

برای شو روم و تست درایو  روز دیگه چندتا نمونه
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تحویلمون میدن. دو هفته بعد از اونم انبارمون باید پر 

 از اینا بشه.

پور سر تکان داد: خیلی خوبه. با این وضع برای حسن

حدود سه چهار هفته دیگه ما فروشمونو کردیمو 

 باالخره از این بحران هم رد شدیم.

 من کرد و سرش را خاراند: نه دقیقا. مهدی من و

 پور پرسشگرانه به او نگاه کرد: پس چی؟حسن

مهدی شانه باال انداخت و رو به صبا کرد: من خودم 

خیلی با این بخش انتهایی طرح خانم سلطانی موافق 

 یستم ولی نظر ایشون اینه که فعال نفروشیم.ن

من ی تایید تکان داد: درسته. صبا سرش را به نشانه

ی فروشمونو یکی دو ماهی عقب خوام برنامهمی

 بندازم.
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فهمید گیج پرسید: آخه فرخ که معنی این کار را نمی

ور درنمیاد. اولین نمایندگی برای چی؟ اصال با عقل ج

تو  کنیم ولیباشیم که دوتا ماشین جدیدو ریویل می

 فروش آخری بشیم؟!

ای این ی حرف او را گرفت: اصال چرپور هم ادامهحسن

کنه؟ اگه بهشون کار به کنار، شرکت مادر مگه قبول می

تونیم چنین کاری قول یه النچ عالی رو دادین چطور می

 کنیم؟

. با این همه سوالی که از جایش نشست صبا صاف در

اشان بیشتر حال و هوای ی کاریشد جلسهاو می

ی بازجویی گرفته بود. اگر فرزین جلسه

گذاشت و برای کارش کنار میاش را مسئولیتیبی

شد حاال اینقدر احساس دست تنها بودن حاضر می

اش نظم دهد تا به کرد. سعی کرد به ذهن آشفتهنمی
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ای ارائه االت افراد مقابلش پاسخ قانع کنندهتمام سو

کند: برای چطورش باید بگم اونا که سی درصد 

م گیرن و مابقی رو هم چک میدیپولشون رو می

کنیم ای که واسشون میا تبلیغات گستردهبهشون. ب

روز ریویل کافیه بیان و جمعیت رو ببینن تا خیالشون از 

ز اون کاری با ما بابت النچ هم راحت بشه. دیگه بعد ا

است، گرونی. من تقریبا ندارن. برای چرا هم ساده

 مطمئنم یه افزایش قیمت دیگه هم قراره داشته باشیم.

آخه همین اآلنشم قیمتا کلی باال  فرخ با او مخالفت کرد:

 رفتن. دیگه از این باالتر که نمیرن، میرن؟

هایی که حاضر کرده صبا سر تکان داد و لیست قیمت

را نشان داد: احتمالش زیاده که برن. به افزایش بود 

اش کنید ودروهای داخلی نگاه کنین و مقایسهنرخ خ

 با...
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خورد صحبتش را ای که به در اتاق کنفرانس با چند تقه

قطع کرد و رو به در کرد. صبوری آرام سرش را داخل 

آورد: شرمنده خانم سلطانی، یه خانم محمدزاده نامی 

اتون کار دارن. عرض کردم تو تماس گرفتن باه

 اید، گفتن فوریه.جلسه

صبا به سرعت از جایش بلند شد و رو به جمع کرد: 

 چند لحظه اگه ممکنه منو ببخشید.

خارج شد و به سمت دفترش رفت. اگر تا این از اتاق 

حد کارش واجب بود که به دفترش زنگ زده، قطعا 

ا به های تند خودش رمشکلی پیش آمده بود. با قدم

 تلفن رساند و گوشی را برداشت: چی شده مرجان؟
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ی مرجان در گوشش پیچید: کجایی تو صدای کالفه

 کنی؟صبا؟ چرا زنگامو ریجکت می

تپید. نگرانی در صدایش موج بش تند و محکم میقل

 زد: آنا چیزی شده؟می

مرجان که متوجه پریشان حالی او شد سریع جواب 

 ، هیچیش نشده خیالت راحت.داد: نه آنا خوبه

نفس راحتی کشید: پس چی شده؟ من تو جلسه بودم 

 تونستم صحبت کنم.نمی

معلما صبا از آموزشگاه بهم زنگ زدن، یکی از  -

تونه بیاد، گفتن من براش مشکل پیش اومده نمی

 برم جاش کالسش کنسل نشه.

 اش دست کشید: خب؟به پیشانی

اره دیگه! پاشو بیا مرجان با آشفتگی جواب داد: خب ند

 من باید برم سر کار!آنا رو بگیر 
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های صبا گرد شد: اونا گفتن بری تو چرا قبول چشم

 گفتی کار داری!کردی؟ خب می

رجان با عصبانیت غرید: صبا جان فکر کنم باید یادت م

ات نیستم! زندگی و خرج و بندازم، من پرستار بچه

 که... تونم از کار خودم بزنممخارج دارم! نمی

ام حرفش را قطع کرد: مرجان من اآلن وسط جلسه

 کجا پا شم بیام آخه؟!

دونم صبا! فقط مرجان نفسش را با صدا بیرون داد: نمی

کری بکن زودتر، من نیم ساعت دیگه باید سر یه ف

 کالس باشم.

ای سکوت کرد تا فکرش کمی کار کند: صبا لحظه

تونه بیاد آنا باشه، صبر کن زنگ بزنم ببینم مامانم می

 رو چند ساعت نگه داره.
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صدای پوزخند مرجان از گوشی تلفن آمد: به نظرم با 

ی کنی. هر کاراین کار فقط وقت جفتمونو تلف می

 کنی فقط عجله کن لطفا.می

ی پونه را گرفت. تلفن را قطع کرد و با موبایلش شماره

داد. خورد و جواب نمیطبق انتظارش فقط بوق می

شد که روی آخرین بوق برداشت: الو ید میداشت ناام

 مامان؟

ای طول کشید. انگار که تا جواب بدهد چند لحظه

ش تمام خواست حرفمشغول صحبت با کسی بود و می

 شود بعد گوشی را کنار گوشش بگذارد: جونم صبا؟

ی چند زن را از سمت پونه شنید. پوف صدای خنده

گ خورده ای کشید و حدس زد که تیرش به سنکالفه

 باشد: سالم. کجایی؟

 با دوستام داریم میریم استخر. -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

گفت. فقط وقتش را با این تماس مرجان درست می

دانست اگر از پونه کمک بخواهد میتلف کرده بود. 

زد: گیرد. کالفگی در صدایش موج میجواب منفی می

باشه پس. یه کاری داشتم که با این وضع کنسله. 

 خوش بگذره بهتون.

های دوستانش بود با بیخیالی هنوز درگیر حرف ر کهانگا

 جواب داد: قربونت. فعال.

رش عصبی تماسش را قطع کرد. حتی از او نپرسید کا

چه بوده که زنگ زده. همه مادر داشتند و او هم مادر 

داشت. سعی کرد فکر کند دیگر چه کسی را دارد که 

بتواند ازشان کمک بخواد. وقتی هیچ اسمی به ذهنش 

نرسید احساس تنهایی و درماندگی کرد. موبایلش را 

در دستش محکم فشار داد و به سمت اتاق کنفرانس 

 رفت.
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های کنجکاو همکارانش مقابل نگاه در را باز کرد و در

خوام من یه اش ایستاد: واقعا معذرت میکنار صندلی

مشکل خانوادگی برام پیش اومده مجبورم اآلن از 

 خدمتتون مرخص شم.

پور سرش را تکان داد و مودبانه گفت: اشکالی نحس

امون رو نداره خانم مهندس. انشاهلل که خیره. جلسه

 ه بدیم.تونیم بعدا هم اداممی

کرد صبا تشکر کرد و همینطور که وسایلش را جمع می

جواب داد: البته خوشبختانه در مورد بیشتر مسائل 

ه تونستیم صحبت کنیم. دیگه فقط مونده بود به ی

 سری جزئیات بپردازیم.
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کرد های زیر دستش را جمع میوقتی داشت برگه

خیره ماند تا ای به کاغذها ناگهان ایستاد. چند ثانیه

اش همه چیز را پردازش کند. ذهن شلوغ و آشفته

نگاهی به مهدی انداخت که با تعجب او را زیر نظر 

قرار داشت: جناب رضایی شما که در جریان همه چیز 

دارید، میشه ازتون خواهش کنم زحمت بقیه مسائل رو 

 ی مجزا نمونه؟بکشید که دیگه نیازی به یه جلسه

ی تایید ئنی زد و سرش را به نشانهمهدی لبخند نامطم

 تکان داد: البته. خیالتون راحت باشه.

صبا لبخند کم رنگی تحویلش داد. چند کاغذ و گزارش 

دست چین کرد و به  ی جلسه بود راکه برای ادامه

 سمت او گرفت: خیلی متشکرم.

کیفش را برداشت و رو به فرخ کرد: راستی سالم بنده 

رسونید و ازشون تشکر کنید رو هم به جناب موحدی ب
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که تو این شرایط سخت هوامون رو دارن و تنهامون 

 ذارن!نمی

زده سرش را پایین انداخت و زیر لب فرخ خجالت

 گفت: شرمنده واقعا.

اش انداخت. آنقدر عجله باره نگاهی به میز و صندلیود

کرد چیزی را برنداشته داشت و آشفته بود که حس می

خداحافظی و مجددا عذرخواهی کرد و از است. از جمع 

 اتاق کنفرانس خارج شد.

رفت که مهدی به ها میهای تند به سمت پلهبا قدم

 سرعت خودش را به او رساند: صبا!

خواهد به او گوشزد کند جله داشت که ببیشتر از آن ع

در محیط کار چه صدایش بزند. ایستاد و به سمتش 

 برگشت.

 شده؟ مهدی نگران پرسید: چیزی
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چیز خاصی نیست، واسه دوستم که مراقب آناست  -

 کار پیش اومده باید سریع برم خونه.

دونه واسه مهدی آهانی گفت و پرسید: فرخ هنوز نمی

ات واسه گسترش باشه. برنامهچی گفتی تو این جلسه 

 خدماتو هم خودم بگم بهشون؟

کالفه نفسش را بیرون داد: این که خیلی حرف و بحث 

 ار خودم بعدا میگم.داره. بذ

به نوک کفشش خیره شد و انگار که با خودش فکر 

کرد زیر لب آرام غر زد: لعنتی حواسم به این نبود. می

 ی دیگه بذاریم.آخرشم باید یه جلسه

 ای نداری؟باره به مهدی نگاه کرد: کار دیگهود

ای مکث کرد و بعد آرام گفت: مشخصه مهدی لحظه

ریختی، ولی اگه از فرزین  چقدر عجله داری و به هم
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کنی؟ ی یه پول میناراحتی چرا داداششو تو جمع سکه

 مسئولیتی اون به فرخ بدبخت چه ربطی داره؟بی

دامه داد: برو حاال دلش که با گفتن این حرف آرام شد ا

 کنم.بقیه جلسه رو هندل میبه سالمت. من 

به سرعت از ساختمان خارج شد و به پارکینگ رفت. 

جان پیام داد ))دارم میام(( و سوار ماشینش شد. به مر

در مسیر خانه پایش روی گاز بود و خودش هم درگیر 

کرد. اش فکر میکسیذهن شلوغش. به تنهایی و بی

توانست رویش حسابی هیچ وقت نمیبه مادرش که 

باز کند. به فرزین که در این شرایط بحرانی تکانی به 

هایش فراری ولیتداد و همچنان از مسئخودش نمی

ی آخر بار فرخ کرده بود و بود. به حرفی که لحظه

اش از گفتن آن. و به آنایی که این روزها پشیمانی

 شده بود. اشی آشیل زندگیبیشتر از هر موقعی پاشنه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 

 54_پست#

 

هنوز کلیدش در قفل نچرخیده بود که مرجان در را باز 

گفتم نیم  کرد. طلبکار تماشایش کرد: کجایی تو؟ خوبه

ساعت دیگه باید اونجا باشم. به قرآن صبا برم اونجا 

زنم دهنتو سرویس بگن باال چشمت ابروئه زنگ می

 کنم. می

ی کفشش را هنوز پر از استرس بود و تازه یک لنگه

کرده بودم که امروز درآورده بود: من بهت تاکید 

 شعوری که اینجوری کشیدیم خونه.ام. خیلی بیجلسه

او را کنار زد: بیا برو گمشو. منو کرده لَلِ  با دست

 اش. بچه
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کنار در ایستاد و به او نگاه کرد که سوار آسانسور 

 شد: بیا با ماشین من برو.می

ه اگه یه ه با ماشین تو برم کچپ چپ نگاهش کرد: آر

هامو بفروشم خرج خط افتاد روش برم جفت کلیه

 ماشینت کنم.

آنا روی مبل مخصوصش بعد رفتن او وارد خانه شد. 

خورد به نشسته بود و همانطور که از شیشه شیرش می

 کرد. اش نگاه میی تلویزیون و آهنگ کودکانهصفحه

وسید: سالم اش را بگرد صورتی کنارش نشست و لپ

 عشق مامان.

آنا با انگشت اشاره به صفحه تلویزیون اشاره کرد و 

را بزرگ هایش انگار که کشف بزرگی کرده باشد چشم

 کرد: با با. با با.
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صبا گیج به سمت تلویزیون چرخید. موزیک ویدویی 

اش پسر جوانی بود و کودکی شد که خوانندهپخش می

خواند. دلش گرفت. یرا بغل کرده بود و همراه با او م

دستش ناخوداگاه با ترحم روی سر آنا نشست. دخترک 

که آنا  کردفهمید و او چه ساده فکر میپدری را میبی

 است! فقط یک بچه

هایش را درآورده بود و به آشپزخانه رفت تا تازه لباس

غذایی برای ناهارش درست کند که موبایلش زنگ 

ی شیرش را در یشهخورد. نگاهی به آنا انداخت که ش

کرد. لبخند زد به احساسات دهان عروسکش می

ی دخترک. تلفنش را برداشت و کنار گوشش مادرانه

 جانم؟ گذاشت:
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ی گوشش را لرزاند: زهرمار و صدای آن طرف خط پرده

جانم. صبا دعا کن من دیگه تورو نبینیم. مثل گوشت 

 کنم.قربونی با ساطور ریز ریزت می

: به من چه خب؟ ترافیک صدا بیرون داداش را بیخنده

 بود.

صدای مرجان باالتر رفت: زر نزن. من خودم یه عمر 

اگه تو اون موبایل کوفتیتو زودتر ذغال فروش بودم. 

 افتادم.داشتی من اینجوری تو هچل نمیبرمی

هدف باز کرد و داخلش را چک کرد: در یخچال را بی

 میدم بهت.خیلی خب حاال. من پول کالس امروزتو 

پوالتو بذار جلو آینه دو برابر بشن. خجالت  -

کشی اون چرکای کف دستتو هی به رخ من نمی

 کشی؟می

 : باشه. بیا شام اینجا از دلت در بیارم.خندید
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. الزم نکرده. بابامو زن بابام خونه دل نگرانمن -

میرم خونه که مونس جون به نبودم عادت نکنه 

برو پی کارت  زیادی خوش خوشانش بشه. تو هم

 االن شارژم تموم میشه. خداحافظ.

لبخندی زد و گوشی را روی میز گذاشت و دوباره سر 

ی غذا درست کردن نداشت. حوصلهیخچال برگشت. 

هندوانه را درآورد و کنارش پنیر هم گذاشت. این چند 

وقت اکثرا غذایش همین چیزها بود. دست و دلش به 

چقدر اشتها و ولع  رفت. آدم تنها مگرکار کردن نمی

دارد که بخواهد برای خودش آستین باال بزند و غذا 

شد و تدارک ببیند؟ همین که شکمش سیر می

 توانست روی دو پایش حرکت کند کافی بود. می

بعد از اینکه کمی دل ضعفی گرفت جلوی آنا نشست و 

به بازی کردنش نگاه کرد. دل آشوبه داشت. بر عکس 
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دانست داد خودش نمیان میاطمینانی که به دیگر

تصمیمات جدیدش تا چه حد برد دارند. اگر خانه را 

کرد جواب یفروخت و برعکس سود کردن ضرر ممی

داد؟ پدر و مادر مازیار چه واکنشی بقیه را چگونه می

ی خودسرشان که بدون دادند به عروس بیوهنشان می

 زد؟!هایی میمشورت دست به همچین ریسک
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ای کشید و یکی از اسباب آنا جیغ هیجان زده

هایش را پرت کرد. چرتش پرید و از فکر و خیال بازی

ترک را ناگهان بغل کرد و زیر گلویش بیرون آمد. دخ

پوف کرد: بخورمت پاندا کوچولو؟ آره؟ نمیگی مامانم 

 کنه؟سکته می
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آنا از خنده ریسه رفت و پاهایش را در هوا تکان داد تا 

. او را رها کرد و او آزاد شود. اذیتش نکرد از دست

با دست ماساژ داد. فردا حتما باید  گردن دردناکش را

 رفت.راپی میبرای فیزیوت

آنا را به حمام برد. دخترک خسته و هالک همانطور که 

ی شیر و با آن روی تخت دراز کشیده بود با یک شیشه

هایش کم کم مَل دست شست پایش را گرفت. چشم

ل شدند و خواب او را ربود. صبا با لبخند با همان مَ

پوش و موهای خیس نشسته بود و به ی تنحوله

کرد. اگر هنوز هم مازیاری بود نگاه میتصویر زیبای او 

آورد تا این رفت و او را به اینجا میحتما بدو بدو می

صحنه را با او به اشتراک بگذارد. نفسش را یکجا 

ی سشوار بلند شد. نه حوصله بیرون داد و از جایش

کشیدن داشت و نه لباس پوشیدن. پیراهن بلندی از 

یر به تن کرد. مثل کشو درآورد و بدون پوشیدن لباس ز
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رفت. یک روح سرگردان میان سالن خانه راه می

هایی بود که تنهایی از پس امشب از آن شب

هایى که دقیقه به آمد. از همان شبگذراندنش برنمی

 ایستاد.رو به روى پنجره مىدقیقه 

اش را چک کرد که کتری برقی را روشن کرد. گوشى

د! ناگهان انگار اش تمام شده باشمبادا شارژ باتری

یادش افتاد دیگر کسی نیست که به او زنگ بزند و 

بگوید که ))امشب دیرتر میام((. لبانش را روى هم 

تازه به فشار داد تا صدایش درِ دنیا را نلرزاند و دخترک 

 خواب رفته بیدار نشود.

ی باز دور خودش چرخید و باز خودش را پشت پنجره

های خلوت با اندک ماشینسالن دید که به خیابان 

کرد. دستش را روی کردند نگاه میلوکسی که عبور می

کرد و انگار دیگر با او قلبش فشرد. اینجا کمی درد می
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اما او به خواست کنده شود نسبتى نداشت. انگار مى

اش داشته بود. حاال وقتش بود. حاال که هم اجبار نگه

فته بودند. دنیا هم خودش تمام تعلقاتش را از او گر

ی بدون آمد؟ خانهی بدون مازیار به چکارش میخانه

 عشق که اسمش خانه نبود، ویرانه بود.

چرخید. گوشی را از روی میز برداشت و خاموش کرد، 

ریخت، پاى پنجره ایستاد و نگاه آب کتری را در سینک 

 ها.سردش را دوخت به نیامدن

خت. فردا نیم نگاهی به قاب عکس مازیار روی میز اندا

کرد. باید به قلب و های او را جمع میحتما عکس

فهماند که کسی که رفته است دیگر مغزش می

گردد. مرگ مازیار که به معنی مرگ او نبود. باید برنمی

نظر بقیه قوی بود پیش خودش هم همانطور که در 

 شد.قوی می
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از بنگاه معامالت ملکی چند مرد آمده بودند و خانه را 

کردند. آنا سفت به گردن او چسبیده بود. ز میبراندا

های غریبه زیاد بود. شالش تا حد ترس او از آدم

ممکن عقب رفته بود و به سرش چسبیده بود. با دست 

نبال مردان که به اتاق آزادش شال را نگه داشت و د

ها خریدارانه به رفتند رفت. دید که یکی از آنخواب می

به دیوار کوبیده بودند اش که تابلوی عکس عروسی

نگاه کرد و بعد زیر چشمی او را پایید. انگار بودن آنا در 

آغوشش از ابهتش کم کرده بود که مرد به خودش 

 اجازه داد که نگاهش هرز بپرد.
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م کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت: این اتاق بیست خا

و هشت متره. مستر هست و کمد دیواری نداره. فکر 

 کنم چیز بیشتری برا دیدن وجود داشته باشه. نمی

هر سه مرد با تعجب به سمتش برگشتند. مطمئن بود 

اش آنقدر آورد چهرهبا آن فشاری که آنا به شالش می

اند. او یک جوک ساخته هایش ازمضحک شده که اخم

به بیرون اشاره کرد و مردها سعی کردند با رعایت ادب 

یگری در سالن و آشپزخانه از کنارش عبور کنند. چرخ د

وقت و زدند و در نهایت رفتند. یک هفته بود که بی

اش را تماشا آمدند و خانه و زندگیساعت مردم می

م و بعد دهیگفتند اطالع میکردند و در آخر هم میمی

شد. شاید هم حق داشتند، دیگر خبری ازشان نمی

را چون او نه حاضر به معاوضه بود و نه بخشی از پول 

کرد. پرداخت این وجه به صورت چک و ملک قبول می

 آن هم به صورت نقد کمی سخت شده بود.
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از دست فرزین حسابی عصبی بود. شاید اگر او بود 

او راه حل دیگری  شد. شایدمجبور به فروش خانه نمی

های صبا زیر فشار کار له داد و شانهپیشنهاد می

 شد.نمی

مرخصی اجباری داده بود. مرجان امروز را به خودش 

سر کار بود. پونه معلوم نبود کجاست. هر دو باری که با 

ی افرا و او تماس گرفت ریجکت کرده بود. حوصله

 زد.ها رو بیندازنش را هم نداشت که بخواهد به آن

روی تخت دراز کشیده بود و آنا هم روی زمین با 

زنگ کرد. موبایلش های آرایش او بازی میوسیله

خورد. با تعجب به ساعت که سه بعد از ظهر بود نگاه 

اش را باال آورد. خواهر مازیار بود که کرد و گوشی

تماس تصویری گرفته بود. در جایش نشست و دستی 

 بعد تماس را جواب داد. روی موهای نامرتبش کشید و 
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خواهر مازیار با دیدن او لبخند غمگینی زد: سالم صبا 

 اگه بدموقع زنگ زدیم. جان. خوبی؟ ببخش

لبخندش را متقابال جواب داد: سالم عزیزم. من خوبم. 

 شماها خوبین؟

نگاه خواهر مازیار به گردنبند طبی او افتاد: خیلی منو 

بزنیم، بابا  احمد تحمل کردیم که دیرتر بهت زنگ

 گفت شرایط روحی خوبی نداشتی. االن بهتری؟می

: خوبم. لطف ای از موهایش را پشت گوشش زددسته

 کردین عزیزم. من انتظاری نداشتم.

از پشت سارا، احمد ظاهر شد. یک دستش را باال آورد: 

 سالم صبا. خوبی؟

هایش شباهت زیادی به به برادر مازیار نگاه کرد. چشم

و مچاله شد، آنقدر که حس  شتند. دلش تنگمازیار دا

 گرفت. درد
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حرف آمد: صبا جواب احمد را داد و بعد دوباره سارا به 

 جون؟ آنا بیدار نیست ببینیمش؟

ها بیشتر دلتنگ آنا باشند تا زد که آنحدس می

خودش. گوشی را با خودش به پایین برد و جلوی آنا 

خترک او را ))بابا(( داد و دنگه داشت. احمد آنا را ناز می

اش زیاد شد که از تصویر کرد. سارا آنقدر گریهصدا می

بعد از گفتن چند جمله از مادر و خارج شد. احمد هم 

 دختر خداحافظی کرد و باالخره تماس قطع شد. 

ها تکیه اش را به آنزانوانش را در آغوش گرفت و چانه

اش متنفر بود. دلش ی زندگیداد. از این نقطه

خواست یا به عقب برگردد یا به آینده برود. هر کجا یم

ود که برود ولی اینجایی که هست نباشد. جایی بر

های اطرافیانش بغض پشت تمام احوال پرسی

ی نخوابیده باشد. جایی که دخترکش اینگونه در چهره
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هر مردی به دنبال پدرش نگردد. جایی که خودش 

 بچسباند و هایای داشته باشد که رویش پیشانی شانه

اش های گریه کند تا سبک شود. از اینجای زندگی

ی عقب و جلو داشت بیزار بود. کاش زندگی هم دکمه

 شد.تا زودتر از این مسیر کذایی رد می
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به معنی درماندگی و « استیصال»ای هست به نام واژه

شود، و حاال هم تعریف می« از بیخ کندن»بیچارگی، 

 در همین نقطه ایستاده بود. صبا دقیقا

در سالن خالی خانه چرخید. کف دستانش را روی 

وان مقاومت نداشت. صورتش گذاشت. دیگر ت

اش هایش راه افتادند و کمی بعد صدای گریهاشک
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ی روز اولی که با چشمان بسته یکسره شد. خاطره

همراه با مازیار به این خانه آمد در سرش نقش بست. 

دور چشمش باز کرد، نور زیاد خانه  وقتی شال را از

و او « ات خوش اومدی عشقمبه خونه»چشمش را زد. 

شی کشیده بود و در آغوش او پریده بود. چه جیغ بنف

صدای مازیار در گوشش تکرار شد. به عقب برگشت. 

همه چیز درست مثل همان روز بود. خانه خالی بود و 

ز خودش درست همان جایی ایستاده بود که آن رو

ایستاده بود. ولی امروز دیگر مازیار پشتش نبود و 

کرد. اش احساس نمیگرمی دستانش را روی سرشانه

سرپناه. نفس به جایش تا دلت بخواهد تنها بود و بی

کرد. دست به گلو اش مینفس زد. بغض داشت خفه

رحمی به جای جای خانه سرک کشید. گرفت و باز با بی

با چنان ولعی همه جا کرد. انگار داشت طواف می

بیند. چرخید که انگار بار اولش است که آنجا را میمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ک ساعت دیگر کلید خانه را تحویل باید تا کمتر از ی

داد. این آخرین دیدار بود. بعد از این اینجا بنگاه می

 «.ی مردمخانه»شد فقط می

صدای مازیار، خاطراتش، حس بودنش همه و همه به 

ها جلوی بودند. آخرش مثل دیوانهمغزش هجوم آورده 

د و نفس مرتعشش را پنجره ایستاد و به خیابان زل ز

دنبال یک دیوار کوتاه گشت. باید یک مقصر  بیرون داد.

اش، و چه کسی بهتر از کرد برای فروش خانهپیدا می

فرزین که با نبودنش او را به سمت این تصمیم 

 عجوالنه سوق داد.

ب تارش نگه داشت. باز آ موبایلش را جلوی چشمان

 اش را باال کشید و به دنبال نام موحدی گشت.بینی

های کشدار گوش کرد و به بوق ی تماس را لمسدکمه

 سپرد. 
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بعد از گذشت بوق پنجم صدای بم و خش دار او در 

 گوشش نشست: الو؟ صبا؟

هایش را روی هم گذاشت تا نفسی عمیقی کشید. پلک

  به خودش مسلط شود: سالم.

 رسید: سالم. خوبی؟!فرزین کامال نگران به نظر می

 بینمت.خوام بصدایش از فرط گریه مخ شده بود: می

هوشیارتر شد انگار: اتفاقی افتاده؟! صدات چرا 

 اینجوریه؟ گریه کردی؟ 

سعی کرد به خودش مسلط شود: چیزی نیست. یکم 

 تونی بیای یه جا صحبت کنیم؟دلتنگ مازیار بودم. می

د و بعد او آرام گفت: ببین صبا جان اگر کوت شکمی س

کنم بهتر باشه که در مورد نمایندگی هست فکر می

بعدا حرف بزنیم. من االن شرایط فکر کردن به اینجور 

 مسائلو ندارم.
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های پوزخند زد و چند قدم برداشت. صدای پاشنه

ی خالی پژواک شد: کی شرایطشو پیدا کفشش در خانه

 ی؟ وقتی نمایندگی ورشکست شد؟!کنی آقای موحدمی

ای به جواب سکوت فرزین حاکی از این بود که عالقه

های درهم ادامه داد: آقای صبا با اخمدادن ندارد. 

موحدی من باهات همدردم. فقط فرق من باهات اینه 

که تو زیر خاک رفتن نسیمو دیدی ولی من مازیارو 

ون ندیدم. هنوزم که هنوزه باورم نشده که دیگه ا

نیست و هر روز منتظرم در لعنتیه خونه باز بشه اون 

ا؟ خستم دوشمو بیاد تو. آنارو بغل کنه و به من بگه صب

خورم میمالی؟ من دارم روزی صدبار حسرت اینو می

که کاش برگردم به همون شب آخر. که این بار باهاش 

بینی؟ من حالم خیلی بدتر از توئه سرسنگین نباشم. می

ی دو ساله تک و تنها موندم با یه بچهآقای موحدی! 

ولی خودمو نباختم. کنج عزلتو انتخاب نکردم. من به تو 
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 ق میدم گاهی دلت بخواد قوی نباشی، یه گوشهح

ها شونه ها و رفتنبشینی، از زیر بار مشکالت و نداشتن

خالی کنی. من بهت حق میدم گاهی احساس ضعف 

هی اشتباه کنی، جا بزنی، بایستی، دست بکشی. گا

های کنی، تصمیمات درستی نگیری، برگردی به آدم

برگردی به های اشتباه، اشتباه، برگردی به هدف

مسیرهای اشتباهو از خودت یه بازنده بسازی. من حق 

میدم بهت که خسته شیو بگی گور بابای قوانین تعریف 

خواد طبق قانون خودم زندگی ی آدما، من دلم میشده

آخر عمرم زانوی غم بغل کنمو زنده و  خوام تاکنم. می

ام به حال کسی فرق نداشته باشه. ولی من بهت مرده

دم که تسلیم بشی. تو حق داری خسته بشی، حق نمی

ها رو به خودت بگیریو جا بزنی، وایستی، ژست بازنده

از خودت یه متهم بسازی که بگی تو باعث مرگ اون 

حق نداری دو نفر بودی اما حق نداری درجا بزنی. 
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تسلیم بشیو خودت رو تا همیشه بازنده فرض کنی. 

ر بدبخت دونی تو اون نمایندگی چند تا کارگمی

دونی چند نفر روی توانمندی و نشستن منتظر تو؟ می

تالش و پشتکار تو حساب باز کردن؟ خستگیت که در 

ات که به انسجام رسید، دوباره بلند رفت، مغزو اراده

ن که برای قوی بودن و رسیدن، شو و به همه ثابت ک

باید گاهی هم ضعیف بودو کنار کشید. که اگه بدون 

س کم میاری. االن وقت شونه خالی وقفه بدویی، نف

کردن و سلب مسئولیت نیست. ولی آقای موحدی فقط 

بلند شو. من تنهایی از پس این همه مشکل برنمیام. 

 اینقدر دور نباش؛ کنارم باش...
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های انگیزشی که زده بود ب تمام حرفدر جوافرزین 

 تنها گفت: االن حالت بهتره؟!

 کاش. داد خاتمه تماسشان به 《بهترم》و او با یک

 را خودش حد از بیش فرزین. نمیزد زنگ او به اصال

 بود افتاده زندگی و کار از. بود کرده تصادف آن درگیر

 ! بوده دو آن مرگ مقصر او بفهماند همه به که

عف آشکاری در خانه را کلید کرد و به سمت با ضصبا 

گذاشت ر دستان مرد میبنگاه رفت. وقتی کلید را د

کند. ای از وجودش را از خودش میانگار داشت تکه

ی چیز زد. کاش ی همهشد زیر کاسه و کوزهکاش می

توانست مثل فرزین خودش را عقب بکشد و او هم می

 .اشان باشدخیال غرق شدن کشتیبی

ی اعیانی ی جدیدش راه زیاد بود. از آن محلهتا خانه

ای ی نقلی در محلهه رهن یک خانهنشین رسیده بود ب
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متوسط که پولش با فروش ماشین مازیار جور شده 

بود. پشت ماشین مهدی پارک کرد و پیاده شد. زنگ 

ی دوم، واحد شش را زد. مرجان پشت آیفون آمد طبقه

سانسور که بیرون آمد مهدی جلوی و در را باز کرد. از آ

 کشید: پس شیرینیت کو؟در انتظارش را می

با دست او را کنار زد تا وارد شود: از من خرما بخواین 

 جای شیرینی.

مرجان آنا به بغل از تک اتاق خواب خانه بیرون آمد: 

 رفته بودی کلید بدی یا بسازی؟ 

حوصله خودش را روی مبل پرت کرد: تو منو دست بی

 نندازی کی بندازه؟

ها را عقب زد و وارد آشپزخانه شد: مهدی با پا کارتن

 خوری بیارم برات؟ چایی، قهوه، نسکافه؟چی می

 خورم. هیچی نمی -
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آنا نق نق کرد که پیش مهدی برود. مرجان او را پایین 

رفتی بهتر از گذاشت و مقابل صبا نشست: چته؟ می

 االن بودی.

داخت. سرش را خم کرد با شالش را کشید و کنارش ان

 کنمدست پیشانیش را ماساژ داد: حالم بده. حس می

امو از دست دادم. وقتی دوباره یکی از اعضای خانواده

زد حتی فکرشم سند اون خونه رو مازیار به نامم می

 کردم که بخوام یه روزی بفروشمش.نمی

مهدی درحالیکه با یک دستش دست دخترک را گرفته 

ی دستش سینی که حاوی سه فنجان قهوه بود و با آن

رحت بگیره فت: صبا جان طفوری بود به سمتشان ر

تونی همون خری. نخواستی میمیری یه بهترشو می

 خونه رو دوباره بخری. 
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سرش را به طرفین تکان داد: شما حال منو 

فهمین. من االن برای یه خونه که ارزش مالیش از نمی

 خورم...بین رفته غصه نمی

سینی را روی میز گذاشت و کنار او نشست. دستش را 

فهمم چی روی پشت صبا گذاشت: صبا جان! من می

میگی. تو االن از هر نظر حمایتتو از دست دادی. هم 

 عاطفی هم مالی. طبیعیه که بخوای بهم بریزی. 

سرش را کج کرد و کالفه موهای باز و پریشانش را 

ه تالش عقب داد. دستش را زیر چانه زد و ب

ی آنا برای باال رفتن از پای مهدی نگاه کرد: مذبوحانه

 زنگ زدم به فرزین. 

مهدی مسیر نگاه او را گرفت و آنا را با یک حرکت 

 روی پایش گذاشت: چیکارش داشتی؟
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مرجان خم شد و برای خودش یک فنجان برداشت: 

گفتی چه جوری واسه خاطر ارث خورای اون زندگیتو 

 حراج زدی؟

می برای او نازک کرد و گفت: مهدی پشت چش

حواست باشه به گوشش نرسونی. نوشدارو بعد از 

 خوره. مرگ سهراب به درد من نمی

اش چسبیده بود نوازش مهدی موهای آنا را که به سینه

 کرد و سر تکان داد.

مرجان با فنجانش بلند شد: زودتر بخورین هنوز کلی 

رگردم خونه. ی باز نشده داریم. منم شب باید بجعبه

صبا خانم حمال مفت گیر آوردیا. صبح باید برم سر 

 کار.

 مهدی خندید: بابا ما سربازشیم حمال چیه؟
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دادند خندید. و چه به الفاظی که به خودشان نسبت می

ها در رفاقت دانست که آنکسی بهتر از خودش می

اند: من اگه تو زندگیم از یه برایش سنگ تمام گذاشته

ردم قطعا اون داشتن دوستای خوبی مثل چیز شانس آو

 شماست که تو این شرایطم تنهام نذاشتین.

های چینی را از کارتن در مرجان همانطور که ظرف

چید گفت: ذغال میاورد و روی کانتر آشپزخانه می

 سوزم که چشم نخوری.اسفندتم رفیق. می
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 مهدی خندید: پَ واسه همین انقد سیاهی.

ار کشید. به او نگاه کرد و لبخند از کدست مرجان 

 بزرگی زد: شکالتی عزیزم.
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اش مهدی شکالت تلخی که باز کرده بود تا با قهوه

بخورد را دوباره در سینی گذاشت: اصال یهو اشتهامو 

 نسبت به هر چی شکالته از دست دادم.

مرجان بیخیال به سمتش آمد. شکالت باز شده را از 

 خواد.شت: لیاقت میگذا هانشسینی برداشت و در د

با بیخیالی در صورت مهدی خیره شد و شروع به گاز 

 زدن شکالتش کرد.

مهدی کمی نگاهش تنگ شد و ناگهان بشکنی زد: آها! 

ی تو رو از عروسی صبا اینا باالخره یادم اومد. قیافه

 یادمه.

مرجان شانه باال انداخت و دوباره سراغ کارش رفت: 

 و رو یادم نمیاد.ال تن اصچه تصادفی، چون م

ی حرف مهدی به جواب او واکنشی نشان نداد و ادامه

اش را گرفت: یادمه چندتا عکس با گوشی خودم قبلی
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خواستم از صبا اینا بندازم، نورای سالن رو صورت می

اش فوکوس نداختن، منم همهسفید صبا هایالیت می

 نداختم برای تنظیمدوربینو رو صورت سیاه تو می

 .پوژراکس

صبا فنجانش را پایین گذاشت. قبل از این که مرجان 

جوابی بدهد با خنده به آن دو گفت: حداقل بذارین یه 

روز از اولین مالقات درست حسابیتون بگذره بعد 

 پشیمونم کنین که با هم آشناتون کردم.

 مرجان زیر لب غرید: حیف که صبا دستامو بسته.

نج انگشتان قول ندیدخصدا میمهدی همینطور که بی

 افتادم.بابا، تازه داشتم گرم می دستش را شکست: ای

صبا چپ چپ به او نگاه کرد: ولش کن تو هم مهدی. 

اس مطمئن باش از پس زبونش بر این خیلی سلیطه

 نمیای.
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مهدی از کنار صبا بلند شد و چشمکی به او زد. آنا را 

پیش مادرش نشاند و به سمت مرجان رفت تا کمک 

ها را در کابینت باال بچیند. وقتی کنارش ظرفکند 

اش رسید. خندهایستاد مرجان به زور تا زیر بغلش می

در رفت. مرجان به طرفش دست به کمر ایستاد و 

خودی ی مهدی بیطلبکار نگاهش کرد. آنا هم از خنده

 شروع به خندیدن کرد.

هایش را پنهان کند: خب توانست دندانمهدی نمی

 قدّم نداری! آخه کنم؟چیکار 

مرجان که گردنش را باال داده بود تا بتواند در 

های او نگاه کند کالفه گفت: آقا اصال من داغون، چشم

کنی؟ تو چرا قفلی زدی رو من هی باال و پایینمو متر می

 خریداری ایشاهلل؟
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ابروهای مهدی باال رفتند: خریدار؟! توی کوچولو و 

ت کسی برت اریمم بذسیاهو رو دیوار مهربانی ه

 داره!نمی

ها را نفس عمیقی کشید و ترجیح داد سکوت کند. ظرف

 ی دیگری رفت.جلوی او گذاشت و خودش سراغ جعبه

ای به یکدیگر نپریدند و در سکوت باالخره چند دقیقه

به کارشان ادامه دادند. صبا هم از این فرصت استفاده 

 اش را در آرامش بنوشد.کرد تا قهوه

ه هنوز از سر به سر گذاشتن مرجان سیر ار کانگ مهدی

ی چشم به او نگاه کرد که با دقت نشده بود از گوشه

کشید: تو مگه همسن صبا ها را بیرون میبشقاب

نیستی؟ چرا صبا هم شوهر کرد هم بچه دار شد ولی تو 

 هنوز عزب اوغلی هستی؟
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سرش را بلند کرد و وسط موهایش را خاراند: اوال که 

سواد. دوما هم، تو که به مردا میگن بی ی رواوغلعزب 

سنت از منم بیشتره مو قشنگ، خودت چرا هنوز شوهر 

 نکردی؟

صبا سینی را به آشپزخانه آورد و کنار سینک قرار داد: 

 است.چون مرد رویاهاش تو اسارت جاری بنده

هایش را بست و آهی از ته دل کشید. مهدی چشم

داد و زیر لب  تکیهویش سرش را آرام به کابینت جل

 دونی چقد دلم واسه فرخم تنگه!گفت: آخ صبا نمی

 مرجان با تعجب و کنجکاوی به مهدی خیره شد.

صبا زیر لب احمقی نثار مهدی کرد و با خنده از 

 آشپزخانه بیرون رفت.
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به آن دو که مشغول صحبت و بگو بخند شده بودند 

شالش همراه با درآورد و نگاهی انداخت. مانتویش را 

روی دستش گذاشت و به اتاق خوابش رفت. اینجا را 

قبل از مابقی خانه چیده بودند. تخت خواب دو نفره 

تقریبا کل فضای اتاق را گرفته بود و تخت آنا و کمد 

هایش و آینه و میز آرایش آنقدر بهم بازی اسباب

 شد.های در کمد باز نمینزدیک بودند که یکی از هاله

ها را صبح نصب کرده بودند. گشت. پردهلن بربه سا

ی کوتاه سالن ایستاد و به خیابان زشت کنار تک پنجره

 از پشت پرده چشم دوخت. 

توانست اینجا ی دلگیر متنفر بود. چطور میاز این خانه

ی نقلی با آن دوام بیاورد؟ به عقب چرخید. آشپزخانه
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کردند. ا خفه میهای براق طوسی بیشتر دلش رکابینت

 ا اینجا را انتخاب کرد؟ چرا بیشتر نگشت؟ چر

 صبا؟ جای مبال رو مشخص کردی؟ -

از هپروت درآمد و به مهدی نگاه کرد. با دست به 

ی سالن اشاره کرد: استیلو اونجا بذاریم نشیمنم گوشه

 این طرف. 

مهدی کش را از دور مچش برداشت و موهایش را 

ی داشته مین مبلو نگسامورایی بست: ولی کاش او

 واقعا حیف بود.

 هایش را به سمساری فروخته بود.دو دست از مبل

پوزخند زد: حیف منم که تو این فالکت افتادم. حیف 

مازیار بود که افتاد مرد. چهار دست مبلو چه جوری تو 

 کردم؟نود و پنج متر جا می
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. خدا هایش دست کشید: درست میشهمهدی به سبیل

 ان نباش. بزرگه. نگر

 ها رفت: نیستم.چشم از او گرفت و به سمت مبل

طرف مبل را گرفت و بحث را عوض کرد: میز  مهدی آن

رفت. دادی میناهار خوریو کجا بذاریم؟ کاش اینم می

است. خودش به تنهایی یه طرف نفره بیست و چهار

 کنه. فازتون چی بود موقع خریدنش؟دیوارو اشغال می

ردن مبل، به میز ار بلند کنان از فشناامید و نفس ز

اش نگاه کرد: یه مشت فانتزی منبت کاری شده

احمقانه. دورهمیو مهمونیو بریزو بپاش. االن من موندم 

و این میز، ولی یه نفر از اون جمعیت نیومد بپرسه 

 خرت به چندی!

 مرجان از آشپزخانه داد زد: خرت به چندی؟

 غیب رسید.مهدی خندید: بفرمایید، شاهد از 
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وقفه و لجبازی آنا و نوبت به بعد از چند ساعت کار بی

نوبت کول گرفتنش، مهدی غذا سفارش داد و در کنار 

هم پشت همان میز دراز نشستند و مشغول خوردن 

 پیتزایشان شدند. 

مرجان رو به مهدی گفت: یعنی با خوابوندن آنا یه مو از 

 پشت پلنگ کندی. شیر مادرت حاللت جوون.

فشار داد و گازی از قاچ  را روی هم هدی چشمانشم

 پیتزایش زد.

صبا با نگاهی تشکر آمیز به مهدی نگاه کرد: آنا از اولم 

 مهدیو دوست داشت. 

مهدی پاس قوطی دلسترش را کند: ولی هر چی منو 

 دوست داره از فرزین متنفره.

. صبا؟ مرجان برای خودش آب ریخت: حق داره بچه

 ره.پول که دا کاره؟نمی این یارو چرا مو
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صبا خندید: مگه همه چی پوله؟ چه گیری دادین به اون 

تر و بدبخت. به نظر من که همون بدون مو خوشتیپ

 تره.متفاوت

مرجان یک تای ابرویش را باال داد و چنگالش را در پنه 

 فرو کرد: من دیگه هیچ حرفی ندارم.
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شت شد. مرجان از پتا شامشان تمام شود نیمه شب 

کرد گفت: و همانطور که به ساعت نگاه می میز بلند شد

من برم زودتر. صبا ببین من کی گفتم دیر یا زود منو به 

 ندازن بیرون.خاطر تو از خونه می
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مهدی هم آخرین قلپ دلسترش را سر کشید و بلند 

شد. سوییچش را از روی کانتر برداشت و رو به مرجان 

 رسونمت.یگفت: بریم من م

ه تبعیت از آن دو بلند شد: چرا یهو اینقدر یه هم بصبا 

موندین ای بلند شدین. خب شب همینجا میدفعه

 دیگه.

مرجان شالش را پیدا کرد و روی سرش انداخت: اینجا 

مثل اونجا آینه کاری نیست ما هی راه به راه خودمونو 

 توش چک کنیم.

و راه به راه مهدی متعجب به او نگاه کرد: دقیقا چیت

 کردی؟ک میچ

کردم ببینم مرجان غضبناک به او نگاه کرد: نگاه می

 شاید قدّم بلندتر شده باشه مرتیکه دراز.
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ها که دوباره از سر گرفته توجه به کل کل آنصبا بی

شده بود و احتماال تا پیاده شدن مرجان هم ادامه 

 یافت پرسید: مرجان واقعا فردا نمیای؟می

با احمق مه که نمیام. صدرشت کرد: معلومرجان چشم 

نباش. من چهار بار غیبت کنم اخراجم ولی تو خودت 

آقا و سرور خودتی. کسی نمیتونه بگه چرا اومدی چرا 

نیومدی. تو رو خدا منو درک کن. این آب باریکه رو ازم 

 نگیر.

پشتش زد: فقط منتظری یکی یه چی بگه تو هوچی 

 گری رو راه بندازی. 

سور را باز کرد . مهدی در آسانندان نما خندیدمرجان د

و بعد از وارد شدن مرجان سفارش کرد: صبا ما رفتیم 

درو قفل کن. اینجا نه نگهبان داره نه دوربین. حواست 
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باشه. مواطب خودتون باش. هر چی شد بهم زنگ 

 بزن.

جلو رفت و او را در آغوش گرفت: ممنونم. بخاطر همه 

 چی.

دی؟ هر کاری واسه چی؟ خل ش در سر او زد: تشکر

 دم وظیفه بود. کر

عقب رفت و در چشمان مهربانش نگاه کرد: وظیفه 

 نیست. محبتته. من خودم برادر دارم...

اش مرجان که داخل آسانسور مشغول بستن بند کتانی

بود گفت: اون ور دل زنشه. وقت نداره که دم به دقیقه 

 به توئه آکله سر بزنه.

، منم یاد ناراحت نکن: آره، خودتو زمهدی سر تکان داد

 ذاشتم!اگه فرخم ور دلم بود عمرا برات وقت می
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ای تحویلش کنندهبا خندیدن صبا مهدی لبخند دلگرم

 داد و در آسانسور را بست.

وقتی آسانسور راه افتاد نگاه او به در مابقی واحدها 

افتاد. فوری داخل آمد و در را بست. قفل را چرخاند. و 

در سکوت بود که د. خانه آنقدر را به در چسبانپشتش 

پیچید. دستش روی صدای تیک تاک ساعت درش می

کلید برق نشست تا خاموشش کند ولی زود پشیمان 

 ماند.شد. بهتر بود این چراغ تا صبح روشن می

به اتاق رفت. روی تختش دراز کشید و به در و دیوار 

تابید نگاه یخالی اتاق با نوری که از سالن به آنجا م

تصمیم گرفته بود هیچ عکسی از  رد. همانطور کهک

مازیار به آن آویز نکرد. شاید ندیدن عکسش او را 

برد کرد. خوابش نمیبیشتر به باور نبودنش ترغیب می

 فایده بود.و این پهلو و آن پهلو شدن بی
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از جایش بلند شد و به سمت تخت آنا رفت. دخترک را 

واباند. تنها خودش روی تخت خبیرون آورد و کنار 

وابیدن سخت است. اینکه کسی نباشد که دلت به خ

حضورش گرم باشد. اینکه کسی نباشد که دل تنگت 

شود، که نگرانت شود. وقتی نصفه شب پتویت کنار 

رفت و تو در خودت مچاله شدی بیدار شود و رویت را 

 بپوشاند. 

ه دستش را روی پهلوی آنا گذاشت و پیشانیش را ب

یش به ورودی اتاق هایه داد. چشمپیشانی او تک

زد. انگار تا صبح چسبیده بودند و حتی پلک هم نمی

قرار بود که نگهبانی بدهد برایش. تنهایی ترسناک 

تر از مرگ. آدم تنها زود دق است. شاید حتی ترسناک

ها هجوم کند، چون هنگام خلوت و تنهایی خاطرهمی

جانت  مثل موریانه بهآورند. آن وقت است که می

خورند. باید تنهایی را شناخت. و ذهنت را می افتندمی
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با او حرف زد، چای خورد، درآغوشش گرفت و با او 

دانستند تنهایی چه ها نمیدوست شد. ولی اگر آدم

دردی دارد حتما تا ابد در کنار خودشان زندگی 

 کردند.می
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شت گرفت و به ممیمیلی پوست پز را بیتخم مرغ آب 

کرد. امروز مرجان اش نگاه میی فرنیکاسهزدن آنا در 

کار خودش را کرده بود و حاضر نشده بود بخاطر او 

مرخصی بگیرد تا پیش آنا بماند و او به سر کار برود. 

های امروز را باز در خانه مانده بود و کارها را با تماس

شته بود و کرد. ساعت از دو ظهر گذتلفنی مدیریت می
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ی خودش یک ناهار درست و درمان ه جای آنکه برااو ب

 مهیا کند به دو عدد تخم مرغ بسنده کرده بود.

موبایلش روی میز ویبره خورد. با خواندن نام مخاطب 

باز نگاهش به سمت آنا رفت. تمام لباسش پر شده 

های فرنی. دخترک سعی داشت با دست بود از شره

 نگار حمام الزمهانش بگذارد. افرنی را بردارد و در د

 بود.

 گوشی را کنار گوشش چسباند: الو؟

کنی هر چی زنگ سالم. صبا؟ چرا درو باز نمی -

 زنم. می

صدایی گفت و حرص خورد از دست کارهای آخ بی

 مادرش. 

 الو؟ صبا؟ قطع شده؟ -

 گلویش را صاف کرد: نیستم اونجا.
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دختره گفتی این کجایی؟ سر کاری؟ مگه نمی -

ا درو مونه وقتی نیستی؟ اون چرمرجان پیش آنا می

 کنه؟باز نمی

هایش را یک جا عقب داد: مامان؟ پوفی کشید و چتری

 خبر رفتی اونجا؟کاری داشتی بی

انگار بهش برخورد: حتما باید کار داشته باشم که بیام؟ 

. تو هم که اصال انگار نه انگار یه دلم برای آنا تنگ شده

 اری.مادری د

مادرانه را ها و احساسات سوزیهیچ کدام از این دل

 کرد: من از اونجا رفتم. باور نمی

ای سکوت شد. پونه پرسید: یعنی چی که رفتی؟ لحظه

 کجایی تو االن؟

 اومدم مستاجری. فروختم اونجا رو. -
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انگار برای هضم حرفش به زمان نیاز داشت: آدرسو 

 اس کن.امبرام اس

. صبا به خداحافظی قطع کرد و بی تماس را یک طرفه

خواست جیغ چشم دوخت. دلش میی موبایل صفحه

آمد و او را با خودش به بکشد. چرا یک نفر نمی

 برد؟تیمارستان نمی

داد. قایم موشک بازی بیشتر از این دیگر جواب نمی

آدرس را برای او نوشت و فرستاد. کاش مادرش 

ی خودش تصمیم فهمید که او بلد است برای زندگمی

 کرد.میاو را به حال خودش رها  بگیرد. کاش

دخترک را به حمام برد. همینش مانده بود که مادرش 

اش را در این وضع ببیند. آن وقت انگ بلد بیاید و نوه

 شد.نبودن مادری کردن هم به او اضافه می
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پوشید که موبایلش زنگ خورد. جواب پوشک آنا را می

 داد: بله؟

کن درو. دور تا ای؟ باز واحد این خراب شدهکدوم  -

 دورم دره!

آنا را لخت در آغوش گرفت و به سمت در رفت. کلید 

 باالی در را چرخاند و بعد در را باز کرد. 

اش را از روی موهایش برداشت و با پونه عینک آفتابی

همان اخم ریزی که بخاطر بوتاکس درست در هم 

سالم صبا را نداد و به  رفتند وارد خانه شد. جوابنمی

ها در خانه چرخید. نکرد. مثل بازرس هم توجهی آنا

حتی توالت و حمام را هم از قلم نینداخت. در آخر هم 

وسط سالن ایستاد و به او خیره شد: خب؟ تو اینجا 

رو کجا چال کردی که  کنی؟ پول اون خونهچیکار می

 اآلن وضعت اینه؟
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نگار از حالت تهاجمی سعی کرد عادی باشد. آنا هم ا

ا به او سنجاق رسیده بود که آن طور خودش رپونه ت

 کرده بود.

وضعم چشه؟ نیومده داری حساب و کتاب چیو  -

 گیری؟پس می

ی کتری راهش را به سمت آشپزخانه گرفت و دکمه

برقی را زد. پونه کیف دستی و سوییچش را روی میز 

بهت وسط انداخت: پول تو مگه تو جیب من میره که 

 وزونم؟سخوره برات دل میبرمی

خوام دلسوزیتو. با عصبانیت به سمتش چرخید: نمی

اونقدر خودم بزرگ شدم که بتونم برای خودم تصمیم 

 بگیرم.
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تونی اش گرفت: تو؟ تو میبا انگشت اشاره نشانه

خودت تصمیم بگیری؟ اگه من نبودم که تو قبل مازیار 

 ودی.ی جعلق ازدواج کرده ببا اون پسره

 ش کرد و بیشتر به خودشروی موهای آنا را نواز

چسباند. صدایش دیگر مثل قبل بلند نبود: حداقل کنار 

یکی بودم که دوستش داشتم. االنم بیوه نبودم با یه 

 بچه.

ی آس و پوزخند زد: خیلی احمقی صبا، خیلی. اون پسره

خواد؟ تو با مازیار پاس االن اینجور حسرت خوردن می

، عاشقانه تمام ها زندگی کردیردی مثل ملکهازدواج ک

ی سالم ازش داری. پات ریخت. یه بچهزندگیشو به 

کردم االن بیوه اونوقت میگی اگه با اون ازدواج می

 نبودم؟ آره بیوه نبودی ولی مطلقه رو حتما بودی.
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های تخم مرغ را از روی میز جمع کرد و بشقاب پوسته

 ه.ی زیر سینک رفت: این نظر توئزبالهبه سمت سطل 

زنی که چند قدم جلوتر آمد: چرا یه جوری حرف می

خوای بگی مازیارو دوست نداشتی؟! یعنی این انگار می

کردی؟ تو نبودی بعد چند سال داشتی نقش بازی می

 مرگش خودت رو به موت افتادی؟

ها را خالی کرد و صاف ایستاد: چرا، ولی من آشغال

دم که مند بشم. مجبور ششدم که بهش عالقهمجبور 

از مازیار تو قلبم بود. من فراموش کنم یه نفر دیگه قبل 

وقتی به مازیار بله دادم همه چیزو گذاشتم پشت در 

ی وجودم پا به زندگی اون دوران مجردیم. با همه

ام به مازیار گذاشتم. ولی االن حرف من تویی، نه عالقه
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جای توئه های بیدخالت که توش هیچ شکی نیست!

ن خوای برای مرسیو میخبر از راه میکه یهو بی

نیستم.  تصمیم بگیری. من خیلی وقته که دیگه بچه

بکن نکن نیاز ندارم. خودم بهتر از بقیه برای خودمو 

گیرم. خودم بیشتر از همه دلسوز ام تصمیم میبچه

 یار.زندگیمم. اینقدر برای من ادای مادرای دلسوزو در ن

ن اگه تصمیمی هم اش گذاشت: مدستش را روی سینه

و بد نشد. تو نه تنها چیزی از دست گرفتم برای ت

 ندادی خیلی چیزهام بدست آوردی.

صبا پشت میز آشپزخانه نشست و پوزخند زد. رویش 

را به سمت یخچالش چرخاند و آنا را از خودش کمی 

 دور کرد: من چی بدست آوردم؟ االن دست آوردامو

 بشمار.
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ظورت پوله؟! بدردم در چشمان پونه خیره شد: من

امو از یتیمی درمیاره؟ به چه دردم ؟ پول بچهخورهمی

 خوره مامان؟می

های او ناراحت شود وارد پونه بدون آن که از حرف

آشپزخانه شد: این همه مغلطه کردی که از زیر جواب 

 دادن در بری؟ 

را از صبا بگیرد:  مقابلش نشست و دست دراز کرد تا آنا

با من تموم شد بگو اینجا چیکار حاال اگه دعوات 

 کنی؟می

آنا غر زد ولی پونه او را گرفت و روی پای خودش 

 نشاند.

صبا لبش را با زبانش تر کرد و کالفه دستش را زیر 

. تو موهای پشت گردنش فرو برد: من مغلطه نکردم

 یری.مثل طلبکارا اومدی اینجا که ازم جواب پس بگ
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من بودی تعجب  پونه لپ آنا را بوسید: تو جای

از اون قصر پا شدی با یک سوم اثاثت کردی؟ یهو نمی

 اومدی اینجا چطور انتظار داری هیچی نگم؟

صبا از جایش بلند شد و چای دم کرد. در یکی از 

ی بیسکویت را بیرون آورد: ها را باز کرد و جعبهکابینت

ستین. اینقدر همیشه دورین ی من نیتو و افرا خانواده

 مه از همه چی خبردار میشین.که آخر ه

 پرسم تو خبردارم کن.حاال که اومدم دارم می -

بشقاب بیسکویت را روی میز گذاشت: فروختم اون 

 خونه رو. برای نمایندگی به پول نیاز داشتیم.

اش اخم کند: باز سعی کرد با پیشانی بوتاکس شده

ری اونجا رو تامین مالی مگه موحدی نیست که تو دا

 کنی؟می

 چکان برداشت: نه نیست. ها را از روی آبنجافن
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کمی سکوت شد. صبا به تلق و تلوق دادنش ادامه داد 

تا این که پونه باز طاقت نیاورد و به حرف آمد: اون 

 خونه تنها چیزی بود که مازیار زده بود به نامت؟

باز » ای چشم دوخت. در دلش نالیدبه قوری شیشه

 «شروع شد.

د نگاه کرد: تو نظرش الغر شده بو به پشت صبا که به 

 مگه ازش وکالت نداری؟

 به سمتش چرخید: منظورت چیه؟

چشم از هیکلش برداشت و به صورت بی رنگ و 

رویش نگاه کرد: میگم تکلیف مال و اموال شوهرت چی 

 شد؟ 

چای را در فنجان ریخت. درد مثل تیرِ نیزه در مغزش 

ارم. بدون ای ندکرده بود: من برا اونا نقشه رسوخ
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ار هم حاضر نیستم هیچی ی پدر و مادر مازیاجازه

 ازشون بردارم.

خورد روی زمین گذاشت و آنا را که مدام وول می

کنی من فنجانش را از صبا گرفت: تو همیشه فکر می

 دشمنتم.

رفت صبا به آنا که تاتی کنان از آشپزخانه بیرون می

 د و جوابی نداد.نگاه کر
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دامه داد: خوشبختی تو خوشبختیه منم حرفش ا پونه به

 هست.
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تر از دیروز: در صورت او چشم چرخاند، هر روز جوان

 بینی.مشکل تو اینه که خوشبختیو تو پول می

های مانیکور شده دور فنجان انگشتانش را با آن ناخن

همه چی حرف چسباند: تو این دوره و زمونه پول تو 

اشق شدن با حالت دائمی زنه. احساس اولیه عاولو می

تونی کشته و مرده طرف ره. تو میاون خیلی فرق دا

مقابلت باشی ولی تو زندگی که رفتی دو شب شکمت 

خالی موند بگی گور بابای دوست داشتن. با پدر مازیار 

صحبت کن. تکلیف ارثو میراثشو روشن کنین. از قدیم 

شه دروغ میشه. یهو دیدی کال فراموششون گفتن دیر ب

 شد تو یه روزی عروسشون بودی.

سر تکان داد. دیگر حاضر نبود به این بحث ادامه دهد. 

. نه تنها بحث با پونه مثل کوبیدن میخ بود در سنگ
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اش را هم به تحلیل ای نداشت بلکه انرژینتیجه

 برد.می

از مادرش تا تاریک شدن هوا پیششان ماند و قبل 

 خوردن شام رفت.

شد ر میفتن به نمایندگی حاضصبح درحالیکه برای ر

به مرجان زنگ زد. او هم انگار در حال دویدن بود که 

تواند برای نگه داشتن آنا بیاید. صبا گفت امروز نمی

بعد از قطع شدن تماس با ناراحتی به آنای خوابیده در 

ار توانست با این شرایط کتخت نگاه کرد. چطور می

 کند؟

خترک را شالش را روی سرش انداخت. ساک د

ت. بغلش کرد و با خودش به برداشت و به طرف او رف

ماشین برد. او را روی صندلی مخصوصش گذاشت و 

ی مادرش خودش جای راننده نشست. به طرف خانه
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راند. انتظار داشت در ساعت هشت و نیم صبح وقتی 

آیفون بیاید زند خواب آلود پشت اش را میزنگ خانه

دادن انگشتش بر روی  ولی وقتی بعد چند بار فشار

ناچار به موبایلش زنگ زد.  شاسی جواب نداد به

 های آخر بود که با خنده جواب داد: جانم صبا؟بوق

ی عقب کالفه به سمت ماشین رفت و کنار شیشه

 ایستاد: کجایی مامان؟

 دارم میرم باشگاه. چطور؟ -

کرد: هیچی. خوش بگذره.  بادش خوابید. آرام زمزمه

 خداحافظ.

ی سوم ع کرد و سرش را باال برد. به طبقهرا قطتماس 

ساختمان مقابلش نگاه کرد. دلش نخواست زنگ 

دانست مهشید بیدار است. ی افرا را بزند. میخانه

اش به ی سحر خیزی بودند. ولی از بردن بچهخانواده

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شد و  ها منصرف شد. دوباره سوار ماشینی آنخانه

 راند. بار مستقیم به سمت نمایندگی این

وقتی با آن ساک بزرگ بر دوشش و آنای خوابیده در 

داشت همه با آغوشش به طرف اتاقش قدم برمی

کردند. خم به ابرو نیاورد. تعجب تماشایش می

صالبتش را حفظ کرد و سعی کرد به هن هن افتادنش 

 هم به چشم پرسنل نیاید. 

دیدنش صاف در جایش ایستاد. صبا خانم صبوری با 

 ای توقف کرد: سالم.باالتر گرفت و لحظه گردنش را

 ی دیگه اتاق من باشید.پنج دقیقه

صبوری همانطور که چشمش به آنا با دهان باز مانده 

 بود سر تکان داد: چشم خانوم مهندس.

وارد اتاقش شد و همان وسط ایستاد. به دور و برش 

گذاشت که دخترک راحت به می نگاه کرد. آنا را کجا
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ی چشمش تکان بش برسد؟ از گوشهی خواادامه

ی در اتاق مازیار را احساس کرد. فوری به خوردن چیز

ی بین دفترهایشان برگشت. سمت دیوار تمام شیشه

با دیدن فرزین که پشت میزش ایستاده بود و به او 

 هایش گرد شد.کرد چشمنگاه می
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شده بود و مطمئن نبود باید چه واکنشی کمی دستپاچه 

آنطور در  دانست چرا با دیدن صباان دهد. اصال نمینش

ی سالم جایش ایستاده بود. دست راستش را به نشانه

های باال آورد. صبا از آن سوی دیوار تمام شیشه چشم

درشتش را تنگ کرد و با تکان دادن سرش به سالم او 

ست و به ساعت جواب داد. دوباره در جایش نش
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ش که از نه گذشته بود ی مانیتورکوچک پایین صفحه

آنا این تاخیر صبا که با وقت خیره شد. با دیدن 

ی اش در تضاد بود برایش توجیه شد. از گوشهشناسی

چشمش به اتاق کناری نگاهی انداخت و صبا را دید که 

در حال آماده کردن جایی برای دخترش بود و مستاصل 

رسید. آخرین باری که دختر کوچولوی به نظر می

 را دیده بود همان شب منحوس برگشتشان از رفیقش

خواست پیششان برود و او را سفر شمال بود. دلش می

مو و از نزدیک ببیند اما آنا همیشه با دیدن سر بی

کرد. ترجیح داد صورت پرموی او وحشت می

 مالقاتشان را به تعویق بیاندازد تا آرامش دخترک و

کمی شلوغ  مادرش را بر هم نزند. با دیدن صبا فکرش

بردن دستش برای ی باال شده بود. ناگهان صحنه

سالم به صبا در ذهنش تکرار شد و از خودش خجالت 

کشید. احتماال این کارش برای صبا خیلی احمقانه به 
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اختیار دستی به انتهای ریشش کشید. رسید. بینظر می

های متعجب افراد زیادی گاهاز صبح که آمده بود با ن

هایشان توام با هایی که بعضید. نگاهمواجه شده بو

حم و همدردی بودند و بعضی هم پر از غیظ و تر

ها خم به ابرو نیاورده بود و ی آنقضاوت. در مقابل همه

اش از صبا باعث محکم رفتار کرده بود، اما شرمندگی

مسلط  شد نتواند جلوی او هم همانقدر به خودشمی

 باشد.

را از افکارش بیرون  صدای تقّی که به در خورد او

پور با کت و شلوار بفرمایید گفت و حسنکشید. 

 اش وارد شد.طوسی

با تعارف فرزین روی صندلی جلوی میزش نشست. 

توجهش به اتاق کناری جلب شد و با تعجب به صبا و 

 فرزندش نگاه کرد.
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شان شد به ی حسابدارفرزین که متوجه نگاه خیره

گرمت نمیشه تو سرعت گفت: علی جان با اون کت 

 این هوا؟

پور که نگاهش را از صبا گرفت فرزین لبخند زد حسن

و ادامه داد: خوش پوشی شما که به همه ثابت 

 است، یکم به فکر راحتی خودتم باش.شده

لبخند بزرگی روی صورتش نشست و به فرزین که طی 

کمی ایاق شده بودند گفت: ها کار کردن با هم سال

ای دونستیم اول هفتهگه میخوش برگشتی رئیس. ا

و تموم کنی دم در واست گوسفند قراره غیبت کبرات

 کردیم.قربونی می

چیزی برای گفتن نداشت. بعد از حدود دو ماه که کار و 

پرسنلش را به امان خود رها کرده بود حق داشتند از او 
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ورند. تصمیم گرفت از دلخور باشند و به رویش بیا

 مون چطوره؟حواشی بگذرد: خب، وضعیت

 پور با بیخیالی جواب داد: شکر خدا، خوبه.حسن

یک تای ابرویش باال رفت و با تعجب پرسید: خوبه؟! 

پس اون همه مشکلی که چپ و راست به گوشم 

 رسوندین چی بودن؟می

پور نشست: مندی روی صورت حسنلبخند رضایت

 ن یا حل شدن یا به زودی حل میشن.اشوتقریبا همه

نقدر هر بار گفتین اوضاع شش کشید: ادستی در ری

کردم نمایندگی اومدم فکر میاینجا خرابه، امروز که می

 کال به خاک نشسته.

ای به تر شد و دوباره از دیوار شیشهلبخندش عمیق

های صبا نگاه کرد: نه بابا، تا مهندس سلطانی و پلن

 افته!ریم که چنین اتفاقی نمیسود آورشونو دا
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پور را به توجه حسنا صاف کرد تا فرزین گلویش ر

خودش جلب کند: که اینطور، پس خانوم سلطانی حالل 

 مشکالت شدن.

جا شد و او که متوجه منظورش شد در جایش جابه

سریع جواب داد: آره. اون مشکالت مال قبل برگشت 

 شته رو روال.ایشون بودن. از وقتی اومدن همه چی برگ
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صبا  ت دفتر مجاور برگشت.اختیار سرش به سمبی

پشت میزش نشسته بود و مشغول امر و نهی به 

صبوری بود که داخل اتاقش آمده بود. سرش را 

برگرداند و با لحن جدی شروع به صحبت کرد: علی آقا 
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زحمت بکش تا ظهر گزارشات مالی دو ماه گذشته رو 

 ام از همه چی مطلع بشم.خوواسم بیار. می

کالتی شمردن کرد: تمام مش با انگشتانش شروع به

که تو این مدت بوجود اومده، کاری ندارم حل شدن یا 

های مختلف، وضعیت نشدن، اوضاع پرسنل و بخش

هایی که میگی انبارا و حسابامون، و همینطور برنامه

 خوام.خانوم سلطانی ریختن، صفر تا صد همه چیو می

دارشان که مشخص بود از بازگشت او بسیار حساب

ال است پرانرژی چشمی گفت و از جایش بلند خوشح

 آماده شد اطالع میدم رئیس. شد:

اش با ی تلفنیبعد از خالی شدن دفترش یاد مکالمه

گفت دست پور میصبا افتاد. اگر او همانطور که حسن

تنها مشکالتشان را حل کرده بود، چرا دو روز قبل 

 رسید. درر درمانده و پریشان خاطر به نظر میآنقد
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که همین حال دوباره زیر چشمی به صبا نگاه کرد 

پشت میزش نشسته بود و دخترش را در آغوش 

داشت. حتی در یک نگاه هم واضح بود که چقدر 

شرایط سختی دارد. آنا در بغلش نشسته بود و او 

 مشغول کار با لپتاپش بود. دخترک که کنجکاوانه به

سمت کرد هر چند لحظه به ی لپ تاپ نگاه میصفحه

ها دکمه کرد مثل مادرششد و سعی میکیبورد خم می

کشید و اگر دیر را فشار دهد. صبا هر بار او را عقب می

های آنا کاریجنبید باید مشغول تصحیح خرابمی

شد. فرزین که حتی از دیدن این وضعیت کالفه می

جای بچه در سرکار بود؟ شده بود پوفی کشید. مگر 

شت که صبا او را با خود به مگر دخترش پرستار ندا

 اینجا آورده بود؟

دانست را نداشت. اگر می دیگر توان دیدن این صحنه

ی مازیار برای تبدیل بخشی از دفتر خودشان به ایده
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وقت با  شود، هیچدفتر صبا در نهایت به اینجا ختم می

گفت بجای شیشه از می کرد. حداقلآن موافقت نمی

ها استفاده کنند. از کردن اتاق دیوار معمولی برای جدا

د و به سمت در رفت تا از فضای جایش بلند ش

کرد از حال صبا باخبر ای که مدام او را مجاب میبسته

ی آخر چرخیدن سر صبا به شود بیرون برود. لحظه

سمت خودش را احساس کرد. در را پشت سرش 

هرو عبور کرد. کنار میز منشی ایستاد و بست و از را

سریع در جایش بر پا زد: خانوم  لطفا به  صبوری

دس سلطانی بگین اگه امروز کار خاصی ندارن مهن

 اشون استراحت کنن.تشریف ببرن خونه

ها پایین رفت و وارد سالن فروش شد که از پله

تر از حد معمولش بود. بعد از حدود دو ماه دوری خلوت

ن محیط، مطمئن نبود باید چه برداشتی از از ای

شود صبرانه منتظر بود ظهر اش داشته باشد. بییخلوت
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پور دوباره بتواند از کار و بارشان سر تا به کمک حسن

در بیاورد. به سمت پارکینگ پرسنل رفت که ارباب 

رجوع به آن کاری نداشتند و در این ساعت احتماال از 

ی درختی ایستاد و زیر سایهکارمندانش هم خالی بود. 

 هایش گذاشت.لبیک نخ سیگار بین 

کرد که صدای پرانرژی و داشت سیگارش را روشن می

آشنای زنی از پشت سر به گوشش رسید: آتیش 

 داری؟!

سیگار روشن شده را الی انگشتانش گذاشت و به 

سمت صدا برگشت. مهرانه خودش را به او رساند و 

 ما رو تا برگردی! آرام بغلش کرد: دق دادی

 نشست: علیک سالم. ی لبشرنگی گوشهلبخند کم
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خودش را از فرزین جدا کرد و با خوشرویی سالم کرد. 

یک نخ سیگار اسلیم درآورد و فرزین برایش فندک زد. 

کامی گرفت و با لحنی طلبکارانه پرسید: خب، تو 

م. گشتیم، رو زمین پیداتون کردیآسمونا دنبالتون می

 چی شد باالخره افتخار دادین جناب موحدی؟

ی چشم نگاهش کرد: پدر منو درآوردین انقدر از گوشه

چپ و راست بهم گیر دادین بیام سر کار، اآلن 

 پرسی چی شد اومدم؟!می

برایش پشت چشم نازک کرد و خندید: اگه به حرفای 

 کشید برگردی. راستشو بگو.ما بود که تا اآلن طول نمی

پیچ شدن نداشت. سرش را کمی باال ی سوالحوصله

و به مسیر دودش چشم دوخت و آرام جواب  گرفت
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پنجشنبه صبا بهم زنگ زد، گفت دست تنهاست و داد: 

 خواد.کمک می

مهرانه آهی کشید: همین دیگه، حرف ما که پیش شما 

برو نداره. از ما بهترون حتما باید بگن. ما بع بع، ما 

 پشم...

ابرویش را باال داد و بحث را عوض کرد: کانتر یک تای 

خالی گذاشتی اومدی اینجا ریلکس داری سیگار  آپشنو

 ، مشتری بیاد کی جوابشو میده؟کشیمی

شانه باال انداخت و با خنده غر زد: سپردم کسی اومد 

صدام بزنن، شمام بذار دو ساعت از برگشتت بگذره 

 بعد دوباره رئیس بازیو شروع کن.

کام آخرش را گرفت و سیگارش را زیر پایش فرزین 

لحنی جدی اما دوستانه گفت: بدو، تو هم  له کرد. با

 وتر برگرد سر کارت.تمومش کن ز
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ی تاسف تکان داد و زیر لب گفت: سرش را به نشانه

خدا بهمون رحم کنه، صبا کم بود تو هم دوباره اضافه 

 شدی!

لحظه اهمیتی نداد و به سمت سالن حرکت کرد. همان 

شه مهرانه گفت: به داداشتم یه سر بزن، خوشحال می

 ببینه اومدی.

 بدون این که برگردد جواب داد: صبح فرخو دیدم.

خندید و همراه با حرف زدن دود سیگارش را بیرون 

 اشون منم.داد: پس عقب مونده

دستش را در هوا به معنای مثبت تکان داد. مهرانه زیر 

  لب باخنده فحشی نثارش کرد.

که باز  ها باال رفت. در اتاقش راوارد سالن شد و از پله

ان وضعیت کرد نگاهش به صبا افتاد که همچنان در هم

مشغول کار بود. بعید بود صبوری همان موقع حرفش 
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را به او اطالع نداده باشد. با شناختی که از صبا داشت 

خواست با همین شرایط به کارش قطعا خودش می

ها بود که با تر از اینختر، سرسختادامه دهد. آن د

ی از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند. مسائلی اینچنین

ست و ناخودآگاه خودش را با صبا پشت میزش نش

مسئولیتی که در این مدت مقایسه کرد. بخاطر بی

 نشان داده بود احساس شرمندگی کرد. 

سرش را بیشتر در لپ تاپ فرو برد و مشغول کارش 

از این همه مدت دوری حاال شده بود مثل شد. بعد 

خوانند تمام ل که شب امتحان هر چه میشاگردان تنب

 شود. نمی

اش عینک کائوچوئش را با صدای زنگ تلفن رو میزی

برداشت و دست از کار کشید. روی چشمانش را فشار 

پور در اتاق ی اسپیکر را زد. صدای حسنداد و دکمه
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ان، اآلن فرصت دهپخش شد: مهندس گزارشا آما

 دارین بیام خدمتتون؟

ر انداخت. کمی قبل مهدی به ه دفتر مجاونیم نگاهی ب

آنجا آمده بود و آنا را با خودش برده بود و حاال صبا با 

ها با صبا تمرکز کامل مشغول کار بود. از این که ساعت

در دید یکدیگر قرار داشتند ولی هنوز حرفی با هم نزده 

بنابراین ترجیح داد مدتی را خارج از  بودند معذب بود.

راند: نه علی جان، خودم چند دقیقه دیگه این اتاق بگذ

 سم.رخدمتت می

تماس را قطع کرد و نگاهی به ساعتش انداخت که 

داد. بعد از دوری بلند حدود یک و نیم را نشان می

ها را مدتش حسابی غرق کارش شده بود و گذر ساعت

بلند شد و به سمت حسابداری نفهمیده بود. از جایش 

 رفت.
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هایی که جلویش قرار داشتند فرو در کاغذسرش را 

برده بود و سعی داشت از اعداد و ارقام رویشان سر 

پور با حوصله و مسلط همه چیز را دربیاورد. حسن

اش داد و او بخاطر این مدت دوریبرایش توضیح می

بسیاری از مشکالتی که پرسید. برای مدام سوال می

رسید که ش میهایی کاربردی به ذهنشنید راه حلمی

ت مناسب دیگر برایشان خیلی دیر بود. از این که در وق

اینجا نبود تا نمایندگی را از آن منجالب بیرون بکشد 

کرد. چطور توانسته بود این همه کفایتی میاحساس بی

هایی که لمدت کارش را نادیده بگیرد؟ انگار تمام سا

ه و و کارشان خون دل خورد در کنار مازیار برای کسب
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زحمت کشیده بودند در ذهنش زنده شده بودند. 

آمد که چرا اینقدر به باره داشت یادش میباالخره دو

های نمایندگی و پرسنلش اهمیت تک تک بخش

 داد.می

یک ساعتی گذشته بود و او همچنان به بررسی 

پور هم که مانند او ی حسنگزارشات مشغول بود. حت

شد ولی تمام ه میهنوز ناهار نخورده بود داشت خست

شنید. و میخواند حواس فرزین به چیزهایی بود که می

اش دیدنی بود. وقتی از طرح جدید صبا مطلع شد قیافه

با این که دیگر مطمئن بود نباید صبا را دست کم بگیرد 

این که او در اما باز هم انتظار چنین چیزی نداشت. 

چنین شرایط اقتصادی موفق شده بود شرکت را 

قاعد کند تنها سی درصد مبلغ خودروهای جدید را مت

 کردنی نبود. دریافت کنند برایش باور هنگام تحویل
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ی فرزین آرام های گشاد شدهپور با دیدن چشمحسن

خندید: فکر کنم منم اون روز تو جلسه همین شکلی 

اشون رضایی و آقا فرخ خندهشده بودم که مهندس 

 گرفته بود.

چیکار  د: فرخ تو اون جلسهفرزین با تعجب پرسی

 کرد؟می

هایش را درهم قفل کرد: مهندس پور انگشتحسن

خواستن ی دیگه هم برای آینده میسلطانی یه برنامه

بریزن گفتن ایشونم حضور داشته باشن. البته اون روز 

ه در موردش ی دیگکه فرصت نشد، طی یه جلسه

صحبت کردن. اتفاقا حاال که شما هم برگشتین 

ی درست حسابی بذاریم در موردش تونیم یه جلسهمی

 نیم.اساسی صحبت ک

 ای؟هایش را تنگ کرد: چه برنامهچشم
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اش را کنار زد: نظر ایشون اینه که موهای جوگندمی

برای سال آینده ما خدمات فروش و تعمیر برای 

ی کاریمون کنیم. هم وارد برنامه خودروهای داخلی رو

ایش قیمتا و تحریمایی که کنن با افزمی بینیپیش

ردم بیشتر به سمت تر میشن میل مدارن هر بار سنگین

خودروهای داخلی بره و بازارشون حسابی داغ بشه. به 

 نظر من که واقعا حرفشون منطقیه.

ها بارها شده بود که فرزین به فکر فرو رفت. طی سال

ا مازیار صحبت ورود به بازار داخلی را داشته باشند ب

دیدند و به چ وقت سود چندانی در آن نمیولی هی

اما شاید با شرایطی که حاال  ارزید.دردسرش نمی

بوجود آمده بود واقعا زمان مناسبی برای چنین کاری 

ی بود. سرش را آرام تکان داد و گفت: به نظر ایده

 ر بیشتر داره.بدی نیست ولی نیاز به فک
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ن اون پور تایید کرد: درسته. ایشونم برای همیحسن

نیم و موقع مطرحش کردن. خواستن حسابی فکر ک

ی برآورد هزینه داشته باشیم ببینیم چقدر صرفه

هام مربوط به سازیا و هزینهاقتصادی داره. بیشتر آماده

آقا فرخ میشه. بخش خدمات و تعمیرات در حال حاضر 

کاری نداره. هم باید پرسنل اونجا رو ظرفیت چنین 

 ی جدید و مجهز بزنیم.ه سولهبیشتر کنیم، هم کال ی

فرزین دستی در ریشش کشید و گفت: فعال این طرح 

جدید و مشکالت فعلی رو حل کنیم، بعد به گسترش 

 کنیم.کار فکر می

دوباره گزارشات زیر دستش را کمی باال و پایین کرد و 

ان من هیچ جا اسمی از اسپانسر پرسید: راستی علی ج

 کجا تزریق شده بهمون؟این طرح ندیدم. این پول از 
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ای مکث کرد و نامطمئن جواب داد: پور لحظهحسن

 خانوم سلطانی زحمتشو کشیدن.

های زیر دستش چشم بردارد بدون این که از کاغذ

گفت: خب اون که واضحه، حاال این اسپانسری که گیر 

 آوردن کی هست؟

هایش را تر کرد: نه، خود مهندس سلطانی با زبان لب

 نظورمه. پول ایشونه.م

فرزین متعجب سریع سرش را باال آورد: یعنی چی؟ 

 ایشون همچین پولی از کجا آوردن؟

با من و من جواب داد: حقیقتش مهندس؛ فکر نکنم 

بخوان شما بدونی! اون روز تو جلسه هم هر چی 
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گفتن که به گوش شما وی فرخ خان نمیپرسیدم جلمی

 نرسه.

 حسابدارشان خیره شد. هایش در هم رفت و بهاخم

پور که انگار گرمش شده بود کتش را درآورد و به حسن

اشونه. خانوم سلطانی اجبار ادامه داد: پول خونه

 اشون رو فروختن.خونه

اختیار کمی در هایش تا حد ممکن باز شدند و بیچشم

جلوتر آمد. انگار از چیزی که شنید مطمئن  اشصندلی

زمان برای پردازش این  هنبود و نیاز به چند ثانی

شد و هایش باز اطالعات داشت. باالخره میان لب

دونستی و به من خبر صدایش آرام درآمد: علی تو می

 ندادی؟
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به سرعت جواب داد: واال به منم وقتی اطالع دادن که 

بودن و کار از کار گذشته پولو به حساب شرکت زده 

 بود.

و از جایش « ی خودسردختره»فرزین زیر لب غرید 

و محکم از حسابداری خارج های تند بلند شد. با قدم

ها رفت. این دیگر چه کاری بود که شد و به سمت پله

ی کرد که پشتوانهاو کرده بود؟ با خودش چه فکری می

؟ صبا خودش و دخترش را فدای نمایندگی کرده بود

اشان را آنقدر مغرور بود که بجای مطلع کردن او خانه

ج گذاشته بود؟ آنقدر عصبانی بود که حتی متوجه به تارا

بلند شده بود نشد. به سمت در اشان که برایش منشی

دفتر صبا رفت و بدون در زدن بازش کرد. وقتی با اتاق 

ای سر داد و به سمت خالی مواجه شد پوف کالفه

 شت: خانوم سلطانی کجان؟صبوری برگ
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ی دخترک کم سن و سال که از لحن عصبی او حساب

ن مضطرب شده بود به سختی جواب داد: دخترشو

کرد نیم ساعت پیش مجبور شدن قراری میخیلی بی

 برن.

ها پایین رفت و تر از قبل شده بود. از پلهحتی کفری

موبایلش را از جیبش بیرون کشید. همینطور که دنبال 

گشت به سمت پارکینگ پرسنل رفت ی صبا میهشمار

. از ساختمان که خارج شد تا بتواند راحت صحبت کند

 یچشمش به مهدی افتاد که در دورترین نقطه

پارکینگ مشغول سیگار کشیدن بود. بیخیال تماس 

 گرفتن شد و به طرف او رفت.

مهدی که متوجه او شد سیگارش را پایین انداخت و با 

عی چند قدم به سمتش آمد: به به، ای مصنوخنده

 ی سهیل!ستاره
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ست و فقط مهدی از او کالفه ابرایش واضح بود که 

خندد. اهمیتی به اش میبرای پوشاندن لحن مغرضانه

اشو دونستی صبا خونهاش نداد و پرسید: تو میطعنه

 فروخته؟

 مهدی با بیخیالی شانه باال انداخت: آره، چطور؟

دونستی و گذاشتی ی گفت: میفرزین با صدای بلند

 این کارو بکنه؟!

ون ت از پیشانی فرزین بیراش به رگی که داشتوجه

ها را زد جلب شد. دستش را در موهایش کشید و آنمی

به عقب راند: تصمیم خودش بود، تو شرایطی که توش 

 بودیم بهترین تصمیم ممکنم همین بود.

 بدنش داغ شده بود و دیگر روی صدایش کنترلی

اشو به ات سرپناه خودشو بچهنداشت: زن رفیق مرده
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باالخون شده بعد تو میگی بهترین  باد داده آالخون

 هدی!تصمیم ممکن بود؟! تو مرد نیستی م

مهدی بلند پوزخند زد و لحنش جدی شد: آره اصال من 

نامرد. ولی ارواح خاک مازیار تویی که اون همه وقت 

التو به یه ورت سرتو مثل کبک کردی تو برف و مشک

 ..کردی واسه من دم از مردونگی نزن! تو اگه.حواله می

ی مهدی کوبید تا اش را در گونهدست مشت شده

ساکتش کند. مهدی که اصال انتظار چنین واکنشی را 

 نداشت از پشت روی زمین افتاد.
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رفت و درد در بدنش پیچید. چند چشمش سیاهی 

همد چه اتفاقی افتاده. به ای طول کشید تا بفلحظه
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رد و از درد اش را لمس کآرامی با انگشتانش ورم گونه

چشمش تنگ شد. بدون این که از روی زمین بلند شود 

زین نگاه کرد: تو از خودت عصبانی هستی نه من! به فر

 ولی خیالی نیست...

ی آن سمت صورتش را به طرف او گرفت و گونه

دن من باعث میشه سالمش را به نشانش داد: اگه ز

تا  مسئولیتی خودت کنار بیای، دوتر با عواقب بیراحت

 دیگه هم بزن.

فرزین کالفه نگاهش را از او گرفت و دور خودش 

چرخید. دستش را روی پوست سرش کشید که از 

 عصبانیت عرق کرده بود.

مهدی چند بار دهانش را کامل باز و بسته کرد تا از 

های صورتش مطمئن شود. دردش استخوانسالمت 

 بیشتر شد و زیر لب غر زد: کچل الدنگ غارنشین.
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زمین بلند شد و با آرامش شلوارش را تکاند. به  رویاز 

فرزین نگاهی انداخت که برخالف او آرام و قرار 

نداشت. پاکت سیگارش را از جیبش درآورد و با 

پاکت را انگشت به پشتش زد تا سر دو نخ بیرون بزند. 

به سمت فرزین گرفت و او بدون این که چیزی بگوید 

 روشن کرد. یک نخ برداشت و با فندک خودش

هایش منتظر ماند مهدی هم سیگارش را بین لب

ی او بگذارد و برای او هم فندک زد. با سرش به گونه

 اشاره کرد و آرام پرسید: چطوره؟

مهدی به سمت دیوار پشتش قدم برداشت و به زور 

 خندید: سالم داره خدمتتون، شما چطوری؟

کی به لطف مشتی که در صورت مهدی خوابانده بود و ی

ه بود. دو پکی که از سیگارش زده بود کمی آرام گرفت

ی تاسف تکان داد: تو روحت. هیچیو سرش را به نشانه
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خواد گیری. چرا بهم خبر ندادی صبا میجدی نمی

 اشو حراج بزنه؟خونه

اش به آن تکیه داد: زیادی د و در سایهبه دیوار رسی

 ه؟ایکنی بابا. حراج بزنه دیگه چه صیغهشلوغش می

کالفه جواب داد: از اون مبلغی که به حساب شرکت 

ی مازیار حداقل زده مشخصه حراج بوده. و اِلّا خونه

 ارزید.چند میلیارد بیشتر می

دستی در موهایش که حسابی به هم ریخته بودند 

فت: نترس صبا سرش کاله نمیره. ولی خب کشید و گ

ی ای ملک به اون عظمتو نقد کنوقتی بخوای یه هفته

 مجبوری یکم زیر قیمت بیای دیگه.

فرزین سیگارش را تکاند و باز طلبکار پرسید: جواب 

 منو بده. چرا به من خبر ندادی؟
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های فرزین خیره شد: نه اخم کوچکی کرد و در چشم

مسائل و مشکالت پیشت  که این مدت هر وقت از

 گفتیم سراسیمه به کمکمون اومدی...

ن تو همه جوره پوفی کشید و ادامه داد: فرزی

تا خرخره رفتیم تو مشکالت مالی ولی دونستی ما می

آوردی. من خودم شخصا چند بار خم به ابروت نمی

بهت گفتم همینطوری ادامه بدیم تا مرز ورشکستگی 

این همه پرسنل و دونستم وقتی میریم. چه می

خورایی که اینجان به تخمتم نیستن، صبا و نون

 اش میشن خط قرمزت!خونه

کام سنگینی از سیگارش گرفت و آرام گفت: صبا و 

 کنن.اش فرق میبچه

مهدی با کالفگی به او توپید: چه فرقی؟ البد چون تو 

باعث مرگ مازیار شدی؟ بس کن تو رو سر جدت 
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مون خوابیده و زده بهتون، فرزین، یکی دیگه پشت فر

 دونی؟تو این وسط چیکاره بودی که خودتو مقصر می
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سیگارش که هنوز نیمی از آن مانده بود را زمین 

انداخت و پاکت خودش را از جیبش درآورد. سیگار 

 تر از چیزی بود که او احتیاج داشت.مهدی سبک

ای بینشان سکوت شد تا خود مهدی با چند لحظه

لحنی آرام آن را شکست: مقصر دونستن خودت به 

اینجا کنار، تو نسبت به تک تک کارمندا و کارگرای 

مسئولی فرزین! هر کدومشون کلی بدبختی دارن که 

غرق میشن. کاش اگه چرخای اینجا بره رو هوا توشون 

 گشتی.یکمم به فکر اینا بودی و زودتر برمی
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رفت و یبا آنکه مهدی حسابی روی اعصابش رژه م

ی دهانش کند خواست یک مشت دیگر حوالهدلش می

ها . خودش اینهایش درست بودتا خفه شود ولی حرف

 دانست. را خوب می

ی دردناکش دستی زد و ادامه مهدی دوباره به گونه

اش یه ی فروش خونهداد: حاال فرض بر این که ایده

خواستی مثال چیکار رسید، میجوری به گوشت می

اصال با اون شرایطی که ما داشتیم اگه خودتم کنی؟ 

تونیم دو فروختی تا باومدی باید یه ملکی چیزی میمی

 تا حرکت بزنیم.

فرزین از سیگار سنگینش کامی گرفت که از گلو تا 

تر کرد: آره اما اگه هایش را سوزاند و دلش را آرامریه

فروختم، ولی صبا تنها من بودم فقط یکی از امالکمو می

 سرپناه مونده.ملکشو از دست داده و حاال بی
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د: سیگارش را زیر پایش له کرد و دست به سینه ش

الخون سرپناه و آفرزین تو هم یه جوری میگی بی

خوابه! کنه صبا اآلن کارتونباالخون شده آدم فکر می

اش به زرق و برق قبلی نیست ولی درسته خونه

یزی که است. تو هم بجای حرص خوردن سر چخونه

گذشته، یکم به تصمیمی که گرفته و قدرتی که تو این 

ی دیدیش یهو خل شرایطش نشون داده فکر کن. وقت

نشی عوض تشکر سرش داد و بیداد راه بندازی! خیلی 

ز همون ملکو امالکتو به هم کون سوزه داری یکی ا

اتم آروم پاس قدردانی بزن به نامش که وجدان نداشته

 لگد نثار اینو اون نکنه.بگیره که هی مشت و 

به فرزین نگاه کرد که با آن پیراهن مشکی هنوز در 

ش زیر آفتاب ایستاده بود. سرش رو به همان جای اول

انگشتانش چشم دوخته بود.  پایین بود و به سیگار بین

زند و در فکر فرو رفته سعی کرد وقتی دید حرفی نمی
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چشممو  امو که زدی ترکوندیتر کند: گونهجو را سبک

 خوای کور کنی؟هم می

فرزین با تعجب به او نگاه کرد و او با خنده ادامه داد: 

ی کچلتم عرق کرده نور آفتاب ایستادی، کلهتو 

 اره رفلکت میده تو چشمام.خورشیدو مستقیم د

اش دل ی فرزین از دیوار و سایهغرهدر مقابل چشم

کند و به سمتش رفت. دستش را برای هدایت پشتش 

اشت و به سمت ماشینش در پارکینگ رفت: راه گذ

 بیفت حداقل بریم یه جای درست حسابی بشینیم.

خوای بری این ساعت؟ تایم زین اخم کرد: کجا میرف

 !کاریه

مهدی بیخیال شانه باال انداخت: وقتی رئیسمو دارم با 

 مونه که بهم گیر بده؟برم کی میخودم می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

زدی حداقل نصف روز به مسیرش ادامه داد: مشتتو که 

 مرخصیو یه ناهار بهم بده فکر کنم پشیمونی!

ل مهدی راه افتاد تا سوار حوصله آه کشید و به دنبابی

 اشینش شوند.م

 

وارد خیابانشان شد و نگاهی به ساعت خودرویش 

داد. یک انداخت که حدود یازده شب را نشان می

ه ی ناهارش با مهدی آنقدر ادامه پیدا کرد که بوعده

ی شام ختم شده بود. قرمزی باالی انگشتان یک وعده

ی ورم نهدستش روی فرمان توجهش را جلب کرد و گو

ی مهدی را به یادش آورد. او قطعا مستحق آن کرده

کرد. در همین میمشت نبود و حاال احساس پشیمانی 

اش رسید. قبل از این برد که به خانهافکار به سر می
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ای تقریبا آشنا را در بزند چهرهکه ریموت در حیاط را 

 تاریکی شب تشخیص داد.
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باز  تر کرد. درها کاملرا کمریموت در را زد و سرعتش 

که وارد حیاط شد کسی از پشت روی شدند و او همین

 صندوقش زد.

ی وسط به زن نگاه کرد. پایش را روی ترمز زد از آینه

و به  اش را گرفتو پیاده شد. زن دست دو بچه

سمتش آمد: آقای موحدی تو رو ارواح خاک خانومت 

زنم. از غروب با منو بیرون نکن. تو رو خدا بذار حرف ب

این دوتا بچه دم خونتونم. دخترتون گفتن معلوم 

مونم تا خودتونو ببینم. می نیست کی بیاین گفتم اینقدر
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های من نگاه کن. آقا من بدون آقای موحدی به بچه

جی چیکار کنم؟ تو رو خدا رضایت شوهر، بدون خر

 بدین. به قرآن ثوابش بیشتره. 

ی ها پشت کرد. پردهنفرزین دست به کمر زد و به آ

اش کنار رفته بود و انگار دخترک آذین گوشهاتاق 

 مشغول رصدش بود. 

 آقای موحدی؟ شما بگو من چیکار کنم؟ -

چرخید و به صورت گریان زن نگاه کرد. دلش به 

: خانوم من رضایت دادم. دنبال من حالشان سوخت

 اش؟گردی همهچرا می

ی مه داد: آدرس خونهاش را باال کشید و باز ادازن بینی

با هزار مکافات پیدا کردم. رفتم نگهبان خانوم بدیعیو 

گفت از اونجا رفتن. شما آقایی کن، بزرگواری کن یه 

 آدرس ازشون به من بده.
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ابرویش را از هم باز  دست راستش را باال برد و بین دو

کنم. شما بفرمایید. کرد: من خودم باهاشون صحبت می

 دیر وقته. 

س نگاهش کرد تا مطمئن شود که راست استر زن با

 اشون رو بدین. گوید: حداقل شمارهمی

فرزین موبایلش را باال آورد و قفلش را باز کرد: هر چی 

خواین بهشون بگیدو خودم میگم. کجا که شما می

 برین؟ خونتون کجاست؟ریف میتش

 زن سکوت کرد.

او  یی بهت زدهفرزین سر باال آورد و با دیدن چهره

نیست  گیرم براتون. درستتوضیح داد: دارم اسنپ می

 این وقت شب تنها، با دوتا بچه سرگردون بشین.
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اش را گفت: خدا از بزرگی زن آرام نام مکان زندگی

خواین بهتون ز خدا میکمتون نکنه. ایشاهلل هر چی که ا

 بده. 

فرزین درخواست را زد و کمی بعد گوشی را پایین 

رسه. لطفا شمام یکیاست. االن میآورد: همین نزد

 ن ممکنه اذیت بشن. های مدیگه اینجا نیاین. بچه

کارتی از جیبش درآورد و به سمت زن گرفت. زن 

 دست پسرش را ول کرد و کارت را گرفت. 

ها با آن موهای تراشیده و فرزین به پسر بچه

شان نگاه کرد: اگه هر وقت نیاز بود با های ژندهلباس

ام اونجا کنین بهم زنگ بزنین لطفا. شمارهمن صحبت 

 نوشته شده.

هایش در ماشین، در حیاط بعد از سوار شدن زن و بچه

 اش پارک کرد. را بست و ماشینش را در جای همیشگی
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 ز راهرو جلو آمد: سالم.وقتی داخل خانه رفت آذین ا

 ای به روی دخترش زد: سالم بابا. خوبی؟لبخند خسته

وتر آمد: خوبم. شما شت گوش زد و جلموی بلندش را پ

 خوبی؟

به آشپزخانه رفت و با دیدن کتری روشن و قوری 

رویش شاد شد. ماگش را برداشت و همانطور که 

کرد به سمتش رفت: چه های پیراهنش را باز میدکمه

 خبر؟ فهیمه خانوم امروز اومد؟ ناهار چی خوردی؟

ن را آذین روی صندلی پایه بلند نشست و جای نمکدا

امروز قیمه  با جای خالل دندان عوض کرد: آره اومد.

درست کرد. این خانومه چیکار داشت؟ برا چی اومده 

 بود؟

برای خودش چای ریخت و ماگش را کنار نمکدان 

. نخواست دخترش از گذاشت و پیراهنش را درآورد
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جزئیات باخبر شود: حرفای تکراری. آمین کجاست؟ 

 ناهار خورده؟

به سمت یخچال رفت:  ش بلند شد وآذین از جای

باالست. آره اومد موقع ناهار. فقط گوشتاشو خورد و 

هارو کنار گذاشت. الویه داشتیم یکم آب خورشت. لپه

 خوری؟شام، می

شت و سر باال برد: پولکی زعفرانی را در دهانش گذا

 نه. بیرون با مهدی یه چیزایی خوردم.

مت چرخاند. صدای در ورودی سر هر دو را به آن س

های گَل و گشاد وارد ن لباسآمین حاضر و آماده با آ

ی لخت فرزین سوت کشید: جون. شد. با دیدن باال تنه

 بخورمت پهلوون.

آذین خندید و آمین همانطور که به سمت یخچال 

 ت لپ او را کشید: از اون الویه چیزی مونده؟رفمی
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ها بهاش را باال آورد و با دیدن عقرفرزین ساعت مچی

او نگاه کرد:  ی چندانی با دوازده نداشتند بهکه فاصله

 نصفه شبی کجا شالو کاله کردی؟

ظرف الویه را بیرون کشید و درش را باز کرد: تو همون 

رو درآوردن بهت  نقش پدریتو ادامه بده، ادای مامانا

 گرفتی!نمیاد! قبال اینقدر آمار نمی

او چشم دوخته فرزین به آذین نگاه کرد که نگران به 

دهد. ترجیح داد به برادرش میبود تا ببیند چه جوابی 

کرد. سکوت کند. جواب دادن شاید همه چیز را بدتر می

توجه به هر دویشان ماگش را برداشت و به سالن بی

اناپه نشست و یک شکالت از ظرف روی ی کرفت. لبه

چسباند خودی چای داغ را به لبش میمیز برداشت. بی

ی بعد آمین درحالیکه کرد. چند دقیقهاش میو مزه

 شد. کرد از خانه خارج اش تایپ میچیزهایی در گوشی
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فرزین دل نگران به در بسته خیره ماند. انگار تازه 

 کرد.داشت حال نسیم را درک می

ین در ماشینش نشست و روشنش کرد. ریموت در را آم

 زد و پرگاز دنده عقب گرفت.
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ی خلوت آن موقع شب و سرعت هاجادهبه لطف 

زیادش یک ساعته از شهر خارج شد. لوکیشنی که 

دیشب کامیار برایش فوروارد کرده بود را چک کرد و 

شد. آنقدر به مسیرش ادامه داد که آسفالت جاده تمام 

شد اشتباه آمده که باالخره کم کم داشت مطمئن می

های ی آهنی انتهای یخی خودرویش دروازههدالیت

مسیرش را روشن کردند. وارد شد و با شک راه خاکی 
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ت. وقتی شد را آرام باال رفکه با درختان احاطه می

صدای موسیقی از دور به گوشش رسید خیالش راحت 

ش که به ویالی دوبلکس شد و پرگاز ادامه داد. چشم

 وسط باغ افتاد از رضایت سوت کشید.

ا پارک کرد. روبروی ساختمان بزرگ بین انبوه خودروه

خارج شده بودند و به سمت دو زوج که با هم از ویال 

رفتند با دیدن او که تازه رسیده بود هایشان میماشین

ها باال ها از پلهتوجه به آنپچ پچ کردند و خندیدند. بی

رفت و در را باز کرد. به سالن که رسید ایستاد و 

در هایش ی افراد حاضر شد. چشممشغول آنالیز چهره

اختیار با ریتم موسیقی گشتند و سرش بیجمع می

 رفت.هاردهاوس باال و پایین می

ی آشپزخانه پوش که پشت جزیرهدختری شیک

ی ورودش او را زیر نظر گرفته ایستاده بود و از لحظه
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ود آرام به سمتش آمد و دستش را دراز کرد: سالم. ب

 خوش اومدی.

احاطه  صریصورت گردش که با موهای بلوند مدل م

رسید. او را قبال جایی نظر میشده بود برایش آشنا به 

زد بخاطر آورد. حدس میدیده بود ولی به یاد نمی

اش داشت. لبخند آرایش غلیظی باشد که حاال بر چهره

ی لبش نشست و دستش را فشرد: شهرنگی گوکم

 ممنون.

اش را تنگ کرد و به او های کشیدهلبخند به لب چشم

شد. انگار منتظر بود آمین چیزی بگوید تا مطئمن خیره 

آورد. در همین لحظه کامیار از بین ا به یاد میشود او ر

جمعیت وسط سن رقص بیرون آمد و خودش را به 

نداخت و غر زد: اومدی ها رساند. نگاهی به آمین اآن

 که! تو ذاتت کله شیری!
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یک طرف صورتش را به سمت دختر گرفت و با ترس 

 لیال آدم باش فقط، آروم بزن.گفت: 

 باالخره صاحب مهمانی را به یاد آورد. با لیال چند هفته

قبل در یک دورهمی آشنا شده بود و کمی هم با هم 

 تیک زده بودند. با سیلی محکمی که زیر گوش

دوستش خوابید از فکر بیرون آمد. با شناختی که از 

شرط کامیار داشت مطمئن بود سر آمدن و نیامدن او 

اش گرفت و از او که بسته و حاال هم باخته است. خنده

 شد؟یبت میبردی چی نصکرد پرسید: میآخ و اوخ می

انگار که دردش را فراموش کرده باشد به لیال نگاه کرد 

پهنای صورتش جواب داد: بوجی  و با لبخندی به

 موجی.
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نگاهش به جای انگشتانی که روی صورت کامیار نقش 

تاد. یک تای ابرویش را باال داد و با خنده بسته بود اف

 ز لب ارزش این چکو داشت؟پرسید: یه بوس ا

ی سرههای لیال که از زیر لباس یکبه برجستگی سینه

موزیانه  کردند نگاه کرد واش خودنمایی میمجلسی

 گفت: کی حرف از لب زد؟

لیال که چنین قراری با او نذاشته بود صورتش 

کرد و دستش را باال برد: اولیو  برافروخته شد. اخم

 م چون الیقشی!زنبخاطر باختت زدم، دومیو می

کامیار دوباره یاد دردش افتاد و خودش را تسلیم نشان 

لب گفت: داد تا سیلی دوم را نخورد. آمین خندید و زیر 

 خاصیت!هَوَل بی
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کامیار نگاهی به ساعت موبایلش انداخت و غر زد: 

دو صبحه! ملت دیگه کم کم دارن میرن.  حاجی تقریبا

 رط من؟فقط اومدی برینی تو ش

لیال سریع جواب داد: آمین برعکس تو که از غروب 

اَفتِرپارتی بوده اینجا پالسیو رو مخ منی زرنگه، به فکر 

 که تازه اومده.

زند و دانست لیال از چه حرف میبا این که اصال نمی

بود چشمکی  طبق عادت همیشگی دیر راه افتاده

گذرونی تحویل او داد و با لبخند گفت: اصل خوش

 یوت بشه.واسه وقتیه که مهمونی پرا

 هایش را کامل به نمایش گذاشت: دقیقا.لیال هم دندان

تر از خودشان لیال را برای پسری بزرگدختر و 

خداحافظی صدا کردند. قبل از این که پیششان برود به 
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ها بودند اشاره و کابینت وسایل پذیرایی که روی جزیره

کرد و با همان لبخند قبلی به آمین گفت: از خودت 

 پذیرایی کن لطفا.

ها شد. با به آشپزخانه رفت و مشغول بررسی بطری

هایش برق زد. بلودر اینتنس چشمی دیدن شیشه

کامیار که همچنان نگاهش به لیال بود با تاسف گفت: 

 مال شما.انتر خانوم چَکِش مال ما بود السش 

شاتی که برای خودش پر کرده بود را جلوی او گرفت: 

 سوزه.بیا داداش، بریز همونجا که می

ی جلوی آمین انداخت: این که نگاهی به شیشه

 کنه!ور میبیشتر شعله ودکاست، آتیشو

 دستش را جلوتر برد و با خنده گفت: دقیقا.

 کامیار آهی کشید و سر تکان داد: الحق که رفاقتا بو

 شاش گرفته.
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انگیز گلویش شاتش را سر کشید و با سوزش دل

لبخند رضایت زد. نگاهی به جمعیت انداخت و پرسید: 

 این همه دختر، چرا گیر دادی به لیال؟

یک شات ریخت: این بدبخت از سر شب  برای خودش

چشمش به در بود ببینه کی میای. تو که خبری ازت 

ی درش بیارم نبود فکر کردم نمیای گفتم از تنهای

 بیچاره رو.

 پشت کامیار زد: بعد میگن جوونمردی از بین رفته!

باد در غبغبش انداخت و با لحنی ادبی گفت: فردین 

 ات را بشناس!زمانه

رقصیدند و با اوج گرفتن ی که دور هم میبه چند دختر

کشیدند نگاه کرد: اینا که حسابی مستو موسیقی هو می

 ا رو راحت تور کن دیگه.ان، برو یکی از همینپاره
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ی او گذاشت: داداش من چند کامیار دست روی شانه

ساعته اینجامو ملتو زیر نظر دارم. واسه رسیدن به این 

 ینی...بگوشتای لذیذی که اینجا می

به سمتی دیگر که چند پسر دور هم ایستاده بودند و 

کشیدند اشاره کرد و با حرص ادامه داد: باید سیگار می

ساطور اون قصابایی که اونجان رد شم. اینا  از زیر

اشون جفت دارن. حیف این مهمونی خفن اکیپن همه

حسابی توش پیدا نمیشه. که چهارتا کیس درست 

خورن، یا ر عنن که به درد نمیسینگالی جمع یا انقد

 انقدر چُسن که پا نمیدن.

 آمین خندید: پس حسابی کفگیرت ته دیگ خورده.

حسرت گفت: یه دونه  لیال انداخت و بادوباره نگاهی به 

خوره که اونم انقدر خره که لیال بین اینا به درد می
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گلوش پیش تو گیره. چقد به من سفارش کرده بود 

 حتما بیارمت. برای مهمونی امشبش

آمین پوزخند زد: رو دیوار من مگه یادگاری نوشتن 

 داره؟ اول دیدمش کلی طول کشید یادم بیاد کیه.

به او نگاه کرد: چه دیوثی هستی تو! دو  با تعجبکامیار 

هفته پیش حداقل یه گالون آب دهن دختره رو قورت 

 اومد کیه؟دادی، بعد امشب یادت نمی

من نصف دخترایی که یه گالون با بیخیالی جواب داد: 

اشون خوردمو هم یادم نمیاد اینو یادم آب از جای دیگه

 بمونه؟

شد تا ناگهان با هم زدند  کامیار چند لحظه به او خیره

 یر خنده.ز
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کمی خودشان را با تنقالت مشغول کردند تا آمین 

اومدم به ساقی پیام دادم نبود، گفت: راستی داشتم می

 گل داری همرات؟تو 

های گشاد به او نگاه کرد: مغزتو حاجی! مگه با چشم

تازه هشت گرم نگرفته بودی؟ چجوری تمومش کردی 

 !دو روزه؟

سرش را خاراند: نه بابا دارمش. ولی اون ایندیکاست، 

 زنم بتونم عین آدم بخوابم. سَتیو ندارم.شبا می

خارج  کامیار آهانی گفت و به او اشاره کرد تا از ویال

شوند: خب خبر خوب اینه که ستیوا دارم، اما خبر 

 تر اینه که هَپی هم دارم.خوب

ها به پایین پلهآمین با خوشحالی از در بیرون رفت و 

پاکت مادوکس را از جیبش بیرون ها تکیه داد. نرده
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کشید. دو نخ از آن درآورد و مشغول خالی کردن 

ای خالی محتویات سیگارها شد. کامیار هم سیگاره

 شده را گرفت و با دقت داخلشان را با حشیش پر کرد. 

گفت و هر کامبیز داشت از اتفاقات مهمانی برایش می

ی لیال از ر راه انداخته بودند که سر و کلههر و کر ک

دا شد: اینجایین شما نیم ساعته ها پیباالی پله

 دنبالتونم؟ بیاین تو تا همه نرفتن یکم برقصیم دور هم.

و بعد از رفتن او با کامیار به « اآلن میایم»ن گفت آمی

ی نفازولین را از داشبورد سمت ماشینش رفتند. قطره

های خون شده ایشان که کاسههگرفتند و در چشم

بودند ریختند. دوباره داخل ویال رفتند و بعد از دو شات 

ول رقص دیگر ودکا به افرادی که وسط سالن مشغ

 بودند پیوستند.
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یش را بسته بود تا دنیای خیالش را با واقعیات هاچشم

های موسیقی پیوند بدهد. همزمان با دوبس دوبس

رقصید. با ترکیب میپرید و دیپ تکنو پرانرژی می

سنگینی الکل در شکمش و سبکی حشیش در سرش 

کرد به بُعد پنجم عروج کرده. زمان کند احساس می

یا  سریع زد. مطمئن نبودقلبش سنگین میشده بود و 

ی پتک کند، فقط هر تپش آن برایش مثل یک ضربه

جانی و ناتوانی ماند. دست و پایش احساس بیمی

آوردند. دلیلش را هم قصیدن کم نمیکردند اما در رمی

دانست. چون بدنش دیگر در اختیار خودش نبود. می

دیگرانی  شب بازی او و های خیمهکسی مثل عروسک

هایی نامرئی د را از باال با نخرقصیدنکه اطرافش می

جانش کرد. مطمئن بود دلیل این که بدن بیکنترل می

ودند. باالتر از آن ها بپاشید همین نخهمانجا از هم نمی

بود که به توهماتش شک کند. سرش را رو به باال 
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هایش را باز کرد تا با خالق و گرفت و چشم

 شان مالقات کند. با دیدن سقفکنندهکنترل

هایش را تنگ کرد. خبری از موجودی که تصور چشم

آلودش اش گرفت. باالخره مغز مهکرد نبود. خندهمی

قعیت را تشخیص داد. دلش ای فرق خیال و والحظه

خواست برای کامیار هم از وهمش بگوید. سرش را 

پایین آورد و با دیدن دختری که روبرویش مشغول 

. سرش را اش را گرفتبود تعجب جای خندهرقص 

چرخاند تا کامیار را پیدا کند. سن رقص نسبت به وقتی 

تر شده هایش را بسته بود به مراتب خلوتکه چشم

لولیدند خبری از آن همه آدمی که در هم می بود و دیگر

نبود. در بین چند نفری که هنوز داشتند اطرافش 

ید. دوباره به دختر درقصیدند کامیار را هم نمیمی

گاه کرد. موهای مشکی و بلندش که نشان روبرویش ن

های مداوم داد لیال نیست در اثر باال و پایین پریدنمی
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اطر عرقی که روی در صورتش ریخته بودند و بخ

پوستش نشسته بود به آن چسبیده بودند. توجهش به 

ی تنگ با هر پرش باال و تنههای او که در آن نیمسینه

ینی نگاه آمین شدند جلب شد. از سنگپایین می

چشمش را باز کرد و با دست موهایش را کنار زد. از 

ای زیبا قرار داشت این که زیر این نقاب مو چهره

های دختر که پر از ه لب آمین نشست. در چشملبخند ب

های های قرمز و درشت بودند خیره شد. لبرگ

ید و ریتم او نیز از هم وا شدند. خند گوشتی

مین یکی کرد. چه مدت داشت با هایش را با آپریدن

رقصید و این دختر از کی با او های بسته میچشم

ساعت همراه شده بود؟ ترجیح داد با نگاه کردن به 

هایشان موبایلش خودش را پایین نیاورد. هر دو چشم

 را بستند تا دوباره در توهماتشان غرق شوند.
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هایش وقتی احساس کرد از رقصیدن خسته شده چشم

رویش نبود. بار دیگر خبری از دختر روبه را باز کرد. این

ی خیالش بود؟ باالتر از آن بود که نکند او هم زایده

ند به خاطراتش اطمینان کند. تقریبا همه رفته بتوا

بودند و ویال حسابی خلوت شده بود. چشمش به کامیار 

ها نشسته بود و مشغول بگو و افتاد که روی یکی از مبل

بخند با پسری بزرگ جثه بود. به سمت او که پشتش 

 اش زد.به سالن بود رفت و روی شانه

داش کوکائین که کامیار که او را دید متعجب خندید: دا

کنی! منم همون جنسو پر بپر مینزدی یه ساعته داری ب

کشیدم ده دقیقه نشده به هِف هِف افتادم اومدم کونم 

 زمین بگیره.
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 دستشویی اینجا کجاست؟ شانه باال انداخت:

کامیار به یکی از درها اشاره کرد: مگه این که شاشت 

ن تازه بگیره بیای سراغ ما! اینه ولی دوست دختر رامی

 رفته.

پسر که مشخص شده بود اسمش رامین است گفت: 

 اگه ضروریه برو طبقه باال داداش.

ها باال ی تشکر برایش سر تکان داد و از پلهبه نشانه

رفت. از روی چِتی چند بار نزدیک بود تعادلش را از 

ها سر پا ماند. وارد دست بدهد ولی به لطف نرده

یستاد. دستی در موهای ا روی آینهسرویس شد و روبه

ها را باال داد. کمی آب یخ اش کشید و آنبر هم ریخته

ا خودش را پایین بیاورد. دست و به صورتش زد ت

صورتش را خشک کرد و بیرون آمد. نگاهش به در 

ای تراس افتاد و دلش هوای تازه بزرگ و تمام شیشه
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خواست. وارد تراس شد و در کشویی را پشت سرش 

تابستانی حتی این وقت شب هم کمی بست. هوای 

وزید. به آسمان گرم بود اما اینجا باد خنک و خوبی می

 تاره خیره شد و نفس عمیقی کشید.پرس

 رقصی.ناگهان صدای کسی را کنارش شنید: خوب می

توانست سرش به سمت صدا چرخید. باالخره می

بوده و وجود  مطمئن باشد که شریک رقصش واقعی

ه دیوار تراس تکیه زده بود و یک پایش خارجی دارد. ب

را باال داده بود. پوست گندمی و لختش در آن شلوارک 

پوشاند به شدت جین که حتی نیمی از رانش را نمی

کرد. موهایش که یک طرف زده بود در خودنمایی می

رقصیدند. یک نخ سیگار خاموش بر لبش باد آرام می

مانده بود. بود ولی بجای فندک زدن به آمین خیره 
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ی بانمک و زیبایش پر از نیاز و خواستن به نظر چهره

 رسید.می

ای که بینشان وجود داشت را طی لهآمین چند قدم فاص

 کرد و خودش برایش فندک زد: نه به خوبی تو.

ی لبش نشست و دود سیگارش را بیرون لبخند گوشه

های او که همچنان سرخ و خونین داد. آمین به چشم

 اره کرد و با لبخند آرام پرسید: گل؟بودند اش

سر تکان داد و کام دیگری از سیگارش گرفت. آمین 

ای که از ماشینش برداشته ر جیبش کرد و قطرهدست د

های او خیره بود بود را درآورد. همینطور که در چشم

درپوش آن را باز کرد: اینطوری خشک بمونه اذیتت 

 کنه.می

 گرفت. آمین به او بدون هیچ مخالفتی سرش را باال

اش گذاشت تا شد و دستش را روی پیشانی ترنزدیک
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بار پشت هم پلک زد و سرش قطره بریزد. دختر چند 

را پایین آورد. آمین قطره را دوباره در جیبش گذاشت 

ی چند ولی از جایش تکان نخورد. صورتش در فاصله

متری او قرار داشت و مسیر نگاه نافذش حتی سانتی

کرد. دستش را کنار سر لحظه هم تغییر نمی برای یک

 اسمت؟ تر شد:او به دیوار تکیه داد و کمی به او نزدیک

تر از آن بود هایش سنگیننگاه مستقیم آمین در چشم

که بتواند خودش را به بیخیالی بزند. تنفسش شدت 

شد. دیگر از اعتماد بیشتری گرفت و داشت گرمش می

ل در زبان بدنش دیده به نفسی که تا چند لحظه قب

ای را داشت که شد خبری نبود. احساس طعمهمی

حرکت جواب داد: توان و بیشکارچی گیرش انداخته. نا

 دریا.
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ای مکث جدی گفت: بهت میاد. آمین بعد از لحظه

 تونم تو چشمات غرق شم.می

توانست لبخندی به پهنای صورت زد و با ذوقی که نمی

 خیلی لوس و مسخره بود!در صدایش پنهان کند گفت: 

 او هم لبخند زد و زمزمه کرد: مهم اینه خوشت اومد.

 هایشان در هم قفل شد.دیک شد و لبآرام به دریا نز
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هایش تر شد و دریا با دستهایشان عمیقبوسه

صورت او را گرفت. آمین یک دستش را پشت کمر دریا 

بود جدا  گذاشت. او را از دیواری که به آن تکیه زده

کرد و به خودش چسباند. دست دیگرش را پشتش برد 
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هایش دل کند و باالخره از لبو روی باسنش قرار داد. 

های دریا کامال بر هم سراغ گردنش رفت. ریتم نفس

خورده و صدادار شده بود. دستش را در موهای آمین 

فرو برد و سرش را به گردنش فشرد. دلش 

ا بزند ولی هنوز نامش را هم خواست او را با ناله صدمی

دانست و این به طرز عجیبی هیجان این کار را نمی

 کرد.شتر میبی

ی او تنهتر و سراغ نیمآمین داشت کم کم پایین

ای او را هوشیار رفت که صدای باز شدن در شیشهمی

کرد. سریع از دریا جدا شد. رویش را به سمت دیگر 

پیدا نبود خیره شد.  ای که هیچی از آنکرد و به منظره

دختری هیکلی و کامال مست در حالیکه مشخص بود به 

کند داخل تراس آمد و تعادلش را حفظ می سختی دارد

به آن دو خیره شد که در همان فرصت کوتاه کمی سر 

و وضعشان را مرتب کرده بودند. با دیدن آمین که در 
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د تراس به این بزرگی اینقدر نزدیک به دریا ایستاده بو

سرش را خاراند و نامطمئن رو به دریا کرد: لیال گفت 

 زی کنیم.بیای پایین بشینیم یکم با

توانست طبیعی دریا به او لبخند زد و با لحنی که نمی

 جلوه دهد گفت: باشه عزیزم بریم.

های سرخ نگاهی به آمین کرد. سرش را پایین با گونه

 انداخت و به دنبال دختر از تراس خارج شد. بعد

شاخ و دم اش گرفت. این غول بیرفتنشان آمین خنده

احتماال یکی از همان  دیگر از کجا پیدایش شده بود.

هایی بود که به قول کامیار اصال به درد سینگل

خورد. با این حال برایش سوال شد که چطور دریا نمی

از رادار دوستش مخفی مانده بود. یک نخ سیگار 

رفتنش کمی زمان بگذرد. روشن کرد تا قبل از پایین 

قبل داخل رفتن چشمش به سیگار دریا افتاد که روی 
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تاده بود و هنوز سرش روشن بود. خم شد و آن زمین اف

ی سیگار خودش را برداشت. خاموشش کرد و با پوکه

اختیار نگه داشت تا پایین در جاسیگاری بیاندازد. بی

ی ای به یاد مادرش افتاد و لبخند محوی گوشهلحظه

لبش نشست. از این که کم کم داشت به جمع کردن 

 گرفت.بی میکرد حس خوسیگارهایش عادت میته

ها قبل از این که بیشتر در چنین افکاری فرو برود از پله

پایین رفت و خودش را به جمع بقیه رساند که دور هم 

ها نشسته بودند. لیال که روی مبلی دو نفره روی مبل

از گلش شکفت و به جای خالی بود با دیدن او گل 

کنارش اشاره کرد. آمین با لبخند بزرگی کنارش 

دستش را دور گردن او انداخت. دریا که زیر  نشست و

های پای همان دختر روی زمین نشسته بود با چشم

گشاد به او و لیال خیره شد. آمین اهمیتی نداد و نگاهی 
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اَفتِرپارتی به افراد حاضر انداخت. احتماال منظور لیال از 

 که به آن اشاره کرده بود همین بود.

و شروع به آشنایی  لیال آمین را به جمع معرفی کرد

رو اشاره کرد: کنار ی روبهدادن کرد. به مبل سه نفره

های دانشگامه، کامیار میشه رامین که از دوستان و بچه

 اونم دوست دخترش شقایق.

ن دختر نگاهی به مبل تکی کنارشان انداخت که هما

ین گل دخترم که مست رویش لم داده بود و خندید: ا

ترین یره مریمه، از قدیمیاز فرط مستی داره چرت م

 دوستام.

مهربانانه به دریا نگاه کرد: این خوشگل خانومم 

 دریاست، خواهر کوچولوی بنده.
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اختیار ابرویش باال پرید. سریع خودش را جمع و بی

د و ریلکس گفت: جور کرد. لبخندی تحویل جمع دا

 خوشبختم.
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 لیال پرسید: خب چی بازی کنیم؟

به جمع انداخت: کاش به سه چهار نفر رامین نگاهی 

 زدیم. خیلی کمیم.گفتی بمونن مافیا میدیگه هم می

ی آمین تکیه داد: حاال با همین تعداد سرش را به شانه

 یه بازی بگین.

 زی کنیم؟حال گفت: تا به حال هرگز بامریم بی
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کامیار با انزجار نگاهی به او انداخت و پوزخند زد: تو 

ای! چندتا شات دیگه هم بخوری که ههمینجوریشم پار

افتی رو دستمون، اونوقت کیه بتونه تو رو بلند کنه می

 بذارتت رو تخت!

تفاوت به نگاه غضبناک مریم، رو به جمع پیشنهاد بی

 داد: بطری بازی چطوره؟

اخت: جرئت و حقیقت اش چین اندیلیال روی بین

 کامیار؟! مگه چهارده پونزده سالمونه؟

 در برجکش خورده بود شانه باال انداخت. کامیار که

تونیم لیال ادامه داد: راستی اینجا ورقم داریما. می

 پاسور بزنیم.

 آمین لبخند زد: پوکر بلدین؟

 دریا سرش را خاراند: آره ولی چیپ نداریم.
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بهتر! وقت استریپ پوکره. انرژی گرفت:  کامیار دوباره

 بندیم.رو لباسامون شرط می

ترش انداخت و اه نگاهی به خواهر کوچکلیال ناخودآگ

 به کامیار توپید: خفه شو منحرف! هفت خبیث بزنیم؟

ی هر کامیار بلند گفت: اوه یس! استریپ هفت! بازنده

 دست یه لباسشو دربیاره.

لیال با اخم به او نگاه ی جمع بلند شد و صدای خنده

اصال خندید او را آرام کرد: تو د. آمین که داشت میکر

بگو منچ، این حیوون میگه استریپ منچ. هر کی 

 اش خورده شد یه لباس در بیاره.مهره

خندید پرانرژی از جایش بلند شقایق همینطور که می

 شد: وایستین یه لحظه.

چه و خودکار کیفش را از اتاق پایین گرفت و یک دفتر

الی را پیدا کرد و مشغول های خاز آن درآورد. صفحه
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شد: به هر کسی دو برگ کاغذ میدم. تو هر  هاکندن آن

زنیم و کدوم یه جرئت بنویسین. آخرش همه رو تا می

داریم و باید کنیم. بعدشم نوبتی یه دونه برمیقاطی می

کاری که توش نوشته رو انجام بدیم. هر کی جرئتشو 

 بازه.جام نده هم میان

 دریا با هیجان پرسید: اگه ببازیم چی میشه؟

یع جلو آمد تا جواب بدهد که لیال داد زد: به کامیار سر

 خدا اگه بگی باید لباس در بیاریم جرت میدم.

 کامیار لبش را غنچه کرد: جووون! تو فقط جرم بده!

رامین که تازه سیگارش را روشن کرده بود متفکرانه 

کنه تا ها. حسابی انگیزه ایجاد میی فکر خوبیهگفت: ول

 ا رو انجام بدیم.حتما جرئت
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مریم یک تای ابرویش را باال داد و به شقایق اشاره 

کرد: اگه تهش دوست دختر خودت لخت و عور بشه 

 مونی؟هم همینقدر کول می

آمیزی زد: بازیه دیگه. برد و شقایق لبخند شیطنت

 باخت داره.

د و معترض شد: آدم اهی به دریا کرلیال دوباره نگ

 باشین بابا یه چیز دیگه بگین.

کامیار موزیانه خندید: حاال انگار اآلن خواهرش با چادر 

چاقچور اینجا نشسته. کال دو تیکه پارچه روشه که 

جمعا بیست سانت بدنشو پوشونده، اونا رو دربیاره هم 

 کنه!تفاوت چندانی نمی

زمین خیره شد. لیال با دریا کمی خجالت کشید و به 

ا خط به کامیار گفت: اول شبم گفتم دور دری غیظ
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بکشی! مطمئن باش قبل این که لخت بشه چشای تو 

 یکیو درمیارم چیزی نبینی!

کامیار برایش بوس فرستاد و کاغذها را از شقایق 

گرفت تا پخش کند. خودکار را دست به دست 

یق نوشت. شقاکردند و هر کسی در نوبتش میمی

همان اول تذکر داد: حواستون باشه که جرئتتون ممکنه 

ونم بیافته! چیزی ننویسین که حتی خودتونم برای خودت

کنیم حاضر به انجامش نیستین. فقط دو راند بازی می

 که حداقل لباس زیرامون بمونن.

 کامیار غر زد: شماها اصال فان نیستین.
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خودکار را به مریم  هایش را نوشت ووقتی کامیار جرئت

دنه : راستی وقتی مجازات بازی لخت شداد لیال گفت

 دونی دیگه؟!دیگه جرئتا نباید لباس درآوردن باشه. می

همه تایید کردند و کامیار با ناامیدی به او نگاه کرد: تو 

 ی امید و آرزوهام.هم فقط برین تو همه

 هایهر دو تکه کاغذش را مچاله کرد و از شقایق برگه

ی جمع شد. طبق جدید خواست که باعث خنده

هایشان را تا کردند و در شتههای قبلی نولدستورالعم

 یک ظرف ریختند.

شقایق نگاهی به ظرف پر از کاغذ که روی میز وسط 

بود انداخت و با خنده پرسید: خب، کی دلشو داره برای 

 قدم بشه؟شروع پیش
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ا برداشت. آمین شانه باال انداخت و یکی از کاغذها ر

ن سوت زد: ماشاهلل دخترها برایش هو کشیدند و رامی

 ون.پهلو

کامیار لحنش را ادبی و جدی کرد: مردی از جنس 

 خایه!

کاغذش را باز کرد و جرئتش را بلند خواند: برای 

 آخرین کسی که بهش اس دادی بنویس عاشقتم.

 نگاهی به جمع انداخت و پوزخند زد: همین؟!

هایش رد پیامکایلش را درآورد. وادر عین بیخیالی موب

را ارسال کرد و شد و روی اسم ساقی زد. پیامکش 

جهت اطمینان به شقایق نشان داد. او هم تایید کرد و 

گفت: خب دیگه به ترتیب نشستنمون پیش بریم. لیال 

 بردار.

 لیال یک کاغذ برداشت و خواند: یکی از لباساتو دربیار.
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کامیار هدف گرفت.  کاغذ را مچاله کرد و به سمت

همون یکی رو هایش گفت: به خدا ر بین قهقههکامیار د

دوباره اینطوری نوشتم. این که واسه خنده بود یکی 

 دیگه بردار.

لیال بیخیال در جایش نشست: عمرا! به من ربطی 

 نداره. بره نفر بعدی.

نفر بعدی شقایق بود: یه عکس سکسی از خودت بگیر 

 تسپت بفرست.و برای آخرین مخاطب وا

واسه  وارد واتسپ شد و با نگرانی گفت: لعنتی! امروز

انتخاب واحدم سوال داشتم آخرین مخاطبم یکی از 

 استادامه!

همگی برایش هو کشیدند. به اجبار ایستاد و بلوزش را 

اش گرفت و با درآورد. دستش را روی سوتین مشکی
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ای خجالتی نشست: تف به این بازی که خودم خنده

 هاد کردم.پیشن

و رامین در کنارش نگاهی به آمین و کامیار انداخت 

سرش را پایین برد. کام سنگینی از سیگارش گرفت و 

 زیر لب گفت: خودکرده رو تدبیر نیست.

نوبت رامین که رسید یک کاغذ برداشت و با تعجب به 

 جمع نشانش داد: این که خالیه!

م داخل شقایق لبخند زد: یادم رفت بگم دوتا کاغذ پوچ

 گذاشتم شانس هر کی بشه دیگه.

دید و از خوشحالی لب شقایق را رامین پیروزمندانه خن

 بوسید: عاشقتم.

لیال سریع به جای کامیار یک جرئت برداشت و بلند 

 خواند: لب نفر سمت راستتو ببوس.
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کامیار و رامین به سرعت به هم نگاه کردند و از 

یعنی چی آقا دیگر فاصله گرفتند. رامین غر زد: یک

سیب جرئت باید یه جوری باشه فقط به خود اون نفر آ

 برسونه نه یه بدبخت دیگه!

رفتند یک صدا دخترها که داشتند از خنده ریسه می

 خواندند: کامی رامینو ببوس یاال، یاال یاال یاال!می

ها شروع به قر دادن کرد و به طرف کامیار با شعر آن

 قناری! رامین رفت: بیا اینجا ببینم

و اش دوبرابر او بود از جایش بلند شد رامین که جثه

پشت مبل رفت: آقا من از طرف این کره خر لباسمو 

 کّنم.می

سرجایش  پیراهن سفیدش را درآورد و با رکابی

نشست. مریم کاغذ بعدی را برداشت و صورتش درهم 

 رفت: زیربغل یکی رو لیس بزن!
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ها قاه قاه خندیدند. دخترها ادای تهوع درآوردند و پسر

لحظه مکث و  میار انداخت و بعد از چندنگاهی به کا

 تامل با نفرت گفت: من بمیرم جلو این لخت نمیشم.

نگاهش را در جمع چرخاند و در نهایت به دریا که زیر 

 پایش نشسته بود رو کرد: دریا...

 دریا با اکراه گفت: مریم نه تو رو خدااا!

یم و دستش را باال برد. مر به اجبار در جایش ایستاد

کرد به زیربغل او میانگار که داشت خودش را متقاعد 

خیره شده بود. کامیار خندید: حداقل یکیو انتخاب 

کردی کمتر رقصیده باشه. دریا انقد عرق کرده می

 احتماال زیربغلش طعمو بوی سگ مرده بده!

مریم انگشت وسطش را به سمت او گرفت و با نهایت 

انش را به آنجا رساند و عقب کشید. با دست سرعت زب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

و نالید: امیدوارم انقد مست باشم  اندصورتش را پوش

 که فردا هیچی یادم نمونه.

 

 80_پست#

 

بارید یک کاغذ دریا در حالیکه چندش از صورتش می

برداشت و خواند: آخرین نفری که بوسیدی کِی و کی 

 بوده؟

تراض کردند رامین و شقایق به آسان بودن جرئتش اع

خواست ر کند. دلش میولی خودش مانده بود چه کا

ترسید کسی بویی ببرد. واکنش آمین را هم ببیند اما می

کرد. هنوز ایستاده بود و به کاغذ جرئتش نگاه می

گیری؟ خوبه چیز کامیار به او توپید: تصمیم کبری می

 افتادی!سختی نیست وگرنه احتماال پس می
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او چشم  نداخت که نگران بهبه خواهرش نگاهی ا

ذ را انداخت و دوخته بود. نفس عمیقی کشید. کاغ

ی شلوارک جینش کرد. لیال با شروع به باز کردن دکمه

 های گرد شده گفت: دریا؟! جواب بده خب!چشم

سرش را به عالمت نه تکان داد. لیال سریع ادامه داد: 

 اتو دربیار!خب پس حداقل نیم تنه

د و با خجالت گفت: آخه ی به او نگاه کردریا با درماندگ

 زیرش چیزی ندارم.

 کامیار شروع به دست زدن کرد: حاال داره جذاب میشه!

قبل از این که شلوارکش را پایین بدهد لیال از جایش 

 بلند شد و دلسوزانه گفت: تو بشین. من جات درمیارم.

سره اش یکهمه به او نگاه کردند که لباس مجلسی

ماند. رآوردنش چیزی به جز لباس زیرش نمیبود و با د
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زد: حاال شدیدا داره دایش موج میکامیار ذوق در ص

 جذاب میشه!

ناگهان آمین دست لیال را کشید تا او را بنشاند. بدون 

شرت این که چیزی بگوید کمی خودش را جلو داد و تی

اش را درآورد. کامیار در پیشانی خودش گشاد مشکی

ی ادبی گرفت: مردی از جنس خایه و زد و دوباره لحن

 همینطور غیرت!

اش را بردارد اما به او خم شد تا جرئت بعدیتوجه بی

مریم ناگهان از جایش بلند شد. دستش را جلوی 

دهانش گذاشت و به سمت سرویس بهداشتی دو 

گرفت. شقایق هم به دنبالش رفت تا هوایش را داشته 

 باشد.

آمیزی به او زد: حبتلیال دستش را گرفت و لبخند م

 ممنون.
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نش را مرتب کرد. با دیدن به مبل تکیه داد و زنجیر گرد

ی لیال و همینطور دریا روی بدنش ناخودآگاه نگاه خیره

به پایین نگاه کرد. با این که بعد از فوت مادرش دیگر 

رمق باشگاه رفتن پیدا نکرده بود اما بدنش تقریبا روی 

ی یکس پکش از زیر الیهفرم مانده بود. حتی خطوط س

ده بود هنوز تا کوچک چربی که در این مدت بوجود آم

حدی قابل تشخیص بود. لیال انگار که دیگر 

توانست مقاومت کند دستش را به سمتش برد و نمی

انگشتش را روی پوست او کشید. به آرامی زمزمه کرد: 

 دیدم...اگه این صحنه رو اون روز می

یه  داد: همون دو هفته پیشاش گرفت و ادامه خنده

 نداختم.واست راه میپارتی اختصاصی دو نفره 

ی لب آمین نشست. لیال انگشتش لبخند کوچکی گوشه

ی او رسید و روی تتویش ایستاد. سعی به باالی سینه
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داشت چند خط انگلیسی که با فونت کوچک و فانتزی 

اش تتو شده بودند را بخواند اما روی سینه

ها کشید و انگشتش را روی نوشته توانست.نمی

 پرسید: چی نوشته؟

ها را باال داد: مهم آمین دستی در موهایش کشید و آن

 نیست.

قبل از این که لیال چیز دیگری بگوید صدای باال آوردن 

مریم در خانه پیچید و جوشان را بر هم زد. سرش به 

سمت سرویس چرخید و از جایش بلند شد: من برم 

 ش خوبه.مطمئن شم حال

رون کشید بعد رفتن لیال پاکت مادوکس را از جیبش بی

هایش گذاشت. همین که فندک زد و یک نخ الی لب

شد به او نگاهش در نگاه دریا قفل شد که مدتی می

ای به دریا زد و از کنندهخیره مانده بود. لبخند دلگرم
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سیگارش کام گرفت. کامیار که او را زیر نظر داشت 

 رنولد جان؟ یه لحظه میای؟صدایش کرد: آ

زخانه رفت. کامیار سیگار خودش به دنبال کامیار به آشپ

را روشن کرد و مشکوک نگاهش کرد: داستانت چیه؟ 

 مردیا به تو نمیاد.این مهربونیا و جوون

ی لب آمین نشست و چیزی نگفت. لبخندی گوشه

فهمم. امشب یه بلیط کامیار ادامه داد: حاال لیال رو می

حی به مناطق مرطوب و گرمسیری تو شلوارش تفری

 ی مهربونیت به دریا چیه؟هداری. قضی

گذاری تر شد: اسمشو بذار سرمایهلبخندش پررنگ

 بلند مدت.

ی آمین کامیار به پهنای صورت خندید و روی شانه

کوبید: دهنتو حاجی. پس هوس شنا تو دریا هم زده به 

 سرت؟
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شتند. به سمتشان لیال و دخترها دوباره به جمع برگ

اد: به هر حال آدم حابا بلند جواب دمقدم گرفت و بی

 بدون مایو که سفر تفریحی نمیره!
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 که دستی با و بود نشسته تخت یلبه آماده و حاضر 

. بود مانده خیره رومیزی ساعت به بود اشچانه زیر

 هیچ به کردن کار اینگونه قطعا. شد نه نزدیک ساعت

 سامان و سر را موجود اوضاع باید. خوردنمی دردی

 . دادمی

شک پشتش باال پایین شد. به عقب چرخید و با ت

دیدن آنا که در خواب غلت زده بود لبش به لبخند باز 
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شد. دستش را جلو برد و موهای او را نوازش کرد: 

 پرنسس من...

اش گوشی در آن دستش لرزید. سر گرداند و به صفحه

 «تو آسانسورم. درو وا کنرسیدم. »خیره شد 

ا به طرف در ورودی رفت و صداز جایش بلند شد و بی

 Pی آسانسور چشم دوخت. حرف بازش کرد. به دکمه

زد. سری به تاسف تکان داد. یک مدام چشمک می

 شد.ی راست در شکم مرجان پیدا نمیروده

وقتی باالخره دوستش با هول و وال جلوی چشمش قد 

ه سینه و خونسرد تکیه داده بود به علم کرد او دست ب

 چهارچوب. 

دا ترافیک بود. بابامم سر صبح فاز اخبار به خ -

مملکتو گرفت گیر داد براش روزنامه بخرم. االن 

 تبرئه شدم؟
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از جلوی در کنار رفت تا او داخل شود: بیا قبل رفتنم 

 یکم حرف بزنیم.

پشت سرش رفت و در را بست: خب پس خدارو شکر 

یرت نشده که هنوز وقت داری برام ارد خیلی هم د

 بدی.ناشتا 

روی مبل نشست و مرجان مستقیم به آشپزخانه رفت: 

قهوه دم کردی؟ این خارجی بازیا چیه؟ بابا چایی دم 

کن. چایی نبات بخوریم سر صبح دلو رودمون گرم 

 بیفته.

 بگ بردار بخور.آب داغه هنوز. یه تی -

ی کیو و. کلهتلق و تلوق به راه انداخت: خب؟ بگ

 بذاری؟خوای سر صبح بار می

ی کاناپه تکیه داد و به رفت و آمد او نجش را به دستهآر

 نگاه کرد: چه خبر از کارت؟
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شکالت را باز کرد و در دهانش گذاشت. همراه با 

فنجان چایش به سالن آمد: خدارو شکر هنوز اخراجم 

 نکردن.

: چقدر به موهای مشکی او که تا گردنش بود نگاه کرد

 میدن بهت؟ 

کمی از چایش هورت  مقابلش نشست و با احتیاط

نما شدی تو هم بعد این کشید: چیه؟ ایشاهلل خواب

 خوای بهم حقوق بدی؟همه خرحمالی گرفتن از من می

ی ابرویش دست زد: یه چیز راحت خندید و به گوشه

 ها.تو همین مایه

ذت شکالت کاکائو را در دهانش له کرد و از طعمش ل

ا بهم بدی، ی اونجبرد: خب؟ اگه قصد کردی به اندازه

ندی بیشتر خوشحال میشم. ساعتی چس تومن دیگه 

 ارزش حساب و کتاب نداره.
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جدی نگاهش کرد و کمی به سمتش خم شد: از کارت 

استعفا بده. بیا اینجا بمون پیش آنا. من سه برابر 

 حقوقتو میدم بهت. 

کنارش گذاشت: به  پوزخند زد و فنجانش را روی میز

خوای؟ تکلیف من ه منو نمیتا ابدالهر کهمین سادگی؟ 

 چی میشه؟ رزومم میره رو هوا. سابقه کارم، بیمم...

 کنم.ات میمیان حرفش پرید: بیمه

ای سکوت کرد و به فکر رفت: چرا مرجان لحظه

 گردی یه پرستار دیگه براش بگیری؟نمی

دورش محدود شده  ی افرادآنا تو این مدت که دایره -

کنه. حتی رتباط برقرار میغریبه ا خیلی سخت با آدمای

کرد. ولی با تو خوبه. تو پرستار قبلیشو هم قبول نمی

 ای برامون.بهترین گزینه
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باید فکر کنم. شاید چیزی که االن میگی برام خوب  -

باشه ولی مطمئنم این شرایط دائمی نیست. من 

 نگر هم باشم. مجبورم آینده

م. حتی کناتو تضمین میاز جایش بلند شد: من آینده

اگه روزی نخواستی به این کار ادامه بدی من کار 

مونم حتی کنم. پای حرفمم میای برات پیدا میدیگه

 کنم.نویسیم و هر دو امضا میاگر بخوای یه قرارداد می

بیش از این به او فشار نیاورد و بعد از سفارشات 

خانه بیرون زد. تا به نمایندگی برسد روتین باالخره از 

دوبار تماس گرفت و هر بار برای هماهنگی صبوری 

 موضوعی از او مشورت گرفت. 

رفت تا به اتاقش برسد در سالن خنک دفتر که راه می

اش بیرون آمد و با دیدن او از فرزین از در کناری

 حرکت ایستاد. 
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چند رنگی زد و صبا سعی کرد مودب باشد. لبخند کم

لویش ایستاد قدم باقی مانده را به سمت او برداشت. ج

های پاشنه و گردنش را کمی باال گرفت. با وجود کفش

تر بود: سالم. خوبین بلندش باز هم از او پایین

 مهندس؟

فرزین سر تکان داد. دست چپش را دراز کرد و در 

اتاق او را باز کرد: سالم. برو تو یه صحبتی با هم 

 بکنیم. 

د او فت ولی جلوی در اتاق ایستاد و اجازه ندال رداخ

است بمونه برای داخل شود: اگه در مورد فروش خونه

 بعد. االن چندتا تلفن مهم دارم. 

های او خیره شد تا راست و دروغ را فرزین در مردمک

دربیاورد. وقتی خیالش راحت شد گفت: باشه. ولی 
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ید حرف بزنم تایم ناهارتو خالی بذار. میریم بیرون. با

 باهات.
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اتاقش رفت و پشت میزش نشست. اصال صبا به 

آمادگی حرف شنیدن از فرزین را نداشت. دلش 

خواست حاال که به سختی توانسته از موانع عبور نمی

کند و این همه هم برایش بها صرف کرده او مقابلش 

وقت او هم حساب اش کند. شاید آن بایستد و مواخذه

رای شان را نکند و بزین و تفاوت سطح کاریسوگ فر

کم کاری و شانه خالی کردن از مسئولیتش، از او 

 مند شود و مورد سرزنشش قرار دهد.گله

 ای زد و تالی کرد: خانم مهندس؟ صبوری تقه
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ای کشید تا بلکه کمی سرش را باال گرفت و پوف کالفه

 آرام شود: بیا تو.

که در دست  صبوری داخل آمد. شاسی خودکاری

زد: آقای غدیری شت هم میداشت را تیک تیک پ

 اومدن. بفرستمشون تو؟

 چشم تنگ کرد و سعی کرد تمرکز کند: غدیری کیه؟

های سفید تختش چند قدم جلو صبوری با آن کتانی

تر آورد: همون آقایی که برای آمد و صدایش را پایین

 طراحی سایت جدید اومده بودن چند ماه پیش.

پیش را بخاطر آورد. قصد داشتند سایت  ند ماهتازه چ

نمایندگی را تغییر دهند. هیچ چیز جالب توجهی که 

بشود با آن مشتری را جذب کرد در آن نبود. به 

ای برگذار کرد که طی آن پیشنهاد او مازیار مناقصه

 آقای غدیری انتخاب شد. 
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کیفش را برداشت. دسته کلیدش را با آن جاسوییچی 

رآورد و در قفل کشویش فرو کرد: شده د کاریننگی

 آها. آره بگو بیاد. وسایل پذیرایی هم بگو بیارن.

 چشم. -

از کشویش قرارداد مربوط به مناقصه را بیرون آورد. 

ای به در خواند دوباره تقههمانطور که مفادش را می

بار غدیری وارد شد. صبا به احترامش خورد و این

احترام خم کرد:  یشانها به ن. غدیری سرش رایستاد

کنم خدمتتون. واقعا سالم خانوم. تسلیت عرض می

 ناراحت شدم. جناب بدیعی مرد خیلی خوبی بودن.

صبا لبخند محزونی زد و سعی کرد درگیر احساسات 

رویش اشاره کرد: ای روبهنشود. به مبل های چرم قهوه

 کنم بفرمایید.ممنونم. خواهش می
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میز گذاشت و  را رویتاپش غدیری نشست و لپ

کرد توضیح داد: من تو این همانطور که روشنش می

چند ماه که متاسفانه شما و مهندس موحدی حال 

ی تمرکزمو خوبی نداشتید مزاحمتون نشدم و همه

ی گذاشتم روی کار. سایتتون رو طراحی کردم. صفحه

اینستاگرام، تلگرام و واتساپ براتون ساختم. تو این 

تونید رای سایت گرفتم که شما میغ هم به تبلیچند ما

ها رو به خودش بسپارین وقتی ادمین گرفتین این تبلیغ

تا ازین طریق بتونه منبع درامد داشته باشه و بیشتر 

 براتون فعالیت کنه.

ی اول تاپ را به سمت صبا متمایل کرد و صفحهلپ

سایت را نشانش داد: اینجارو به اسم کافه خودرو 

رس مجموعه و اطالعات کلی اینجا که آد کردم. طراحی

توش نوشته شده. اینجا هم که اگر وارد بشین اخبار و 

هایی که باهاشون های روز و خودروسازیقیمت
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همکاری دارین باال میاد و مشتری اطالعات مربوط به 

 هر کدومو با کلیک کردن روش بدست میاره.

ب با تعج. صبا ای داده شود باز شددر بدون اینکه اجازه

ی بنفش گردنش را چرخاند. با دیدن مهدی با آن گونه

 و ورم کرده جا خورد. 

مهدی نگاهی به غدیری انداخت و گفت: ای بابا انگار 

 بد موقع اومدم. 

 صبا قبل اینکه او بیرون برود از جایش بلند شد: بمون. 

رو به غدیری کرد و گفت: سایت عالی شده. ممنونم. 

اری رو هم تحویل جناب حسابد لیکیشنلطفا اون اپ

پور بدید. کارتون تمام شد چکتونو از خانم آقای حسن

 صبوری تحویل بگیرین.
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به محض رفتن غدیری از اتاق صبا از پشت میزش 

های درهم بیرون آمد. نزدیک مهدی ایستاد و با اخم

 پرسید: این چه وضعیه؟ صورتت چی شده؟

چیزی کشید: اش مهدی با خنده دستی روی گونه

کاری دو روز دیگه عین یست بابا. بدون رنگ و صافن

 اولش میشه.

صبا همانطور خیره مانده بود: کی تو رو زده؟ تو که 

ی دعوا نداری بگم دعوا کردی با کسی! کدوم عرضه

 شعوری به این ریخت درت آورده؟بی

ای به اتاق آن مهدی خندید و سرکی از دیوار شیشه

رمون نیستن که این ن بهادشکر بزطرف کشید: خدارو 

 الفاظ گهربار شمارو بشنون. 
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صبا با ابروهای باال رفته و چشمان گشاد شده پرسید: 

آقای موحدی تو رو زده؟ اون مگه دستش اصال باال 

 میاد؟

مهدی از کنار او رد شد و روی مبل لم داد: برا ما که 

 خوب باال اومد.

 صبا مقابلش نشست: سر چی بود آخه؟

 وهای بلندش کشید: تو. ی در مدی دستمه

صبا ناباور پرسید: فقط چون فهمید بهش نگفتی 

 رو فروختم؟خونه

 سر تکان داد: فقط...

صبا ناراحت شد: ببخشید مهدی. تقصیر من شد. خیلی 

 کنه؟درد می
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خیال گفت: این لوس بازیا چیه؟ جمع کن مهدی بی

اقساطیامون. بدی خودتو. اومدم دنبال زونکن فروش 

 تم.رف
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بعد از رفتن مهدی و چند تماس کاری درحالیکه 

اش به قاروقور افتاده بود موبایلش زنگ خورد. به معده

ی باز لرزید نگاه کرد. پنجرهاش که روی میز میصفحه

اش را جواب داد: تاپش را بست و گوشیمانده روی لپ

 بله؟

 و ماشین منتظرتم.فرزین آرام گفت: بیا پایین. ت

ا نگاهی به ساعت که از یک گذشته بود کرد: پنج بص

 ی دیگه میام.دقیقه
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اکتفا کرد و تماس قطع شد. صبا « باشه»فرزین به یک 

اش را برداشت. تاپ را خاموش کرد و کیف و گوشیلپ

از اتاقش بیرون رفت و همانطور که از سالن خارج 

 شد با صبوری خداحافظی کرد. می

 ا به چشم زد و برایمحوطه شد. عینکش ر وارد

های پرسنلی که در «خسته نباشید خانوم مهندس»

رفت و آمد بودند فقط سر تکان داد. از حاال به بعد باید 

کرد. ممکن بود دیدن او در بیشتر حواسش را جمع می

کنار فرزین فکرهای غلطی را در سرشان بیاندازد و آن 

 کرد!ی بار میآورد و باقالوقت باید خر می

حیاط بیرون رفت فرزین را آن طرف خیابان از  وقتی

دید. شاید او هم مثل او از حرف مردم ترسیده بود که 

 جوانب را در نظر گرفته بود!
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نزدیک ماشین که شد فرزین را دید که با موبایلش 

زد. در را باز کرد و سوار شد. فرزین نگاهی به حرف می

روی  ارت را زد. کولر رای استسمتش انداخت و دکمه

و گفت: خیلی خب. حاال شب میام اونجا او تنظیم کرد 

 خوام برم جایی باید قطع کنم.. االن میزنیمحرف می

صبا کمربندش را بست و صاف نشست. فرزین 

تماسش را قطع کرد و به او نگاه کرد: چرا اومدی این 

خواستم دور بزنم بیام تو محوطه. امروز یه طرف؟ می

ون دیگه شدم یه سر برم بیر اری پیش اومد مجبورک

 داخلم خیلی جا پارک نبود همینجا گذاشتم ماشینو.

اعتنا صبا نفهمید چرا از اینکه فرزین به حرف مردم بی

است لبخند روی لبش آمد: مهم نیست. راهی نبود. 

 اومدم دیگه.
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ترسی فرزین راهنما زد و از پارک خارج شد: نمی

 اشم؟دهینی شدی که من رانندوباره سوار ماش

چرا دیگر از آن حس بد صبح خبری نبود؟ چرا انرژی 

 درون این کابین مثبت بود؟ 

به خیابان شلوغ چشم دوخت: نه! برای چیزی که تو 

 تقصیری توش نداشتی چرا باید احتیاط کنم؟

نیم نگاهی به سمتش انداخت و لبخند کوچکی زد و با 

 احتیاط شرط عقله. انگشت به سر تاسش اشاره کرد:

 صبا خندید: من ندارم راحتم.

ی وسط به عقب نگاه کرد: اتفاقا زیادی فرزین از آینه

 داری.

صبا موی بلندش را که روی صورتش آویزان شده بود 

پشت گوشش زد: نه بابا. الکی زیر بغلم هندونه پر 

 نکنین.
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فرزین کمی در سکوت رانندگی کرد و پرسید: جای 

 که برم برای ناهار؟خاصی مد نظرته 

شالی که از سرش سر خورد را سر جای اولش 

خوای برگرداند: نه. راستش بیشتر اون حرفایی که می

 بارم کنی برام مهمه تا ناهار. 

خوام حرف باز نیم نگاهی به او انداخت: کی گفته می

بارت کنم؟ عادت ندارم دستی که تو دهنم عسل میذاره 

 نباشم که ببوسمش!رو گاز بگیرم حتی اگه بلد 

تر در جایش نشست. شاید بهتر بود که ا صافبص

کرد. هیچ وقت نتوانسته بود با او مثل مازیار شوخی نمی

راحت حرف بزند، هر شوخی را بکند و او هم به لوده 

بگیرد. شاید همین اخالق او باعث بود که هیچ وقت از 

 موحدی برایش فرزین نشد!
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مهدیو دیدم خودمو برا امروز که کبودی صورت  -

 چی آماده کرده بودم. همه

از بغل چشم نگاهش کرد: اون حقش بود. باید بهم 

تونستم یه راه حل دیگه گفت و نگفت. شاید من میمی

تونستم یکم از فشاری که روی تو بودو بدم. شاید می

کم کنم. ولی اون احمق به حرف تو که فرزین نفهمه، 

 .یه کلمه هم بهم حرف نزد

ر فرمان سفت بودند نگاه به انگشتان قوی او که دو

ی ماست. طبیعیه که گاهی به کرد: مهدی دوست همه

زدیش. از نفع یکیمون عقب بکشه خودشو. نباید می

ی من نظر من اصال حقش نبود. شاید اگه االن گونه

کبود بود کمتر عذاب وجدان داشتم بخاطر اینکه اونو 

 تیم خودمم حفظ کردم.
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فکر کن من بخوام  ای کرد: یه درصدفرزین تک خنده

ند کنم. عذاب وجدان نداشته باش. رو زن دست بل

بادمجون بم آفت نداره. در ضمن؛ ما همه یه تیمیم. منو 

 از خودتون سوا نکن.
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 خوری؟زیر چشات گود افتاده. غذا نمی -

ها گفته بودند که الغر شده، که زیر چشمانش خیلی

ین همه بلبشو ته. ولی این توجه فرزین میان اگود رف

 رایش عجیب بود.اش ببازار زندگی

روت وقتی که هر روت، صندلی روبهبشقاب روبه -

روز و هر روز خالی باشن، تو کم کم اشتهات کور 

میشه. غذا خوردن از سرت میافته. آشپزی کردنو 
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کنی. یادت میره برنجو کی برداری که فراموش می

یادت میره سبزی قورمه سبزی چه شفته نشه. 

بینی میای و میتره. یهو به خودت جوری باالنس

زنه. زیر چشات گود رفته. لباسات تو تنت زار می

ولی هیچ کدومم برات مهم نیس، چون دیگه 

اشتهایی نداری واسه خوردن. روزمرگی کردن 

 خیلی هم به انرژی نیاز نداره.

ن کی داره اینا رو فرزین یک تای ابرویش باال رفت: ببی

رفتی  ونی نیستی که پشت تلفن واسه منمیگه! تو هم

باال ممبر بعد دو ماه منو راه انداختی؟ حاال چی شده 

 زنی؟!خودت داری این حرفا رو می

رخ او نگاه کرد: سرش را به پشتی تکیه داد و به نیم

ها دوتا گوش پیدا کردم که توش هی غر بزنم بعد مدت

 و ناله کنم.
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ر زدنات حساب تکان داد: رو من همیشه واسه غ سر

ه حرفات در حد غر بمونن. بخاطر کن ولی قول بده ک

خودت میگم. خودتو دوست داشته باش. این روزات 

مونه. درد نبود مازیار گذره و حسرتشون به دلت میمی

اشم دارم. کم چیزی نیس. خودم عین یه دونه دیگه

پشت میز. قاشق شینم ولی بخاطر آمین و آذین می

بخاطر ه میجوئم. تو هم یه آنا داری. گیرم لقمدست می

 اون، بخاطر خودت زندگی کن. 

لبخند زد. همیشه حرف زدن با فرزین را دوست داشت: 

کنم. خودمو غرق کردم تو من خوبم. دارم زندگی می

کارای نمایندگی ولی بازم خوبم، چون عادت کردم. 

ها ود وقتی که صبحاولش سخت بود. خیلی هم سخت ب

 شدن چشمام کسی نبود که بهش صبحبه محض باز 

بخیر بگم. عادت کردم به کسی رو نداشتن واسه 

جز خودت هیچکی خریدن نازم. یاد گرفتم آخرش به
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امو کردم وسط تمام مشکالت مونه. کلهبرات نمی

وقت  نمایندگی که یه وقت نترسم. نترسم که نکنه یه

ه، د چقدر تنهام، چقدر دنیام خالیبیکار بشمو یادم بیا

نی؟ مهم اینه، دوچقدر هیچکس نیست! ولی می

کنی. باألخره یه روز میاد که زندگی باألخره عادت می

زنه تو دیگه دردت نمیاد! فقط بهش هرچی مشت می

 زنی...لبخند می

فرزین نگاهش کرد. راهنما زد و به الین راست رفت: 

اشتن تو واقعا خوشبخت تو زن قوی هستی. مازیار با د

 بود.

رزین در ماشین را برایش باز کرد تشکر کرد و ی فوقت

پیاده شد. هر دو با هم به رستوران رفتند و مقابل هم 

چرخاند و او در نشستند. فرزین در منو چشم می

 جمعیت حاضر در پشت میزها. 
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 خوری؟چی می -

ژل آنتی باکتریال را کف دستش ریخت و همانطور که 

نیستم. هر چی مالید گفت: بد غذا را بهم می هاآن

 ی منم سفارش بده. خوری براخودت می

فرزین چند مدل کباب سفارش داد و باالخره صاف 

نشست. دست به سینه شد و به او خیره ماند. به صبا با 

ای. امروز موهایش آن مانتوی پانچ مشکی و شال قهوه

ت گردش را از وسط فرق باز کرده بود. اینگونه صور

  رسید.الغرتر به نظر می

 گیره.ام درد میکنی گونهبگو. اینجوری نگام می -

تر از قبل در فرزین به شوخی او نخندید. جدی

چشمانش زل زد: چطوری تونستی خونه رو بفروشی؟ 

 چطور به سرت نزد که بهم بگی؟
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دستش را زیر چانه زد و به گلدان کوچک وسط نگاه 

ون روز که بهت زنگ زدم وسط خواستم بگم. اکرد: می

خواست زار بزنم. ی خالی ایستاده بودم. دلم میهخون

ی زنا یه گوشه بشینمو تا خواست مثل همهدلم می

داشت اشک تو چشمم دارم گریه کنم. دلم می

ترکید. زنگ زده بودم که هر چی تو دلم هست بهت می

بگم تا سبک بشم. ولی بعد پشیمون شدم. دیدم تو 

. پشیمون ت بدتر از من نباشه بهترم نیستهم حال

سمت دیگه ولی سبک شده شدم. حرفامون رفت یه 

 بودم. 

اخم کرد و او هم به گلدان چشم دوخت: برات خونه 

خرم. همونجا که قبال بودی. یکم بهم زمان بده تا می

 ویال رو بفروشم.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

اش تکیه داد: من خودم خونه عقب رفت و به صندلی

روشی کنیم که من بفروشم، تو بفنمی دارم. خاله بازی

دونم دارم من خودم می بعد دوباره تو بخری برام.

کنم. در راه رضای خدا هم حراج نزدم به چیکار می

 دارم.مالم. سودمو رو فروش بیشتر برمی
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چنگالش را در گوشت فرو برد و به کمک قاشقش آن 

با غذایش ور را تکه کرد. اشتها نداشت. بیشتر داشت 

ود و اصال انگار سر میز رفت. فکرش درگیر بمی

 د.ننشسته بو

 ممنون. واقعا خوشمزه بود.  -
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حواس سر بلند کرد. مادر مازیار همانطور که آنا را در بی

کرد. صبا لبخند سردرگمی آغوش داشت به او نگاه می

زد و به بشقاب او نگاه کرد: چرا بیشتر نخوردین؟ چه 

 زود سیر شدین!

ش کشید و سرش را امادر مازیار دستی به موهای نوه

در. مگه ما دوتا پیرزن و پیرمرد چقدر بوسید: خوردم ما

 تونیم بخوریم که تو این همه تدارک دیدی؟ می

صبا به صورت مهربان و شکسته ی او لبخند زد: نوش 

 جانتون.

آقای بدیعی هم بشقابش را عقب کشید با آن که نیمی 

نخورده باقی مانده بود: مرسی از غذایش دست 

 م. خیلی انداختیمت تو زحمت.دختر
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صبا فوری از جایش بلند شد تا میز را جمع کند و از آن 

غذا خوردن اجباری در برود: نگین تورو خدا بابا جان. 

 این چه حرفیه. منو آنا خیلی هم خوشحال شدیم.

پیرمرد هم به تبعیت از او بلند شد و دیس برنج را 

و خجالت ها را در سینک گذاشت . صبا بشقاببرداشت

کنین؟ شما بشینین. زده گفت: چیکار دارین می

 کنم.اینجوری من معذب میشم. خواهش می

گشت گفت: آقای بدیعی همانطور که به سالن برمی

این شهال خانوم گفت پیرمرد تو باورت شد انگار. بابا 

الزم  جان من هنوز رو دوتا پام راه میرم. هر وقت عصا

 شدم یعنی پیر شدم. 

ت او گذاشت و هدایتش کرد: ش را پشصبا دست

قربونتون برم من. ایشاهلل همیشه همینجور سالم و 

 برقرار باشین. 
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آنا دست مادربزرگش را گرفته بود و به طرف اتاق او را 

کشاند. صبا پشت دستش را روی پیشانیش کشید. می

مقابل تلویزیون میز را زود جمع کرد تا پدر مازیار در 

. برقی را روشن کرد و کنار او برگشتتنها نماند. کتری 

مقابلش نشست و در سکوت به او خیره شد. چقدر 

جای مازیار در بینشان خالی بود. اگر حاال بود مطمئنا 

خانه پر بود از صدای بلند او. عادت داشت پر هیجان و 

 با تن باال حرف بزند.

ی شلوارش کشید. صبا کف دستانش را روی پارچه

کرد تا سر صحبت را باز کند. نمیحرف مشترکی پیدا 

ای که ی بزرگ کادو پیچ شدهر چرخاند و به جعبهس

تر بود نگاه کرد. برای اولین بار آمدنشان طرف کمی آن

 به این خانه چشم روشنی آورده بودند. 
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آقای بدیعی چشم از تلویزیون برداشت و به او نگاه 

را اش. نفس محزونش شده جوان بیوه کرد. به عروس

کرده بود، بیرون  از سر غم بزرگی که در دلش خانه

داد: ببخش دخترم که ما دیر اومدیم. نباید اینقدر ازت 

جا بشیو موندیم که تو تنهایی بخوای جابهخبر میبی

 نقل مکان کنی.

سعی کرد لبخند بزند: من از پس مشکالتم بر میام بابا 

 که به فکرم هستین.جان. ممنون 

قوی هستی هیچ شکی ر اینکه تو زن سر تکان داد: د

کنم. نیست. من به داشتن همچین عروسی افتخار می

ام زیر دست مادری مثل تو بزرگ خوشحالم که نوه

 میشه. 

ی مبل از جایش بلند شد و به طرف کتش روی دسته

رفت: من چند روز پیش با وکیلمون حرف زدم. بهش 
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خوام وجه به این شرایط اونجور که من میگفتم با ت

 اموالمو تقسیم کنه. 

از جیبش درآورد و به سمت صبا رفت: سهم  چند برگه

 خودم از اموال مازیارو بخشیدم بهت. 

ها را با دستان لرزانش به سمت او دراز کرد. صبا برگه

 ها را گرفت و با تعجب به او نگاه کرد. برگه

رو زدم به اسمت. هر وقت  یه زمینو یه دهنه مغازه -

 زد برو امضاهاشو بکن.  وکیل زنگ

های درون دستش چشم صبا غافلگیر شد. به برگه

دوخت و گفت: این چه کاری بود که کردین بابا جان؟ 

من اگه برای فروش ماشین مازیار ازتون رضایت 

 خواستم به خدا قصدم باال کشیدن اموالش نبود...
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و آرام در جای قبلش نشست:  میان حرف او رفت

یا یعنی چی؟ اون که دستش دیگه از دن اموالش

. بعد خودش تونست که با خودش ببرهکوتاست، نمی

مونه جز تو. پول و ماشین و نمایندگی هم که کسی نمی

خوره؟ هیچکس چه بدرد منو شهالی سینه سوخته می

 اش نیست. بیشتر از تو سزاور و شایسته

وار آنا در خنده و قربان و سهی ریصدای خنده

وداگاه سرش به های مادر مازیار گم شد. صبا ناخهصدق

اش آن سمت چرخید و دوباره با صدای پدر مازیار توجه

 جلب شد.  

هر وقت هم، هر کی که حس کردی لیاقت تو و  -

پدری کردن آنا رو داره به ما فکر نکن، بهش بله 

تونی تا آخر اتو باهاش بساز. تو نمیبده و آینده
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باشی که عمر زندگیت عمرت سیاه پوش مردی 

 باهاش حتی به پنج سالم نرسید. 

صبا گر گرفت. انتظار این حرف را این همه مستقیم 

را با زبانش تر کرد و موهای بازش را نداشت. لبش 

 پشت گوشش زد: بابا جان لطفا. این حرفا...

دونم االن شنیدنش برات باز میان حرفش رفت: می

ه باشه. تنهایی مال سخته. ولی آدمیزاد باید جفت داشت

ی خدا. تو هم ایشاهلل داغت سرد خداست، نه بنده

 م خوب سر راهت میاد. میشه، یه آد

ی بینشان افتاد. این وسط فقط صدای سکوت سنگین

آمد. صبا با وجود بازی کردن مادر مازیار با آنا می

 ی پایین کولر عرق پیشانیش را پاک کرد. درجه
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ی شرم را از این مخمصهآقای بدیعی برای آن که او 

ت دهد بحث را عوض کرد: تصمیمت برای رضایت نجا

 اون راننده به کجا رسید؟

صبا به مبل پشت داد و از نگاه کردن به او طفره رفت: 

 نظرم تغییری نکرده. 

گیره تو زلّ گرما رو میزنش هر روز دست دوتا بچه -

یا کارگاه. همینجور یه لنگه پا  میاد دم خونه

 ته تا ما بریم دو کلمه حرف بزنه باهامون. وایمیس

ر جا شد: جالبه واقعا. انگابهصبا کالفه در جایش جا

گفت اون خانوم شگردشونه. دیروزم آقای موحدی می

اشون. خوب شد من از اونجا هاش رفته دم خونهبا بچه

ی منم به لیست رفت پاشدم وگرنه از این به بعد خونه

 شد. روز اضافه می و آمد این خانوم در طول
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هاشو ندیدی؟ صورت معصوم لبخند زد: تو گریه

 هاشو ندیدی...بچه

بود که حرفش را قطع کرد: شوهر اون منو این بار او 

دید؟ وقتی چند هفته بیهوش رو تخت بیمارستان افتاده 

خبر از همه جا چشم وا کردم دیدم بودم؟ یهو بی

و نفر آلودگی یه آدم دبدبخت شدم؟ بخاطر خواب

تونم چشممو رو این موضوع کشته شدن! چطور می

اقا ببندم؟ چطور برم رضایت بدم؟ وقتی آنا تو ات

کنه چطور بشنومو دلم چرخه و بابا بابا صدا میمی

ی غریبه نترکه؟ شما دلت به حال یه زنو دو تا بچه

سوزه؟ من ات نمیسوخته اونوقت دلت به حال منو نوه

دمخه زندگی کنم؟ شما چرا باید چرا االن باید تو این 

بهم بگی داغم سرد شد از تنهایی در بیام؟ کی منو 

 سببش بود؟ تنها کرد؟ کی م
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پدر مازیار سرش را پایین انداخت و آرام آرام سر 

ی دردناکش تکان داد. صبا دستش را روی قفسه سینه

 گذاشت و نفس لرزانش را به سختی کنترل کرد.
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هوا ابری بود و باران نم  رو گذاشت.ادهپایش را در پی

ی نارنجی و بارید. با آن کفش پاشنه یکسرهنم می

ی هم رنگش انگار با پاییز ست کرده بود. به باران

شاپ مد نظرش رسید. در را هل داد و وارد شد. کافی

ی باالی در دیلینگ دیلینگ صدا داد. ناخودآگاه زنگوله

مایل آن نگاه کرد. سرش به باال رفت و به شکل و ش

کافه در آن ظهر دلگیر خلوت بود. موسیقی پاپ راکی 

ش آورد. چشم چرخاند و شد لبخند به لبکه پخش می
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میز کوچک چوبی که کنار پنجره بود را انتخاب کرد. 

ی بخار گرفته چشم دوخت. نشست و به شیشه

ای از متن اش را باال برد و روی آن تکهانگشت اشاره

 «رقص پاییز پر درده»ت آهنگ را نوش

مونه همه جا برگای زرده/ دیگه برگا *دیگه سبزی نمی

 پر درده رقصن رقص پاییزنمی

گرمی دستای من کم شده دستاتو بده/ دستای سرد 

 منو گرم بکن باد پاییز سرده

پسر جوانی باالی سرش ظاهر شد: خانوم؟ انتخاب 

 کردین؟

دارش نم انگشتش را فوری از شیشه فاصله داد و نوک

 اسپرسو. اش مالید: قهوه، را به بارانی

 .در تبلتش چیزی نوشت و سر تکان داد: کیک یا..

 سرش را به طرفین تکان داد: نه ممنون. 
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گارسون رفت و او باز با خودش تنها شد. موبایلش را 

ای که از شرکت با خودش روی میز گذاشت. پوشه

رد. آمار آورده بود را از زیر کیفش کشید و بازش ک

فروش یک سال اخیر را چک کرد. بعد از آن شو رومی 

گذاشته بود، حاال  اش را به تاراجاش خانهکه به واسطه

کرد. در این اش را با لذت تماشا مینشسته بود و ثمره

ها پانزده ماهی که گذشته بود، با وجود تمام سختی

توانسته بود از پس همه چیز بربیاید. از خودش راضی 

 کرد. و به خودش افتخار می بود

 ها باال آورد.اش روی میز قرار گرفت. سر از برگهقهوه

 ی ندارین؟اامر دیگه -

 فنجانش را جلوتر کشید: نه ممنون. 

پسر جوان تعظیم کوتاهی کرد و رفت. فنجانش را باال 

آورد و اول بو کشید. به خودش بود حتما با فنجانش به 
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نشست و بعد همانطور میرفت و زیر باران خیابان می

 خورد. اش را میبرد قهوهکه از بوی آن لذت می

اش باال اش گرفت. هنوز هم گاهی رگ دیوانگیخنده

تر از شده بود که جان سختمیزد. به خودش ثابت 

هاست که با مرگ پدرش و بعد از مرگ این حرف

همسرش، بیوه شدنش و به دندان گرفتن دخترکش، و 

گی که در حال سقوط بود، باز هم سر پا ی نماینداداره

خندید، گاهی دیوانگی مانده بود و گاهی از ته دل می

 راحت نفسکرد و هنوز اش میو ته سرخرج زندگی بی

 کشید!می

کمی از اسپرسوی داغش مزه کرد و باز حواسش را به 

کرد که کسی های آماری را چک میها داد. نموداربرگه

 صدایش زد.

 صبا؟ -
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ب و یک تای ابروی باال رفته سر بلند کرد. تعجبا 

ناگهان انگار دنیا از حرکت ایستاد. همه چیز با سرعت 

او یک به عقب برگشت. به هشت سال پیش. زمانی که 

دختر دانشجوی ترم ششم بود. برگشت به حیاط 

اش. دانشگاه با آن درختان کاج سر به فلک کشیده

بار با دیدنش پسری را دید کنار خودش که قلبش هر 

شد و نفسش تنگ. بین خاطراتش به ضربانش تند می

دو سال جلوتر پرتاب شد. زمانی که حامد، سر به زیر 

و مادرش از پونه او را سته بود شان نشروی مبل خانه

 کرد.خواستگاری می

کنم ی باال دارم نگات میاز وقتی اومدی از طبقه -

 که خودت هستی، نیستی!

ود. همان پسر رگشت. همان حامد بپلک زد و به حال ب

چشم و ابرو مشکی. همان پسری که فرق کج داشت و 
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ها باز تپش همیشه موهایش برق میزد. بعد از مدت

. باز نفسش تنگ شد و دستانش قلبش باال رفت

لرزش گرفتند. بدون آنکه بخواهد دستش باال رفت و 

روی شالش نشست. آن را جلو کشید و لبش را با زبان 

 رد. تر ک

حامد با همان لبخند محجوب تمام حرکاتش را زیر 

نظر داشت. به صندلی خالی مقابلش اشاره کرد: 

 تونم بشینم؟می

نشان داد: خواهش  لبخند زد و با دست صندلی را

 کنم. می

کرد و او به خیابانی هر دو نشستند. حامد به او نگاه می

 شست. که باران داشت آن را می

ین جایی ورم نمیشه تو همچخوبی؟ چه خبر؟ با -

 دیدمت. چرا تنهایی؟
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لبخند محزونی زد و نگاهش را به او داد: من همیشه 

 تنهام. 

تر. کم رنگ هایش مردد شدند و لبخندشحامد مردمک

 به پوشه نگاه کرد و گفت: سر کار میری؟

است:  تر از قبل شدهسر تکان داد و حس کرد راحت

ومدم اینجا یکم با خودم آره. تایم کارم تمام شده بود ا

 خلوت کنم. تو چی؟ کجا مشغولی؟ تنها اومدی اینجا؟

 

 کوروش یغمایی _پاییز •
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ی باال چرخیده بود حامد به سر او که کنجکاو به طبقه

لبخند زد: منم بین کالسام اومدم اینجا. حق التدریس 

خونم. اگر همین دانشگاه بغلم. دارم برای دکتری می

 ونم برم هیئت علمی.بشه و بت

ی او چشم دوخت و لبخندش صبا به کت تک پاییزه

 عمق گرفت: پس به آرزوت رسیدی؟

غمگین و پرحسرت تماشایش کرد: نه، به آرزوم 

 نرسیدم...

ی حرف او شد. فنجانش را برداشت ی طعنهصبا متوجه

و کمی نوشید. به خودش که مسلط شد گفت: تو چیزی 

 خوری؟نمی

بیده بود: نه، خوردم. خیلی ی او چسحلقهچشم حامد به 

 وقته که اومدم. 
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دستش را باال برد و روی ته ریشش کشید: چه خبر از 

 زندگیت؟ همسرت چطوره؟

های قلبش نشست مازیار مثل یک نسیم روی تپشیاد 

و هیجان کاذبی که به جانش افتاده بود را آرام کرد. 

فوت صدایش رو به افول بود وقتی که گفت: همسرم 

 کرد...

حامد شوکه از چیزی که شنیده بود سکوت کرد. بعد از 

 مدتی گفت: تسلیت میگم.

 ن.کرد قوی به نظر برسد: ممنوبا لبخند زدن سعی می

 حامد دوباره پرسید: چند وقته؟

اش را به جایش برگرداند: حدود یک شال عقب رفته

 .سالو نیم میشه

 ردی؟حامد خیره در چشمانش شد: چطور فراموش ک
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چک کردن آمار فروش را باید به آخر شب موکول 

کرد. به بعد از این که آنا را خواباند. پوشه را بست و می

الب کرد. دیگر انگار نقش دستانش را روی آن در هم ق

آمد. قوی بودن هم حدی بازی کردن به کارش نمی

های داشت: سخت. خیلی سخت. ولی به کوتاهی لحظه

گذره. زمان خوب تی هم میگذرن، سخشادی که می

 بلده داغو سرد کنه.

حامد دستش را از صورتش برداشت و روی میز 

 گذاشت: جدا متاسفم. هیچی ندارم که تو این لحظه

 بگم.

به انگشتری که هنوز به انگشت داشت چشم دوخت: 

 همدردیت برام کافیه.
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کمی سکوت شد. جو بینشان سنگین شده بود. حامد 

ن سر چه کاری هستی؟ خوبه؟ باز به حرف آمد: اال

 ای؟راضی

با آوردن نام کارش لبخند زد: آره. االن جای همسرم 

 هستم. تو سمت اون. مدیریت نمایندگی ماشین. 

حامد همراهی کرد: ئه! کدوم نمایندگی؟ بگو شاید مام 

 .مشتری شدیم

برای  ی سه سال خاطرهخندید. کوتاه. ولی به اندازه

 ی صبا او هم لبخند زد.دهحامد زنده کرد. از خن

 دیعی.نمایندگی ب -

رنگ شد. بدیعی فقط نام  های حامد کملبخند روی لب

یک نمایندگی نبود. بدیعی یک رقیب بود. رقیبی قَدَر 

پا از میدان به در کرد. آن روز که خوب او را با تیپ

خودش صبا را برای مصاحبه رسانده بود. در ماشین 
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ت تا او برود و برگردد. ی دوستش منتظر نشسعاریه

که این قبولی قرار است کل زندگی او را دانست چه می

 زیر و رو کند!

ی او و سکوتش مکث کرد. صبا با دیدن لبخند ماسیده

ی مشترک را به یاد آورد. نفسی کشید و این آن خاطره

بار او بود که برای حرف زدن پیش قدم شد: تو چیکارا 

 کنی؟ ازدواج نکردی؟می

نه بابا. کی وزخند زد و سرش را پایین انداخت: د پحام

 به من زن میده؟

اش را به هایش کشید. اشارهصبا زبانش را روی دندان

جواب منفی مادرش نادیده گرفت و به روی خودش 

نیاورد. باز پرسید: مامانت اینا چطورن؟ خواهرات؟ 

 هات.خواهرزاده
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همه سرش را باال آورد و باز شد همان حامد قبل: 

 خوبن. 

اش بپرسد که گوشیخواست سوال دیگری صبا می

برای »ویبره رفت. با دیدن نام مرجان پیامک را باز کرد 

آنا دنت بگیر. برا منم اگه گرفتی ایرادی نداره. 

صدا بی« دارم فراموش نشه.خورم. آبنبات دستهمی

تایی روی مبل ها به لطف آنا سهخندید. آخر شب

زدند و به ریش دار مک میت دستهنشستند و آبنامی

 خندیدند. یهم م

سر که بلند کرد با دیدن نگاه منتظر حامد حس کرد 

باید توضیح دهد: دخترم هر روز برای سر کار رفتنم یه 

 ذاره. امروز ظاهرا باید دنت بخرم براش.شرط می
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چشمان حامد میان صورت اودو دو زد. کی آنقدر 

دیگر شود و حاال هم  گذشت که این دختر زن یک نفر

 مادر! 

ک که روی تابی در پارک از او گرفته بود را عکس دختر

اش مقابلش نگه داشت: اسمش آناست. تازه سه ساله

 شده.

حامد به زور به صورت معصومش نگاه کرد. نفهمید از 

حرص گفت یا واقعا همینطور بود: شبیه باباشه. به تو 

 نرفته.

ی کشید. صفحه ذوق صبا کور شد. دستش را عقب

در کیفش انداخت. انگار یادش رد و گوشی را قفل ک

اش داشت رفته بود حامد یک روز چه نقشی در زندگی

 گفت.که حاال مقابلش نشسته بود و از روزگار بعد او می
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زیپ کیفش را بست. نشستن و گپ زدن بس بود. او 

اش بود: حاال یک دختر داشت که در خانه منتظر جایزه

 . ه برم. واقعا خوشحال شدم از دیدنتمن دیگ

ی حامد دستی به پس سرش کشید و به او که آماده

رفتن بود چشم دوخت. کی در کافه دیلینگ دیلنگ کرد 

و وا شد؟ کی او تمام قد چشم شد و به زنی با بارانی 

حواس پایین آمد ها را بینارنجی چشم دوخت؟ کی پله

 شد!تمام میو کی زمان گذشت؟ باز داشت همه چیز 

کرد دیگر ن بار اگر او را گم میجسارت به خرج داد. ای

توانست کرد؟ نمیکی و کجا و چه جوری پیدایش می

 اتو داشته باشم؟تونم شمارهریسک کند: می

 

کرد به این صبا در تمام مدتی که تا خانه رانندگی می

کرد که کی اعداد را پشت هم به زبان آورد؟ فکر می
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چند اش را به حامد داد؟! چطور در عرض چرا شماره

 دقیقه دوباره یک رابطه از سر گرفته شد!
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چشمانش بسته بود و پوستش از حرکت شت رژگونه 

روی تمام اجزای صورتش به قلقلک افتاده بود. 

موبایلش که زیر دستش بود را برداشت. یکی از 

 اش انداخت.چشمانش را باز کرد و نگاهی به صفحه

 خالب میشه. ا اعتراض کرد: ئه! مامان؟ آالیشتنآ

صبا گوشی را پایین گذاشت و باز چشم بست. این بار 

 کوچک آنا شدند.ی دستان هایش بازیچهلب
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های کوچک مرجان که میان موهایش پر بود از کلیپس

رنگی، مشکوک به او خیره شده بود. انگشتش را آرام 

یا خودش میاد یا  در پهلوی صبا فرو برد: نگران نباش،

 اش!نامه

 ین که چشم باز کند گفت: هوم؟!بدون ا

ی دنِتش هورت کشید تا از تمام مرجان از بسته

شدنش مطمئن شود: از وقتی اومدی چشم از گوشیت 

 برنداشتی، دائم زیر دستته. طرف کیه؟

هایش را باز کرد: مامانم دست آنا را کنار زد و چشم

ه که عمو مهدی واست دختر حاال برو عروسک گاوی

 م آرایش کن.آورده بودو یک

ای گفت و با اشتیاق به سمت اتاقش دو دخترک باشه

گرفت. مرجان خندید: اوه پس واقعا خبریه. رگ غیرتم 

 کنه. اسم بده جنازه تحویل بگیر!داره باد می
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صبا جدی و مردد به او نگاه کرد و آرام جواب داد: 

 حامد.

 سید: حامد؟!خنده روی صورت مرجان ما

ری نکرد ناباور پرسید: یعنی ی صبا تغییوقتی چهره

 حامد خودمون؟ کجا دیدیش؟

 .کافه تو امروز ⁃ 

 چشمان مرجان گشاد شد و بلند پرسید: باهاش قرار

 داشتی؟!

صبا سریع جواب داد: نه نه! کامال اتفاقی شد. رفته 

 بودم یه هوایی عوض کنم، یهو باال سرم سبز شد.

ن رو بیرون فقط طلبکارامو ی گفت: مامرجان هوم

 بینن، خانومو عشق اولشون!اتفاقی می
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کرد گفت: اصال می که با خودش فکر صبا انگار

امو بهش دونم چی تو سرم گذشت که شمارهنمی

 دادم.

خوام بدونم مرجان شانه باال انداخت: من بیشتر می

 اتو گرفت!چی تو سر اون گذشت که شماره

 فت: چطور؟هوا گصبا بی

داد: حاال درسته تو واقعا یه یک تای ابرویش را باال 

ای هستی ولی اونطوری که مامان خانومت راه تحفه

کردم دیگه هیچ وقت گوز این بدبختو بند آورد فکر نمی

 طرفت آفتابی شه.

 فرو رفت و چیزی نگفت. به فکر

مرجان بعد چند لحظه سکوت ادامه داد: نکنه باالخره 

خواد دوباره میای دست و پا کرده که لهپول و پَ

 شانسشو امتحان کنه؟
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حرف  صبا به هم ریخته جواب داد: چی میگی بابا؟ کی

از ازدواج و اینا زده. اصال شاید همینطوری شماره 

خواست که به احترام قدیما یه ارتباط دورادوری داشته 

 باشیم.

مرجان از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت: 

یامشو داری من بعید نطوری که تو هول زنگ و پای

 دونم!می

ی خاموش موبایلش نگاه کرد. خودش دوباره به صفحه

دانست این دانست منتظر چه بود. نمیهم نمی

ای ناشناس ای که در انتظار دیدن شمارهآشوبهدل

کرد از روی اشتیاق بود یا نگرانی. حتی احساس می

ایلش زنگ بخورد یا داد موبدانست ترجیح مینمی

اش در همان گذشته بماند و دیگر خبری از آن گذشته

 نشود.
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ی شلوارش کرد. صاف فرزین با عجله پایش را در لنگه

ایستاد مقابل آینه و زیپش را باال کشید. کمربندش را 

ی سر آستینش را بست. سر که باال سفت کرد و دکمه

ده بود و همانطور آورد او را دید که پشت سرش ایستا

کرد با اش صاف میسوتینش را روی شانه که بند

 اش دورحالتش نگاهش کرد. موهای شرابیچشمان بی

تر نشان اش تیرهتا دورش ریخته بود و پوست برنزه

 داد.می

ی فرزین نشست و فشار خفیفی دستش روی شانه

وارد کرد و لبخند زد و با نگاهی ملتمسانه گفت: یکم 

 مونی؟نمیبیشتر 
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از آینه تماشایش کرد: تا حاال شده خشک و جدی 

 بیشتر بمونم؟

دستش سر خورد و کنار بدنش افتاد. لبخند روی 

 صورتش ماسید. به زمین چشم دوخت و سکوت کرد. 

فرزین با دلسوزی به سمتش چرخید. دستش را زیر 

ی او برد و باال کشید. چرا این همه خودش را بابت چانه

ای از یگرش طرهکرد؟ با دست دقیر میداشتن او ح

مویی که روی صورتش آویزان بود را پشت گوشش 

زد. زن در چشمان او زل زد. لبش به لبخندی نرم از 

 هم کش آمد.

فرزین مردمکش در اجزای صورت او چرخید. این زن 

 برای اینکه مادر دو بچه باشد زیادی جوان بود.

بود خودش را شراره که حرکت او را به خودش گرفته 

تان پایش باال کشید تا لب او را ببوسد. روی انگش
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فرزین به محض پی بردن به مقصود او صورتش را 

دار او ی ریشی شراره سهم گونهکنار کشید. بوسه

شد. خودش را عقب کشید و کالفه دستی به جای 

بوسه کشید و تا روی پوست صیقلی سرش برد: دیرم 

 شده.

ه را ی تخت نشست. ملحفلبهشراره عقب عقب رفت و 

روی خودش کشید: انتظار ندارم هر روز بهم سر بزنی 

 ولی وقتی بعد یه هفته میای حداقل بیشتر پیشم بمون.

هایی که قبل آمدن از کیف پولش را باز کرد. تراول

تونم. عابربانک گرفته بود را روی پاتختی گذاشت: نمی

شکلی قرارمون از اول هم همین بود. خودت گفت م

 نداری.

ها چسبید و چیزی در قلبش ره به تراولنگاه شرا

سنگین شد. دلخور به او نگاه کرد که داشت کیفش را 
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کرد و از اتاق در جیب پشت شلوار جینش فرو می

 رفت. بیرون می

 خوای؟کاری با من نداری؟ چیزی نمی -

به تیشرتش چنگ زد و آن را از روی زمین برداشت. 

رفت: نه چیزی  پوشید از اتاق بیروندرحالیکه آن را می

 خوام. فقط ایندفعه زودتر بیا. دلم برات تنگ میشه.نمی

هایش برداشت. صاف ایستاد. دست از پوشیدن کفش

به در چوبی مقابلش نگاه کرد و زیر لب زمزمه کرد: 

 خداحافظ.

ها را پشت هم طی کرد. آنقدر عجله کرد که متوجه پله

شد و یین آمد. سوار ماشین نشد کی چهار طبقه را پا

ی ماشین خودش را چک کرد. به خیابان پرتردد در آینه

کرد؟ از کی نگاه کرد. او در این نقطه از شهر چه می

 کارش به این خانه گیر شده بود؟
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پنج ماه پیش بود. برای خرید لباس به بوتیک رفته بود. 

شراره آنجا فروشنده بود. تیک زدن مردان با او 

ی که در هنگام خرید به هایرا جلب کرد. تیکهاش توجه

انداختند. قصدش فقط کمک بود زمانیکه کارتش او می

را به او داد. قرار نبود سر از اتاق خواب او در بیاورد. 

ی بینشان به خواست دو طرف بود. شکل گرفتن رابطه

او زنی را صیغه کرده بود که مطلقه بود و یک دختر و 

و خودش ز او خواست کار نکند پسر نوجوان داشت. ا

اش فقط همین بود! داد. ولی همهخرج زندگی او را می

قرار نبود کسی دلتنگ آن یکی شود. قرار نبود کسی 

ای یک بار همدیگر دلش بلرزد. قرار نبود بیشتر از هفته

را ببینند. ولی حاال انگار همه چیز داشت از مسیر 

 شد.اش دور میاصلی
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اش نگاه کرد. دستی روی یقهه خودش نسور بدر آسا

. از مردی که حاال آمدکشید. چقدر از خودش بدش می

کاری و این راز مگو یک راز بزرگ داشت. این پنهان

اصال چیز جالبی برایش نداشت جز استرس و ترس لو 

 هایش.رفتن در مقابل بچه

آسانسور از حرکت ایستاد. از کابین بیرون آمد و پشت 

ز همین جا هم صدای بگو و بخند احد ایستاد. ادر و

رسید. لبخند زد و زنگ را فشرد. ها به گوشش میبچه

اش در را باز کرد. بهم دست فرخ کمی بعد با ته خنده

دادند و فرخ کنایه زد: چه عجب! یادی از برادر 

 ات کردی؟غریبه
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فرزین عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: االن تیکه بود یا 

 درسته؟

جوید و از شوخی برگ کاهویی که مینه با همان رامه

رفت جلو آمد: اومدی فرزین؟ مهدی ریسه می

 ذاشتی بعد شام یه دفعه!می

مهدی همانطور که روی کاناپه لم داده بود غر زد: بابا 

بذارین بدبخت پاش برسه بعد اینجوری با حرف 

لختش کنین. این چه اخالق گندیه که شما زنا دارین 

 آخه؟

به مهدی توپید: استاد برابری  از آشپزخانها صب

 جنسیتی شما لطفا حرف نزن.

بیرون آمد و نگاه فرزین را به سمت خودش کشید. با 

آن شلوار مام استایل آبی روشن و بلوز آستین بلند 

اش که در شلوار فرو رفته بود خلق او را تنگ مشکی
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 تنگ کرد. این دختر احمق بود که با این هیکل اینطور

 !زدتیپ هم می

صبا دستش را به سمت فرزین دراز کرد: ولی مهرانه 

 حق داره به خدا، غذاش از دهن افتاد.

فرزین کوتاه نوک انگشتان او را لمس کرد و به 

موهایش که شل با یک کش پشت سرش افتاده بودند 

 نگاه کرد: یه جایی گیر بودم.

 دار گفت: جوون. گیرتو بخورم.مهدی کش

چپ نگاه کرد که او دی به سمت مه فرزین طوری

کوسن مبل را مثل سپر جلوی خودش گرفت. فرخ 

خندید و به سمت مهدی رفت: تو روحت. مجبوری 

 ترسی؟شوخی کنی وقتی مثل سگ می
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مهرانه زیر سوپ را روشن کرد: فرزین خداییش گیرت 

چی بود؟ ما بعد بوقی دور هم جمع شدیم، چی اینقدر 

 ح دادیش؟مهم بود که به ما ترجی

ن کالفه و مستاصل پوفی کشید. تکیه به مبل داد و فرزی

رو شد. سرش را که بلند کرد با لبخند عجیب صبا روبه

به ورودی آشپزخانه تکیه زده بود و دست به سینه 

اش بود. یک لحظه قافیه را باخت. پیش خودش خیره

 گفت نکند تا ته ماجرا را بداند!

اند: جب نامش را خومهرانه که جوابی نگرفت با تع

 فرزین! تو این دنیا نیستی؟

مهدی باز نمک ریخت: گیرش خیلی جنسش خوب 

 بوده...

فکر کوسن کنارش را به سمت او پرت کرد: فرزین بی

 خفه بمیر.
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 فرخ از کنار مهدی کوسن را در هوا گرفت.

مهدی خودش را عقب کشید: ببین گیرش چی بوده که 

 اینطور هار شده!

 نشینی کند.باعث شد که عقی همه بخنده

زد و خوردند. هر کس حرفی میدور هم شام می

حسابی جمعشان شلوغ بود. مهدی با صبا کل انداخته 

بود. هر دو صدایشان باال رفته بود و هر کدام قصد 

داشتند حرف خودشان را به کرسی بنشانند. موبایل 

رفت و خودش متوجه نبود. فرخ صبا روی میز ویبره می

و بلند گفت: خیلی خب حاال. یه  یلش را برداشتموبا

 آنتراک بده ببین کی پشت خطته.

ی اش را گرفت و با دیدن شمارهصبا با خنده گوشی

 ناشناس گفت: کی با من کار داره این موقع شب آخه؟
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مهدی قاشقش را پر کرد: چرا؟ تو هم مثل فرزین یه 

وقت گیری پیدا کن شب و نصفه شب، وقت و بی

 شه.سرش ن

ندید. تماس را وصل کرد. گوشی را کنار صبا باز خ

ی ها و ته خندهگوشش چسباند و میان سر و صدای آن

 خودش جواب داد: الو؟ بفرمایید.

 صبا؟ درست گرفتم؟ خودتی؟ -

اش را از ناگهان تمام صداها رنگ باختند. زمان معنی

 دست داد. تنها او ماند و یک صدا از پشت خط. 

ر چرخاند. دیگر نه به سمت صبا س فرزین با لبخند

هایش صورتی بود. با خنده بر لب داشت و نه لپ

پریده قاشقش را در بشقاب گذاشت و از پوستی رنگ

جایش بلند شد. به سمت اتاق خواب مهرانه و فرخ 

 رفت و در را پشت سرش بست.
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مهرانه نگاهش را از در اتاقشان برداشت و خندید: اوه 

 ام هست!میاد گیر بزرگیطور که بوش اوه، این

هایش را با زبان لیس زد: اووممم، گیر مهدی دور لب

 بزرگش خوبه!

فرخ پشت مهدی زد: معلومه تست کردی که اینقدر 

 راضی هستی. خب، بیشتر برامون بگو!

مهدی به او نگاه کرد و خندید: تو هم که قطعا خیلی 

دم نسبت به خواد بدونی! به هر حال طبیعیه، آدلت می

 چیزی که نداره کنجکاو میشه!
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فرخ خواست جواب بدهد که مهرانه خندید و به او 

چشمک زد: بسوزه پدر حسادت! عزیزم تو مثل همیشه 

 ))بزرگی(( کن و با این دهن به دهن نشو.

فرخ از تاکیدی که مهرانه در لفظ بزرگی به کار برد 

غیب  ای رو به مهدی زد: شاهد ازلبخند پیروزمندانه

 رسید.

مهدی شانه باال انداخت و سعی کرد درست مثل 

مهرانه کلمات خاصش را با تاکید بگوید: شاهد؟! 

ی روباه و دُمشه؟ برو ))کوچولو((، برو هر وقت قضیه

 ))بزرگ(( شدی بیا!

فرخ سرش را خاراند و خندید: واال نزدیک چهل سال 

ه سن دارم؛ فکر کنم هر چی رشد داشته رو تا حاال کرد

 دیگه!
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هر سه رفیق قدیمی که حسابی از نبود صبا برای 

های مخصوص خودشان استفاده کرده بودند شوخی

هایش نگاهی به پقی زدند زیر خنده. مهدی میان خنده

فرزین انداخت که مشغول بازی با محتویات داخل 

بشقابش بود. در فکر فرو رفته بود و اصال حواسش به 

ند که هر وقت کرده بودها نبود. عادت خزعبالت آن

هایشان از حد گذشت منتظر واکنش تند او شوخی

باشند تا به قول مهرانه ))ترمزشان را بکشد((. هنوز 

نگاهش به فرزین بود که او با صدای باز شدن در اتاق 

سریع سرش را باال برد و به صبا نگاه کرد. مهدی 

هایش را تنگ کرد و با صدای مهرانه مسیر چشم

 اد.تغییر د نگاهش را

مهرانه با شیطنت لبخند گشادی زد: این موقع شب، 

 صحبت پرایوت، مخاطب خاص بود صبا جون؟
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آمد نگاهش به فرزین همانطور که به سمت میز می

افتاد که برخالف مهرانه با نگاهی جدی و کنجکاو 

منتظر جوابش بود. به زور خندید و سعی کرد بیخیال به 

 نظر برسد: نه بابا!

پایین انداخت و دوباره مشغول بازی را سرش  فرزین

با غذایش شد. این حس کنجکاوی که داشت دلش را 

داد دیگر از کجا آمده بود؟ اصال به او چه قلقلک می

کند؟ ربطی داشت که صبا با چه کسی صحبت می

سکوتی نسبی در جمع ایجاد شد و او شامش را 

 درحالیکه درگیر همین افکار بود ادامه داد.

کردن میز دوباره صدای شوخی و  از جمعد بع

اشان بلند شد و زمان به سرعت گذشت. مشغول خنده

ی موبایل صبا چای و شیرینی خوردن بودند که صفحه
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روشن شد. فرزین فنجان را جلوی لبش نگه داشت و 

 سعی کرد به موبایل او حساس نشود. 

مرجان از واتساپ به صبا پیام داده بود و جای یکی از 

پرسید. بعد از این که های آنا را مییسباب بازا

ی چت او ماند و شروع به جوابش را داد کمی در صفحه

 تایپ کرد: مرجان! حامد بهم زنگ زد!

ی دهن مرجان به سرعت جواب داد: بیخیال!!! پسره

نمک، فکر کردم سرویس یه ماه خوابوندت تو آب 

 پشیمون شده حتما!

مطمئن بود که هم دیگر در افکارش فرو رفت. خودش 

اش پشیمان شده. یک ماه زمان حامد از گرفتن شماره

کوتاهی نبود که بخواهد فکر دیگری بکند. چه چیزی 

باعث شد حاال با او تماس بگیرد و قرار بگذارد؟ درگیر 

اش بود که مرجان پیام دیگری داد: صبا سواالت ذهنی
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ه! لج گیراین عروسکه رو هم دادم بهش بازم آروم نمی

 خوابه. کی میای؟رو داره هیچ جوره نمی تو

نگاهی به ساعت باالی صفحه انداخت و نوشت: کم کم 

 افتم.راه می

رفت گفت: صبا مهرانه همانطور که به آشپزخانه می

 ی دیگه کنسرت گذاشته؟دیدی عشقم هفته

مهدی ادای عق زدن درآورد: آخه آدم عاقل واسه 

 کنه؟شنیدن صدای گوزم پول خرج می

 شعور.رانه چشم غره رفت: بیمه

صبا فنجانش را برداشت و پا روی پا انداخت: خب 

 داری؟بگیر بلیطشو. چرا خودتو آرزو به دل نگه می

مهرانه ظرف میوه را برداشت و به سالن برگشت: 

 تنهایی برم؟! 
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 لبی به چایش زد: بگیر منم میام باهات. 

برای  فرخ هم از تخمه شکستن دست کشید: عشقم

 م بگیر. یه مرد باهاتون باشه.من

 مهدی با زبانش صدا درآورد: زارت. مرد!

فرزین دستانش را پشت سرش برد و سرش را به 

 پشتی مبل تکیه داد: برا منو آذینم بگیر. مام میایم.

مهدی وا رفت: دهنتونو سرویس. سگ خور. برا منم 

بگیر. فقط یه وقتم برا شستشوی گوشم رزرو کن که 

 برم.ش بعد
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تاپش رفت: وای چه مهرانه بشکن زنان به سمت لپ

 شبی بشه اون شب.

صبا زودتر از بقیه بلند شد، از مهرانه و فرخ تشکر کرد 

ها آهنگ رفتن را زد. وقتی های آنرغم تعارفو علی

هایش را پوشید و از اتاق بیرون آمد مهدی صبا لباس

 هم از جایش بلند شد: بریم؟

ا تعجب به آن دو خیره شد. مهدی متوجه ب فرزین

رفتگی کوچک ابروهای او شد و برایش توضیح درهم

 داد: امروز رفتم دنبال صبا با هم اومدیم.

فرزین هم از جایش بلند شد و سوییچ و موبایلش را از 

روی میز برداشت: چه کاریه تو این همه راهتو دور 

صبا ی خواستم برم، خونهکنی؟ من خودم کم کم می

 برمش.هم که تو مسیرمه می
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مهدی لبخند زد: اشکالی نداره بابا، اآلنم خیابونا 

 حسابی خلوته...

فرزین میان کالمش پرید: بشین تو، به قول مهرانه بعد 

 بوقی دور هم جمع شدیم، حداقل تو یکم بیشتر بمون.

مهرانه با ناامیدی روی صورتش زد: اون واسه تو و صبا 

تاشو بیست چار ساعت دوازدهه بود. این پلشت ک

 اینجاست!

 ی منه!اشم خونهتای دیگهصبا خندید: دوازده

فرزین حرصی و زورکی خندید. بعد از خداحافظی 

 .همراه با صبا از آپارتمانشان بیرون رفت

سوار ماشین شدند. قبل از این که صبا کمربندش را 

توجه به او سیگارش را روشن ببندد حرکت کرد. بی

 . کرد

 صبا از بغل چشم او را نگاه کرد: چیزی شده؟
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کمی از شیشه را پایین داد تا دود راهی برای خروج 

 داشته باشد: نه.

از نگاه کردن به نیم رخ او دست نکشید: عصبی به نظر 

 میای.

جوابی نداد. به جایش دو پک پشت هم کشید. 

موبایلش روی داشبورد ویبره رفت. برش داشت. با 

ه و آن یک خطی که در نوتیفیکیشن اردیدن نام شر

پیدا بود ))رسیدی خونه عزیزم؟ زنگ...(( صفحه را 

اش فوری قفل کرد و گوشی را پشت رو در جای قبلی

 انداخت.

صبا در سکوت به کارهای او خیره بود. وقتی سیگارش 

اش را در خیابان پرت کرد انتظار تمام شد و پوکه

سرش را . داشت صبا هم مثل نسیم اعتراض کند

 چرخاند و به او نگاه کرد. 
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 جانم؟ -

لبخند زد به آن جانم قشنگی که به دلش نشست: من 

که رفتم تو اتاق بحثی شد؟ آخه وقتی برگشتم یکم 

 اومدی.بهم ریخته به نظر می

دست چپش را پشت گردنش گرفت و آرنجش را به 

 شیشه تکیه داد: نه کال امروز روز خوبی نداشتم.

گرفت: این پیامی که اومد به همون ق صبا لبخندش عم

گیری مربوط میشه که روزتو خراب کردو باعث شد دیر 

 بیای؟!

گفت ))حدتو نگه سکوتش و آن نگاه معنا داری که می

دار(( باعث شد لبخندش جمع شود. کمی به سکوت 

خوام. فقط گذشت و بعد صبا آرام گفت: معذرت می

 ه.خواستم شوخی کنم که حالو هوات عوض بش
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قرار و کالفه بود که خودش هم فرزین آنقدر بی

 دانست دقیقا چه مرگش است!نمی

جلوی آپارتمان صبا ایستاد. وقتی صبا خواست پیاده 

دونم چمه. یه جاییم شود مچش را آرام گرفت: من نمی

دونم کجامه. خستم. خیلی. تو به کنه که نمیدرد می

 خودت نگیر. 

مان او با آن نگاه گیرا مچش را ول کرد و نگاه از چش

 ت: مواظب خودت باش. آنارو از طرف من ببوس. گرف

اش افتاده بود توجه به شالش که روی شانهصبا بی

کیفش را با هر دو دست نگه داشت: کاری از دست من 

 بر میاد آقای موحدی؟

در صورت او چشم چرخاند. نتوانست دست دراز نکند و 

ه. یه کاری از دستت شالش را در جایش برنگرداند: آر
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برمیاد. اینکه فرزین صدام کنی. مطمئنم اون روز نصف 

 زندگیم حل میشه.مشکالت 

خیال خندید. در را باز کرد و پیاده شد. باد سرد بی

ان آقای پاییزی مانتویش را عقب داد: همه خسته

عشق! ی مردم دنیا. چه با عشق چه بیموحدی. همه

د فراموشکاره! وقتی درد ولی خوبیش به اینه که آدمیزا

 کنه، داره، قیل و داد می

ه دردشو! درد که کشه بعدش یادش میرداد که می

مونه؛ یا درمون میشه یا آدم بهش همیشه درد نمی

 گیره. پس به خودت نگیر. فقط ازش بگذر.اُنس می

در ماشین بسته شد. او ماند و زنی که رها و فارغ از 

زد و هر تکه از م میتمام مشکالت در میان باد قد

شد. دم در ایستاد و ور روانه میی لباسش به یکپارچه

متش چرخید. لبخند رنگینی زد و دستش به به س
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عالمت خداحافظی در هوا تکان خورد. فرزین هم 

ناخوداگاه دستش را باال آورد. فقط نفهمید چرا دلش 

یکهو خواست که زمان بایستد و آن زن از جلوی 

 شود.چشمانش محو ن
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ماشین را در حیاط پارک کرد. پیاده شد و سیگار 

کرد. کمی قدم زد. سرش را باال گرفت دیگری روشن 

و به ابرهای صورتی نگاه کرد. هوا ابری بود و خبری از 

ها نبود. باد الی شاخ و برگ درختان ماه و ستاره

های خشک را با خودش به این طرف چرخید و برگمی

برد. باز تصویر صبا با آن لباسی که در یو آن طرف م

فت. سرش را رقصید جلوی چشمانش جان گرهوا می
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اش نگاه های روشن خانهبا تاسف تکان داد و به چراغ

ها کرد. چقدر بعد از نسیم جوشان سرد شده بود. بچه

دید. هر کدام سرشان در را فقط هنگام شام و ناهار می

بود یکه و تنها. اصال الک خودشان بود. او هم مانده 

نفهمید لغزیدنش به سمت شراره از سر همین تنهایی 

 یا فشار جنسی. بود

ها ی سیگارش را در باغچه انداخت و به سمت پلهپوکه

رفت. در را که باز کرد آذین را دید که اخم کرده 

پاهایش را روی مبل جمع کرده بود. کلیدش را از قفل 

 بیرون کشید و سالم کرد.

صله و زیر لبی جوابش را داد. ساجده از حوبیآذین 

ویی سالم کرد: خوبی؟ آشپزخانه بیرون آمد و با خوشر

 چه خبر؟ چقدر دیر کردی!
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فرزین همچنان چشمش به آذین بود: خوبم. طول 

 کشید دیگه. شما چرا موندی تا االن؟

ساجده تابی به گردنش داد و چپ چپ به آذین نگاه 

رو تا این وقت شب تنها  تونستم دختربچهکرد: نمی

 ی ما بهبذارم که! هر چی هم گفتم بهش بریم خونه

وشش نرفت. مرغش یه پا بیشتر نداره. ماشاهلل کپی گ

 برابر اصل نسیمه.

آذین از جایش بلند شد و پا کوبان به سمت اتاقش 

رفت. فرزین دلخور به مادرش نگاه کرد: آذین بچه 

دلیلی نداره اینقدر  موند. اصالنیست. قبل اینم تنها می

 به پر و پاش بپیچی.

را از کیفش حق به جانب نگاهش کرد و موبایلش 

فهمی. گلنوشم همسن آذین بود با اون درآورد: تو نمی

اشو تباه کرد. ی دیوث دوست شد اینجوری آیندهپسره
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دقیقا همین االن که باید بیشتر بهش توجه کنی ولش 

ز دست رفته حداقل کردی به امان خدا. اون آمین که ا

 این دختره رو دریاب.

ن بگیری مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: اگه ز

گیره زندگیت. دیگه منم اینجوری سروسامون می

 ات نمیشم.آالخون باالخون تو و بچه

اش گذاشت و حرصی فرزین انگشتش را روی بینی

دونی چقدر حساسه شنوه. نمیگفت: هیس! هیس! می

 رو این موضوع؟

ا کنار گوشش چسباند: خبه خبه. باالخره که ی رگوش

بشینی ور دلش برا  تونیچی؟ تا آخر عمرت که نمی

مادرش عزاداری کنی. منم کم کم دم گوشش میگم که 

 عادت کنه. الو شهاب؟ سالم. میای دنبالم؟
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های مادرش به سمت اتاق کفری از دست نسخه چینی

داخل آذین رفت. در زد و بعد از کمی مکث سرش را 

برد. آذین روی تختش نشسته بود و با اخم به قاب 

خیره بود. فرزین داخل شد و عکس مادرش روی دیوار 

 در را پشت سرش بست: خوبی بابا؟

به سمت او برگشت و ناگهان انگار منفجر شد: به 

نظرت خوبم؟ تو میری بیرون با دوستات شامو بگو 

به من  گذره،بخند، آمین که کل شبانه روزش بیرون می

ی دو ساله که خودش صالح رسه میشم بچهکه می

راش پاسبون بذارن؟ من دونه باید بخودشو نمی

 خوام یکی مراقبم باشه باید کیو ببینم؟نمی

اش گذاشت: هیس! آروم! فرزین باز انگشت روی بینی

ام از شنوه صداتو. اون بیچارهزشته! مامان ساجده می
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خودش کم کار و بار  روی نگرانی میاد اینجا. وگرنه

 نداره.

و آذین حرصی شد: ازش متنفرم. مطمئنم اینقدر میاد

 میره تا گند بزنه تو زندگیمون.

فرزین دستانش را در جیب شلوارش فرو برد و با اخم 

نگاهش کرد: ایندفعه رو بهت هیچی نمیگم ولی اگه یه 

 دونمو تو!بار دیگه حرفتو تکرار کنی من می

ماده جلوی در مادرش هم حاضر و آ از اتاق بیرون آمد.

رفتند. منتظر بود. همراهیش کرد و با هم به حیاط 

ساجده همانطور که کنار پسرش قدم میزد گفت: 

 ناراحت شد؟

نفسش را بیرون داد و سرش را پایین انداخت: نپیچ به 

پر و بالش. یه مدت بذار به حال خودش باشه. حرف 
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یست. هیچ زن گرفتن منو نکش وسط. االن وقتش ن

 کدوممون االن پذیرای یه عضو جدید نیستیم.

چی غمو سنگین بگیرین  ساجده سر تکان داد: هر

گذره. خود نسیمم راضی نیس شما این تر میسخت

 باشه حالو روزتون.
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ی باز اتاق آمین نگاه کرد. بعد رفتن مادرش به پنجره

و وقتی در را  ها باال رفت. در زدها را گرفت و از پلهنرده

باز کرد او را میان تاریکی روی تختش یافت. در 

تاپش صورتش را روشن کرده بود و دود نور لپحالیکه 

 سیگارش در هوا پخش بود.

 آمین با تعجب گفت: به فرزین خان! راه گم کردین!
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ی تخت او نشست. سرش را پایین داخل شد و لبه

آش  انداخت و هر دو دستش را روی سرش کشید. چه

اش. همه چیز در هم قلمکاری شده بود زندگیشله

کرد خراب بود. چرا را که نگاه می تنیده بود. هر کجا

کرد این همه حالش بد شده بود امروز؟! لعنتی. فکر می

اش بهتر شود ها و مهمانی امشب روحیهبا دیدن بچه

 ولی حاال...

 بیا، تو بیشتر از من بهش احتیاج داری. -

ی آمین به طرفش تعارف سیگار نصفه سر بلند کرد.

اش د که چهرهای به پسرش کرشده بود. نگاه خسته

رسید. سیگار را گرفت و پک عمیقی بیخیال به نظر می

زد. با شنیدن صدای فندک، دوباره به آمین نگاه کرد. 

هایش گذاشته بود و داشت یک نخ جدید الی لب

وزخند اش پیش او پکرد. از ابهت نداشتهروشنش می
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اش داشت لطمه آرامی زد. با این که غرور پدری

ی آرامی د چیزی نگوید تا این لحظهخورد ترجیح دامی

 گذراند خراب نشود.که با پسرش می

تاپ او نگاه کرد که دیدی به سیگارش را تکاند و به لپ

 کنی؟اش نداشت: چیکار میصفحه

 بینم.کوتاه جواب داد: فیلم می

ند اما زبانش هم با او صحبت ک خواست بازدلش می

چ حرفی برای چرخید. از این که هیبیشتر از این نمی

کرد احساس ناامیدی و گفتن به پسرش پیدا نمی

کالفگی به او دست داد. کام دیگری گرفت. دستی به 

پوست صیقلی سرش کشید و نفسش را با صدا بیرون 

 داد.

 غصه نخور، تهش اینه بری مو بکاری! -
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نمای آمین کمی دلش گرم شد و ی دنداندهبا دیدن خن

و سیگارش را خاموش لبخند زد. کام آخرش را گرفت 

کرد. به پسرش شب بخیری گفت و از اتاقش بیرون 

 رفت.

ی فیلمش مشغول شود قبل از این که به دیدن ادامه

ی موبایلش روشن شد. با دیدن اسم فرحناز صفحه

گوش داد: آمین  واتساپش را باز کرد و پیام صوتی او را

فردا حتما بیای کالسا! این استاده سگه شوخی نداره! 

لسه قبل کالفه شد گفت این پسره کیه سه جلسه از ج

تا غیبت داره، بهش بگین شروع ترم گذشته سه

خودش حذف کنه! این روانی درسش چهار واحدیه 

ترم بعدم ارائه نمیشه یهو سرش نه ترمه میشی الکی 

بذار کنار بیا یکم پیشش دستمال الکی! گشاد بازیو 

سر حضور بزن هم از تو بکشه بیرون هم هر جلسه 

 غیاب پیش ما غر غر نکنه!
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ای نوشت و برای صبح زنگ با بیخیالی برایش باشه

ی فیلمش را گذاشت. موبایلش را انداخت کنار و بقیه

 اجرا کرد.

ی زنگش بیدار شد. بدون این که با صدای آزاردهنده

اش ند با دستش دنبال گوشی گشت تا خفهچشم باز ک

هد. موسیقی بلند و تیز ش ادامه دکند و به خواب نازنین

کرد و موفق به پیدا کردن اش میهر لحظه بیشتر کالفه

هایش که شد. باالخره چشممنشا آن هم نمی

سوختند را باز کرد و با عصبانیت دنبال موبایلش می

آید دلش ت میگشت. وقتی متوجه شد صدا از زیر تخ

اش پوکر خواست گریه کند. شب آنقدر با گوشیمی

ه بود که خوابش برده بود و آن را در شکاف بازی کرد

کوچک بین دیوار و تختش انداخته بود. از جایش بلند 

حالی و آشفتگی تختش را حرکت داد تا شد و با بی

 باالخره زنگش را قطع کند.
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نوز کمی هایش هسرش از صبح سنگین بود و چشم

های زیادش زیر درخت توجه به تاخیرسوخت. بیمی

اش قدم آرام آرام به سمت دانشکده نارنجی و زرد

زد. هنوز چند متری با در فاصله داشت که دختری می

 چادری با عجله و حالت دو مانند از کنارش عبور کرد. 

 آمین دست در جیبش فرو کرد و بلند گفت: میگ میگ.

ش زیر پایش گیر کرده انگار پر چادر ناگهان دختر که

ا با گذاشتن کف بود به سمت زمین هوار شد. خودش ر

 دستانش روی زمین نگه داشت. 

آمین ابروهایش باال رفت. به او که رسید ایستاد و 

دست دراز کرد: از هول حلیم سرو ته شدی تو دیگ، 

 قشنگ معلومه ترم اولی هستی.

چادر پاک کرد و  اش را بادختر کف دستان خراشیده

 آمین با لبخندی خجول سراپا شد. بدون گرفتن دست
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آلود های گوشتبا دیدن صورت گرد او با آن لپ آمین

اش لبخند زد. یک های ریز روی بینیسرخ و کک و مک

قدم به عقب برداشت تا راه را برای او باز کند: 

 بفرمایید از کسب دانش عقب نمونین.

ت: ا جلوتر کشید و آرام گفدختر هول هولکی چادرش ر

 ببخشید، ممنون.

ش دوباره کش آمد. نه علت هایوقتی باز دوید آمین لب

 آن ببخشید را فهمید و نه آن ممنون را!
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 یکم اومدیو که ایجلسه یه حداقل سرویس دهن ⁃ 

 !بشه خوش مرتیکه این دل موندیمی بیدار
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ال آخری رو به باقر کرد و از سیگارش کام گرفت: س

 هشو بندازه هوا.هستیما، همین که میایم باید کال

فرحناز آدامسش را باد کرد و ترکاند: ولی با این دیوونه 

 نالیدن.راه بیا آمین، ترم باالییا همیشه ازش می

کامیار خواست جواب بدهد که نگاهش به نازیال و دختر 

 !آمد افتاد: آقا بندازین سیگارا روچادری که همراه او می

سریع سیگارش را زیر پایش له کرد: دیوثا مگه 

 فاطی کماندو داره! دانشگاه هم

آمین مسیر نگاه او را دنبال کرد و با دیدن دختری که 

 صبح دیده بود ابروهایش را باال داد. 

نازیال از همان دور سوت انگشتی زد و با صدای بلند 

 ها.ها آیه، آیه بچهگفت: بچه

وند کمی طوری که بقیه هم بشن کامیار زیر گوش آمین،

 خایه؟بلند پرسید: چی گفت؟ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 بازی او خندیدند. آیه که به آنها نزدیک همه به دلقک

شان به خودش جمعیی دسته شده بود، با دیدن خنده

گرفت و ناراحت شد. خودش را درست مثل یک 

 ها دید.ی ناجور بین آنوصله

 روی نازیال پشتش قرار گرفت. هر دو دستش را

داد: به جمع نشان های آیه گذاشت و او را رو شانه

 ترم عزیزمون هستن. هم اتاقی جدید بنده. چس

ای روی صورت آیه نقش بست: زدهلبخند خجالت

 سالم.

کامیار چپ چپ به نازیال نگاه کرد: قدیما تو انتخاب 

 تر بودی نازی!دوست خوش سلیقه

دوخت. نازیال  ای به کامیار چشمآیه با لبخند ماسیده

قاه قاه خندید: ی جواب دادن هم برخالف انتظار او جا

 شو کامی. اذیتش نکن.خفه
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کامیار جدی شد و به سمت باقر چرخید: آقا چه 

 گیرن؟!داستانیه من هر چی میگم همه به شوخی می

 اش را کنار زد: بسه کامی.فرحناز موی رنگ شده

کیپ ما سپس رو به آیه با لبخند گفت: عزیزم به ا

 مونه.اخوش اومدی. دوست نازی دوست همه

نگاهی به اپل واچش انداخت: بریم دیگه. غالمی  باقر

 کنه.پدرسگ تا میاد حضور غیاب می

تمام رها کردند و از مکان دنج و سیگارهایشان را نیمه

 اشان با احتیاط بیرون آمدند.خلوت پشت دانشکده

نشسته بود و در میان کامیار و باقر در ردیف آخر کالس 

ف جلویی سرش ازیال از ردیگشت. ناینستاگرامش می

را برگرداند و رو به پسرها گفت: به آیه گفتم واسه 

 بریمش.ناهار با خودمون می
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کامیار کفری غر زد: ولمون کن تو رو خدا نازی! این 

ی چادر چاقچوری اصال گروه خونیش به ما دختره

 خوره کجا با خودمون ببریمش!نمی

ها برگشت و اخم کرد: مگه رو فرحناز هم به سمت آن

 وشه توئه کامی؟!د

کامیار با لجبازی جواب داد: باشه! خودتون خواستین 

 اون روی عنمو ببینین!

آمین بعد از چند لحظه سرش را از موبایلش بیرون 

 کشید: داداش گه پشت و رو نداره!

د ی ماژیک استااشان که بلند شد، با ضربهصدای خنده

 بر روی میز سیخ نشستند.

د و طوری که فقط اکیپشان کامیار صدایش را کلفت کر

 فادِر.بشنوند زمزمه کرد: داگ
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از ساختمان دانشکده که خارج شدند باقر سرش را 

ام از بین جمعیت چرخاند: کو پس این دختره؟ من پاره

 گرسنگی.

ما کامیار شانه باال انداخت: شاید خودش فهمید به 

 خوره گورشو گم کرد. کون لقش، بریم.نمی

ها اشاره کرد منتظر بمانند. نازیال با خنده به آن

ی آیه را گرفت و کمی از جمع دور شد. کامیار شماره

غر غر کرد: اصال شیطونه میگه بگم کون لق نازی، 

 خودمون بریم.

فرحناز چپ چپ نگاهش کرد: چقدم ما به خاطر تو 

 کنیم!نازیو ول می
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شدن  یکگفت آمد و با نزدآیه به سمتی که نازیال می

ها تماسش را قطع کرد. نگاه کامیار به موبایل او به آن

ی آن خودنمایی افتاد که چند ترک بزرگ روی صفحه

کردند. پوزخند زد و رو به نازی با تمسخر پرسید: می

این اصال داره پول ناهارشو حساب کنه یا اونم ما باید 

 بدیم؟

ا هین که جوابی بشنود آیه خودش را به آناز اقبل 

نگاهی به عنصر نامطلوب اکیپشان نیمرساند. با انزجار 

انداخت و پوف بلندی کشید. به سمت خروجی دانشگاه 

راه افتاد و کالفه گفت: سرکار تشریف آوردن بریم 

 دیگه مردیم از گشنگی!

 د.ها نگاه کرد و زیر لب گفت: ببخشیآیه شرمنده به آن

رفت و متوجه شوخی و پشت سر بقیه راه می

هایشان نبود. از همان شب قبل که نازیال گفته بود خنده
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کند به دلش افتاده بود که صبح او را با اکیپش آشنا می

حسابی در جمعشان اضافی باشد. به این که چقدر به 

کرد. احتماال همین که خود نازی خورد فکر میها نمیآن

شده بود از روی اجبار هم اتاقی  هم با او دوست

، وگرنه امکان نداشت چنین دختر شدنشان بود

 قید و بندی به او نزدیک شود. سانتیمانتال و بی

های پارک شده از دانشگاه خارج شدند و کنار ماشین

ایستادند. کامیار دزدگیر ماشینش را زد و رو به جمع 

ال با کرد: خب دیگه، مثل همیشه، جوجوها با من، سیبی

 آمین.

. آیه هم به دنبال همه خندیدند و فرحناز جلو نشست

نازیال رفت و خواست پشت ماشین کامیار سوار بشود 

 که او جدی گفت: نشنیدی؟ گفتم سیبیال با آمین!
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در جایش خشکش زد، انگار که رویش یک سطل آب 

یخ ریخته باشند. کامیار پوزخند زد و به ماشین آمین 

به جای طرفداری از او با بیخیالی  اشاره کرد. نازیال

و در عقب را بست. کامیار با لبخند  قهقهه زد

 آف کرد.ای پشت فرمان نشست و تیکپیروزمندانه

هنوز نگاهش به جای خالی ماشین او بود. باورش 

شد که اینطور او را قال گذاشتند. بیشتر از همه نمی

به دلش از نازی سنگین شده بود که انگار او را فقط 

اسباب این دلیل به دوستانش معرفی کرده بود که 

ها فراهم شود. با صدای بوقی کوتاه به تمسخر آن

خودش آمد و به سمت دیگر برگشت. آمین پشت 

کرد. مستاصل فرمان منتظر نشسته بود و به او نگاه می

به سمت ماشین او حرکت کرد و پشت باقر که سرش 

ماشین درها  در موبایلش بود نشست. بعد از حرکت

ناخودآگاه جای خود را  اشناراحتیخودکار قفل شدند و 
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به نگرانی داد. با خودش چه فکر کرده بود که با دو 

پسر غریبه سوار ماشین شده بود؟ ذهن مضطربش 

شروع به چیدن سناریوهای عجیب غریب کرد. اگر در 

شدند اش مطلع میکردند و خانوادهمسیر تصادف می

افتاد؟ آن همه اصرار و خواهش و تمنا چه اتفاقی می

ود تا پدرش راضی شود او را دانشگاه راه دور کرده ب

ی خروج از خانه هم به بفرستد. قطعا دیگر حتی اجازه

 دادند.او نمی

برد که صدای آرام آمین او را در همین فکرها به سر می

 به خودش آورد: چه سبک موزیکی دوست داری بذارم؟

ر همینطور که مشغول کار جوابی بدهد باققبل از این که 

 وبایلش بود خندید: مداحی نداری نه؟با م

رخ آمین نگاه کرد جوابش را خورد و با خجالت به نیم

ی وسط که حالتش تغییری نکرده بود. چشمش به آینه
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افتاد و نگاهش در نگاه او که هنوز منتظر جوابش بود 

 گره خورد.

 نداره.آب دهانش را قورت داد: فرقی 

بود. آیه  های گرد او خیرهآمین همچنان در چشم

احساس کرد جوابش کافی نبود و آرام گفت: چیزای 

 آرومو بیشتر دوست دارم.

ی لب آمین نشست. یکی از رنگی گوشهلبخند کم

اش را باز کرد و با انتخاب آهنگ های مورد عالقهپوشه

ایدث »بخش صدای آرامش« ال وی آن رُز»قدیمی 

اه کرد. ی وسط نگدر فضا پیچید. دوباره به آیینه« فپیا

 هایش را دزدید و رو به پنجره کرد.آیه چشم
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آمدند با شنیدن کلماتی که به گوشش ناآشنا می

متعجب شد. وقتی درخواست آهنگ آرامی کرده بود 

انتظار شعری فرانسوی نداشت. یواشکی به آمین که 

کرد دوباره ری تصور میتحاال برایش شخصیت پیچیده

رخورد صبحشان افتاد و از دست و نگاهی انداخت. یاد ب

پا چلفتی بودن خودش حرص خورد. ناگهان باقر روی 

اش به سمت او برگشت و در صورتش خیره صندلی

 شد. آیه متعجب و با نگرانی به او نگاه کرد.

باقر بعد از چند لحظه سکوت لبخند زد و برگشت: خب 

 .خدا رو شکر

و واج مانده  هنوز نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده و هاج

 بود. آمین پرسید: چرا؟

با خنده جواب داد: اونطوری که کامیار گفته بود شک 

 کردم، ولی خدا رو شکر حداقل سیبیل نداره!
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ها مواجه شده بود این محیط و افراد جدیدی که با آن

توصیه کرد. با این که نازی از قبل را اصال درک نمی

ی نگیرد اما های دوستانش را زیاد جدکرده بود حرف

ها شکی توانست ناراحت نشود. در تفاوتش با آننمی

 نبود ولی انتظار این همه طعنه شنیدن را نداشت.

آمین سعی کرد نیشش که باز شده بود را سریع ببندد: 

کنه، بذار تا خر به اندازه کافی اذیتش میاون کره

 رامش داشته باشه.رسیم حداقل آمی

سکوتشان اجرا شد تا باالخره چند آهنگ دیگر هم در 

به مقصد رسیدند. باقر و آیه جلوی ورودی پیاده شدند 

 تا آمین کنار رستوران پارک کند.

وقتی از ماشین خارج شد و برگشت آیه تنها بود. با 

 بیخیالی پرسید: باقر کو؟

 آیه به داخل اشاره کرد: رفت تو.
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  داد: تو چرا نرفتی؟ویش را باالیک تای ابر

آمین خیره ماند و این پا و آن پا کرد. خودش هم از به 

کرد اگر با او دلیلش مطمئن نبود. شاید احساس می

رفت کمتر اذیتش کنند. آمین که جوابی پیش بقیه می

نگرفت شانه باال انداخت و راه افتاد. در چوبی بزرگ را 

ه نگهش داشت. آیه باز کرد و پس از ورودش برای آی

آمین به سمت میز بزرگ آن سمت زود وارد شد و با 

های مردم سرش سالن حرکت کردند. از سنگینی نگاه

را پایین انداخت. آنقدر به پسری که کنارش راه 

آمد که احتماال همه داشتند به همین فکر رفت نمیمی

 کردند.می

کش کوچ پشتیوقتی به میز رسیدند آیه موبایل و کوله

ناز آرام پرسید: ی میز گذاشت و رو به فرحرا گوشه

 تونم دستامو بشورم؟کجا می
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لبخند گرمی تحویلش داد و به سمت دیگر سالن اشاره 

 کرد: سرویس اونجاست عزیزم.

ی ی فرحناز جدی شد و به شانهبا رفتن آیه، قیافه

 کامیار که کنارش نشسته بود کوبید: خیلی آشغالی!

 هایش گرد شد:ت و چشمرا با درد گرف اشکامیار شانه

 این دفعه که دیگه چیزی نگفتم!

ی بیچاره رو اونطوری طلبکار و عصبانی گفت: دختره

کنار خیابون ضایع کردی که چی؟ نشون بدی حتی از 

 تری؟کردم هم مزخرفچیزی که فکر می

کامیار کالفه شد: باز شروع شد! تو کل مسیر کم سرم 

 غر غر کردی؟

کوبید: نه  ی او دوبارهتر به شانهآرام عه کمیاین دف

 ولی اآلن دیدمش دوباره یاد اون صحنه افتادم.
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نازیال خندید: بابا من که دوستشم هیچی نمیگم، تو 

 تر از مادر؟ی مهربونشدی دایه

فرحناز به او چشم غره رفت و رو به باقر کرد: 

و فهمن که! شوخی یه بار. نه؟ دو بار. از صبح چپ نمی

 خوره.بر میراست اذیتش کردن. دختره آدمه بهش 

مالید پوزخند زد: اش را میکامیار در حالیکه هنوز شانه

 بهتر. بهش بر بخوره شرشو کم کنه!
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نازیال با خنده گفت: اگه رفتنش باعث میشه تو دو 

خون بگیری و غر غر نکنی خودم بهش دقیقه خفه

 پیدا کنه.میگم بره چهارتا دوست دیگه 
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دهن گشاد این اسب مگه باقر سر تکان داد: زارت! 

کنه رو یکی دیگه بسته میشه؟ آیه بره دوباره سیخ می

 کنه.صبح تا شب تو گوشمون ور ور می

کامیار حرصی گفت: بابا آخه این دختره دیگه نوبرشه! 

من موندم نازی چی تو این دیده فکر کرده تو جمع ما 

 جا میشه؟

ی ررسی آرایشش در آینهلیکه مشغول بنازیال در حا

ی خوب و کوچکش بود با بیخیالی جواب داد: بچه

باحالیه. فقط باید یکم بهش سیخ نزنی تا یخش آب 

 شه، کم کم خوشت میاد ازش.

کامیار پوزخند زد: من از این خوشم بیاد؟ صد سال 

 زنم.بینم کهیر میسیاه! من اینو می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

فت: چه عجب! آمین که سرش در موبایلش بود گ

یه موجود ماده کف و خون باال  و واسهنمردیم و دیدیم ت

 نیاری!

با انزجار جواب داد: ماده؟ این حتما زیر چادرش انقدر 

 پشم و پیلی داره که از منم مردتره!

فرحناز عصبی به او تکه انداخت: اسم خودتو مرد نذار 

 لطفا! تو نهایتا نَر محسوب بشی.

شان ور پیدایش شد و به سمتدر همین لحظه آیه از د

کامیار زیر لب گفت: بدبخت اونی که  حرکت کرد.

 بخواد اینو لخت کنه!

توجه به آخ و فرحناز از زیر میز به پای او کوبید و بی

اوخ کردنش به آیه که مطمئن نبود کجا بنشیند لبخند 

 زد: بیا کنار من بشین عزیزم.
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تا بین  کمی دور میز گردشان به کامیار بیشتر چسبید

شود. آیه کمی این پا و آن پا کرد خودش و آمین جا باز 

 و کنار او و آمین نشست.

باقر به منوها اشاره کرد و گفت: خب دیگه حاال که آیه 

هم اومد زود سفارش بدین تا سمفونی نهم بتهوون رو 

 با شکمم شروع نکردم.

هایشان بودند همینطور که منتظر آماده شدن سفارش

خیره کردن ی آیه را پرسید و مشغول ذرهفرحناز شما

 کانتکت او شد: فامیلیت چیه آیه جون؟

 آیه آرام جواب داد: صادقی.

 نازیال بلند گفت: ولی کاش کرسی بود.

آیه که این شوخی او را بارها شنیده بود سرش را 

پایین انداخت و بقیه که متوجه منظورش نشده بودند با 
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زیال خندید: آیه الکرسی کنجکاوی به او نگاه کردند. نا

 !دیگه

کمی به شوخی او خندیدند تا باقر پرسید: خب آیه 

 ای؟جون یکم از خودت بگو. مال کدوم سوره

ات میشه خیلی فرحناز به او چشم غره رفت: گرسنه

 بانمک میشی باقر!

باقر شانه باال انداخت و بعد از جمع کردن لبخندش 

 مون.گفت: حاال جدا، یکم از خودت بگو برا

بایل آیه که جلویش روی میز کامیار دست انداخت و مو

های بزرگ اجازه برداشت. بلندش کرد و ترکبود را بی

اش را به جمع نشان داد. لحنش را ادبی روی صفحه

دست  ای مذهبی و تهیکرد و گفت: وی در خانواده

 چشم بر جهان گشود.
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: باقر با دقت نگاهی به موبایل آیه انداخت و خندید

ی گوشی از آیفون پارساله کامیار داداش ریدی که! این

 تره.تو گرون

کامیار که انتظار چنین چیزی نداشت ساکت شد و 

 خودش هم با تعجب مشغول بررسی گوشی شد.

دونی که باقر، سیب گاز زده تنها فرحناز پوزخند زد: می

 چیز مهم واسه آدماییه که خر بهشون لگد زده!

دو ول یکی به او نگاه کرد و مشغکامیار خشمگین به 

دیگر شدند. آمین بدون این که چیزی کردن با یک

بگوید کمی روی میز خم شد و دستش را دراز کرد. 

موبایل را از دست کامیار بیرون کشید و آن را دوباره 

 جلوی آیه روی میز گذاشت.

رنگی زد و خواست تشکر کند، اما با دیدن آیه لبخند کم

ود اش مانده بی شکستهروی صفحهنگاه آمین که 
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بالفاصله شروع به توضیح دادن کرد: پریشب افتاد از 

دستم اینطوری شد. اتفاقا همین امروز فردا دیگه 

 خواستم ببرم درستش کنن.می

آمین لبخند زد و آرام گفت: کال با افتادن و انداختن 

 ی خوبی داری انگار!میونه

ره جلوی ی نقش بر زمین شدن صبحش دوباصحنه

زده به پایین نگاه کرد. خجالتهایش رژه رفت و چشم

بعد از چند لحظه با صدای آمین که دوباره سرش را در 

موبایلش فرو برده بود به خودش آمد: یکی از دوستام 

اش. تو کار گوشیه. تعمیراتم انجام میده تو مغازه

امو از نازی بگیر بعدا هماهنگ کنیم با هم بریم شماره

 پیشش.

رت آیه نشست و زیر لب اراده روی صولبخند گرمی بی

رخ آمین خیره ای به نیماز او تشکر کرد. چند لحظه
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ی باقر به سمت او برگشت: زدهماند تا با صدای ذوق

 آیه جون صلوات بفرست، باالخره غذا اومد.

 

 100_پست#

 

به ازدحام جمعیت نگاه کرد و از ماشین پیاده شد. 

ن طرف ها را پیدا کند. مهدی از آهچشم چرخاند تا بچ

در ماشینش را محکم بست و همانطور که دزدگیر را 

های آقای زد گفت: این همه آدم جمع شدن ترانهمی

خر صدا رو گوش بدن؟ باز میگن شما چرا جهان 

 سومین!

صبا موهای بلندش که به کمک مرجان درست کرده 

 بود و از همه طرف شالش سخاوتمندانه به بیرون

عقب داد. موبایلش را از ریخته بود را از روی صورتش 
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ی مهرانه را گرفت. اش بیرون آورد و شمارهکیف دستی

جوید و موهایش را دوباره مهدی در حالیکه آدامس می

 بست به سمتش رفت و کنارش ایستاد. می

داد یک تار های آزاد گوش میصبا همانطور که به بوق

 ده بود را برداشت.مژه که زیر چشم مهدی افتا

 ثل تو نصیبم کنه.خدا یکی م -

صبا خندید و آرام به کتف او زد. در همان لحظه هم 

مهرانه جواب داد و هم او فرزین را با آن نگاه خیره در 

 دورترین قسمت محوطه دید. 

 الو صبا؟ ما اینجاییم. دم ورودی.  -

صبا دستش کنارش افتاد و نگاهش از فرزین کنده شد: 

 االن میایم.نار آقای موحدی هستی. دیدمت. ک

 همگام با مهدی راه افتادند. 
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 کنه صبا. آقای موحدی مثل سگ پاسبون نگات می -

 اش گرفت: زشته دیوونه. صبا خنده

پرسی همین که به هم رسیدند و شروع به احوال

ی نسیم بود. با کردند، تازه صبا دختری را دید که لنگه

تر از سن طوسی بزرگآن پالتوی کتی صورتی و شال 

رسید. صبا دستش را به سمت او اش به نظر میواقعی

 دراز کرد: سالم عزیزم. خوبی؟

روحی تشکر کرد فقط. آذین سرد بود. با لبخند بی

شعور. مهرانه دست صبا را کشید: بیا اینجا ببینمت بی

 چه تیپی هم زدی! قشنگ از این رو به اون رو شدی. 

ید. امشب د: دوستان باخبر باشمهدی صدای آژیر درآور

کند. آقای ی از صبا ما را تهدید میخطر خواستگار

موحدی شما وایستا تو خط مقدم چون دندونات از همه 

 تیزتره. 
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ها را زیر و رو کرد: فعال که تنها نگرانی ما فرخ بلیط

 خواستگار پیدا شدن برای خودته.

 صبا رو به فرخ گفت: دیگه واسه چی بلیطارو چاپ

 دادی دیگه.نشون می کردی؟ همون تو گوشی

مهرانه شالش را روی سرش برگرداند: بابا این خراب 

شده چیش حساب و کتاب داره که اینش داشته باشه. 

اون سری با فرخ رفتیم کنسرت سیستمشون قطع شد 

همه اونایی که برگه داشتن رفتن تو، ما وسط ظلماتو 

بشه نصف گرما موندیم بیرون تا سیستمشون وصل 

 رفته بود.تایم کنسرت 

آذین کنار پدرش ایستاد و تمام قد صبا را زیر نظر 

گرفت. از تیپش با آن بوی عطر دلنشین خوشش آمد. 

ترها از نسیم شنیده بود که چقدر به زن زیبایی بود. قبل

بود  خورد. اینکه با آن سن کمش شدهحال او غبطه می
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رانگیز بود. بین ی نمایندگی برایش تحسین بهمه کاره

ترینشان بود انگار. ولی بین تان پدرش او جواندوس

اش شیله و پیلههای بیشان محبوب بود. به خندههمه

نگاه کرد. طفلکی حقش نبود که بیوه شود! دلش برای 

عمو مازیار تنگ شد. او تا قبل از ازدواجش با صبا زیاد 

 آمد.ها میی آنبه خانه

ان. دارن رد کرد: بریم بابا جفرزین به پشتش فشار وا

 میرن تو همه.

 مهرانه رو به صبا گفت: خوراکی گرفتی؟

صبا ناگهان ایستاد و رو به مهدی گفت: وای موند تو 

 ماشین.

مهدی دست کرد در جیبش و سوییچ را به سمت او 

 گرفت: حاال وای چیه؟ ماشین همین جاست. برو بیار.
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فتش کنن مهرانه چپ چپ نگاهش کرد: تنها بره؟ خ

 چی؟

دین؟ کال مانش را گشاد کرد: بابا چرا جو میمهدی چش

 چهار متر جائه اینجا...

 فرزین جلوتر رفت: شما برین تو من همراهش میرم. 

فرخ سریع بلیط آن دو را بیرون آورد: بیا فرزین. دیر 

 نکنین.

 

 _پست#

 

فرزین دستش را بدون آنکه تماسی با صبا داشته باشد 

ون با برخورد با تا از بین جمعیت بد پشتش حائل کرد

 کسی رد شود. 
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های آذین فعال شد. چشم تنگ کرد و آن دو را شاخک

زیر نظر گرفت. پدرش همیشه حامی بود. برای همه. 

ی عمو مازیار که حاال ولی دوست نداشت برای بیوه

شرایطش با او یکسان شده بود نگرانی خرج کند و 

ی را با آن پوتین خاک همزادپنداری کند. دوباره صبا

رنگ و پالتوی همرنگش، با آن موهای فر شده و شال و 

اش اسکن کرد. اگر او نرم نرمک کیف مارک بربری

کرد چه؟! این جای پایش را در دل پدرش سفت می

زن هیچ چیز برای جلب توجه کردن کم نداشت. شک 

 لعنتی مثل یک عنکبوت دور قلبش تار تنید.

 است. مد: بیا دیگه. نوبت مهرانه دستش را کشی

اش را با دست لمس کرد و صبا نوک بینی یخ زده

ریموت را زد. نایلون خریدشان را برداشت و وقتی از 

ماشین بیرون آمد شالش روی گردنش افتاد. فرزین 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ی دست دراز کرد و نایلون را از او گرفت و با سر به کله

 او اشاره کرد: شالتو درست کن. 

نکه ست کرد. با آو شالش را در دستش باال رفت

برد برایش مهم نبود ولی به شدت از فرزین حساب می

شاید هم دلیلش احترام زیادی بود که برای او قائل 

 بود.

هم به سالن رفتند همه تقریبا سر جایشان  وقتی با

نشسته بودند. به ردیفی که مرجان گرفته بود رسیدند. 

و دو صندلی آخر  آذین بین مهدی و مهرانه نشسته بود

الی مانده بود. فرزین مثل همیشه اول صبا ردیفشان خ

ای که صبا خواست بنشیند را جلو فرستاد. دقیقا لحظه

های لوس آذین از جایش بلند شد و مثل دختر بچه

 خوام پیش تو بشینم. گفت: بابا من می
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ای سرش را باال برد و به فرزین که نگاهش صبا لحظه

ید که دوخت. بعد انگار تازه فهم به آذین بود چشم

است. از جایش با لبخند بلند شد: بیا  آذین چه گفته

 عزیزم. تو اینجا بشین من میرم جای تو. 

 فرزین آرام گفت: ببخشید صبا جان.

ابرو باال داد: نه بابا چیزی نشده که اصال. من کنار 

. اینجا کنار تو تونم جیغ جیغ کنممهرانه بیشترم می

 ودم اصال. معذب ب

های مهرانه و یی و شروع کنسرت و جیغجابعد از جابه

رفت. به فریادهای مهدی صبا فقط از خنده ریسه می

که خودش بلد نبود و جسته و گریخته شعرهایی 

خواندنشان باعث شده بود مهدی برای مسخره 

گرفت و آن سه جز تر شود. فرخ الیو میکردنش جری

ای انجام دادن نداشتند. مسخره بازی کار دیگری بر
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کرد و فرزین ین دست به سینه به استیج نگاه میآذ

بیشتر ازینکه حواسش به روبه رو باشد به دوستانش 

 افتاد. بود هر از گاهی از کارهایشان به خنده می

کرد تمام تر از قبل شده بود. حس میآذین حساس

توجه پدرش معطوف صباست. حس موذی مدام به او 

د پای یک داد که شایداد. هشدار میهشدار می

   نامادری در کار است. نامادری از جنس صبا!

بعد از کنسرت برای شام به رستوران رفتند. صبا باز 

هم کنار مهدی نشست. غذا سفارش نداد و ادعا کرد 

بی اشتها است. ولی به غذای مهدی ناخنک زد و 

بشقاب بین جفتشان بود. آذین با خودش فکر کرد 

ولی کالفگی پدرش، ید پارتنر صبا مهدی باشد. شا

گاهش به او، توجه خاصش، مدام مهر نگاه گاه و بی

 کرده.زد بر هر آنچه که او تصور میتایید می
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بیرون رستوران همچنان در حال تجزیه و تحلیل 

خندیدند که مهدی رو به صبا گفت: کنسرت بودند و می

 بریم دیگه صبا من خوابم گرفته.

ی صبا ید: شبام خونهخندید پرسنطور که میه همامهران

 مونی؟می

مهدی رو ترش کرد: فرخ این دهن گشادیاش بخاطر 

ها! اگر دو بار تو خونه با کمربند بیفتی به جونش توئه

 زنه. سیاهو کبودش کنی این با من اینجوری حرف نمی

داداش چتر بودن تو برای همه عیانه. حاال چه من  -

 د بکنم چه نکنم.زنمو سیاهو کبو

امو. ایت از مهدی درآمد: اذیت نکنین بچهصبا به حم

 خوابه.ی خودش میپسرم هر شب خونه

ی او انداخت: مرسی مامان مهدی دستش را دور شانه

 .خوبم
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مهرانه ادای عق زدن درآورد و مهدی خندید: جیشم 

 داره میگه؟

گریات تموم شد برو فرزین رو به مهدی گفت: اگر لوده

خود راهتو دور رسونم. بیات. من خودم صبارو میونهخ

 نکن. 

 مهدی صاف ایستاد و سالم نظامی داد: چشم نقطه

 چینِ پاسبون.

. هافرزین جدی رو به جمع گفت: شب خوبی بود بچه

 .بینمتون. صبا جان بریمفردا می

صبا همچنان لبخند روی لبش بود و در دلش به این 

 کس از او نظر نخواسته!کرد که چرا هیچفکر می

ا من خستم خوابم میاد. لطفا ما خودمون بریم باب -

 که زودتر برسیم.
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ناگهان همه سکوت کردند. صبا متعجب به آذین نگاه 

جایی صندلی را بخاطر  کرد. خیلی سریع حرکت جا به

 آورد. آذین به او حساس شده بود! ولی چرا؟

پاییز ولی با آنکه تمام بدنش گر گرفته بود در سرمای 

کرد تا لبخند بی رمقی بر لب بیاورد: ی تالشش را همه

هر کی منو آورده باید خودشم جور بردنمو بکشه. مگه 

 نه مهدی؟

اش هایی که ناخواسته روی پیشانیمهدی هم با اخم

 رسونمت.افتاده بودند گفت: آره. حتما. خودم می

. گری کرد: فرزین شما برینفرخ مثل همیشه میانجی

 است. ذین خستهآ

ین و شرمنده خداحافظی زیر لب گفت و فرزین شرمگ

 .سوار ماشینش شد
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فرزین سیگارش را روشن کرد و عصبی از آینه به 

های پشت سرش نگاه کرد: از سنو سالت ماشین

 خجالت نکشیدی؟ معنی این کارت چی بود آذین؟

د: بغ کرده و دل شکسته از شیشه به خیابان زل زده بو

 ازش خوشم نمیاد.

صدایش باال رفت: تو از کی خوشت میاد؟ با همه 

مشکل داری. انقدر چسبیدی به اتاقت که آدم گریز 

شدی! اون دختر بدبخت اصال مشکلی با تو نداشت، نه 

ای. عین حرکتی که حرف بدی بهت زد نه تیکه و طعنه

با مامان ساجده کردیو دوباره تکرار کردی. چرا؟ چته 

برمون چیه؟ قراره همه رو کلت با آدمای دور و تو؟ مش

 کات کنیم از زندگیمون؟ 
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پک عمیق دیگری کشید و باز نیم نگاهی به سمت او 

انداخت و دودش را با کلماتش بیرون داد: با توئم 

شنوی؟ برای آخرین بار بهت میگم، آبروی آذین! می

منو نبر. من با این آدما ارتباط دارم. کاری نکن که 

شون بشمو همیشه سرم پایین ار رفتار تو شرمندهبخاط

 باشه.

ی وجودش دلش تنگ آذین به فس فس افتاد. با همه

رسید قاب عکسش را نسیم شد. حتما وقتی به خانه می

گرفت و تا خود صبح برایش اشک در آغوش می

 ریخت.می

به محض اینکه جلوی در ترمز کرد دستش سریع به 

 .ابت امشبسمت دستگیره رفت: ممنون ب

الود تماشایش کرد: صبا؟ هیچ وقت یادت مهدی اخم

 نره، ارزش تو خیلی برای ما باالست. 
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 رنگی نگاه کوتاهی به او انداخت.صبا با لبخند بی

مهدی دوباره به حرف آمد: ناراحت نباش. مراقب 

 خودت باش. آنارو از طرف من ببوس.

 سر تکان داد و پیاده شد: حتما.

داد. با دیدن نور  را هلل چرخاند و در کلیدش را در قف

ضعیف دیوارکوب مطمئن شد که آنا خوابیده. مرجان 

روی کاناپه دراز کشیده بود و در اکسپلور اینستاگرام 

 چرخید. با دیدن صبا روی آرنجش بلند شد: سالم!می

فقط سر تکان داد و روی اولین مبل در مسیرش 

 نشست.

االن که بیای کردم این چه ریختیه؟ من فکر می -

ز این سر گوشت تا اون سر گوشت وائه. دهنت ا

 چی شده؟
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کمربند پالتویش را باز کرد: آقای موحدی امشب با 

 دخترش اومده بود.

 دونستی مگه دختر داره؟منتظر نگاهش کرد: نمی

خوام با منگی سرش را باال آورد: دخترش فکر کرده می

 پدرشو بقاپم.

چی  ی کچلال اون مرتیکهابروهای مرجان باال رفت: حا

 داره که تو بخوای به چنگش بیاری؟!

من هیچ کاری نکردم که بخواد آذینو روم حساس  -

 کنه.

اش را روی میز انداخت. در جایش مرجان گوشی

خاصیت نشست و با بدبینی گفت: شاید اون کچل بی

 حساسش کرده!
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شال را از دور گردنش باز کرد و موهایش را پیچاند و 

گردنش حرارت رش نگه داشت. از پس باالی س

 بارید: امکان نداره. می

چپ چپ نگاهش کرد: پسره پیغمبر که نیست! بعد 

ازینکه زنش مرده همینجوری هویج وار داره زندگی 

 کنه؟می

پالتویش را همانطور نشسته در آورد: انگار با یه نفره 

 در ارتباطه. 

؟ گفتی آنتنت رو مسکو تنظیمهخب به دختره می -

ور دیگه گرمه از من بکش پدرت سرش تو یه آخ

 بیرون.

خیلی اعصابم بهم ریخته. از خودمو شرایطی که  -

 توش گرفتار شدم متنفرم.
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مرجان با دلسوزی نگاهش کرد. از جایش بلند شد و 

کلیپس موهای خودش را در آورد و روی موهای پیچیده 

 تونی ذهن همهی او گذاشت: عزیز دلم. تو که نمیشده

خواد بذار هر کی هر طور که دلش میرو کنترل کنی. 

 فکر کنه. ما فقط مسئول افکار خودمون هستیم.
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فهمی انگ خوردن چه تو جای من نیستی. نمی -

 حال گندی داره. 

ی او گذاشت: یه نفر مرجان دستانش را روی سرشانه

نبود تو اون جمع که بزنه تو دهن اون بچه که یاد 

 هر چیو نگه؟ جایی به هر کسی بگیره هر
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ی سرش را به سمت چپ متمایل کرد: اون فقط یه بچه

 اس. ، شونزده سالهپونزده

مرجان به طرف آشپزخانه رفت: باال بودنو پایین بودن 

سن ربطی به حرف مفت زدن نداره. آدم که نباید هر 

چی به مغز چسکیش رسیدو به زبون بیاره. این بچه 

 وری؟ تازه دمه.خداره. چایی میکال تربیتش مشکل 

هایش را جمع از جایش با خستگی بلند شد و لباس

 کرد: بریز. من برم اینارو آویزوون کنم بیام.

هایش را در کمد چید و کنار تخت به اتاق رفت. لباس

آنا ایستاد. دخترک با دست و پای باز به شکم خوابیده 

را پایین بود. لبخند زد. دستش را جلو برد و بلوز او 

ا کمر لختش سرما نخورد. به فکر فرو رفت. کشید ت

شاید چند سال دیگر آنای او هم مثل آذین به او 

شد. شاید آن وقت به رفت و آمد و حساس می
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کرد. چشمش معاشرت او با مردان دیگر اعتراض می

افتاد اگر . هیچ اتفاقی نمیاش افتادبه انگشتر حلقه

ری کشید و بود. آه حسرت بافقط مازیار هنوز هم زنده 

به سالن رفت تا کمی دیگر کنار مرجان بنشیند بلکه 

 این عذاب کم شود. 

صبح درحالیکه آفتاب هنوز درست طلوع نکرده بود از 

خواب بیدار شد. شب خوبی را پشت سر نگذاشته بود. 

خوب نخوابیده بود و تا صبح فقط این پهلو و آن پهلو 

اق بیرون ن پاورچین از اتشده بود. با کرختی پاورچی

ها روی رفت تا نه آنا را بیدار کند نه مرجانی که شب

خوابید. دست و صورتش را شست. کاناپه می

هایش را پوشید و بدون آنکه آرایش کند از خانه لباس

ی مردش خارج شد. در آسانسور زیر نگاه دو همسایه

تا پایین رفت. مسیر پارکینگ تا ماشین را آنقدر تند 

های کفشش پژواک برخورد پاشنه تند رفت که صدای
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با زمین خودش را هم اذیت کرد. دزدگیر را زد و طوری 

خودش را در ماشین انداخت که انگار قرار بود کسی او 

ی واحدی بدون نگهبان را از عقب بگیرد. در این خانه

 کرد.هیچ وقت احساس امنیت نمی

اتفاقات  تا رسیدن به نمایندگی مدام فکرش درگیر

 ود. دیشب ب

اولین نفری بود که انگشت زد و وارد نمایندگی شد. 

حوصله به اتاقش رفت و پشت سیستم نشست. بی

ساعت نزدیک هشت بود که در اتاق فرزین باز شد و 

ی چشم او را دید ولی او داخل آمد. با آنکه از گوشه

خودش را به آن راه زد و برنگشت تا حتی با سر با او 

ند ساعت بعد قنبری خبر داد پرسی کند. ولی چاحوال 

که جلسه است و او مجاب شد تا با فرزین رو در رو 

 شود.
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آخرین نفری بود که به جمع اضافه شد. همه به 

احترامش نیم خیز شدند و او با تشکر کوتاهی به سمت 

اش رفت. پشت میز که نشست سرش را باال صندلی

ش که ای زیر لبیزمهی فرزین را با زمآورد. نگاه خیره

 و زد معناییبی لبخند. دید 《خوبی؟ 》پرسیدمی

 مقابلش یبرگه با را خودش و داد تکان را سرش

 بخش مورد در که بحثی به اصال حواسش. کرد سرگرم

 برایش کوچکی یبرگه در مهدی. نبود بود، داخلی

 خوبی؟ کجاست؟ حواست: نوشت

زد. یاد دوران برگه که به دستش آمد. ناخودگاه لبخند 

ی درسه افتاد. خواست جوابش را بدهد که ویبرهم

 موبایل فرزین میز را لرزاند. 

ای صحبتش قطع شد و نگاهش به گوشی فرزین لحظه

افتاد. کالفه رد تماس زد و به حرف زدنش ادامه داد. 
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زد و داشت این بار چندمی بود که شراره زنگ می

و ادامه داد.  شد. باز صحبتش را دست گرفتعصبی می

ین وسط کاغذ بازی صبا و مهدی هم روی مخش رژه ا

شد ی صحبتش پاره میرفت. کم کم داشت رشتهمی

ی گوشی خاموش و روشن شد. با فرض که باز صفحه

اش افتاده اینکه شاید اتفاق بدی برای شراره و خانواده

باشد با عذرخواهی از جمع جدا شد. مستقیم به اتاق 

بوق اول به دوم  اش را گرفت.ارهخودش رفت و شم

 نرسیده بود که صدایش در گوشی نشست. 

 الو فرزین جان؟ -

صدایش ناخواسته باال رفت: واسه چی پشت هم زنگ 

دونی وقتی کسی رد تماس میده زنی؟ هنوز نمیمی

 یعنی تو جای مهمیه؟ واقعا اینقدر سخته فهمش؟
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شراره صدایش شادابش تحلیل رفت: فرزین جان؟ من 

 . خدا قصد و غرضی نداشتم نگرانت بودم. به

دور لبش را با انگشت نگه داشت: کارت چی بود؟ فقط 

 خواستی از نگرانی در بیای؟ می

دیر جواب داد. انگار ناراحت شد: خواستم بگم شب بیا 

 ها دیروز رفتن پیش پدرشون. اینجا. بچه

سرش را با تاسف تکان داد: االن برای این این همه 

ب با هم اتم بشکافیم اگر دیر زدی؟ قرار بود شزنگ 

شد؟! نکن این کارارو شراره. قول شد دنیا نابود میمی

و قرارمونو فراموش نکن. منو مجبور نکن بیخیال 

 ی مدت صیغه بشم. بقیه

صدایش با لرزش درآمد: ببخشید. غلط کردم. هر وقت 

کنم که بیشتر از این تونستی بیا عزیزم. من قطع می

 یت نشی.اذ
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ای کشید و گوشی را در جیبش سر داد. این پوف کالفه

اش مثل ماه کم کم داشت از پشت بخش مخفی زندگی

شد. شاید بهتر بود آمد و موی دماغش میابر بیرون می

 این قسمت را هر چه زودتر قیچی کند!

کمی هر دو دستش را روی ریشش کشید و بعد از 

رقرار بود مکث به اتاقی که هنوز جلسه در آن ب

ای که بین اعضا بود با ورود او همه بازگشت. هم

ای خوابید. عذرخواهی کرد و در جایش نشست. لحظه

در سکوت به تبلتش نگاه کرد تا یادش بیاید که قبل از 

 است.  گفتهها میرفتنش چه
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خرش های فرزین و جمع بندی آپور بعد از حرفحسن

دش رفت. فرخ و زودتر از بقیه بلند شد و به بخش خو

زدند همزمان بلند مهدی درحالیکه با هم حرف می

شدند. صبا نیم خیز شده بود که فرزین با آن صدای 

کلفتش به حرف آمد: خانوم مهندس لطفا شما بمونید 

 کارتون دارم. 

سمتش انداخت و اجبارا دوباره  صبا نگاه کوتاهی به

دی برعکس همیشه مزه نپراند و فقط نگاه نشست. مه

سنگینی به فرزین انداخت. فرخ مهدی را به بیرون 

 هدایت کرد: ما بریم پس.

هدف روی کاغذ مقابلش به نویسش را بیصبا روان

حرکت درآورد. فرزین به سمت او قدم برداشت و 

باید بخاطر رفتار  اش ایستاد: مننزدیک به صندلی

 ازت عذرخواهی کنم. ی دیشب آذین بچگانه
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سرش را باال گرفت و در صورت او چشم چرخاند: 

حرف آذین برای من خیلی گرون تموم شد. من تمام 

دیشبو بیدار موندم. تمام شبو به این فکر کردم که چه 

 رفتار ناشایستی داشتم که یه بچه احساس خطر کنه.

ی او را نیاورد. سرش را پایین دهفرزین تاب نگاه برن

 ت و به زمین خیره شد: مشکل از تو نیست.انداخ

حرفای مادرم اونو حساس کرده. به خودت نگیر. آذین 

ی ما تقریبا به ی بدی خورد. همهبعد نسیم ضربه

زندگی عادیمون برگشتیم ولی اون هنوز چسبیده به 

 ها و قاب عکساش.خاطره

تونم احساسشو درک کنم. از جایش بلند شد: من می

علت ای نیست که همینطوری بیبچه ولی مطمئنم اون

 ی تو ذهنش انگ بزنه. به یک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ای از قورت دادن آب دهانش منصرف فرزین لحظه

 شد. 

صبا قبل اینکه از اتاق خارج شود گفت: من االن بیشتر 

بین مردمم. دیگه مثل قبل یه آدم آزاد از همیشه زیر ذره

م . مطلقه یا بیوه بودن جرم نیست. من جذاو رها نیستم

نقدر عزت نفس ندارم. من یه مادر مجردم که هنوزم او

تونم بپذیرم که کسی دارم که الیق احترام باشم. نمی

بخواد بهم تهمت بزنه. ولی من از آذین دلخور نیستم. 

اصال عذرخواهی الزم نبود. این برام یه تلنگر شد که 

مع دوستامم یه زن شوهر یادم بمونه من حتی تو ج

 ام...مرده

هایش درهم رفت: اینجوری های او اخمحرف ن ازفرزی

 کنی نیست. که فکر می
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اش پلک روی هم لبخند زد و با همان آرامش ذاتی

گذاشت: هست آقای موحدی. قطعا هست. تا نباشد 

 چیزکی مردم نگویند چیزها. 

ای این را گفت و از اتاق بیرون رفت. فرزین مات ج

ها صبا هنوز هم ی آناش ماند. در جمع دوستانهخالی

ری که روز اول با سری باال همان صبا بود. همان دخت

برای مصاحبه آمد. چیزی تغییر نکرده بود. رفتار فرخ، 

مهرانه و مهدی را در سرش مرور کرد. جز رفت و 

 چیز مثل قبل بود! توجیه مهدی همهحد و بیآمدهای بی
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رفت. می راره در آشپزخانه از این طرف به آن طرفش

ر بیرون کشید و روی میز . کیکش را از فهیجان زده بود
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ها را با چای پر کرد. در گذاشت. برشش زد و فنجان

ی رز انداخت و سینی را به دستش هر کدام یک غنچه

اش که رسید فرزین را گرفت. به سالن کوچک خانه

دید. ساعدش را روی دراز کشیده روی کاناپه 

انگار خواب بود. مثل بادکنکی  چشمانش گذاشته بود و

خورده است شد. سینی را روی میز گذاشت که سوزن 

و به سمتش رفت. دو روز تمام شب و روزش را یکی 

کرده بود تا باالخره منت نهد و سری به او بزند. اما 

اش را برای او آورده بود. حاال انگار خواب و خستگی

 م صدایش زد: فرزین جان؟ عزیزم؟ خوابی؟آرا

 سرد جواب داد: نه.

ی خیالش راحت شد و لبخند به لبش برگشت. لبه

همان کاناپه نشست و دست او را از روی چشمش کنار 

 زد: برات چایی آوردم. پاشو بخور خستگیت در بره. 
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دستش را از دست او بیرون کشید و زیر سرش فرو 

اش را موهای سشوار خورده اش شد. ولی نهبرد. خیره

ایش کامل صورتش را. و نه حتی لباس دید نه آرمی

کوتاه ساتن جدیدش را. او فقط داشت به یک  خواب

دانست کرد که نمیاش نگاه میآدم اضافی در زندگی

 چطور باید خطش بزند.

اش نشستند و دستان شراره شیطنت کردند. روی سینه

. فرزین به های پیراهنش رفتندبه سمت دکمه

رنگ موهایش بود نگاه همی او که های الک خردهناخن

دست صبا را بخاطر آورد که امروز با  کرد. ناخوداگاه

کرد. خطی می ی مقابلش خطنویسش روی برگهروان

هایش کوتاه و مرتب بودند و الکش اصال رنگ ناخن

 تندی نداشت. در صبا همه چیز ملیح بود و لوند. 
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شلوارش ناگهان تکانی خورد و دوباره با صدای زیپ 

داشت به ره را دید. نفسش از ریتم خارج شد. چرا شرا

 کرد؟ آن هم در این لحظه؟ صبا فکر می

هست. هست آقای  "صدای صبا در سرش پیچید

 "موحدی. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها!

آب دهانش را با صدا قورت داد. تمرکزش را روی 

ره گذاشت. شاید بهتر بود این زن تسلط و مهارت شرا

کرد. حاال که داشت زندگی خودش حفظ میرا در 

بود که شد باید کسی میفکارش این همه خطرناک میا

 او را مهار کند و سد شود جلوی طغیان احساساتش.

کرد زیرپوشش درحالیکه آب از سر و صورتش چکه می

. را پوشید. پیراهنش را به تن کرد و به سالن برگشت

هر چه که اینجا  شد.ها بخاری بلند نمیدیگر از فنجان

 !بود از دهن افتاده بود
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شراره جلوی درگاه آشپزخانه ایستاد: دوباره چایی 

 بیارم یا شامو بکشم؟

 مونم؟هایش را بست: من گفتم شام میفرزین دکمه

رنگش پرید. قاشق چوبی در دستش را پایین آورد و به 

شد چشم برای رفتن حاضر میاو که داشت انگار 

ی پدرشون که و فرستادم خونههاردوخت: من بچه

 شیم. چرا نباید بمونی.بتونیم تنها با

عصبانی شد و صدایش باال رفت: چرا تو نباید قبل 

گیری بعد کارات با من مشورت کنی؟ چرا تصمیم می

ذاری تو منگنه؟ قرارمونو فراموش کردی؟ تلفنو منو می

خوای هی زنگ زنگ زنگ که چی؟ میگیری دست می

خوای همه بفهمن که ی جلوی بقیه؟ میمنو خراب کن

هاتو بخاطر من کنم؟ برا چی بچهچه غلطی می من دارم

ی پدر معتادشون؟ مگه تو مادر فرستی خونهمی
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نیستی؟ عاطفه نداری؟ عقل نداری؟ بزنه یه بالیی 

سرشون بیاره چی؟ تو خودت مگه واسه خاطر همین 

 که جدا شدی؟تیاد نبود اع

 تو...بغض کرد: من بخاطر 

هر دو دستش را باال برد و پایین آورد: بخاطر من هیچ 

کاری نکن. نکن عزیز من. من یه رهگذرم تو زندگیت. 

 آدمای اصلی زندگیتو به من نفروش. 

به فس فس افتاد و اشک چشمانش راه گرفتند و 

 سرازیر شدند. 

جیب شلوار جین  فرزین کیف پولش را از پشت

راول درآورد و روی میز اش بیرون آورد. چند تذغالی

ه حرف باز نشده بود که شراره گذاشت. هنوز دهانش ب

ها را مچاله کرد و در بغل او به سمتش آمد. اسکناس

کوبید: پولتو بردار با خودت ببر. من فاحشه نیستم که 
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کنی. رباتم نیستم که بعد هر رابطه پولمو حساب می

اهات خوای فقط بثل یه قرارداد تا وقتی که تو میم

ات نشم. من بخوابمو احساسمو درگیرت نشه یا وابسته

فهمیدی. هیچی هم ازت نخواستم آدمم. کاش اینو می

ایم بخوای. جز اینکه منو به جز رابطه برای چیز دیگه

دو بار دست رو سرم بکشی و حس کنم برای یه بارم 

ده. من ت داره. بهم اهمیت میکه شده یه مرد منو دوس

هامو باهات پر کنم. که یکم خالءآویزونت میشم 

 همین...

هایی که در بغلش گرفته بود به صورت فرزین با پول

. کاش هیچ وقت پای شراره را خیس او چشم دوخت

 کشید.وسط زندگی خرابش نمی

کاپشن چرمش را در آورد و روی مبل انداخت. جلو 

سر او را در بغلش گرفت. چیزی از رفت و با دلسوزی 
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. کردشد اگر شب را در همین خانه صبح میاو کم نمی

ی اگر تا طلوع خورشید فقط از این پهلو به آن پهلو حت

 شد.می
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آنا را در آغوش گرفت و به پونه چشم دوخت که وسط 

تخت دراز کشیده بود. صبح زنگ زده بود و با داد و 

اری گفته بود در حمام سر خورده است. هوار و گریه و ز

هوا  ود همین حاال بیا و به دادم برس. صبا پا درگفته ب

مانده بود. تازه رسیده بود به نمایندگی و هنوز حتی 

تاپش را هم روشن نکرده بود. حسی ته دلش مدام لپ

داد که نرو! باز هم مثل همیشه اتفاق خاصی هشدار می
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داد که اش اجازه نمیتیاست. ولی قلب لعن نیفتاده

 ی کارش برسد.احت به ادامهبنشیند و با خیال ر

قبل رفتنش با صبوری هماهنگ کرد و سریع خودش را 

ی مادرش رساند. افرا در را برایش باز کرد و او به خانه

داخل رفت. پونه دراز به دراز وسط خانه افتاده بود و 

 زد.مهشید برایش آب قند هم می

زد چیزی نشده بود. انگار باز دس میهمانطور که ح

ای شده بود. افرا کارش را نم دچار کم توجهپونه خا

بهانه کرد و فلنگ را بست. مهشید هم چند ساعت بعد 

اش برود و او هم رفت. ماند صا با گفت باید دنبال بچه

 های مادرش. هور هور گریه

اش را مرتب کرد. به ناهر درست کرد. خانه

ای پونه را سشوار کشید. ساعت درخواستش موه

رفت. تا بود و او هم کم کم باید مینزدیک دو شده 
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ن را آورد پونه باز صدایش درآمد: دوتا بچه اسم رفت

بزرگ کردم خیر سرم که عصای پیریم باشن. اونوقت 

هر کدوم فقط فکر خودشونن. تو چطور دلت میاد منو 

 تو این وضع ول کنی بری؟

دای او مانتویش را دوباره روی صبا کالفه از سر و ص

ذاری؟ نت به دنیا آوردنمونم سرمون میمبل گذاشت: م

 تیم ما رو به دنیا بیار؟ما گف

چشم از او گرفت و به سقف خیره شد: خیر ندارین. 

 جفتتون نمک نشناسین. 

دید بهم عصبی شده بود. هر بار که مادرش را می

تا تو ریخت: مامان من بیشتر به تو خدمت کردم می

ر. من بیشتر از اتو نذابهم! پس سر من منت کار نکرده

ت. من بیشتر از تو لباس اتو غذا درست کردم تو خونه

شستم و خونه رو مرتب کردم. کمرتو عمل کردی من 
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پیشت بودم. دماغتو عمل کردی من تا صبح یخ رو 

صورتتو عوض کردم. پوست موستاتو کشیدی 

خشکت کردم یه ماه. ابدومینوپالستی کردی من تر و 

س کردی مامان ولی هر تو دهن من یکیو خوب سروی

و یا مسافرت بودی یا حال بار وقتی نوبت من شد ت

 روحیت مناسب نبود.

 پونه عصبی در جایش نیم خیز شد: حرف مفت نزن.

اش زنگ خورد: حرف مفت نه بگو حرف حساب. گوشی

من زایمان کردم تو کجا بودی؟ مگه تاریخمو 

نستی که برنامه چیدی رفتی با دوستات کیش؟ دونمی

تو فقط  هوش تو بیمارستان افتاده بودمن دو هفته بیم

یه روز در میون اونم آخر وقت مالقات اومدی بهم سر 

 زدی. 
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به سمت کیفش رفت و موبایلش را بیرون آورد: تو ده 

 صفر از من عقبی.

مرجان پشت خطش بود. نگران دیر آمدنش شده بود. 

ینجا صبا به اتاق رفت و با او حرف زد. باید امشب را ا

 ماند برای همین به مرجان گفت تا آنا را بیاورد. می

حاال هم بعد از جر و بحثی که با مادرش داشت کمی 

زدند. آنا دورتر نشسته بود و هیچ کدام باهم حرف نمی

کرد از آغوشش بیرون پونه غریبی می یهم که در خانه

 آمد.نمی

 تر شد. تازه شامشب با آمدن افرا اوضاع قابل تحمل

کرد تا در خورده بودند. برادرش به پونه کمک می

 ختش دراز بکشد. ت

آنا کمی یخش باز شده بود و دنبال نیکان در سالن 

 دوید. صبا امامی
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بود و در اینستایش همچنان پشت میز شام نشسته 

زد. همان لحظه گوشی در دستش لرزید و چرخ می

 "مت؟تونم فردا ببینسالم. می "پیامی آمد

دلش هری پایین ریخت. باورش سخت بود اما او هنوز 

 ی حامد را از حفظ بود.هم شماره

های نابلد و ترسو نگاهی به در اتاق مثل دختر بچه

سالم.  "ایپ کردانداخت و لبش را گاز گرفت. برایش ت

 "اتفاق افتاده؟

اش باال پرید. نیکان خندید و آنا جیغ کشید و او شانه

د. گوشی باز در دستش لرزید. گنگ به آنا را بغل کر
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ن بخرم. گفتی خوام ماشیمی "اش چشم دوختصفحه

 "خواستم باهات مشورت کنم.تو نمایندگی هستی. می

او را ببیند. صبا ضربان قلبش باال رفت. قرار بود فردا 

من در خدمتم.  "اش کشید و نوشتدست روی پیشانی

  "فردا بیا نمایندگی صحبت کنیم.

 صبا؟ -

 ن کشید و دست روی قلبش گذاشت. یه

افرا با تعجب نگاهش کردی: کمال همنشینی با مامان 

 روی تو هم اثر گذاشت؟ چته؟ 

ی گوشی را پشت رو روی میز گذاشت: کارم صفحه

 داشتی؟

رم باال. یه قرص گم من دارم میداد: آره. میسر تکان 

 آور بده به مامان بگیره بخوابه. خواب
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آنا سریع به مرجان پیام  خوابیدن پونه وبعد رفتن افرا 

داد. تا خود صبح تا توانست فکر و خیال بهم بافت. در 

شد تا تخته گاز نرود این میان یاد مازیار هم باعث می

 شد.و یک جاهایی ترمزش را بک

مرجان گفته بود حامد آه ندارد تا با ناله سر کند او را 

حتما برای امر چه به ماشین خریدن! او معتقد بود حامد 

 شود. خیر مزاحمش می

ای های او را به در شوخی گرفت و توجهصبا حرف

 نکرد. 

فردا صبح مرجان برای پرستاری از پونه و آنا به آنجا 

ن بوسید: به خدا جبران اش را قبل رفتآمد. صبا گونه

 کنم برات. می

مرجان چپ چپ نگاهش کرد: بخوره تو سرت. تو رو 

یا فقط. منو اینجا نذار خودت نرو پی جان جدت زودتر ب
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ی ادرتو ندارم. اون دخترهی مکیف و حال. من حوصله

کنم که ام بیاد پایین یه جوری گوز محلش میعجوزه

 پیش رفتیم.خودش بفهمه منو افرا تا کجا باهم 

خندید: دیوونه نشو. من زود میام. خودتو کنترل کن تا 

 اون موقع. 

از سر بود اما دچار یک حالتی که خوب نخوابیده با آن

شد انگار خوشی بود. آدرنالینی که در خونش ترشح می

. آهنگ شادی در ماشین کردداشت او را کنترل می

 شد و او همانطور که با انگشتانش رویپخش می

خواند. هوا ابری بود و فرمان ضرب گرفته بود با آن می

 بود.  وزید. امروز حتی عاشق این هوا هم شدهباد می

وقتی وارد نمایندگی شد لبخند به لب داشت. جواب 

داد. آن سالم و صبح بخیر همه را با رویی گشاده می
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داد را دوست استرس شیرینی که ته دلش را قلقلک می

 داشت. 

های روزش را چک کرد. نشست و برنامه پشت میزش

مشغول کارش شد و به رفت و آمد اتاق بغل هم 

  ای نشان نداد.توجه

و باالخره زمان دیدار فرا رسید. صبوری تماس گرفت و 

پشت خط گفت: یه آقایی اومدن میگن با شما قرار 

 داشتن...

 اجازه نداد حرفش تمام شود: بفرستینش تو اتاقم. 

 تعجب شد: چشم خانوم مهندس!صدای صبوری م

معطلی در ای کوتاه وارد شد او بیحامد که بعد از تقه

ای بهم خیره شدند. تا و لحظهجایش ایستاد. هر د

 ت؟اینکه حامد سرش را پایین انداخت: اجازه هس
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صبا پشت هم پلک زد و انگار تازه خون به مغزش 

 رسید. فوری به مبل مقابلش اشاره کرد: بفرمایید.

مد در را بست و مقابلش نشست. صبا موهای ریخت حا

و پاشش را زیر شال فرو برد و سعی کرد تسلطش را 

 یاورد: چای یا قهوه؟ بدست ب

 حامد سرش را بلند کرد و در چشمان او خیره شد. 

 صبا خندید: البته قهوه. 

داد سر چرخاند تا اتاق را حامد تا او سفارش قهوه می

ای و مردی که آن دیدن دیوار شیشهاسکن کند. اما با 

سو تمام حواسش به اینجا بود ابروهایش باال رفت. 

د و فرزین هم همین کار را برای فرزین سر تکان دا

 تکرار کرد.

خوای ماشین بخری؟ چی خب؟ چه خبرا؟ گفتی می -

 مد نظرته؟ 
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حامد چشم از فرزین گرفت و به او نگاه کرد: تو چی 

 کنی؟پیشنهاد می
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کاتالوگ را روی میز نشان داد و بروشور نمایندگی را 

ای جلوی حامد گرفت و خودش پشت به دیوار شیشه

هایی هست که ما در حال ست: اینا لیست ماشیننش

حاضر موجود داریم. البته اگر تو شرایطتو برای من 

 تونم بیشتر کمکت کنم.بدی من می توضیح

نش بود سکوت حامد خیره به بروشوری که در دستا

اش و بو کرد. صبا سعی کرد با برداشتن فنجان قهوه

 کشیدن خودش را آرام کند. 
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ه کاغذ درون همچنان نگاهش ب حامد همانطور که

دستش بود گفت: من یه دویست و شیش دست دو 

دارم که بعد چهارسال سگ دو زدن تونستم بخرمش. 

 اصال پولی ندارم که بخوام حتی به این ماشینایی که

دونم چرا دیشب بهت گفتم شما دارین نگاه کنم. نمی

 خوام ماشین بخرم. من فقط دنبال بهانه بودم. می

اش را کشید و با کف دست عرق پیشانیمیقی نفس ع

پاک کرد. سرش را بلند کرد و به دختری که با چشمان 

کرد نگریست: از درشت از باالی فنجان تماشایش می

گم بس کن ام به خودم میوقتی که تو کافه دیدمت مد

حامد. بکش خودتو کنار. تو یه بار ضربه خوردی دیگه 

لعنتیم انقدر لگد جا برا دومی نمونده. ولی قلب 

پرونه، اینقدر خاطراتت تو سرم جوالن میده که می

کردم فکر می تونم این شانسو از خودم دریغ کنم.نمی

کردم دیگه بزرگ شدم. فکر عاقل شدم. فکر می
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ردم فهمیدم که عواقب دست زدن به داغی کمی

 اش فقط میشه یه دست تاول زده. نتیجه

به زمین نگاه کرد. انگار صبا فنجانش را پایین آورد و 

ن به عقب برگشته بود. دوباره بیست ساله شد. زما

روی همان نیمکت معروف نشسته بودند و او به 

امد کرد که حهای آب وسط پارک با لبخند نگاه میفواره

کنی کنم عاشقت شدم. فکر میگفت: صبا؟ حس می

 بتونی دوسم داشته باشی؟

قانع. هیچ چیز  حامد همیشه همین بود. کم توقع و

خواست. پسر ساده دل و رئوف یبیشتر از حقش نم

 دانشگاه باز هم او را انتخاب کرده بود.

االن که اومدم اینجا و تو رو از نزدیک پشت این  -

خیلی جا خوردم. حتی دارم به میز دیدم راستش؛ 

ایه که بگم خودم میگم که چه پیشنهاد احمقانه
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ان به قول دوباره با من باش. چون من همچن

 . مادرت همون آدم آس و پاس قدیمم

دونی باالخره دهانش باز شد: تو بهتر از هر کسی می

 که پول برای من هیچ وقت مالک نبود. 

ا و من کجا، نبود. ولی حاال چی؟ جایگاه تو کج -

پشت در اتاقت زده بود مدیریت! اونوقت من یه 

م استادیار پیزوریم که باید تا آخر هر ترم صبر کن

 تا حقوقمو واریز کنن برام. 

فنجانش را دوباره برداشت. شاید خوردن کافئین کمک 

کرد تا کمی از التهاب احساساتش بخوابد: دیدن می

شی برای اینکه تو هنوزم همون حامد هشت سال پی

تر از اینه که تورو االن یه میلیاردر من خیلی لذت بخش

 دیدم.می
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داد. لبخند کم حامد موهای صافش را با دست عقب 

نشست انگار از آرامش قلبش خبر رنگی که روی لبش 

داد. به صبا چشم دوخت اما نگاه یک نفر دیگر می

ی دیگه بهتر کنم دفعهداد: فکر میداشت عذابش می

ر جایی جز اینجا همدیگرو ببینم. ظاهرا باشه ه

 همکارت روی رفت و آمدای اتاقت حساسه!

مد را گرفت و سرش صبا بدون مکث مسیر چشمان حا

هایی درهم به میز . با دیدن فرزین که با اخمرا چرخاند

خالی مازیار چشم دوخته بود دوباره رویش را برگرداند. 

موحدی شریک سر تکان داد و توضیح داد: آقای 

همسرم بود. در واقع االن ما با هم شریکیم. اون شب 

تصادف پشت فرمون بود. بخاطر همین رو منو آنا 

 ه. در واقع نگرانمونه.حساس
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حامد بروشور را روی میز گذاشت: خوشحالم که جای 

 اون نیستم.

از جایش بلند شد و کت اسپرتش را صاف کرد: بهتره 

خوام مزاحمتی برای کارت ایجاد یدیگه من برم. نم

 کنم. 

صبا هم ایستاد و با دلتنگی که انگار بوی همان چند 

حسرت گفت: چقدر زود! داد با سال پیش را می

 اتم که نخوردی.قهوه

ای لبخند زد: بهتره یه جای بهتر بدون هیچ نگاه اضافه

 با هم قهوه بخوریم. 

صبا از پشت میز بیرون آمد و به دنبال او تا دم ورودی 

 رفت.
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حامد جلوی در توقف کرد و در چشمان او حل شد: به 

پنج  ی پنج سال ندیدنت بهم بدهکاری صبا. مناندازه

ت فحش پولی و عشق و نفرسال به سرنوشت و بی

دادم. پنج سال خوابیدم و بیدار شدم ولی هر روز 

خستگی تنم بیشتر شد چون هیچ وقت ذهنم آزاد نبود. 

هر وقت دیدم ته کالس دوتا از دانشجوهام کنار هم 

ای از کنن مثل یه استاد عقدهنشستن و باهم پچ پچ می

پنج ساله چشم دیدن هیچ  کالس بیرونشون کردن. من

تو بکن صبا. اگر بخوای با من باشی زوجیو ندارم. فکرا

 باید خیلی چیزارو جبران کنی.

صبا در مردمک های او خیره شد. حامد ادامه داد: اون 

روزی که به مرجان زنگ زدمو گفتم یه قرار جور کنه که 

مونه. وقتی گفت باهات حرف بزنم تا ابد تو خاطرم می

ظه کنه یه لحو پی زندگیت صبا داره ازدواج میحامد بر

کنم کشه. حتی فکر میحس کردم گوشام سوت می
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چند دقیقه نفس هم نکشیدم. اون لحظه از زندگیم فکر 

. کنم دیگه هیچ وقت تکرار بشه. داغ کرده بودمنمی

رفتم تو ی متحرک. می. شده بودم مثل مردهگنگ بودم

شدن زدن از کنارم رد میخیابون بین مردم بهم تنه می

نداختن ولی من اصال تو این میدادن تیکه فحش می

کرد به این ای که منو متصل میدنیا نبودم. انگار رشته

 دنیا رو قطع کرده بودن. 

ی تر رفت: من تورو با همهلبخند غمگینی زد و نزدیک

امو باتو ساخته وجودم دوست داشتم. من تمام آینده

 شدی.دور می بودم. نباید ازم

دهانش را قورت  بغض بیخ گلویش چسبید. سخت آب

ی چشمانش پر داد. پشت هم پلک زد تا مبادا کاسه

شوند. حامد دستگیره را فشار داد: نیا دنبالم. از همون 
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گردم. خوب نیست تو محیط راهی که اومدم برمی

 کاریت حرف پشتت در بیاد.

دوباره  صبا در سکوت سر تکان داد. حامد رفت و در

 ی بدرقهه اجازهک بسته شد. صبا مانده بود پشت دری

 داد. نمی

فرزین دست در جیب ایستاده بود و از پنجره به مردی 

کرد که زیر باران با سری پایین افتاده به می نگاه

رفت. حس مزخرفی به دلش چنگ سمت خروجی می

شست. به عقب انداخت. انگار کسی آنجا رخت می

رفت ولی دیگر خبری به سمت میزش میچرخید. صبا 

هایش نبود. کمی بعد چند د سر صبح روی لباز لبخن

برگ دستمال کند و با هر دو دست روی چشمانش را 

ی دیرینه. آمد. یک عالقهپوشاند. بوی یک عشق می
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بوی خاطره بازی... فرزین با نفرت دوباره از پنجره به 

 بیرون چشم دوخت.
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خورد. چشم از حیاط خیس میزش زنگ تلفن روی 

سمت تلفن رفت. مدیر فروش یکی از  گرفت و به

ها بود. یک جوری بهم ریخته بود و خودروسازی

اش توانست روی صندلیتشویش داشت که حتی نمی

هایش هر از گاهی نگاهی به اتاق . بین حرفبنشیند

انداخت. سرش روی دستانش که بر روی میز صبا می

 ر داشت. بودند قرا

قط انتظار آن را ها شنید فها گفت و چهنفهمید چه

کشید که زودتر تماس قطع شود. گوشی را که در می
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جایش گذاشت و بدون آنکه پاهایش در اختیار خودش 

 باشند مسیر اتاق صبا را پیش گرفتند. 

 ای به در زد. کمی بعد صبا گفت: بفرمایید. تقه

ه بود و صورتش بهم وارد شد. به صبا که شالش افتاد

 نگاه کرد. شمان قرمزش ریخته. به چ

 صبا کالفه و منتظر پرسید: کاری داشتین با من؟

فرزین ماند بین زمین هوا. برای چه به اینجا آمده بود؟ 

خواست آمار چه را بگیرد؟! صبا را به چه عنوانی می

منطق برای کرد؟! رگ غیرتش چه بیبازخواست می

 ش باد کرده بود!ای دوست مردهبیوه

وش احوالن من باید آقای موحدی مادرم یکم ناخ -

زودتر برم اگر ایرادی نداره و کاری با من ندارین 

 من امروز زودتر برگردم. 
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فرزین حواسش دوباره جمع شد: آره، حتما، اتفاقا 

 متوجه شدم که امروز زیاد روبه راه نیستی. 

قید روی موهایش انداخت و مشغول شالش را بی

 تاپش شد: شما کاری داشتین؟خاموش کردن لپ

فرزین تماس آخرش را به یاد آورد و از همان استفاده 

کرد: آره. از خودروسازی تماس گرفتن پیشنهاد یه 

سری شرایط و درصد دادن. با توجه به عملکرد مابقی 

کنن انگار ما ها که اکثرا دارن لیزینگی کار مینمایندگی

 افتیم.یخیلی داریم سر زبونا م

ش را به همراه از جایش بلند شد و کیف دستی کوچک

سوییچ و موبایلش برداشت: چقدر عالی. فردا حتما 

 گیرم باهاشون برای خرید.تماس می

اش صبا که مقابلش ایستاد و بوی عطرش زیر بینی

 نشست نفس فرزین تنگ شد.
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 بینمت. روز خوبی داشته باشی.فردا می -

 .سر تکان داد: به سالمت خودش را به در چسباند و

کنان دور شد فرزین دستی به سر و  او که تلق و تلوق

روی خودش کشید. این چه ضعفی بود که در مقابل 

صبا پیدا کرده بود! بهتر بود که یک مدت خودش را 

 دید. کشید و کمتر او را میکنار می

به اتاقش برگشت و مابقی روز را با حواسی که با جارو 

 ی کارش پرداخت. شد به ادامههم جمع نمیخاک انداز 

گلنوش نزدیک غروب تماس گرفت و گفت تا برای 

 شام به آنجا بروند. 

شب وقتی به همراه آذین به آنجا رفتند گلنوش فقط 

کشید: یعنی چی؟ خورد و گوش فرخ را میحرص می

فکریو گذاشتین تو جیب عقبنون. ه روشنشما دیگ
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ره واسه چی تنهایی میره وقتی مهرانه خودش شوهر دا

 مسافرت. 

فرزین فنجانش را برداشت و بی حوصله از جوش زدن 

ی دلسوزتر از های گلنوش گفت: احتماال دنبال دایه

 گشتن. بس دیگه خواهر من.مادر می

گلنوش موهایش را پشت گوشش فرستاد: من بد 

 خوای دهنمو ببندی؟یگم آخه که تو میم

 هلل.فرخ پوزخند زد: کم نه ماشا

گلنوش پوست سفیدش قرمز شد: تو حرف نزن. قد یه 

نخود رو زنت غیرت نداری. چرا با تو نرفت فرخ؟ 

چطوری تورو تنها گذاشت رفت پی الواطی؟ واقعا پیش 

 خودتون نمیگین مردم چی میگن؟

مگه نون منو مردم  فرخ عصبی شد: گور بابای مردم.

 میدن.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

بیش از حد  گلنوش سرش را با تاسف تکان داد: آزادی

 ودتم خبر نداری. یه جا گند باال میاره که خ

 فرزین هشدار داد: بس کن گلنوش. 

فرخ کورکش سر باز کرد: نه فرزین بذار بگه. بذار 

اش سرد بشه. مار اینقدر بگه تا جیگر سوخته

با آن طالقی که اینو داد  اس گلنوش. اون پفیوزگزیده

 چیزا رو به دلش انداخت.  داغ خیلی

نوش عصبی از جایش بلند و به آشپزخانه رفت: لگ

همیشه دنبال دهن جوابی باش تو. من فقط دلم برای 

ای ندارم. سوزه. به خدا هیچ قصد دیگهزندگیت می

ی دهن تو نبود. دلم به حال این مهرانه کال از اول لقمه

سوزه. تو حتی یه سیگارم دستت تو میهمه پاکی 

 گیری اونوقت اون...نمی
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باز مداخله کرد: گلنوش بیخیال شو. مهرانه رو ین فرز

از روی ظاهرو کاراش قضاوت نکن. برای یه مینی 

 مسافرت این همه آشوب به پا نکن.
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های شام را جمع کرد: کاش منم گلنوش بغ کرده ظرف

 مه دلمو الکی براتون نسوزونم.شدم که این هپسر می

: کاش اصال فرخ به زمین نگاه کرد و آرام گفت

 اومدم. نمی

فرزین باز لبی به فنجانش زد و کمی از چایش را 

نوشید: به خودت نگیر. هیچی تو دلش نیست. 

ی دید خودش مشکلش اینه که دنیارو فقط از زاویه

 کنه. نگاه می
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د تند چید. به آن گلنوش با آن هیکل تپلش میز را تن

اش نگاهی انداخت. دخترانش دو طرف سمت خانه

کردند: هایشان بازی میین نشسته بودند و با تبلتآذ

 ام.دخترا بیاین ش

های چینی قرار ها را در بشقابهمانطور که قاشق

 داد به برادرهایش نگاه کرد: فرزین؟ فرخ؟ شام.می

بادمجان همه دور میز نشستند. فرزین با دیدن کشک 

لبخند محزونی زد: چقدر نسیم همیشه برای کشک 

 شکوند.سر و دست می بادمجونای تو

گلنوش عرق صورتش را با دستمال پاک کرد: بمیرم 

 براش الهی. چقدر جاش خالیه.

فرخ نگاهی به آذین کرد که سرش پایین بود. 

خوری عموجون؟ بشقابش را برداشت و پرسید: چی می

 ت یا کشک بادمجون؟ماکارونی بریزم برا
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 فرزین با لبخند کفگیر ماکارونی را برداشت و در

بشقاب او ریخت: دختر من برعکس مادرش لب به 

 زنه. ک بادمجون نمیکش

 گلنوش با محبت نگاهش کرد: قربونش بره عمه.

همه مشغول خوردن بودند که فرخ چیزی یادش آمد: 

ی اون یارو چیه که امروز رفته پیش فرزین؟ قضیه

 صبا؟ تو دیدی پسررو؟

ی درون فرزین متعجب سرش را باال آورد. لقمه

 دهانش رو قورت داد و پرسید: چی شد؟!

ها های ماکارونی چرخاند: بچهچنگالش را بین رشته

گفتن امروز یکی رفته تو اتاق صبا انگار یه سر و می

 سری باهم داشتن. خبریه؟!
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فرزین ناباور پشت آذین با کنجکاوی به فرزین زل زد. 

چی اون قبرستونو من فردا گوشش را خاراند: راپورت

 کنم...میپیدا 

 ای هست یا نه؟فرخ با دهان پر گفت: حاال قضیه

 عصبانی شد: مگه من مفتش اونم؟

 ها: صبا کیه؟گلنوش پارازیت شد بین حرف آن

 فرخ چپ چپ نگاهش کرد: زن مازیار دیگه.

ت و سرش را باال و گلنوش برای خودش نوشابه ریخ

 پایین کرد: آها!

سط اتاقتون فرخ دوباره سر قضیه را گرفت: فرزین و

 ور کنم ندیدی؟اس. چطوری بافقط یه شیشه

ابروهایش را باال داد: هر روز هزار نفر میرن و میان تو 

 اتاقش من بشینم لیست بگیرم که چی بشه؟!
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ند ی گلنوش را برداشت: صبا که کارمفرخ لیوان نوشابه

 و پرسنلمون نیست. دوستمونه. چرا نباید بدونیم؟

س : زندگی شخصیه اونه، پاش سر رفتفرزین حوصله

به خودش مربوطه. اگر هم قرار باشه ما در جریان قرار 

بگیریم شک نکن خودش بهمون خبر میده. تو هم از 

شینن کنارت پشت دوستت صفحه این به بعد وقتی می

اینکه دل به دلشون بدی چینن بزن تو دهنشون نه می

 تا ته توی ماجرا رو در بیاری. 

ودمم سوال هنشون. ولی برای خاونجا که زدم تو د -

 شد. گفتم از تو بپرسم شاید بدونی طرف کیه. 

های پدرش انگار دلش آرام آذین که با شنیدن حرف

ی صبا را به گرفته بود به خوردنش مشغول شد. چهره

رد که هر چه زودتر او برای خاطر آورد. از ته دل آرزو ک

 بار دوم عروس شود. 
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 شدند نگاهشت میز بلند میگلنوش به دخترانش که از پ

 کرد: پارمیدا؟ ...؟ هیچی نخوردین که! 

 پارمیدا زودتر جواب داد: سیر شدیم.

بینین؟ یکی ندونه گلنوش حرص خورد: تو رو خدا می

 خورم.پیش خودش میگه سهم اینارو هم من می
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اش کمی بعد از شام فرزین عزم رفتن کرد و بهانه

 ی دخترها بود. لنوش و مدرسهسرکار رفتن فردای گ

در طول مسیر از سکوت آذین بهره برد و به ماجرای 

صبح فکر کرد. به مردی که در اتاق صبا بود و حال 

خوشی که او از این همنشینی داشت. کالفه و عصبی 
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سرش دست کشید. حرف  الینش را عوض کرد و روی

 فرخ را به یاد آورد. چطور کوس رسوایی صبا افتاده بود

در دهان لق چند کارگر؟! فردا حتما روی زبان صبوری 

ی حراج نگذارد به آبروی بیوهگذاشت که چوب داغ می

 مازیار. 

بارید. به خانه رسیدند. باران دانه درشت با شدت می

ام آرام قدم زد تا آذین به سمت خانه دوید و فرزین آر

اش را کامال خیس شد. شاید این باران کمی از داغی

کرد. به طرز عجیبی خودش را مقصر تمام میخنک 

کرد باید تا . حس میدیدها و مشکالت صبا میبدبیاری

ابد مراقب باشد که بعد از مازیار هیچ خاری به دست 

 زن و دخترش نرود. 

که مستقیم به وقتی وارد خانه شد آنقدر خیس بود 

سمت حمام رفت. بی هدف زیر دوش ایستاد. خودش 
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داد سپرد. شاید که تنش را ماساژ میرا به آب گرمی 

 شد. یکمی از این افکار همراه با آب شسته م

آذین روی زمین اتاقش نشسته بود و به کتابش خیره 

دانست گذشتند و او هنوز نمیها از هم میبود. عقربه

تقسیم میتوز و میوز ماکت درست کند.  که باید چطور از

د. چرا هیچ ها نگاه کربه مراحل تقسیم شدن رشته

وقت مثل مابقی دخترها استعدادی در کارهای هنری 

در درسش خوب بود ولی این بُعد از نداشت؟ هر چق

 کرد.مغزش کار نمی

ای به در خورد. گردنش را چرخاند و آرام گفت: تقه

 بله؟

ل آورد و اول به تخت او نگاه کرد. فرزین سرش را داخ

! تو که هنوز وقتی او را آنجا نیافت چشم چرخاند: ئه

 بیداری!
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دونم با ها دست روی سرش گذاشت: نمیمثل بدبخت

 این چیکار کنم.

 فرزین در را ول کرد و داخل شد: این چیه؟

 تقسیم سلولیه میتوز و میوز. -

کنارش نشست: فرزین از اصطالح او سر در نیاورد اما 

 خب؟ باید چیکارش کنی؟

 اش را روی زانواش گذاشت: ماکت بسازم.چانه

فرزین کمی به تصویر نگاه کرد و بعد از جایش بلند 

شد. مستقیم به انبار رفت و بعد از گذشت زمانی 

طوالنی دوباره به اتاق برگشت. آذین که دراز کشیده 

 بود با دیدن وسایل درون دست او در جایش نشست:

 ان؟اینا چیه

ی بزرگ را روی زمین گذاشت. کالف کاموا و تخته

م رویش قرار داد. دوباره نشست و ها را هخرده چوب
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کنی یا فقط مک میبه آذین هاج و واج نگاه کرد: ک

 تماشاچی هستی؟

آذین به صورت او نگاه کرد و لبخند زد: معلومه که 

 کنم.کمک می

ذین چسب چوب همراه با هم کار را شروع کردند. آ

 کرد.زد و فرزین عملیات دلخواهش را پیاده میمی

تیامو تو درست بودم همیشه کاردسبابا؟ یادته بچه  -

 کردی؟می

اش گرفت: آره. پی مادرت با یادآوری کودکی او خنده

رفته بودی. اونم بلد نبود دوتا چوب کبریتو بهم چسب 

 بزنه. 

عین خودت  آذین خندید و نخ کاموا را برید: ولی آمین

 بود. کال تو درس صفر تو کار عملی بیست.
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ی به ساعت روی دیوار لبخند زد اما زیر چشمی نگاه

که از دو و نیم گذشته بود. اوایل که بیرون  انداخت

اش شروع شد تا دیر وقت بیدار های شبانهروی

ماند تا او را سالم و سالمت تحویل بگیرد. نسیم می

اعتراض. عرصه که بر آمین کرد و مدام آه و ناله می

تنگ شد معترض شد. گفت این سبک زندگی اوست. 

 وانند بپذیرند او از این خانه برود. تاگر نمی

اولین کسی که پا پس کشید و عقب ایستاد فرزین بود. 

هایش شد رد ی غرهای نسیم و قسم و آیهاما نتیجه

های آمین و در نهایت بالک کردنش. فرزین تماس

مهربان و عابر بانک باقی ماند اما نسیم همان پدر 

 حذف شد.
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 ابا؟آذین صدایش کرد: ب

 از افکارش بیرون آمد و نگاهی به انداخت: جانم؟

کمی این پا و آن پا کرد تا حرفش را بزند: یه سوال 

 تونم بپرسم ازت؟می

 ده تا بپرس. -

 خندید: نه، تو همین یکیو جواب بدی کافیه.

ای که با کاموا درست های چوب را در وسط دایرهخرده

 کرده بود ریخت: جانم؟

فیدی که در البه کرد. به تارهای س به نیم رخ او نگاه

کرد: بابا تو بعد الی موهای ریشش خودنمایی می

 کنی؟مامان دوباره ازدواج می
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عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: االن این بود اون سوال 

 مهمت؟

د: امشب عمه گلنوش عکس یه خانومیو سر تکان دا

بهم نشون داد گفت مامانی برای تو انتخابش کرده. 

ه نداد به مامانی که بره با خانومه حرف بزنه. گفت اجاز

م تا دوناینجوری که مامانی کمر همتو بسته بعید می

 شیش ماه دیگه هنوز تنها باشی.

 ی منه یا مامانی؟مهم خواسته -

 زد و با تاخیر جواب داد: تو.در چشمان پدرش زل 

خوام. قصد ازدواج ندارم. وضعیت من االن من نمی -

ه که قشنگ بشه یه آش شله فقط یه زنو کم دار

 قلمکار. 

 کنی؟در دلش نور تابید: یعنی هیچ وقت ازدواج نمی
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دونم. ی زیر دستش زل زد: نمیبا اخم به تخته

ها تونم بگم هیچ وقت ولی مطمئنم که حاال حاالنمی

 افته. این اتفاق نمی

خوشحال شد. دست در گردن پدرش انداخت و روی 

 ا. سرش را بوسید: عاشقتم باب

دستش را دور تنش پیچید و خندید. در اتاق باز شد و 

آمین با همان تیپ عجق و وجقش و آن موهای ژولیده 

داخل شد: ای بابا جمع با محبتتون جمعه فقط آمینش 

 کمه که.

تاده آن دو را در بغل گرفت: نصفه شبی داخل شد و ایس

کنین؟ آذین خانوم معلمت بهت کاردستی درست می

 اده دوباره؟تکلیف سخت د

اش برداشت: برو آذین خندید و دست او را از شانه

 گمشو.
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با پا او را کنار زد: تو برو گمشو. بذار من بشینم ببینم 

 چه خبره اینجا.

ی تخت رفت. آمین آذین با کمال میل بلند شد و به باال

کنار پدرش نشست و یک زانویش را باال آورد و زیر 

ویر کتاب نگاه کرد و اش گذاشت. با دقت به تصچانه

 بعد ماکتی که پدرش به نیمه رسانده بود.

اش نشست. فرزین بوی تند سیگار او زیر بینی

کرد آمین مچش را گرفت: همانطور که نگاهش می

 کنی؟ سکن میمخلص حاجی. نصفه شبی چیو ا

ای کاموا فرزین سرش را پایین انداخت و تکه

مین اعتیاد خواست که عاقبت آبرداشت. هیچ دلش نمی

و مریضی و بدبختی باشد. ولی زبانش کوتاه بود برای 

 انش!گوش ناشنوای پسر جو
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دو ساعت بعد به کمک آمین ماکت دخترش را آماده 

آذین که ها را جمع کرد و پیشانی کردند. خرت و پرت

 به خواب رفته بود را بوسید. 

آمین جلوی در دست در جیب ایستاده بود و خمار 

 کرد: پس بوس قبل خواب من کو؟نگاهشان می

آمد فرزین همانطور که بی سر و صدا از اتاق بیرون می

هم هوس  مشتی به بازوی او کوبید: مگه خرسای گنده

 کنن؟بوس باباشونو می

عجیب دلش محبت خانواده دنبالش به سالن رفت. 

خواست. کانون گرم. صدای بلند تلویزیون و صدای می

ک سال بود که دست پخت های دسته جمعی. یخنده

ی خورد، شاید خوشمزه بود اما ادویهفهیمه را می

داد. دل مادرش را نمیعشقش کم بود. بوی دستان 
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ها و بچگی. دل تنگ مادری تنگ بود. دل تنگ گذشته

 بود و نبود!یکه باید م

ی متفکر آمین فرزین به عقب چرخید. با دیدن قیافه

سمتش رفت. دو وسایلش را روی میز گذاشت و به 

طرف بازویش را گرفت و خندید: بیا اینجا ببینم مرد 

 کوچولوی من.
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کرد و با آن یکی آمین با یک دستش با فندک بازی می

ی پدرش سهکرد. هنوز جای بوسیگارش را روشن می

اش گرم بود. این روی جدیدش در وسط پیشانی

ضعیف خواست این همه برایش بیگانه بود. دلش نمی

 بشود برای دریافت محبت. 
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فندک را در هوا پرت کرد و به ملق زدنش در هوا چشم 

اش به صدا درآمد. بیخیال دوخت. نوتیفیکیشن گوشی

گرفتن فندک شد و به جایش موبایلش را برداشت. 

شماره ذخیره نشده بود. قبل آنکه پیامش را باز کند اول 

 روی عکسش زد. تصویر یک دشت بود پر از گل

. گرفت سیگارش از  شقایق. پوزخند زد و دوباره پکی

 تشکر خواستم فقط. خوابیدی انگار. کرد باز را پیام

 . کنم

های باالتر نگاه کرد. نفهمید چه کسی به پیام

های معطلی تماس گرفت. بوقمخاطبش قرار داده. بی 

 آخر بود که جواب داد: الو؟

الم. صدایش بخاطر دود سیگار خش برداشته بود: س

صدایی پچ دم صبحت بخیر. کسی از آن طرف خط با 
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پچ گونه گفت: سالم. خوبی؟ ببخشید توروخدا. من 

 بیدارت کردم؟ خواب بودی؟

لبخند زد. یک جور جالبی حالش جا آمده بود. بیشتر به 

صدای معمایش دقت کرد تا بفهمد کیست: نه عزیزم. 

 منتظر تو بودم. 

تر از قبل گفت: رامچند لحظه سکوت شد و بعد دختر آ

ام. پیام دادم بابت و اشتباه گرفتی. آیهفکر کنم من

 گوشی ازت تشکر کنم. 

اش گرفت. لیست تمام دختران را جلوی رویش خنده

آورد جز آیه. جای کامیار خالی بود تا با زبانش یک 

 صدای زشت در بیاورد.

 الو؟ هستی آمین؟ -

 ی گوشی چی بود گفتی؟ید: قضیهحواس پرسبی
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ی گوشی رها کرد: همین که بردی نفسش را دهانه

ی گوشیمو درست کردی. شماره کارت بده صفحه

 .پولشو برات بزنم

لخت و عور با همان یه تکه شرت روی تخت ولو شد: 

 جوون. پولدارینا!

آیه انگار از لحن او خجالت کشید: خب، باز هم تشکر 

 ت.بینمفردا دانشگاه می قعا. پسکنم. ممنون وامی

. خواست های وجودش به جوش و خروش درآمدندکرم

ی تلفنی دیرتر او را کمی دست بیندازد تا این مکالمه

قطع شود: چرا پس فردا؟! مگه فرداشب نمیای 

 مهمونی کامی؟

سکوت طوالنی آیه گویای کپ کردنش بود. ولی 

ارش را جوابش دقیقا عکس چیزی بود که آمین انتظ

 ی؟ آره میام حواسم نبود. کشید: آها. اونو میگمی
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آمین با ابروهای باال رفته گفت: اوکی پس، فرداشب 

 بینمت.می

ی بعد از قطع شدن تماسشان آیه را تصور کرد با دکلته

اش شلیکی در رفت. گوشی قرمز و چادر مشکی. خنده

را روی پا تختی انداخت و تا خوابش ببرد به قپی که 

لحظه روحش بیشتر کرد و هر ترک آمده بود فکر میدخ

 شد.شاد می
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های با صدای ناگهانی رعد برق و متعاقبش برخورد دانه

های درشت باران بر روی سقف چشم باز کرد. با چشم

تنگ شده در جایش نشست و آب دهانش را با پشت 

 دست پاک کرد. 
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ه حیاط ی ضخیم طوسی را کنار زد و نگاهی بپرده

 ش مانده بود. خواب آلود دوبارهانداخت که انگار زیر دو

 ای تامل خوابش برد.در جایش افتاد و بدون لحظه

اینبار که الی چشمانش وا شد اولین چیزی که دید 

شد. گیج و ی ساعت بود که نزدیک شش میعقربه

ویج به نگاه کردنش ادامه داد و سعی کرد بفهمد شش 

 .صبح است یا شش غروب

ز روی پاتختی برداشت. دست دراز کرد و موبایلش را ا

ها کم کم هوشیار شد. چرخی در اینستا زد ن پیامبا دید

و بعد با رخوت از جایش بلند شد. اول دوش گرفت و 

 ی پایین رفت. بعد به طبقه

فهیمه که پشت اجاق ایستاده بود با دیدن او 

 اش را جلو کشید. پشت میز غذاخوری نشستروسری

 و سرش را در دستانش گرفت. 
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ه مردد پرسید: آقا براتون چایی و صبحانه بیارم یا یمفه

 ناهارو گرم کنم میل کنین؟

اشتها بود. با صدایی که بخاطر خواب گرفته بود بی

 گفت: ناهار چی بود؟

فهیمه به سمت پیاز داغش رفت: باقالی پلو با ماهیچه 

 درست کردم براتون.

پرسید: شام چیه؟ چی داری درست در همان حالت 

 ؟کنیمی

 ماکارونیه آقا. -

 کرد. آرام گفت: چایی نبات بیار برام.اش درد میمعده

 .فهیمه فوری اطاعت کرد: چشم آقا

صدایی از راهرو آمد و کمی بعد آذین وارد شد. آمین به 

او در آن بلوز و شلوار مخمل صورتی طرح کیتی نگاه 
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لبخند زد: چی شد؟ خانوم معلمتون کرد و ناخواسته 

 ونو؟دید کاردستیت

هایش آذین برای خودش صندلی عقب کشید و دندان

دونی چیکار را نشان داد: وای آمین دم بابا گرم. نمی

و  کرد! طرحمو فرستادن برای مسابقات آموزش

 پروش.

 پوزخند زد: اون تخته رو؟

نابی های سر تکان داد: آره. معلممون گفت خیلی ایده

 براش بکار رفته احتماال رتبه میاره.

فنجانش را به همراه چند نبات جلویش گذاشت: مه فهی

 نوش جانتون. 

 کنه؟آذین با دلسوزی گفت: دلت درد می

 سر تکان داد: آره یکم. خیلی چیز مهمی نیست.
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بعد از خوردن چایش کمی از ناهار خورد و دوباره به 

زد و درخواست باال رفت. کامیار پشت هم زنگ می

رود و کمی کمک اش بداشت تا او زودتر به خانه

 دستش بشود. 

چند ساعت بعد در آپارتمان کامیار بود. مهمانی تازه 

ی مجردی کامیار چندان بزرگ شروع شده بود. خانه

تر شد جا هم تنگنبود و هر چه جمعیت بیشتر می

 شد. می

آمین بلند خورد کنار گوش کامیار همانطور که زیتون می

 بزن بهش. گفت: پس این نازی کجا موند؟ یه زنگ

فرحناز که نزدیکشان نشسته بود گفت: میاد االن. من 

 بهش زنگ زدم چند مین پیش.

خیال بیشتر در کاناپه لم داد. سرش را به آمین بی

پشتی آن تکیه داد و چشمانش را بست. به گلی که در 
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ست. دست داشت پک زد و احساس کرد رها شده ا

یسش کوبید و او با هر بصدای موزیک در سرش می

 داد.پایش را تکان می

صدای کامیار در گوشش نشست: یا خدای عز و جل. 

ی مادر به خطارو واسه چی با خودش خِر این دختره

 .کش کرد اینجا. لعنت تو شانس تخماتیک من

خواست ای به باز کردن چشمانش نداشت. نمیعالقه

. فرحناز از کنارش بلند شد: وای فازش بهم بخورد

 ه. خوش اومدی عشقم. ببین کی اومد

زد. مجبور شد الی کسی ممتد با پا به پایش می

 هایش را باز کند.پلک

نازی دست به کمر گفت: خیلی باالیی؟! یه سر بیا 

 پایین یه نگاه به ما بنداز بعد دوباره تشریف ببر.
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ه دختر پشت با چشمان خمار نگاهش را از او کند و ب

داشت اما مانتوی سر او داد. دختری که چادر به سر ن

اش صورتش را آبرنگی حریر کرمش بلند بود و روسری

قاب گرفته بود. سرش به دور و اطراف گرم بود و از 

کند. پس دیشب ی شستش را میاسترس گوشه

آید. عجب کار بچگانه و حماقت راست گفته بود که می

 !بزرگی خرج کرده بود

حرص لب کامیار از حواس پرتی آیه استفاده کرد و با 

رشو کم کنین تا زد: مهمونیه من جای اُمُّل بازیه؟ ش

 خودم ننداختمش بیرون.

فرحناز سرش را خم کرد و با دست برای دهانش سد 

گوید: تو گه ساخت تا اگر آیه برگشت نبیند او چه می

 خوری. بتمرگ سرجات. می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

بلند شد و بلند گفت: از من کامیار عصبی از جایش 

 گفتن بود. 

ف دستش را دراز کرد: قرصارو بده ببینم. نازی کرو به 

 این همه آدمو انتر خودت کردی...

اش آویزان شد: به خدا من نگفتم. نازی لب و لوچه

 خودش اومد.
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آمین فحشی در دلش نثار آیه کرد و دوباره چشم 

را به کاناپه تکیه بست. پک بعدی را گرفت و سرش 

 داد. 
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ها آمد. آنسط دل کند و به سمت باقر عرق ریزان از و

حواس دستانش را باز کرد و یکی را روی دوش بی

نازی گذاشت و آن یکی را روی دوش آیه: ئه اومدین 

 باالخره؟ بیاین بریم وسط. 

آیه معذب در خودش جمع شد. اینجا کجا بود که این 

ده بود. چقدر دروغ بهم بافته وقت شب از آن سر در آور

اش ی همکالسیکه شب را به خانهبود برای مادرش 

دمش هم نازی بود. گوشی را از او گرفته رود. شاهد می

خواهند خورد که امشب میبود و قسم خدا و پیغمبر می

تا صبح فقط درس بخوانند. آنقدر گفت تا مادر سخت 

بت شب او گیرش راضی شد و به خوابگاه زنگ زد تا غی

، حاال که چرخاندرا موجه کند. حاال که چشم می

دید قالب ها میها را در دست دخترها و پسرنوشیدنی

تهی کرده بود. او فقط کنجکاو بود. دیشب که آمین 

ها حرف مهمانی را پیش کشید دلش خواست جمع آن
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را که فقط توصیفش را از زبان نازی شنیده بود و هر 

طه خورده بود را از نزدیک ببیند. بار به حال خودش غب

خورد و عذاب اینجا بود دلش پیچ می اما حاال که

فهمید؟ اگر آمد. اگر مادرش میت. نباید میوجدان داش

ای شاکی ها همسایهبرد؟ اگر مثل فیلمآقاجون بو می

 آمد چه؟ شد از سر و صدا و پلیس میمی

و فرحناز که با باقر نگاهش به وسط بود. به نازی 

بس که  دید ازها را نمیرقصیدند ولی اصال آنمی

 فکرش مشغول بود. 

مانتویش از عقب کشیده شد. وحشت زده چرخید. 

ای را در هوا پس بزند آمین با دست انگار که پشه

 اشاره کرد: بیا اینور دیگه. دیدمو کور کردی. 
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ش را به دندان گرفت کنار رفت. اآیه لب رژ زده

های خالی کم بود. آن چندتایی هم که بود بین صندلی

 نشست؟ناسبی قرار داشت. کجا باید میافراد نام

اش زد او باز ترسید. وقتی گردنش را کسی روی شانه

 چرخاند با آمین و چشمان قرمز او چشم در چشم شد. 

رو حفظ آمین به کاناپه اشاره کرد: بشین اینجا. سنگ

کن تا برم دستشوییو برگردم. نیام ببینم یکی دیگه 

 جام نشسته؟

او  ال برد. آمین از سادگیبه عالمت نه سرش را با

اش گرفت. با باال رفتن سرش کمی از گردنش از خنده

زیر روسری پیدا شد. چشم آمین چسبید به پوست 

سفید آنجا. دلش یک گاز جانانه خواست و جیغی زیر 

 گوشش!
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والت رفت و صورتش را چند بار آب زد. سرش به ت

سنگین شده بود و دهانش خشک بود. دست نم دار و 

ش را به پس گردنش مالید. انگشتانش را الی سرد

ی روشویی نگاه موهایش فرو برد. به خودش در آینه

اش قرمز شده بود کرد. نوک بینی قلمی و کشیده

اشته اش را در خانه جا گذدرست مثل چشمانش. قطره

اش بهم ریخته اش روی پیشانیبود. موهای ژولیده

اش را باال دهبود. چند بار پشت هم آب بینی آویزان ش

ی آشپزخانه کشید و از توالت بیرون رفت. جلوی جزیره

ها چندتایی را ها و نوشیدنیایستاد و بین فینگر فود

 تست کرد. 

کنی؟ کامیار از پشت روی دوشش زد: داداش چه می

 گذره؟می خوش
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اش اشاره کرد: الیته دیگه؟ قرص آمین به نوشیدنی

. نخورم کال جت مرص که توش ننداختی؟ حالم خرابه

 فنگ شم اون دنیا؟

. مامامیا. کامیار خم شد و لبی به نوشیدنی او زد: اومم

 چی ساخته باقر. نه قرص نداره بخور روشن شی. 

نگاه خودش کمرش را به میز چسباند و به مهمانانش 

ها! کرد: خدایی ببین دختره چطوری مارو ایستگاه کرده

ینجا اومدی دنبال آخه یکی نیس بگه آخه خر خدا تو ا

چی؟ بابا این باید االن بره هیئت دعای کمیل بخونه 

 مین. الغوث الغوث کنه جان آ

 خندید: الغوث الغوث مال جوشن کبیره.

چپ چپ نگاهش کرد: چیه دینی مدنیت خوب شده! 

 ت به پشمش خورده؟!پر
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قهقهه زد و او را هل داد: بکش بیرون ازش. دختر 

 خوبیه. ظاهر بین نباش.

دیکش شد و صدایش را عوض کرد: پس کجا بین زن

باشم؟ خوبیش از چیشه؟ بگو ما هم شاید مشتری 

 شدیم.

ی کالباس با گوجه گیالسی را در دهانش انداخت: لقمه

مطمئنم هر گلی یه واهلل مام هنوز اندر خمشیم. ولی 

 بویی داره.

البته بوی شاش. ریدی داداش. ما دلمون به نشونه  -

بود که تو هم گوزمال از آب  های تو خوشگیری

 دراومدی.

 ی میز را گرفت و بلند بلند خندید. آمین لبه

ی به او زد: نخند صیاد بزرگ. موج سونامی کامیار تنه

 اومده. 
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دیدن دریا با آن نیم آمین با ته خنده سر چرخاند و با 

تنه و شلوار دمپا گشاد سوتی زد: جوون. چه شبی شده 

 امشب. 

آمد و قبل آنکه آمین  به سمت او جلودریا ذوق زده 

 بتواند خودش را جمع کند لبش روی لبش نشست.
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آیه نفس عمیقی کشید و به پسر موذی که جای آمین 

ی کرد. در گوشهرا با توجه به تذکر او گرفته بود نگاه 

شعاع دیدش دختر و پسری را دید که در آشپزخانه 

اش را با . موی خیالیبوسیدند. گر گرفتیکدیگر را می

انگشت زیر روسری کرد و دوباره نگاهش را به وسط 

. همراه با ریختنددند و عرق میلولیداد. همه در هم می
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پریدند. دلش گریه گریه رقصیدند و میآهنگ می

 کرد؟ست. او اینجا چکار میخوامی

ای؟ شما هرم گرمی زیر گوشش نشست: خانوم جلسه

 شدین؟  برای روضه خونی دعوت

. امشب با این خودش را وحشت زده عقب کشید

پوششش چشم همه را در آورده بود. کجا بود آقاجانش 

که ببیند به جای اینکه جلب توجه نکند بیشتر انگشت 

 است.  نمای خلق شده

قرار از جایش ساعت از یک گذشته بود. کالفه و بی

 خواست. . دلش فقط فرار میبلند شد

 ه! دیر اومدی نخواه زود برو!ئه ئه ئ پسر فوری گفت:

عوضی زیر لب نثارش کرد و به وسط سالن رفت. قبل 

ی نازی بزند باقر داد زد: ببینین کی اینکه به شانه
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خوام اومده! آیه خانوم. ابرو کمون. چشم عسلی. می

 بیام در خونتون. 

ی نازی لودگی در این جمع انگار مسری بود. روی شانه

میشه برگردیم؟ من واقعا : عزیزم زد و او برگشت

 خسته شدم.

اش قرار داد. نازی ایستاد و انگشتش را متفکر زیر چانه

آنقدر خورده بود که حال طبیعی نداشت: اوووم. همیشه 

 اینقدر زود خسته میشی؟ 

ایه از لحن شل و ول او ترسید. اما باز شانسش را 

ی امتحان کرد: عزیزم دیر وقته. مامانم زنگ بزنه چ

 ش؟بگم به

 مامانت؟ -

با زبانش صدای بدی در آورد: بچه ننه جان، صاحب 

 خونه خودش اینجاست کجا بریم ما؟
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اش به فرحناز بود. قرار بود شب را به آنجا بروند. اشاره

فرحناز هم در جمع نامناسبی نشسته بود چیزی شبیه 

کشید. آیه مثال او را خوب جمع به سیگار می

 دانست. می

وباره به سمت کاناپه برگشت. ه بود. دمستاصل شد

پسر موذی با دیدن او پاهایش را باز کرد تا حجم 

 بیشتری را اشغال کند و جا برای او تنگ شود. 

 تر من بشینم؟میشه برین اونطرف -

ای زشت به وسط پایش پسر نچ بلندی گفت و اشاره

 کرد: بشین اینجا. تا دلت بخواد جا هم هست. 

نفسش به رعشه افتاد و د شدند. های آیه گشامردمک

بغضش باالخره سر باز کرد. کسی از عقب دست او را 

کشید. آمین بود که کاپشن پوشیده او را عقب زد و 

اش را محکم گرفت و سرش را جلوی پسر درآمد. چانه
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اش های بهم کلید شدهبه کاناپه زد. از پشت دندان

 ات روش بشینه حرومی.گفت: برو بگو ننه

ای به عقب ول کرد. مچ آیه را ضربهبا ر را سر پس

محکم گرفت و با خودش به سمت خروجی کشید. پسر 

 دنبالشان راه افتاد و نعره زد: چه زری زدی؟

ها سینه سپر کرد: همون آمین فوری مثل خروس جنگی

 که شنفتی.

کامیار فوری وسطشان پرید و هر دو را عقب داد. دنبال 

آسانسور گفت: تو  ت و جلویآمین به بیرون از خانه رف

 چرا رم کردی؟

زد: وقتی هر انگلیو تو ی آسانسور را پشت هم میدکمه

 خونت راه میدی این میشه...

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

اش بینی؟ اینا همهکامیار با غضب به آیه نگاه کرد: می

واسه خاطر توئه. اگر جایی که نباید نباشی همچین اَن 

 بازی در نمیاد.

اش فرو سینه بیشتر درایه به فس فس افتاد و سرش 

رفت. در خانه باز شد و دریا آویزان از یک طرف در با 

 گردی دیگه؟لوندی گفت: آمین؟ برمی

بدون آنکه نگاهش کند باز دکمه را کوبید و قاطع گفت: 

 نه!
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در آسانسور را باز کرد و اول آیه را داخل فرستاد. آیه تا 

هم  ود. آمینی آخر چشمش قفل چشمان دریا بلحظه

اش بیشتر شد. داخل آمد و در بسته شد. آیه گریه
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امشب همه با نفرت به او نگاه کردند. کاش اصال نیامده 

 بود.

در البی از آسانسور خارج شدند. هنوز هم مچش اسیر 

حس شده . از شدت درد انگشتانش بیدست آمین بود

بود. البی من با تعجب از جایش بلند شد و احترام 

توجه به او همراه با آیه از در خارج ی. آمین بگذاشت

 شد.

اش را ول او را سوار ماشین کرد و باالخره مچ بیچاره

 .کرد

ی او باال در سمت او را آنقدر محکم بست که شانه

ی سوییچ را زد. بخاری را روشن پرید. سوار شد. دکمه

هایش گذاشت. کرد. سیگارش را فندک زد و الی لب

د و چند بار تا ته پایش را روی گاز پکی عمیق کشی

فشار داد. ناگهانی به راه افتاد و آیه ترسیده به پشتی 
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ماشین هر لحظه باالتر صندلیش چسبید. سرعت 

رفت. آیه گریه کردنش را فراموش کرد. کمربند می

 ایش را بست. زیر لب شروع به ذکر گفتن کرد. ایمنی

پوکه را ی سمت خودش را پایین کشید و آمین شیشه

انداخت و دوباره پرت کرد. نیم نگاهی به سمت او 

حرصش گرفت. با صدایی که در دست خودش نبود 

دونی هنوز نباید شناسی؟ نمیو نمیگفت: تو خودت

جایی بری که آدماش هم رنگ تو نیستن؟ چی دیدی 

 تو خودت که پا شدی اومدی امشب؟

 باز بغضش فشار آورد: خودت گفتی امشب...

تو االن موندی معطل حرف من؟  فش رفت:میان حر

ی تو هستم که تو به حرف منی؟ من دیشب من چیکاره

همین! خبط خودتو پای من  فقط پرسیدم تو میای یا نه

 ننویس.
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 دونستم اونجا چه خبره؟با گریه گفت: من چه می

دو دستی فرمان را گرفت: ببند دهنتو آیه. عادت داری 

چه خبره؟ مگه بچه دو کاراتو توجیه کنی؟ تو پارتی 

بینی چه ادمای گهی گردی نمیای؟ تو با ما میساله

ی یه اکیپ دونستی؟ تو تویگه باید چیو میهستیم؟ د

پنج نفره شکل بقیه نیستی چه انتظاری از یه جمعیت 

 سی نفره داشتی؟

تر از قبل آیه سرش را پایین انداخت. هر لحظه شرمنده

ارزش را بی شد. احساس یک موجود اضافی ومی

 داشت. تمام احساسات بد عالم به جانش نشسته بود.

آمین با داد و هواری که به راه انداخت عصبانیتش 

ی گفت: آیه از ما فاصله بگیر. وصله روکش کرد. آرامف

ناجنس این جمع ناجور نشو. خودتو خراب نکن برای 

کنار ما بودن. مثل تو دانشگاه زیاده. مسیرتو عوض 
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تو عوض کن. نه خودتو زجر بده نه مارو با کن. دوستا

 بودنت معذب کن.

قلب دخترک شکست. هزار تکه شد. دردش گرفت. 

نقدر راحت او را از جمع خودشان دور کاش آمین ای

کرد. کاش اینگونه آب پاکی را روی دستش نمی

اش نگاه کرد. چقدر های الک زدهریخت. به ناخننمی

الک قرمز روی دستانش  امروز ذوق کرده بود بعد اینکه

کرد بیزار نشست. پدرش از هر چه که جلب توجه می

د بود. مخصوصا الک. او هیچ وقت نتوانسته بو

. انگار زدن هایشدخترانگی کند و لذت ببرد از زیبایی

این الک هم برایش شگون نداشت. پد الک پاک کن 

توی کیفش بود. حتما به محض رسیدنش همه را پاک 

 کرد.می

 وابگاه ترمز کرد: به حرفام خوب فکر کن.ی خجلو
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آیه سرش را به سمت راست چرخاند. با دیدن خوابگاه 

 : اینجا چرا آوردی منو؟روح از تنش جدا شد

 ابروهای آمین باال رفت: جانم؟

بینی تو رو خدا برو. یه وقت نگهبان میاد بیرون می -

منو. برو. من امروز با هزارتا داستان عذرمو موجه 

 ی نازی.. به همه گفتم شب میرم خونهکردم

به روبه رو نگاه کرد: نازیال گورش کجا بود که کفنش 

برم تو کدوم قبرستون تا صبح باشه. االن من تو رو ب

 بشه؟

هایش جمع شدند: نمیشه من امشب تو باز اشک

 ماشینت بخوابم؟

 برایش ادا در آورد: نمیشه تو کال تز ندی؟
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ار بینشان تنها سکوت بود. آیه افتاد و اینب دوباره به راه

کند و به ی لپش را از داخل با دندان میگوشه

کرد. مدت زیادی از ناآشنای شهر نگاه میهای خیابان

گذشت، هنوز با همه جا آشنا دانشجو شدنش نمی

شناخت. چند بار تا نوک ها را نمینشده بود و آدرس

بری اما ترسید زبانش آمد که بپرسد مرا به کجا می

اندازد. ازینکه او را دوباره به جوش و خروش بی

ودی خگفت بیاسترس داشت. با آنکه عقلش می

نترس این آمین همان کسی است که بین آن جمع 

نامعقول دست تو را گرفت و با خودش بیرون کشید اما 

داد بابت این زد و مدام هشدار میقلبش شور می

 تنهایی.
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دست آیه خارج شدند. یک  ی شهریاز منطقه

ی ناخوداگاه روی کمربند نشست و آن یکی روی دسته

ار تصویر در سرش در. به هزار چیز فکر کرد. هز

ی فرارش از ماشین در ساخت. مشغول ساختن صحنه

حال حرکت بود که ماشین ایستاد. آمین دستی را کشید 

و به سمت او نگاه کرد: سردته؟ تو صندوق پتو 

 م.مسافرتی دار

آیه گردنش را مثل غاز باال کشید و به شهر که در دور 

وسو های رنگی سها مثل ستارهدست بود و چراغ خانه

 زدند نگاه کرد: اینجا کجاست؟!می

آمین سیگاری روشن کرد و به مسیر نگاه او چشم 

دوخت: بام شهر. بمونیم اینجا تا صبح ببرمت دم 

 خوابگات. 
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تش شل شدند و به باالخره دلش آرام گرفت. عضال

 اش تکیه داد. پشتی صندلی

 برمت خونه خالی؟فکر کردی می -

طوری به طرفش چرخید که گردنش رگ به رگ شد. با 

تعجب به نیم رخ بیخیال او چشم دوخت که سرش را 

باال برده بود و دود سیگار را به طرف سانروف فوت 

 کرد. می

 چشم از آسمان صورتی و خشمگین بر نداشت: من تا

حاال یادم نمیاد با کسی بوده باشم که خودش 

 خواسته. مین

ت و آیه به جای چشمان او به لب و به طرف او برگش

ای بنفش آنجا جا خوش کرده بود. اش زل زد. لکهچانه

مغزش غیر ارادی تصویر دختری را پیش چشمش 
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های بنفش دم در خروجی زنده کرد که با لب

 گه؟گردی دیپرسید: آمین؟ برمیمی

های آمین فرو رفت تصویر درون سر سیگار که بین لب

 مین ماند با پوزخندی معنادار. او محو شد و تنها آ

زد شاید زیادی برایش گران تمام اگر حرف نمی

 شد: تو با اون دختری که اومده بود دم در هستی؟می

یک تای ابرویش باال رفت: من برای بابامم کارای 

 دم. شخصیمو توضیح نمی

آیه مکثی کرد و صورتش را به آن طرف کرد. دید زدن 

 ی بود. ی بهتربیرون شاید ایده

ی بعد با یک آمین از ماشین پیاده شد و چند دقیقه

ی مسافرتی برگشت. نصفش را روی آیه پتوی دو نفره

اش را انداخت و نصف دیگر را روی خودش. صندلی

 عقب داد و چشمانش را بست. 
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ب را قطعا تا آخر او نگاه کرد. امش آیه به رفتار عجیب

شم دوخت: کرد. به نیم رخ او چعمرش فراموش نمی

تو باید به خودت افتخار کنی که اینقدر آدم خوبی 

 هستی.

ای کرد: خوشحالم که نمردمو یکی بهم گفت تک خنده

 آدم خوبیم.

های پاشنه بلندش را در آورد: خواهر خم شد و کفش

 داری؟

 م.سته جواب داد: اهوهای ببا همان پلک

 برادر خوبی هستی. بهش حسودیم شد.  -

واهر من نیستی. خواهر من اگر خوشحالم که خ -

 کردم.عقل بود حتما آسفالتش میاینقدر بی

سکوت بینشان افتاد. آیه کمی بعد به حرف آمد: من 

 برادر ندارم. سه تا دختریم. 
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 حوصله پتو را روی سرش کشید: خوشبحال بابات.بی

 

 120_پست#

 

آمد نگاه کرد: به شهری که از آن باال زیبا به چشم می

ی آخرم. خواهر بزرگم هیفده سالگی ازدواج من بچه

کرد. خواهر دومم دوسال پیش وقتی دانشگاه راه دور 

قبول شد بابام گفت یا ازدواج کن برو دانشگاه یا قید 

. خواهرم ازدواج کرد ولی شوهرش اجازه درسو بزن

 آدماش اومدم ازش من که جایی  رس بخونه.نداد د

همون آدما بیرون  دل از منم مامان و بابا. انمذبی

کنیم وقتی مهمون اومدن. ما تو خونه هم چادر سر می

ذاریم. بابام اینو نامحرم میاد. جلو بابام روسری می

دونه. حق آرایش نداریم. حق احترام به خودش می
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ه چی حرامه. آهنگ خندیدن بلند نداریم. اونجا هم

گوش دادن. رقصیدن. من سخت تونستم اجازه بگیرم 

تو یه جای دیگه برم دانشگاه. ریحانه، خواهر  تا بتونم

دومم همش میگه آیه تخم دو زرده کرده براتون که 

ام خوب دونی؟ من رتبهاجازه دادین بره دانشگاه. می

تونستم همه جا قبول بشم، شهر خودم که جای بود می

خواستم. من این همه داشت. ولی خودم نمی خود

تونم دور شم از درس خوندم که بتونم فرار کنم. ب

. وقتی اومدم . من از اون زندگی بیزارم. متنفرمخانوادم

خوابگاه نازی تخت باالییم بود. اولین نفری بود که بهم 

 خوش آمد گفت. 

ا تونم بنیم نگاهی به او که زیر پتو بود انداخت: من نمی

. آدما راحت ارتباط برقرار کنم. اعتماد به نفسم پایینه

یی مثل نازی. وقتی اون خودش پیش مخصوصا با آدما

قدم شد و زودم باهام صمیمی شد. همه چیز برام مثل 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

رفت. قبولیم تو دانشگاهی که آرزوم یه خواب جلو می

بود. دوستی و صمیمی شدن با دختری که دلم 

اکیپ شما. هر کی جای من  خواست. حتی ورودم بهمی

دمشو  های بقیه صد بارهای کامیار و نگاهبود با طعنه

خواد رفت ولی من دلم میذاشت رو کولشو میمی

ی بمونم. بودن کنار شماها یه جور عجیبیه. یه تجربه

هیجان انگیزه. انگار سوار ترن هوایی شدمو سر و ته 

یز شماها خورم! اینقدر همه چدارم از سرازیری سر می

برام نوئه که چهار چنگولی چسبیدم بهتون. اونقدرم 

که اصال برام مهم نیست چه اتفاقاتی سرم باد داره 

جلوتر برام میفته. حاال تو خیلی راحت بهم میگی خط 

بزنمم خودمو از بینتون درحالیکه من دارم با دندون 

 کنم. برای خودم جا می

ه. اینو از من از همان زیر گفت: سر سبزتو به باد ند

 آوردم.بشنو که ته همه چیو در
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ی سرد چسباند: تو رهاش را به پنجبا حسرت پیشانی

جای من نیستی. من این فرصت طالییو کوتاهو به 

خوام اونجور که خودم راحتی از دست نمیدم. من می

خواد زندگی کنم. چه غلط باشه چه درست. من دلم می

 . این حقو دارم که خودم انتخاب کنم

 

پتو را کنار زد و به او نگاه کرد: گاهی انتخاب غلط ما 

 گیره. زمون میخیلی چیزارو ا

ی کوچک زیر گردنش را از روسری جدا کرد: گیره

 پشیمون نمیشم. 

روسری لیز خورد و کمی عقب رفت. موهای صاف و 

های آمین گشاد لخت دخترک بیرون ریخت. مردک

دن چند طره موی شدند. این همه هیجان فقط برای دی
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جلوی سر یک دختر؟! امشب دریا هم با آن لباس 

 او را تشویق به دید زدن نکرده بود.  بازش این همه

 کنه؟اگر بابات تو رو اینجا و با من ببینه چیکار می -

کشه. قطعا سرمو پر روسری را در هم گره زد: منو می

 کنه.از تنم جدا می

 ارزششو داره؟ -

یشه. سوختم تازه داره خنک ملبخند زد: داره. جیگر 

کشیدمو انگار دارم انتقام این همه سال زجری که 

گیرم. اگر بهای بودنم برای موندن تو ازشون می

 گروهتون شبیه شما شدنه من انجامش میدم.

آمین نگاهش بین کک و مک ریز صورت او و 

 ای.چشمانش در چرخش بود: تو دیوونه
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 ش را کشید: بلو. بلو.روی کمرش پرید و موهای

ی فرش صبا دوباره به حرکت افتاد. زانوهایش آنقدر رو

 کشیده شده بودند که به سوزش افتادند. 

 داری خیلی صبا  مرجان کانال تلویزیون را عوض کرد:

 .برو یورتمه تندتر. هامیشی چموشی اسب

صبا خسته بود. صبح زود به نمایندگی رفته بود. مدتی 

شد از نداشت. اما حواسش پرت نمیبود خواب کافی 

این مدت خوب یاد  راینکه آنایش فقط او را دارد. او د

 گرفته بود که جای خالی مازیار را برای دخترک پر کند.

آنا رویش دراز کشید. دستش را دراز کرد و روی 

موهای او را نوازش کرد. صبا از حرکت متوقف شد. به 

اش بود بوسید: عقب چرخید و دست او را که روی شانه
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دختر قشنگ و مهربون من. لوس لوسک کوچولوی 

 مامان.

را از روی پشتش پایین کشید و بغلش کرد. دخترک  او

و به سمت  زیاد تاب نیاورد. خودش را بیرون کشید

 هایش بازی کند.اتاق مشترکشان دوید تا با عروسک

 ساعت چند باید اونجا باشی؟ -

 نگاه کرد: گفت چهار.چشم از راهرو گرفت و به مرجان 

چه چشم غره رفت: چهار بعد از ظهر تو این وقت سال 

وقت قرار گذاشتن تو پارکه؟ بارون نیاد؟ چقدر این 

 حامد خره آخه خدا!

صبا شلوار کوتاهش را باال کشید و به زانوی قرمز و 

سوزناکش نگاه کرد: تو به حامد گفتی من دارم 

 کنم؟عروسی می
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ت او لویزیون گرفت و به سممرجان متعجب چشم از ت

 چرخید: چی؟

 زنگ زد؟چرا به من نگفتی حامد بهت  -

یک تای ابرویش باال رفت: خل شدی؟ االن بعد این 

 کنی؟ همه سال داری منو بازخواست می

اش را پایین کشید: همش دارم به خودم میگم آه پاچه

حامد مازیارو اینقدر زود برد. هر بار که به آنا نگاه 

لم هزار تیکه میشه. چرا اون االن نباید رو کنم دمی

ورد؟ چرا من باید این همه خپشت باباش سواری می

 شدم که دوباره تهش برسم به حامد؟ باال و پایین می

مرجان صدای تلویزیون را کم کرد: اینقدر احمقو چیپ 

نباش لطفا صبا. این خزعبالت از کجای مغزت در 

شلغوز گفتم که تو میان؟ من اگر رفتم به اون حامد 

اد شب عروسیته واسه این بود که عنر عنر پا نشه بی
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شناختم. اونجا برینه تو عروسیت. تو رو هم می

دونستم اینقدر خل هستی که با دیدن اون بخوای می

امون یه تراژدی بسازی. من اون شب جلوی برای همه

یه فاجعه رو گرفتم. حاال تو جای دستت درد نکنه 

کنی؟ پاشو برو گمشو ازخواستم میاومدی داری ب

  حاضر شو ریخت نحستو کمتر ببینم.

از جایش بلند شد و موهای بلندش را یک طرف 

دونی اش ریخت: مرجان از من ناراحت نشو. نمیشانه

ی ام چقدر شلوغه. به خدا هی این قصهاین روزا تو کله

کنم. گاهی اینقدر سرو ته زندگیمو باال و پایین میبی

مونم کنم که خودمم میاگر پشت هم ردیف میاگر 

 توش. 
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ر هوا تکان داد: بسه دیگه همش مرجان دستش را د

نزن. بخاطر این اخالقای گهتم تنبیه میشی. شام 

 .امشب با توئه

خندید. جلو رفت و سر او را محکم بوسید: قربون اون 

ی فرفریت برم که اینقدر مهربونی. شام پیتزا کله

 خرم.می

الی دستان او بیرون کشید: کمرت رگ به ا از سرش ر

 رگ نشه؟ 

خندید و به اتاق رفت: هر چی دوست داری بهم پیام 

 بده اومدنی بخرم.

هایش را به آنا که روی تخت نشسته بود و عروسک

ی او چید نگاه کرد. در دلش قربان صدقهکنار دیوار می

 رفت. دخترک دوست داشتنی!
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التویش گذاشت و در پارک قدم جیب پا در دستانش ر

های تک و توکی بودند که به چشم برداشت. آدم

خوردند. جلوتر رفت. آنقدر جلوتر تا آن نیمکت می

انگیز را دید. حامد رویش نشسته بود و  خاطره

دستانش را در هم قالب کرده بود. انگار جایی میان 

آنجا گذشته روحش گمشده بود و حاال فقط یک کالبد 

بود. اگر هنوز هم همه چیز مثل قبل بود حتما  نشسته

پراند. او را می "پخ "آمد و با یک صبا از پشتش در می

خندید و حامد از دست او آنوقت خودش غش غش می

 خورد.حرص می
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های قبل لبخند روی لبش نشست. هوا با یادآوری سال

امد بارید. به حرفت و باران نم نم میرو به تاریکی می

 .حرف کنارش نشستبی سید ور

هایش را عقب کشید و صاف نشست. حامد سریع شانه

با دیدن صبا لبخند زد. تمام صورت زن مقابلش را با 

ترین دختری بود ولع کاوید. او قطعا زیباترین و معصوم

که او در تمام عمرش دیده بود. نگاهش باالخره روی 

چهار  در ازنی چقدولبخند دلنشین او را آرام گرفت: می

 گذشته؟

شد همان دختر سرش را کمی خم کرد. کنار او می

دونی من هیچ وقت آن تایم ی لوس: میبیست ساله

 نبودم؟

اراده دستش دراز شد و کنار صورت او قرار گرفت: بی

 باورم نمیشه این لحظه واقعیه و تو خیال نیستی!
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پوست سرد صورتش در تماس با دست گرم او مور 

 رفته رفته رنگ باخت. خندش د. لبمور ش

معنایی ی بیحامد دستش را عقب کشید و تک خنده

فهمی که کرد: مثل آدمای احمق شدم. تو حالمو نمی

اش با کنی. تو این چند سال همهاونجوری نگام می

خودم گفتم صبا تمام شده. برای تو مرده. تو بهتر 

خودت دونی که مرگ چقدر غیر قابل باور. مدام به می

این کابوسه. فردا که بیدار شم همه چیز مثل میگی 

قبله. ولی فردا هم که بیدار میشی بازم همون وضعه. 

حالم شبیه یه افسردگیه همراه با اشتیاق بود که 

ی ناامیدی از عشق بود. مثل وقتی که تو میدونی نتیجه

هیچ برگشتی در کار نیست و باز هم منتظری... حاال که 

اش از گور دارم که مرده آدمیوی حس تو جلوم نشست

 قدر غیرقابل پذیرش. قدر عجیب، همونبرگشته. همون
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طرف کرد. شاخه گلی را که کنارش بود رویش را به آن

را برداشت و به سمت او گرفت: هنوزم فقط یه شاخه 

 گیرم!می

چشمان صبا برق زد. گل را گرفت و هیجان زده گفت: 

 هم بیشتره.شاخه هزار ارزشش برام از یه دسته گل 

ها با لذتی وافر به او که گلش را با حامد مثل پسر بچه

تونم کشید نگاه کرد: هنوزم میچشمان بسته بو می

 بگم که دوستت دارم؟

هایش را از هم جدا کرد. حامد را با آن موهای پلک

خوش حالت نم گرفته تماشا کرد. انگار زمان به عقب 

ه با هم روی این ولی کروز ابرگشته بود. همه چیز مثل 

رفت. باز هم نتوانست نیمکت نشسته بودند پیش می

هایش را به عالمت مثبت بهم جواب بدهد. تنها پلک

 فشار داد. 
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کوبید و صدایی که از شدت قرار میحامد با قلبی که بی

 هیجان به لرزش افتاده بود گفت: عاشقتم صبا.

وشش زمان در گ دلش هری ریخت. چند صدا هم

شدند. صدای حامد حاال. صدای حامد در هشت ژواک پ

 سال پیش و صدای مازیار...

توانست از این لحظه لذت ببرد. او دیگر همان نمی

های قبل نبود. مرد دیگری جز حامد در دختر بکر سال

. اش آمده بود که نقش مهمی را ایفا کرده بودزندگی

کرد. سوا  مازیار را نمیشد بیرون کشید و از خاطراتش

ای از وجودش به او تعلق او تا آخر عمرش بخش عمده

 هایش و حاال گرفتار مانده بود. داشت. بین گذشته

 صبا؟ سردته؟ -

های سوزنی باران در صورتش باد همراه با دانه

نشست. سعی کرد مازیار را پس بزند. به او باید در می
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رمقی زد: کرد. لبخند بیاش فکر میخلوت و تنهایی

م بودن هر دومون امروز، اینجا یه جورایی کردیفکر م

دونم چرا چند وقته خیلی خاص و خوب باشه. ولی نمی

 های ذهنی من پیش نمیره. هیچی شبیه برنامه

های روشن پارک چشم نفس عمیقی کشید و چراغ

تونیم خودمونو دوخت: خیلی چیزها تغییر کرده. نمی

 گول بزنیم.
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و ازدواج کردی. االن یه مادری. کرد: ت او نگاهحامد به 

برای خودت یه شغل خوب داری. دیگه اون دانشجویی 

نیستی که هم و غمت قرار گذاشتن با همکالسیه یه ال 

 قبات نیس.
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چپ چپ نگاهش کرد: اگر قراره همدیگرو ببینیم بازم 

 های آزار دهنده نزنیم.کنم بهتر باشه که حرففکر می

دستانش را در هم فرو  نداخت وپایین احامد سرش را 

 .کرد: حق با توئه

فهمید بازوی او را گرفت: صبا که حال او را خوب می

 قدم بزنیم بریم تو ماشین. 

حامد سر تکان داد و هر دو کنار هم قدم برداشتند. 

حامد که هنوز بازویش میان دست او محاصره بود با 

 خوادمی. دلم نلبخند گفت: کنار تو بودن چه حالی داره

ی دنیا عوض کنم. با تو قدم زدن، زیر این حسو با همه

 بارون... این ته ته خوشبختیه صبا.

صبا لبخند زد. حق با حامد بود. خوشبختی همینقدر 

کوچک بود. قدم زدن در پارک. حرف زدن با کسی که 
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دوستش داری، دوستت دارد. زندگی شیرین بود با 

 هایش. همین خوشی

با دست خودش در جیب همراه  ت او راحامد دس

کاپشنش فرو برد. صبا با آن دست موی خیسش را در 

شال فرو برد و به نیم رخ حامد نگاه کرد. زندگی شاید 

دقیقا همین لحظه بود. دلش هم مانند دستش گرم 

 شد. 

به خیابان که رسیدند ایستادند. حامد دستی به پس 

من  و ماشینگردنش کشید و گفت: تعارف کنم بریم ت

 ..یا.

دانست پای اجازه نداد حرفش تمام شود. خوب می

غرور او در میان است. خودش را بیشتر به او چسباند: 

 آره. بریم زودتر تا منجمد نشدم.
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سوار ماشین حامد شدند و او بخاری را پرفشار کرد. 

صبا دستانش را بهم مالید و خندید: حامد یادته ماشین 

الی در ماشین ونا از ود زمستقبلیت بخاریش خراب ب

باد میومد تو؟ چه مکافاتی داشتیم. اون پتو رو یادته 

 همیشه رو صندلی عقب افتاده بود؟ 

حامد به او نگاه کرد. لبخند زد به یاد ایام قدیم: ماشین 

 مَشتی مَمدلی بود...

صبا غش غش خندید. وقتی دستش را از روی دهانش 

ت کش ته عضالرفته رفپایین آورد به حامد نگاه کرد و 

گشتند: فکر ی صورتش به جای اولشان برمیآمده

ی اینارو باید تا آخر عمرم تو تنهایی با کردم همهمی

تونم کردم کی و کجا میخودم مرور کنم. گاهی فکر می

ببینمت. یه روز که آنا رو بردم مدرسه ثبت نام کنم تو 

ثال اتو گرفتی بیای تو، یا مهم درحالیکه دست بچه
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راغ قرمز ایستادم سرمو بچرخونمو ببینم ی پشت چوقت

 ماشین بغلیم تویی. 

میان چشمانش اشک حلقه زد: دلم برات تنگ شده 

 بود. 

حامد تکانی به خودش داد و صدای سایش کاپشنش 

در ماشین پیچید. دستش را پشت گردن صبا حلقه کرد 

و او به آغوشش دعوت کرد: منم دل تنگت بودم 

م نظر کرده که این فرصت خدا به کنممی عزیزم. حس

 دوباره نصیبم شده. 

هایش را بست و لبش را روی موهای او قرار داد. پلک

 طوالنی بوسید.
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اش را باال کشید و به از آغوشش بیرون آمد. بینی

 خیابان چشم دوخت. 

 کجا برم االن؟ -

صدایش پر بود از بغض: میرم خونه. اگر مسیرت 

 یاده میشم.نیست بین راه پ

اش کرد. سرش را با عاقل اندر سفیه نگاهی روانه

تاسف تکان داد و ماشین را روشن کرد و راه افتاد. 

شد و برف پاک کن قیژ قیژ کنان روی شیشه مالیده می

 زد.سکوت بینشان را بهم می

باالخره طاقتش سر آمد و لب به گالیه باز کرد: 

ی که ی بخاطر یه حدسخونمونو امروز خشک کرد

 مطمئن نبودی. خودتم ازش
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به طرفش چرخید. غمگین بود. شرمنده بود. اما دلخور 

هم بود: من فقط ترسیده بودم. همین حدس 

 تونست دامن هر دومونو بگیره. می

سر تکان داد: آره. درسته. ولی من میگم وقتی آدم به 

خودش اعتماد داره چرا باید هول کنه؟ چرا به خودشو 

 د کنه؟بقیه استرس وار

ناراحت شد و با انگشت خودش را نشان داد: من از 

خودم مطمئن بودم ولی این همه آدم هستن که یهو 

 دونن چطوری شده...دار میشنو خودشونم نمیبچه

 نه عزیزم. تو مطمئن نبودی. -

خوای منو خورد کنی؟ دنبال اینی بغضش ترکید: چرا می

ببندم تا خواستم با بچه دستو پاتو میکه اعتراف کنم 

خودم؟ زندگی با مردی که حتی  تو رو حفظ کنم برای

حاضر نیست یه شب سرشو با تو رو یه بالشت بذاره 
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چه لذتی داره؟ چرا من باید برای همچین مردی توئطه 

 بچینم؟

فرزین با اخم دو دستی به فرمان چسبید. حرف شراره 

ام مدتی که تا به او عین چیزی بود که امروز در تم

میگفت این کرد. مدام با خودش ش فکر میبرسد به

اندازد. زن دسیسه چیده است تا او را به قالب بی

ی او را چطور راند. وقتی او نفهمید از نمایندگی تا خانه

با رنگ و رویی پریده و پیراهنی بلند در زیر مانتویش 

تا به سختی در ماشین نشست، ترجیح داد سکوت کند 

در ماشین معطل او ماند. به مطب برسند. مدت زیادی 

ای که ین دو ساعت به هزار چیز فکر کرد. به بچهدر ا

توانست با آمدن ای که مینطلبیده بود. بچه

خورد به اش کن فیکون کند. چوب حراج میناگهانی

آبرویش. رابطه با شراره داشت از هر وقت دیگری 

خودش خاطر جمع بود  شد. ازتر میبرای او خطرناک
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د که او را به شک ه آنقدر در طول مسیر گفته بواما شرار

 انداخت. افتاده بود به اگر و اما...

اش شراره زمانیکه برگشت مرز بین خنده و گریه

اش را مشخص نبود. دل در دل فرزین نبود. خوشحالی

توانست به پای اسیر کردن خودش بنویسد. سر و می

ا به دهان او چشم دوخته بود ت پا چشم شده بود و

 است. بفهمد چه خاکی بر سرش شده 

ای اشک از چشمش لبش که از لب باز شد، قطره

 سقوط کرد: گفت کیستم ترکیده. 

و پشت بندش به خنده افتاد: اون همه خونریزیو حالت 

 تهوع و سرگیجه واسه خاطر یه کیست بود.

اش ای ساکت شد. به فرزین چشم دوخت. چانهلحظه

دند. فرزین که حالتش را لرزید. چشمانش پر از آب ش

 دست دراز کرد و او را به آغوش کشید.دید 
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فرزین به مقابلش نگاه کرد و الینش را تغییر داد. از 

ماشین جلویی سبقت گرفت و سرعتش را پایین آورد. 

اش های صوتیهای شراره روی تارهایفس فس

 کردند.ترش مینشستند و عصبیمی

که خودم بگم این اری یه جوری باهام میای جلو د -

هات وم کنیم. تو که اینقدر به بچهرابطه رو تم

 پایبندی اصال چرا به من پیشنهاد صیغه رو دادی؟

 پوست لبش را جوید و جوابش را نداد. 

اش را تمییز کرد: خوشحالم شراره با دستمال زیر بینی

م ای درمیون نبود. واقعا دلکه پای هیچ بچه

خواست این نم. دلم نمیخواست به واکنشت فکر کنمی

 ی که ازت دارم خراب بشه.تصویر
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ی خیابان هدایت کرد. راهنما زد و ماشین را به کناره

اتو بده برم دستش را به طرف او دراز کرد: دفترچه

 داروهاتو بگیرم.

اش را باال کشید و به پارکی که در سمت شراره بینی

گاهی انداخت: د و زیر باران خیس شده بود نچپش بو

گیرم. فقط لطفا زودتر منو برسون. می خواد. خودمنمی

حالم زیاد خوب نیست. دکتر گفت باید بیشتر دراز 

 بکشم.

ای که ترمز کرد و کمربندش را باز کرد. به داروخانه

جلوتر از پارک قرار داشت نگاه کرد. دوباره تکرار کرد: 

 اتو.بده من دفترچه
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 ایبه درون کیفش. برگه حوصله دست بردشراره بی

بیرون آورد و به سمت او گرفت: من بیمه نیستم. 

 ام آزاده.نسخه

فرزین با اخم برگه را گرفت و پیاده شد. باران سوزنی 

بارید که خیلی زود سر و پس گردنش آنقدر تند می

هایش را باال آورد و گردنش خیس شد. ناخواسته شانه

. به داروخانه یشتر در کاپشن چرمش مخفی کردرا ب

کشید تا متصدی داروها را آماده کند. رفت و انتظار 

دستانش را در جیب شلوار جینش فرو برده بود و قدم 

کرد؟ حاال که زد. با شراره باید از این پس چه میمی

انگار خود او هم به این جدایی راضی شده بود بهترین 

ر ی اشتباه را هغه؟ این رابطهزمان نبود برای فسخ صی

ررش بیشتر از منفعتش دادند ضچه بیشتر ادامه می

 بود.
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داروخانه چی نام خانوادگی شراره را بلند خواند. بعد از 

گرفتن داروها دوباره وارد پیاده رو شد. فحشی در 

خودی دلش به باران داد و با دست پوست سرش را بی

که ناگهان با  دادهایش سرعت میخشک کرد. به قدم

که هایش شل شدند. صبا بود گام دیدن زنی آشنا

ها دست در دست مردی به سمت ماشین جلویی آن

رفت. شوریده و ناباور به همسر رفیقش چشم می

 کرد؟!دوخت. صبا داشت با خودش چه می

رو خشکش زده بود. به صحبت همانجا وسط پیاده

ای صبا. به ها چشم دوخت. به نگاه واله و شیدکردن آن

به حرکات دستش. مگر ممکن لبخندهای عمیقش. 

؟ مگر ممکن بود زنی مثل او بعد از مازیار تن به بود

 ای دیگر بدهد؟رابطه
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ی چترش به او خورد. کسی از کنارش رد شد که گوشه

به خودش آمد. تازه نگاهش به ماشین خودش افتاد. به 

ر اش بود. دیگهای تنگ شده خیرهزنی که با چشم

رفت. سوار شد و وقتی مکث نکرد و به سمت ماشینش 

ست باز ناخواگاه چشمش افتاد به دویست و در را ب

شش سفید مقابلش. صندوقش از عقب دچار یک فرو 

اش تا چه حد حواس پرت رفتگی بود. معلوم بود راننده

است. واقعا قرار بود صبا بعد از مازیار با همچین کسی 

 ازدواج کند.

 ؟میشناسیشون -

 رسید: کیو؟حواس پرت به سمت او شد و پ

با انگشت ماشین جلویی را نشان داد: همین دخترو 

پسره که انگار عاشق و معشوق بودن. دو ساعت وسط 

 رو ماتت برده بود وقتی دیدیشون.پیاده
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سرش را با تاسف تکان داد. استارت زد. باید هر چه 

 .دوستم بودشدند: زن زودتر از این خراب شده دور می

بهم  ها در ماشین جلویییهسرش را باال آورد. سا

شان بلند نزدیک شدند. آنقدر نزدیک که بوی بوسه

شد. فرزین گاز داد و از پارک درآمد. بدون آنکه شراره 

توضیح بخواهد گفت: رفیقم تو همون تصادف لعنتی که 

 اش بودم مرد...من راننده

او نگاه کرد: داری شراره با حالت خاصی به پریشانی 

 زنی که تو تو زنتو ازصادفی حرف میی همون تدرباره

 دست دادیو اون شوهرش؟

سفت فرمان را چسبید. عصبانی بود. به شدت. در 

 جواب او سر تکان داد.

شراره پوزخند زد: با وجود این شرایط مساوی تو االن 

از چی عصبانی عزیزم؟ اینکه اون داره به دوست 
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 کنی فقطکنه؟ یا اینکه فکر میت میات خیانمرده

ونن یکیو صیغه تمردها هستن که بعد مرگ زنشون می

کنن و پا در هوا نگهش دارن؟ چی هست که تو این 

 حقو به خودت میدی و به اون نمیدی؟

آرنج دست چپش را لب پنجره گذاشت و پشت 

های شراره دستش را به دهانش چسباند. حرف

ب میان خونش قل قل فهمید. چیزی شکل تعصنمی

 زد.می
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ی در است شراره درحالیکه دستش بند دستگیره

پرسم که بی ادبی دونم باال نمیای ولی میپرسد: میمی

 نباشه. 
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ی سمت راستش به بیرون نگاه فرزین از پشت شیشه

برد. شراره با کند. انگار اصال در این دنیا به سر نمیمی

کند: به ود. زیر لب زمزمه میشقلبی شکسته پیاده می

 .سالمت

ماند بندد برخالف همیشه منتظر نمیدر ماشین را که می

 تا او به داخل

دهد و آپارتمانشان برود. پایش را روی پدال فشار می

راه میفتد. یک تصویر درست مثل یک تابلو به دیوار 

شود. تصویری از دو سایه که بهم مغزش کوبیده می

عصبی دست چپش را روی ریش و اند. نزدیک شده

د با رسکشد. به اولین بریدگی که میمی هایشلب

زند. همان سرعت باال بدون زدن راهنما دور می

داری به عالمت های کشهای عقبی بوقماشین

راند آنقدر پیش کنند. آنقدر میاش میاعتراض روانه
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رسد به همان پارک. اما هر چه رود تا باالخره میمی

گ چرخاند خبری از یک پژوی سفید رنمیچشم 

یرون میاورد. با نیست. موبایلش را از توی کنسول ب

هایی که های درهم و گره خورده و دندانهمان اخم

اش آوردند انگشتش را روی شمارهروی هم فشار می

های زیادی از پس هم میگذرند تا باالخره زند. بوقمی

 دهد: الو؟او جواب می

 دهد. ناگهان انگار همههایش گوش میبه صدای نفس

آید. برای چه ش میشود. تازه به خودچیز زیر و رو می

خواست او را زنگ زده بود؟ چه حرفی داشت؟ می

 بازخواست کند؟ به چه عنوانی؟ 

زد انگار ایستاد: الو؟ آقای صبا که نفس نفس می

 موحدی؟ صدام میاد؟
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 هایشکشد و چشمدستش را روی پوست سرش می

ال داشت که به او دهد. لعنتی! حارا روی هم فشار می

 بگوید؟ 

ای صاف کرد: سالم. خوبی گلوی خشکش را با سرفه

 صبا؟ 

سالم. یه لحظه فکر کردم قطع شد. چرا حرف  -

 زدی؟نمی

به خیابان خیس نگاه کرد: حواسم نبود جواب دادی. 

 چه خبر؟ کجایی؟

که از بدون آنکه بخواهد باز هم سوالی را پرسید 

 کرد.کنجکاویش داشت دق می

رو دارم . آسانسور خراب شده. این همه پلهنمخو -

 میرم باال. نفسم داره بند میاد. 
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شود. انقباض تازه انگار راه نفسش باز می

گیرد. رفته رفته لبخندی هم هایش آرام میماهیچه

خودی خدا را شکر نشیند و در دل بیروی صورتش می

 کند. می

 چی شد؟ کارم داشتی؟  -

م. د: نه. همینطوری زنگ زدکنفشار بخاری را کم می

خواستم بپرسم چیزی احتیاج ندارین؟ تو نمایندگی که 

 صال فرصت نمیشه حرف زد.ا

آید. شاید با علتی که آورد متقاعد صدایش با تاخیر می

 نشده است: نه ممنون. همه چیز اوکیه. 

کشد. هر چه فکر ی گوشش میفرزین دستی به الله

ابد: باشه. پس مزاحمت یکند حرفی برای ادامه نمیمی

 نمیشم. آنارو از طرف من ببوس.

 آذینو. شب بخیر.خندد: تو هم می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ی صبا در شود هنوز صدای خندهتماس که قطع می

اش چشم ی گوشیشود. به صفحهگوشش تکرار می

دوزد. به نام او که با حروف التین نوشته بود. صدای می

 "اندازد. شراره میان افکار در هم و بر همش سایه می

با وجود این شرایط مساوی تو االن از چی عصبانی 

ات خیانت نکه اون داره به دوست مردهعزیزم؟ ای

کنی فقط مردها هستن که بعد کنه؟ یا اینکه فکر میمی

تونن یکیو صیغه کنن و پا در هوا مرگ زنشون می

نگهش دارن؟ چی هست که تو این حقو به خودت 

 "میدی و به اون نمیدی؟
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با تعجب به پارک و اطرافش نگاه کرد. او اصال اینجا 

ی شراره تا اینجا را کی با این کرد! از خانهچه می

سرعت رانده بود؟ حتی اگر امشب صبا با آن مرد 

؟ با انزجار چشمانش خوابید به او چه ربطی داشتمی

را بست و سرش را پایین انداخت. خدایا او به رفتار 

وقت تا این حد ایراد نگرفته بود که حاال  پسرش هیچ

 صوصی صبا! افتاده بود به جان مسائل خ

گشت و هنوز یک لحظه با خودش فکر کرد اگر برمی

کرد؟ اگر صبا اینجا در ماشین همان پسر بود چه می

زد قطعا هیچ وقت خودش را رفت و حرفی میجلو می

 بخشید. نمی

ماند بیشتر از استارت زد. هر چه بیشتر اینجا می

جلوی اولین میوه فروشی ترمز  شد.خودش شرمنده می

 خرید.باید چند کیلو میوه میکرد. 
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ی شراره نایلون لیمو و پرتقال و هویچ جلوی خانه با

ایستاد و زنگشان را زد. شراره با تاخیر در را باز کرد. 

 انگار از دیدن مجدد او شوکه شده بود.

پله  به ساختمان صبا با آن همهرفت و ها را باال میپله

رشان تعمییر پرسید اگر آسانسوکرد. فردا میفکر می

فرستاد. به ی خودش مینشده بود یک نفر را به هزینه

خودش فحش داد. باز فکرش رفته بود سمت همسر 

اندازد دور. اش را بکند و بیشد کلهمازیار. کاش می

 خورد.مغزی که این همه تابو شکن باشد بدرد نمی

در خانه کمی باز بود. وارد شد و گرمای دلپذیرش 

اش نشست. نسیم هم ود زیر بینیهمراه با بوی ع

عادت به دود کردن عود داشت. ولی او از بویش متنفر 

 بود. 
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هایش را روی اپن گذاشت و به دنبال شراره پالستیک

چشم چرخاند. زیاد نگذشت که در توالت باز شد و او با 

 پریده بیرون آمد: نرفتی خونه؟!رنگ و رویی 

ه. خوبی؟ به سمتش رفت و زیر بازویش را گرفت: ن

 چرا این ریختی شدی؟ 

ی بادمجانی رنگ ی سه نفرهکمکش کرد روی کاناپه

 دراز بکشد: االن برات پتو میارم.

 شراره لب گزید: زحمت نکش فرزین جان.

توجه به او به اتاق خواب رفت و پتویش را برداشت بی

ی کاناپه برگشت. روی او را پوشاند و روی دسته و

 تو گذاشتی؟درد داری؟ شیاف نشست:

به زور لبخند زد: نه مسکنی که دادو خوردم. یکم 

 بهترم. 
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از جایش بلند شد. کاپشنش را در آورد و به آشپزخانه 

های خرید را برداشت و گفت: بذار یه رفت. نایلون

 و میذارم برات. آبمیوه برات بگیرم بخور بعد شیافت

شراره با تعجب گردنش را از روی بالشت بلند کرد و 

او چشم دوخت. چه اتفاقی افتاده بود در این زمان  به

 کم که او رفت و برگشت و حاال شد یک فرزین دیگر!

دستگاه آبمیوه گیری را بیرون آورد اول یک لیوان آب 

ت ها را شسپرتقال و لیمو گرفت و به او داد. بعد هویچ

گیری انداخت. در این فاصله و پوست کند و در آبمیوه

م داد: عزیزم من یه کاری برام پیش به آذین هم پیا

است یا زنگ بزنم مامان اومده امشب نمیام. آمین خونه

 ساجده بیاد پیشت؟

است. نگران نباش. آمین خونه "خیلی زود جوابش آمد

 "کال امروز بیرون نرفته.
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نوشت:  ا خاموش کرد و دوبارهدستگاه پر سر و صدا ر

ی افتاد بوسمت. اتفاق. میمراقب خودت باش عزیزم

 زنگ بزن بهم.

 "چشم بابایی "تا لیوان را برداشت جوابش آمد

لبخند زد و دوباره به سمت شراره رفت. شاید بهتر بود 

ماند و برای اولین امشب در کنار این زن بیمار می

ت. شاید اینگونه سرش را کنار او روی بالشت میگذاش

پرید. اینکه همیشه اش از سرش میافکار مالیخولیایی

فکرش درگیر شراره باشد خیلی بهتر بود که بخواهد به 

 صبا و کردارش فکر کند.
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جارو برقی را با خودش کشید. صدای بلندش تمام 

ی بلندش را باال داد و زیرش را خانه را گرفته بود. پرده

ازه چشمش به خیابان افتاد. به مردمی که جارو کشید. ت

ی سرشان از برف سفید کاپشن به تن داشتند و چتر رو

ی پنجره را بود. روی انگشتان پایش بلند شد و گیره

باز کرد. همین که برودت وارد شد او تنش لرزید. 

های ریز مثل پر لبخند ناخواسته مهمان لبش شد. دانه

ها به بیرون مثل بچهرقصیدند. دستش را در آسمان می

برد و چندتایی شکار کرد. ذوق زده کف دست یخ 

های کوچک را با زبانش در اش را داخل آورد و برفزده

دهانش گذاشت. از نظر او زیباترین فصل خدا همیین 

 زمستانش بود. 

ی: صدای باز و بسته شدن در آمد و متعاقبش جمله

 رو. صبا؟ خل شدی؟ ببند پنجره
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ر پرده به داخل آمد. آنا هیجان ست و از زیپنجره را ب

جارو برقی دوید. سوارش زده جیغ کشید و به سمت 

 شد و ادای رانندگی درآورد.

های پالتویش را باز مرجان خندید و همانطور که دکمه

کرد گفت: چی خورد سر آنا صبا؟ فکر کنم تو کل نه می

 کردی.ماه رو دوش مازیار بدبخت پیتکو پیتکو می

خم شد تا کاله و کاپشن آنا را در بیاورد:  ید.خند

 تربیت. بی

اش را کشید تا آنا کمی خاموش کرد و لوله جارو را

 سواری کند: مگه تو االن پارک نبودی جوجه طالیی؟

 آنا دست زد و خندید. از لذت او، صبا هم کیفور شد.

کی بشه زنگ بزنی بگی مرجان؟ میشه سر راهت  -

ری؟ بعد من حساب کار یک کیلو نخود سیاه بخ
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ه دستم بیاد که بله آقا حامد وارد عمل شدن ب

 سالمتی.

چرخید صبا همانطور که با جاروبرقی دور خودش می

چپ چپ نگاهش کرد: دلت خوشه به خدا. تو حامدو 

هاشم فقط شناسی؟ لعنتی یه جوری مثبته که بوسهنمی

اس. یه ذره نصیب پیشونیم میشه. مرد گنده انگار اخته

 حس تو وجودش نداره.

مرجان غش غش خندید: یعنی قشنگ پیداست چه 

 هالکیا! جوری

آنا بیخیال سواری شد. به سمت اتاقش دوید و داد زد: 

کجایی مو حنایی؟ صبا به آنا که دنبال عروسکش رفت 

ی جارو برقی را همانجا انداخت و روی نگاه کرد. لوله

نش مبل نشست. خم شد و هر دو دستش را پشت گرد
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قالب کرد: منم آدمم مرجان. مگه فقط مردا حس 

 جنسی دارن؟!

ان شلوار جین روی مبل نشست و عمیق نگاهش با هم

کرد. جو برای شوخی دیگر مناسب نبود. صبا بهم 

آمد. یک چیزی گفت تا حال و هوای ریخته به نظر می

او را عوض کند: حامد از اولم همین بود صبا. دنبال 

گرنه مطمئنم از لحاظ جنسی ناخنک زدن نیست. و

 سالمه.

رد: مزخرف نگو صبا از باالی چشمش به او نگاه ک

 احمق.

مرجان دوباره به خنده افتاد. موهای کوتاهش را پشت 

گوشش زد و گفت: نه از دوست پسر شانس داشتی نه 

 لنگه.اشون اونجاشون میاز شوهر. همه
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کوسن مبل را با خنده به طرفش پرت کرد: خفه شو 

 شعور.بی

مرجان همچنان در حال هر هر کردن بود: مازیار از بس 

میخورد اختالل داشت این بس هیچ کاری مشروب 

 کنه.نمی

شنوی دنبال نفر اشکش را پاک کرد: صبا از من می

 ی عهد دقیانوسو.سوم باش. ول کن این عتیقه

صبا صاف نشست و با لبخند به مرجان که حسابی 

 مدو دوست دارم. سرخوش بود نگاه کرد: حا

مرجان خندیدنش کم کم بند آمد. با طرحی از یک 

 نی بر روی صورتش گفت: عین قبل؟منح

اش گذاشت به پنجره نگاه صبا دستش را زیر چانه

 دونم. همه چیز عوض شده. کرد: نه. یعنی نمی

 همه چیز عوض شده یا تو عوض شدی؟ -
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واج کردم. گردنش به سمت او چرخید: من یه بار ازد

 االن بچه دارم. 

 حامد عوض نشده؟ -

ها ای کرد: فکر تنها آدمی که تو این سالتک خنده

 عوض نشده فقط اونه. 

مرجان پاهایش را روی میز جلویش دراز کرد: االن 

دونین که بیشتر از یه ماهه که باهمین، هیچ کدوم می

 اتون تهش چیه؟رابطه

از روی پیشانی کالفه با هر دو دست تمام موهایش را 

دونم. حامد ان. من هیچی نمیدونم مرجعقب زد: نمی
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مدام تو حرفاش به ازدواج اشاره میکنه ولی حتی یه 

 خودم با  بارم تو این مدت ازم نخواست که من آنارو

 .ببینه اونو تا ببرم

دت آنارو این سری با مرجان با اخم نگاهش کرد: خو

کنی. آنا خودت ببر. بدون اینکه باهاش هماهنگ 

 ه. تونه اونو نادیده بگیر. حامد نمیعضوی از توئه

بینه. حامد هنوزم همون کنم حامد منو نمیحس می -

 بینه.صبای هشت سال پیشو می

کمی به سکوت گذشت. هر دو به فکر رفتند. مرجان با 

ه خودت هست صبا؟ با یادآوری چیزی گفت: حواست ب

عصاتر محل موقعیتی که داری به نظرم یکم دست به 

باش. قراراتو انتخاب کن. زیاد تو عموم و جلوی چشم ن

رسه ات با حامد به کجا میدونی آیندهتو االن نمی
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منظورم اینه که یه وقت یکی نبینه از آب گل آلود ماهی 

 بگیره بعدم یک کالغ چهل کالغش کنه.

به حال و روزش: شدم شکل دخترای تازه پوزخند زد 

در که آدرنالین تو خونم جوش به بلوغ رسیده. اونق

به هیچ چیز و هیچ کس  خوره. وقتی با حامدم اصالمی

 حتی فکر هم نمیکنم.

مرجان از جایش بلند شد. به آشپزخانه رفت و از 

 همانجا آنا را صدا کرد.

 رد. صبا هم جارو برقی را جمع کرد تا به اتاق بب

ی حامدو مرجان محتاطانه پرسید: صبا مامانت قضیه

 ها!کنهوه آب روغن قاطی میبشن

های شخصی صبا به سمت اتاق رفت: زندگی و انتخاب

 . من به اون هیچ ربطی نداره
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به سمت گاز رفت و در قابلمه را برداشت تا بفهمد صبا 

چه درست کرده است: ولی به نظر من همینجوری با 

کنه رو که دستمال اشین. سری که درد نمیهم خوش ب

 بندن.نمی

غل به آشپزخانه آمد: من بچه دارم. ا به بصبا آن

تونم با همچین سبکی زندگی کنم. غیر اون نمی

اینجوری آرامش ندارم. دائم باید استرس داشته باشم 

 تونم. ؟ نمیشه؟ نمیکه اگر فالنی منو ببینه چی میشه

دونم شام را جمع کرد: نمیهای مرجان نگاهی بشقاب

کنم استرس صبا ولی هر بار به آخرش فکر می

نت تمام گیرم. دوباره یاد اون روزات میفتم که مامامی

 قد جلوی همه ایستاده بود.

آنا را روی صندلی کودکش نشاند: مسئله اینه که من 

 ی قبل نیستم.دیگه اون صبای پخمه
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وی میز مرجان سر تکان داد. دیس ماکارونی را ر

 گذاشت: من برم لباسمو عوض کنم.

. دخترک تکشید و جلویش گذاشصبا برای آنا غذا 

قاشق و چنگال را کنار گذاشت و با دست به جان 

 ها افتاد. رشته

 مرجان از اتاق بلند گفت: مامانت فردا شب میاد؟

 با غصه تایید کرد: آره متاسفانه.

شید به کمرجان همانطور که کش شلوارش را باال می

سالن برگشت: پس من فردا تو اومدی میرم 

  امون.خونه

هایشان دوغ ریخت: نه تو رو خدا. نرو. صبا در لیوان

 منو با مامانم تنها نذار.

 خواد بخورتت؟مرجان خندید: مگه می
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برای مرجان غذا کشید: حداقل تو باشی شاید کمتر بره 

 رو اعصاب من.
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شده را به سمت آنا گرفت: بیا  ی کادو پیچپونه بسته

 زنی. بابات مو نمیقربون شکل ماهت برم که با 

های پشت هم مثل خرگوش جلو آنا ذوق زده با پرش

آمد و بسته را قاپید. صبا موهایش را جمع کرد و باالی 

 سرش با کلیپس بست: آنا؟! تشکر یادت رفت.

آنا خجالت زده همانطور که با انگشتش کاغذ رنگی را 

 کرد گفت: خعلی ممنون.سوراخ می
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د: وای من به قربون تو اش زپونه نمایشی روی سینه

 سکم برم.عرو

مرجان با سینی قهوه جلو آمد و به او تعارف کرد. صبا 

ی شستش را با دندان کند و همانطور که به آنا گوشه

های کرد که چقدر محبتکرد به این فکر مینگاه می

. چقدر همه چیز مصنوعی نشیندمادرش به دلش نمی

د بازیگر است. درست شبیه یک بازی. مادرش بای

 شد نه ماما.می

آنا پک عروسک را با جیغ باال گرفت و از هیجان پا پا 

زد. مرجان سینی را روی میز گذاشت و از دیدنش به 

خنده افتاد. کمکش کرد تا عروسک مو بلوند را با آن 

مابقی متعلقاتش سشوار و شانه و کیف لوازم آرایش و 

   از جعبه بیرون بیاورد.
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دستش را روی پشتی  روی پا انداخت و پونه با لبخند پا

مبل دراز کرد. به صبا که در فکر بود نگاه کرد و گفت: 

 بخشو یادته؟همکارم فرح

 بخش؟ نه.صبا به سمت او گردن چرخاند: فرح

اش زد: بابا همون که همیشه شیفت لبی به فنجان قهوه

 ف من بود.مخال

 صبا سر تکان داد: آها. یادم اومد. خب؟

اش تا پایین اش را که بلندییف و فندقموهای صا

ی شد با دست عقب داد: تو این دورهگردنش می

کنه. چند وقت پیش حرف جدیدمون اونم شرکت می

هامون شده بود. یهو یاد تو افتاد ازم پرسید اون بچه

 زدواج نکرده؟دختر بلبل زبونت در چه حالیه؟ ا

 یتوجه به حضور مرجان گفت: تو هم همهصبا بی

 ه...زندگیه منو در کسری از ثانیه ریختی رو دایر
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خیال گفت: چیز پنهونی تو نداری از مردم! خالف که بی

 نکردی شوهرت تو تصادف مرد.

 رو به مرجان ادامه داد: بد میگم من مرجان جون؟

شان داد: مرجان خودش را مشغول بازی با آنا ن

 دونم واهلل.نمی

وقع تاییدش نکرد: ای به او رفت که مپونه چشم غره

ف تو حرف اومد و بهم گفت عکستو حاال خالصه حر

نشونش بدم. منم عکس تو و آنارو نشونش دادم. کلی 

 خوشحال شد و سالم بهت رسوند.

اش گذاشت و دستانش را روی شلوار کوتاه آبی نفتی

 باشه. خواست بلند شود: سالمت

با دست اشاره کرد: کجا پاشدی؟ هنوز حرفم تمام 

 بشین. نشده

 قرار طوری که انگار روی مبل میخ باشد نشست.بی
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دوباره لبی به فنجانش زد و سر صبر انگار که فتح 

دونم یادت بزرگی کرده باشد گفت: یه پسر داشت نمی

میاد یا نه. مهندس عمرانه. چند سال پیش یه ازدواج 

گفت حدود بخش میناموفق داشته. سنشم خوبه. فرح

ه دختر از زنش داره که با مادره و پنج ایناست. یسی

خواستگاری کرد.  کنه. تو رو واسه اون ازمزندگی می

 نظرت چیه؟

بخش گفته با آنکه از همان ابتدا که با آب و تاب از فرح

دانست ی حرفش را حدس زده بود اما نمیبود ادامه

اال بعد از تمام شدن صحبتش از سرش دود بلند چرا ح

 قصد ازدواج دارم؟!: من بهت گفتم شودمی

ریلکس بود همچنان: نیاز نبود تو بگی. خودم صالح 

 دیدم که قبول کنم همدیگرو ببینین.
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انداخت میان موهایش و خواست چنگ میدلش می

ی منی کندشان: تو چیکارهها از ریشه میمثل سلیطه

بینی؟ چرا هر بار منو تو همچین موقعیتی می که صالح

م تو اصال به من فکر کنی. خواقرار میدی؟ من نمی

جوری  ام چههمونطوری که برات مهم نیس منو بچه

کنیم چه جوری شبو روز، ازدواجمم برات روزو شب می

مهم نباشه. اینبارو برات مهم نباشه. من هر وقت که 

کنم. شه ازدواج میدلم بخواد با هر کی که عشقم بک

دارم دار. این آخرین باریه که کیساتو برای خودت نگه

خوای همین یه ذره . اگر نمیبهت هشدار میدم مامان

ینمون قطع بشه پس دست از سر من بردار. رابطه هم ب

 منو به حال خودم رها کن.
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پونه با چشم به مرجان اشاره کرد: خوب احترام منو 

پیش هفت پشت غریبه. مادرت نیستم  دارینگه می

 مهمانت که هستم!

 با اسباب بازیا گرفت و دلخور مرجان دست آنا ر

جدید راهی اتاق خواب شدند. صبا گردن کشید و 

پوزخند زد: هفت پشت غریبه تویی. اونی که بهش 

کنی االن همه کس منه. پرستار بچمه، اشاره می

رمه. االن که دوستمه، خواهرمه، مادرمه، پدرمه، شوه

رو هیچ کدومتون نیستین مرجان داره یه تنه جور همه

 کشه. می

اش را روی میز گذاشت: تو از اولم نمک به فنجان قهوه

ایم اینقدر غریب نواز نباش. حروم بودی. ما یه خانواده

 . ندازهخانواده گوشت همو بخوره استخون همو دور نمی
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بخوره؟! ها؟ چرا چرا اصال باید خانواده گوشت همو  -

 مامان؟

همین  سر تکان داد: تو اصال عاقل نیستی. از بچگیتم

م دلت خوشه بودی. سرت همیشه باد داره. االن مطمئن

به اون مردایی که دورت دم تکون میدنو موس موستو 

ان. دنبال کنن. اونا مگسای گرد شیرینیمی

کنن میرن عقب منفعتشونن. هر کدوم یه چیز ازت می

کنن. صبا؟ واقعیتو با خودت و روت نگاهم نمیدیگه ت

ای با یه بچه. اگر شوهر مردهی تکرار کن. تو یه بیوه

تو رو با ی سوار براسبی که بیادو منتظر شاهزاده

ی ات تو این شرایط قبول کنه و کول کنه ببره خونهبچه

 بخت، کور خوندی. از خواب خرگوشی بیدار شو. 
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کم دیدی. همیشه دست بغضش گرفت: تو همیشه منو 

 کم گرفتیم. من هیچ خطایی نکردم. پس اینکه یه پسر

 مجرد بیاد خواستگاریم خیلی دور از عقل نیست.

در چشمانش با دلسوزی زل زد: کبوتر با کبوتر باز با 

باز. یه پسر مجرد چه درکی از شرایط تو داره؟ چطور 

ی مردم خواد برای دخترت پدری کنه و اونو بچهمی

ه؟ تو باید با یکی ازدواج کنی که شرایطت باهاش نبین

سرت جلوش خم نباشه بابت  مساوی باشه. که همیشه

پسر مجرد بیوه بودنت بابت بچه داشتنت. تو اگر با یه 

ازدواج کنی تا آخر عمرت باید بهش کولی بدی. تو 

آدمش هستی؟ تو آدم همچین کوتاه اومدنی هستی؟ تو 

و پر قو رو تجربه کردی حاال که یه بار با مزیار زندگی ت

 تونی اینجوری ادامه بدی؟می
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اده، دستانش را در هم مچاله به راه افت خسته از بحث

کرد تا اتمام حجت کند: من اصال قصد ازدواج ندارم. 

همه قرار نیست حتما ازدواج کنن. منم مثل هزاران زنی 

خوام مجرد مونن میکه به شوهرشون وفادار می

   بمونم...

 جایش بلند شد: با من لج کردی، با خودت نکن.  از

ن او ذاشت و به پالتو پوشیداش گدستش را زیر چانه

ای از سکوت چشم دوخت. مرجان که لحظه

شان گمان کرده بود آتش بس شده از اتاقش ناگهانی

بیرون آمد. با دیدن حاضر شدن پونه با تعجب گفت: 

 کجا پونه جون؟ هنوز که شام نخوردین؟!

نه شالش را برداشت و به سر کرد: ممنون عزیزم. پو

ط با این دوست کله شقت صرف شد به لطف صبا. فق

ش حرف بزن. ظاهرا گوشاش فقط به روی تو بازه. به
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بگو من قرار گذاشتم با فرح بخش. برای آخر هفته 

میان. بگو همیشه دیدن بهتر از ندیدنه. قرار نیس 

و پاش افتاده همونجا عقدشون کنیم که اینجور دست 

ای دلم دیدن به لرزیدن. منم مادرم. مثل هر مادر دیگه

 خواد. وشبختیه بچمو میخ

ی پاهایش در صندل نگاه های ژلیش شدهصبا ناخن

خواد. پز اینکه هر جا نشستی حرف کرد: تو دلت پز می

اتو بدی جلو بگی هاتون شد سرتو باال بگیری سینهبچه

دار. دختر یه کارخونهی سرهنگ مولویه عروسم نوه

ه هاست. نمایندگی بدیعیو کبگی دخترم عروس بدیعی

میشناسین؟ منتها االن بعد مردن مازیار نمایندگی انگار 

ه اسمو رسم خفن دیگه تنگش بذاری که کمه، باید ی

حساب کار دست دوستات بیاد که دخترت بعد مرگ 

دارش االن باز شده زن فالن اون شوهر دبدبه و کبکبه

 سَک.کَ
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پونه کیفش را برداشت و همانطور که به سمت در 

 ت: نرود میخ آهنین در سنگ.رفت زیر لب گفمی

مرجان باز تعارف کرد: اینجوری که بد شد پونه جون. 

 ننشسته داری میری!

های ساق بلندش را پوشید: به احترام موی پوتین

سفیدم بلند شدم. مرجان جون تو باهاش حرف بزن. 

 تونی. و میراضیش کن. ت

مرجان سر تکان داد و او رفت. در را پشت سرش 

به داخل برگشت با تعجب به صبا نگاه بست و وقتی 

د؟ اینجارو کرده بودین میدون کرد: این چه وضعی بو

خوری به من جنگ! تو که صدتای مادرتو حریفی گه می

 ذاری.میگی بمون منو تو این شرایط چرت می
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وی مبل دراز کشید. پوزخند هایش را درآورد و رصندل

ا االن رو زد: احترام موی سفید. کدوم موی سفید؟ ما ت

 سر تو یه خالشم ندیدیم.

زد ولی صبا. مرجان آن طرف نشست: حرفای بدی نمی

 اش منطقی بود.همه

ساعدش را روی چشمانش گذاشت: مادر من استاد 

 بازی با لغاته. تو که نباید گول بخوری.

اش برای این بود که آبروش دونم اینا همهمی -

جلوی دوستش نره و قراری که گذاشت بهم 

ره. ولی کلیت حرفاش درست بود. تمام مدت نخو

ی حامد د قیافهزکه اون از پسر مجرد حرف می

 جلوی چشم من بود.
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دستش را پایین آورد و به او خیره شد: حامد منو 

دوست داره. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو 

 تونه آنارو قبول نکنه...اون نمیبکنی. 
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 . وقتی جواب داد و صدایتلفن روی میزش زنگ خورد

فرزین در گوشش نشست تعجب کرد: سالم. خانم 

سلطانی واتساپتو چک کن. لیست جدید فروش 

 خودروسازیو برات فرستادم. 

ای نگاه کرد. خیلی وقت از بغل چشم به دیوار شیشه

را عقب کشیده بود. آنقدر که  بود که فرزین خودش

شد. رفت و هایشان هم کمتر دیده میحتی در دورهمی

آمدش به اتاق او که به صفر رسید. صبا تمام این 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

نوشت. ها را به پای شرایط خاصشان میدوری کردن

مطمئن بود جایی حرفی به میان آمده که فرزین این 

 همه ناگهان دور شد!

 ت داشتیم؟کنم. افزایش قیماالن چک می -

اش در گوشش نشست: اینم سواله آخه؟! صدای خنده

همیشه داریم دختر خوب. اینجا هیچی در افزایشو که 

 بره.حالت ثبات به سر نمی

انگشتانش را الی موهای جلوی سرش فرو برد: 

هامونو تصحیح کنم قیمتدرسته. لیستو چک می

 کنم. می

تاپ ی واتساپ را روی لپتماس که قطع شد صفحه

باز کرد. فرزین جوری نشسته بود که او هیچ دیدی 

ا از الی موهایش بیرون کشید بهش نداشت. دستش ر
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تاپ به و انگشتش را روی قسمت قسمت لمس لپ

 حرکت درآورد. 

ای به در اتاق خورد و قبل آنکه او جواب دهد تقه

به داخل سرک کشید: خانوم متعاقبش باز شد و مهرانه 

 مهندس اجازه؟

خندید. برایش سر تکان داد: بیا تو. بیا تو. تو و اون 

کنه رو پنبه ی موحدی رشته میمهدی هر چی که آقا

 کنین.می

خندید و وارد شد. همان اول به سمت چپ چرخید. 

پاهایش را بهم زد و سالم نظامی رو به شیشه داد. صبا 

 ی کارش پرداخت.و به ادامه به دلقک بازی او خندید

مهرانه مقابلش روی مبل وا رفت: چه خبرا؟ چند وقته 

 نیستی کم پیدایی! خبریه؟
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تاپ ببیند: من هستم. او را از باالی لپست تا صاف نش

 ریزین دور هم جمع بشیم.شماها برنامه نمی

فرزین خودشو چس کرده و اال ما که همیشه  -

رخ، اون زرد هستیم. تا اسم دورهمیو میاره ف

کنه. حاال با هزار مکافات برای پنجشنبه شب می

ی مهدی جمع میشیم راضیش کردیم. احتماال خونه

 .داری مهمان از میره  دجور داره قسر دراونم ب

صبا نگاهش را دزدید و باز به کارش مشغول شد. 

لیست را پرینت گرفت و همانطور که خم شده بود تا 

هرانه با شک پرسید: میای برگه را از چاپگر بگیرد م

 دیگه؟

برگه را روی میزش گذاشت و ماژیک هایالیت صورتی 

بتونم. احتماال مهمان را برداشت: نه عزیزم. فکر نکنم 

 رسم که بیام.دارم نمی
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مهرانه با تعجب نگاهش کرد: یعنی چی؟ تو از کی تا 

دار شدی! بگو خب یه شب دیگه حاال اینقدر مهمان

 بیان.

ی سرش گذاشت و موهایش را داخل شالش را رو

 تونم عزیزم. فرستاد: نمی

مهرانه نگاهی به سمت چپش انداخت. به فرزین که 

کرد که هایش بود و طوری وانمود میبرگهسرش در 

غ است نگاه کرد. دوباره به صبا و سرش حسابی شلو

 بعد مردد پرسید: بین تو فرزین حرفی شده؟!

 ش کرد: یعنی چی؟!صبا با ابروهایی در هم تماشای

با هم حرفتون شده؟ خیلی تابلوئه که یه مشکلی  -

. چند وقته فرزین هر جا تو هستی دارین باهم

اد. االنم که گفتم اون قبول کرده پنجشنبه بیاد نمی

 تو میگی نمیام...
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تاپ را بست. برای آنکه بیشتر سوءتفاهم پیش لپ

ر نیاید گفت: چی میگی برای خودمت مهرانه؟ من چیکا

به کار آقای موحدی دارم آخه؟! پنجشنبه قراره برام 

 خواستگار بیاد.

پیدا کند  حرکت ماند. تا خودش رامهرانه چند لحظه بی

اش را کوتاه و پسرانهطول کشید. بعد لبخند زد. موهای 

بیشتر زیر مقنعه فرو برد و گفت: مبارکه. به سالمتی. 

 اراحت نشو.ببخشید واقعا در جریان نبودم. تو رو خدا ن

سر تکان داد: نه بابا. ناراحت چی؟ البته فقط به جهت 

 آشنایی هست. اصال جدی نیست. 

ی ر رفت و لحظهلند شد. به سمت دمهرانه از جایش ب

شیم که تو ازدواج کنی. آخر گفت: ما همه خوشحال می

اینو از ته قلبم گفتم. جای مازیار پیش ما تا ابد خالیه. 

 دوباره کنار تو بشینه برای ما قابل احترامه.ولی هر کی 
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لبخند و دستش را زیر چانه گذاشت. با لذت به صورت 

ه نگاه کرد: خیلی خوشحالم ساده و بدون آرایش مهران

واج که دوستای خوبی مثل شما دارم. اما فعال قصد ازد

 ای که مامانم کنده گیر کردم. ندارم. فقط تو چاله

خواد. آدمیزاد همدم میتنهایی سر کردن سخته.  -

 دختر خوبی باش به حرفای مادرت فکر کن.
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به بعد از رفتن مهرانه از اتاقش ذهنش ناخوداگاه 

ید به او کرد. باسمت حامد رفت. باید با او صحبت می

زد. حامد باید امروز تکلیف او و خودش را زنگ می

 کرد. روشن می
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ود. پارک سر حامد از محل قرارشان تعجب کرده ب

پوشیده خیلی انگار خیلی به مذاقش خوش نیامده بود. 

مثل تمام این مدت زودتر از صبا رسیده بود و به 

کرد. نزدیکش که شد سر اش نگاه میساعت مچی

 حال و قبراق گفت: سالم. احوال آقای منضبط.

حامد میان هیاهوی کودکان خردسال به سمت صبا 

اد دوام نیاورد وقتی چرخید. اما لبخند روی لبش زی

نگاهش به دخترکی افتاد که دست در دست مادرش با 

 اش بود. آن چشمان درشت عسلی، خیره

 ازم.این آنا دختر ن -

حامد توجهی به شوخی او نکرد. چشمش فقط دختری 

 دید که شباهتی به صبا نداشت!را می

خوای صبا به پشت آنا فشار کمی وارد کرد: عزیزم نمی

 کنی؟سالم 
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ی پالتوی او را گرفت و نیمی از تنش را پشت آنا گوشه

خوام بازی صبا قایم کرد و آرام و زیر لبی گفت: می

 کنم. درامپولی...

ی دستش را گرفت و با قلبی که از نگاه رنگ باخته

حامد شکسته بود با خودش به سمت تشک بازی 

 ترامپولین برد. 

برگشت.  آنا که داخل محوطه رفت صبا کنار حامد

چشمش به بازی بچه بود اما حواسش شش دنگ به 

کردم برخورد گرمتری حامد: سوپرایزم کردی. فکر می

 ازت ببینم.

و دستش را در جیبش و چرخید. هر دحامد به سمت ا

گذاشت و نفس عمیقی کشید: منم انتظار همچین 

 سوپرایزی رو بدون هماهنگی نداشتم!
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ی کرد: دیدن بچه های آنا نگاهپوزخند زد و به پرش

من، کسی که از من جدا نیستو بخشی از وجودمه نیاز 

 به برنامه ریزی قبلی نداره.

خیره شد: جای  جلوی دیدش را گرفت و در چشمانش

همین اینقدر راحت برام نسخه من نیستی. برای 

ی یه دونی دیدن بچهپیچیو به خوردم میدی. نمیمی

دونی ور باشه. نمیتونه چقدر زجر آمرد دیگه کنارت می

 چون جای من نیستی.

جای تو نیستم ولی مطمئن باش که تو یه جای  -

دی ی دیدتو تغییر ببهترم نیستم. تو هم اگر زاویه

کنی، ی یه مرد دیگه نگاه نمیبه آنا به چشم بچه

ای اگر ذره ی منه. یه تیکه از وجودم. پساون بچه

نا من برات عزیزم اون هم باید باشه چون منو آ

 بهم وصلیم.
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ی او نگاه کرد و دلش به چشمان و ابروهای کشیده

شد اگر ضعف رفت: خیلی از مشکالتمون حل می

ه مادرت جواب رد داد بهم تونستم همون موقع کمی

ام بندازمت رو دوشمو با خودم ببرمت. در جواب همه

خوشبختش  فهمین! اون روزی کهگفتم االن نمیمی

بردمت که االن تو ید میشین. باکردم متوجه می

 همچین موقعیتی نباشم. 

ی او اش را در وسط سینهپوزخند زد و انگشت اشاره

ام بگذره تو ال دیگهپشت هم فشار داد: تو اگر صد س

همین وضعیتی حامد؛ تو اینقدر تو رویاهات گیر کردی 

خوای به خودت بخوایو ببینی دور و برت چه که تا ب

ا زندگیم چند چندم مادرم خبره و من کجامو االن ب

کیس بعدیو انتخاب کرده و گذاشته رو میز. حاال بشینو 

 به این بازیو ریاضیت ادامه بده. فقط بهت دوستانه

 هشدار میدم که پنجشنبه قراره برام خواستگار بیاد.
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آنا جلوی ورودی توری ایستاد و صبا را صدا کرد. حامد 

پا تند را در بهت خودش تنها گذاشت و به دخترش 

کرد تا او را برای بازی بعد آماده کند. در این میان حامد 

امروز  "اولین سوالی که برایش پیش آمده بود این بود

  "اس؟!چند شنبه

های گردون شده بود و با ذوق دست آنا سوار اسب

زد. صبا با لبخندی که پشتش هیچ شادی نخوابیده می

 گشت. بود همراهش می

به دخترک با موهای بور چشم  حامد کنارش ایستاد.

دوخت. دختری که ذوق زده شعری را با کلمات ناقص 

 توانست برای او پدر شود؟زد. میخواند و دست میمی

ی او از توانست فراموش کند که تخم و ترکهمی

 کیست؟!
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ها کم شد. توقف کامل که کردند قبل سرعت اسب

و اینکه صبا آغوشش را برای دخترک باز کند او جل

 رفت. آنا را بغل گرفت و پایین آورد. 

آنا خجالت زده سرش را به سمت صبا چرخاند و از 

 ش داد.های کوچکش را نشان مادرهمان باال دندان
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. کرد تماشا را دو آن پشت از. بود ترعقب کمی صبا 

 . شد برداشته قلبش روی از بزرگ سنگینی یک

دست دراز کرد.  حامد کمی جلوتر ایستاد. به سمتش

صبا قدم تند کرد و دستش را دست او گذاشت. از 

هایی که با شوق در پی سوار شدن بر روی میان بچه

بودند گذشتند. آنا با دیدن ی جدید یک وسیله
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رفتند و های هواپیمایی که با موزیک در هوا میماهی

. در آمدند هیجان زده شددوباره به آرامی به زمین می

 دش را تکان داد: مامان اون. مامان اون...بغل حامد خو

صبا از حرکات او به ختده افتاد: باشه عزیزم. صبر کن 

 بایسته بعد سوارت میشی. 

را سوار کرد. کمربندش را بست و بعد  ودش اوحامد خ

در کنار صبا عقب ایستاد. صبا دست به سینه به نیم رخ 

 او خیره شد.

 چیه؟ -

نشد: چی شد؟ یهویی کرد ناراحت ازینکه نگاهش نمی

ی مردم نیست با خودت یه دل شدی؟ دیگه آنا بچه

 برات؟!
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اش کرد: یه دل نشدم. دارم سعی نیم نگاهی روانه

اون چیزی که تو دوستش داریو دوست داشته  کنممی

 باشم.

جایی بود سر تکان داد. به سمت آنا نگاه کرد. انتظار بی

ساله را یک شبه تواند راه صد که فکر کرد حامد می

 بپیماید.

بعد از اینکه آنا حسابی خسته شد و توانست دل بکند 

به رستوران رفتند. دور هم شبیه یک خانواده نشستند 

ی خالی در ربط بودند. انگار آن حفرهمال بهم بیاما کا

توانست یا ته دل صبا پر شدنی نبود! حامد نمی

ن خیلی از آنکه باید نزدیک شود و ایخواست بیشنمی

 بد بود... 

در ماشین وقتی که آنا در آغوش صبا به خواب رفته بود 

حامد نگاهی به او انداخت. برای گفتن و نگفتن 
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ود. اما باالخره به حرف آمد: امروز هایش مردد بحرف

 شنبه بود؟سه

 با تعجب به طرفش برگشت: امروز؟ آره. چطور مگه؟

و برد: ای میان موهای مشکی و خوش حالتش فرپنجه

 یعنی دو شب دیگه قراره برات خواستگار بیاد؟

 ی منظور او شده بود سر تکان داد.صبا که تازه متوجه

 کیه طرف؟  -

ز حالت آویزان کشید تا سر آنا ا دست راستش را باال

خوام شناسم. قضیه جدی نیست. فقط میدر بیاید: نمی

 مامانم ول کنه.

ه برام ای کرد: چقدر این جملی مسخرهتک خنده

آشناست. قضیه جدی نیست. دقیقا عین مراسم شیش 

سال پیش. قضیه جدی نبود ولی تو از فرداش رفتی 

 دنبال تدارکات عروسیت. 
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 ری گذشته: نبش قبر نکن. از یادآو ناراحت شد

ای بیرون داد و راهنما زد. بهتر بود مابقی راه فوت کالفه

گذشت. اینگونه کمتر بهم آزار به سکوت می

 رساندند. می

وقتی جلوی آپارتمانشان ترمز کرد زیر لب تشکر کرد: 

ممنون که ماشینتو نیاوردی. خوشم نمیاد وقتی باهمیم 

 جدا بیایو جدا بری.

حالت آنا های کم پشت و بیهای بسته و مژهبه پلک

 دونم.نگاه کرد: می

قبل اینکه دستش به دستگیره برسد حامد فوری گفت: 

 صبر کن. 

پیاده شد. دخترک را از او گرفت و جلوتر از او از ماشین 

به سمت در آپارتمانشان رفت. در آسانسور باهم سوار 

ومنی در واحد شدند و جلوی واحدش ایستادند. خانم م
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ی درون ی زبالهروبه رو را باز کرد و همراه با کیسه

 دستش به آن دو خوب نگاه کرد. 

صبا با صورتی که حتی طرح یک لبخند هم نداشت 

جدی سالم کرد. خانم مومنی جوابش را داد و همانطور 

 رفت پوف بلندی کشید. که به سمت آسانسور می

ای اه دوستانهحامد با تعجب به زنی که به صبا نگ

زنگ در را زد و آنا را از او  نداشت خیره شد. صبا

 گرفت: میای تو؟

آسانسور گرفت: نه عزیزم. دیر  یچشم از در بسته

 وقته. میرم.
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مرجان در را باز کرد و با دیدن حامد ابروهایش باال 

 رفت: ئه وا! نه چک زدیم نه چونه دوماد اومد به خونه!

 : چطوری تو فلفلی؟مرجان خندید حامد با دیدن

کنار رفت تا صبا آنا را به داخل ببرد: غلط کردی. من 

 کنم موهام از موهای تو هم بهتر شده.میاالن کراتین 

صبا، آنا را روی تخت خواباند و پالتویش را در آورد. 

کرد شنید که به حامد تعارف میصدای مرجان را می

اش به سالن انگیهای خداخل بیاید. وقتی با لباس

برگشت مرجان هم در را بسته بود و حامد را راهی 

 کرده بود.

حدسیات مامانت درست از آب چیه؟ پنچری؟  -

 درومد؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

روی مبل نشست و به او نگاه کرد که با بلوز و شلوار 

اش مقابلش بود: شاید باید از قبل گرمکن طوسی

 خوام ببرمش با خودم. گفتم که میبهش می

ت و پا روی پا انداخت: االن کاناپه نشسروی اولین 

 مشکل کجاست؟

دونم. کالفه روی ران پاهایش دست کشید: نمی

کنم احساس بدی دارم. یه جوریم اصال. کال حس می

اشتباه کردم که این رابطه رو ادامه دادم. حامد یه 

مدلیه. هیچی مثل قبل نیست مرجان. من هنوزم 

قبلو تو خودم  دوسش دارم ولی واقعا دیگه اون عطش

زنه. کنم. حامد مدام تو گذشته دست و پا میحس نمی

دیدی وقتی آنارو دید چه و میامروز واقعا باید بودی

 حالی شد! 
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های دردناکش را با نفسش را یکجا بیرون داد. شقیقه

خواد همه چی برگرده به چند دست ماساژ داد: دلم می

ام یه ماه پیش. من االن تو شرایطی نیستم که بخو

هام اضافه کنم. من اشتباه کردم دغدغه به دغدغه

 مرجان.

نگریست: رفتار حامد  ی مستاصلش با اخمبه قیافه

طبیعیه صبا. تو زیادی ازش تو ذهنت بت ساخته بودی. 

کامال با عقل جور در میاد وقتی یه آدم این همه سال 

ای گیر کرده ازت دور بوده و تو تمام این مدت تو نقطه

رین تصویرو ازت دیده. وقتی که تو هنوز مجرد که آخ

ره کم کم بودی. وقتی که هنوز مادر نبودی. خب حاال دا

با توی جدید آشنا میشه بعد تو یهو آنا رو مثل یه 

خرگوش از تو کالهت در میاری جلوش، انتظار داری که 

 هیجان زده بشه برات کف بزنه؟ 
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طبیعیه. هر دو پایش را روی زمین گذاشت: حال تو هم 

ی یه سر و کله یه دفعه بعد اون همه سختیو مکافات

ای که دورت زون پیلهعشق قدیمی پیدا شد که تو رو ا

. خب حاال هر چی که جلوتر میری کشیده بودی در آورد

تر میشی. مشکالتت با این آدم جدید داری واقع بین

بیشتر به چشمت میاد. پس این پریشون حالیو این تو 

تنا طبیعیه. االن تو فقط نیاز به این دلت رخت شس

داری که با خودت یه دل بشی. به خودت چند روز 

احت بده. بشین با خودت فکر کن ببین چقدر استر

خوای. اونقدر دوستش داری که با این خاطر حامدو می

 همه اختالف بتونی تا آخر باهاش بمونی یا نه؟

ه ناخنش را از الی دندانش بیرون کشید: منظورت چ

 اختالفیه؟
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صبا االن بین تو و حامد یه دنیا سد درست شده!  -

دری اون همچنان ای اون مجرده. تو ماتو بیوه

یالقوزه. تو برا خودت تقریبا یه مدیری اون یه 

جوجه استاد حق التدریسه. تو پوالتو جمع کنی 

تونی صدتای حامدو بخری آزاد کنی اون هنوز می

تو فقط کافیه  داره قسط ماشین زیر پاشو میده.

ی مساوی مادرت حامدو ببینه تا هممونو به دو نیمه

 جر بده.

شد از که هر لحظه شدیدتر میبا حس سر دردی 

جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت. به دنبال مسکن با 

 ذهنی خراب در کانتر را باز کرد.

 بهش گفتی پنجشنبه میان خواستگاریت؟ -

ه سمت یخچال مسکن مورد نظرش را بیرون کشید و ب

 رفت: گفتم. 
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 از جایش بلند شد: خب؟ چی گفت؟ نظرش چی بود؟

کرد و قرص را بیرون آورد.  زرورق قرص را پاره

لیوانش را از آب پر کرد و شانه باال انداخت: برگشت به 

قبل. به خواستگاری مازیار. حامد دنبال مقصره. اومده 

ش انگار که فقط هی به من گوشزد کنه من بودم که ول

کردم. یادش رفته چطور با یه حرف مامانم به رگ 

دم کرغرورش بر خورد. یادش رفت التماسش می

برم جایی که احترامشونو گفت من مادرو پدرمو نمیمی

 دارن. یادش رفته اینارو مرجان. نگه نمی

مرجان به قرص خوردن با حرص او نگاه کرد. سرش 

مه پیدا نکند را با تاسف تکان داد و برای آنکه بحث ادا

 و به او بیشتر فشار نیاید به حمام رفت.
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دستش را روی بدن ظریف و کنار آنا دراز کشید و 

کوچکش قرار داد. صدای شرشر آب حمام هنوز 

زدند و سر درد به هایش نبض میآمد. شقیقهمی

 هایش هم پاتک زد. چشم

به اش زیر بالشت دوبار ویبره خورد. غلت زد و گوشی

بغل چرخید. ساعت یازده شب بود. در این ساعت 

های تبلیغاتی افتاد. مگر پیامکعموال کسی یاد او نمیم

 مخابرات. 

قفل صفحه را باز کرد. دو پیام از حامد برایش آمده 

 "ی واتساپ شد و پیام را خواندبود. وارد صفحه

 "بیداری؟

که مطمئن بود حاال برای او تیک آبی خورده و این یعنی 

ظی باهات خداحاف "او بیدار است. پیام دوم را خواند
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ی دوباره میای. یکم ذارکردم آنا رو مینکردم. فکر می

 نشد ازت خبری دیدم. بیای تا زدم  با مرجان حرف

 "رفتم

دست چپش را زیر صورتش گذاشت و برایش تایپ 

 کرد: بیدارم. 

 فوری جوابش آمد: از دستم ناراحتی؟

د باید بهتر بود که بخاطر آورد. شای های مرجان راحرف

 دونم از دستبه حامد حق بدهد: نه. ناراحتم ولی نمی

کی. از دست تو، خودم یا مامانم یا مازیار که مرد و منو 

تو این شرایط گذاشت... من نباید اینقدر ناگهانی تو 

 کردم. اشتباه کردم.رو با آنا آشنا می

کمی بعد در  جوابی نیامد. صدای آب حمام قطع شد.

 فت: صبا؟ خوابی؟باز شد و مرجان آرام گ

 ببیند: بیدارم.برنگشت به پشت سر تا او را 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 چقدر زود دراز کشیدی! سرت بهتر نشد؟ -

 خودی بغض کرد. حال احساسش بدجور خراب بود. بی

اش را مقابل گوشی در دستش ویبره خورد. صفحه

ببخشید منو بابت رفتارم. صبا تو  "چشمانش گرفت

 "همه چیز منی. همه چیز. عاشقتم...

مده؟ پوش ایستاد: کیه؟ حای تنباالی سرش با حوله

 کنه؟داره منت کشی می

جواب حامد را نداد. گوشی را روی پاتختی گذاشت و 

به پشت دراز کشید. ساعدش را روی پیشانی گذاشت 

و به مرجان چشم دوخت: سرما نخوری؟ لباس بپوش 

 .بیام موهاتو خشک کنم

کنارش نشست: جوون. بگردم دورت من که اینقدر به 

. ام میگیرمت جیگرفکرمی. کون لق حامد. من خودم می

 کنیم. آنا رو هم باهم بزرگ می
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با مشت به بازوی او کوبید: برو گمشو اونور انتر. 

 چندشم شد.

خندید و از جایش بلند شد: از اولم جنس شناس 

 اضالب خالی کن.نبودی. قدر زر زرگر شناسد قدر اَن ف

 

پنجشنبه را مرخصی گرفت. آنقدر بهم ریخته بود که 

ردن نداشت. فقط به صبوری زنگ زد و ی کار کحوصله

کرد رفتنش را اطالع داد. پونه در آشپزخانه قهوه دم می

 های روی میز وسط را. و مرجان شمع

عودم خریدم. مرجان جون قربون دستت عزیزم  -

 اونارو هم روشن کن.

وی مبل با اخم نشسته بود و موهای آنا را یکه ردرحال

عود متنفرم. حالمم  کرد گفت: نه. من از بوینوازش می

 کنه. روشن نکنین.بد می
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مرجان فندک به دست نگاهی به پونه انداخت و 

های خمش را صاف کرد و آرام گفت: این چه شانه

 ایه؟ پاشو برو حاضر شو میان االن.ریختو قیافه

 رو.بده من آنا

آنا را مرجان گرفت و او به ناچار به اتاق رفت تا حاضر 

ویی را پوشید. موهایش را باز شود. کت و شلوار لیم

گذاشت و پایینش را فر انداخت. پشت خط چشم 

اش یک خط با خط چشم پاستلی زرد کشید. مشکی

یک رژ کم رنگ صورتی به لبش زد و بیرون رفت. 

کشید: عروس چقدر مرجان آنا به بغل با دیدنش سوت 

 قشنگه؛ ایشاهلل مبارکش باد...

آمد: کاش اون عودو پونه با ذوق از آشپزخانه بیرون 

 کرد.کردیم. چشم بدو انرژی منفیو دور میروشن می
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صبا به آشپزخانه رفت تا برای خودش آب بریزد: شدم 

مترسک سر جالیز. عین عروسک خیمه شب بازی 

 داری حرکتم میدی.

خرجش کرد: نگو  رفت و مهربانیپونه به سمتش 

 خوام.میاینجوری عزیزم. من فقط خوشبختیتو 

لیوان آبش را سر کشید. همان لحظه آیفون به صدا 

 درآمد. مرجان هول کرد و گفت: اومدن که!
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صبا لیوان را پایین آورد و به ساعت نگاه کرد. تازه 

د هفت و نیم بود. با تعجب پرسید: چرا اینقدر زو

 اومدن؟

 مرجان به سمت آیفون رفت: برای بردنت عجله دارن.
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خندید به مانیتور نگاه کرد. با دیدن افرا ور که میهمانط

ی او اجازهو مهشید ابروهایش در هم رفت. آنا بی

 گوشی را برداشت: الو؟

 ذوق زده جیغ کشید: دایی. دایی.

مرجان او را پایین گذاشت و شاسی را فشار داد. اگر 

پیچاند ی خودش بود حتما گوشش را محکم میا بچهآن

 این حرکتش.  بخاطر

ی صبا قدم تند کرد به طرف سالن. با دیدن باد خوابیده

 مرجان رو به پونه پرسید: تو به افرا گفتی بیاد؟

پونه حق به جانب جواب داد: برادر بزرگترته! جای 

 کس و کاری؟پدرته. نگم بیاد؟ مگه بی

پونه به همراه آنا در  دا به اتاق رفت.سر و صمرجان بی

ورودی را باز کرد و در انتظار پسرش ایستاد. صبا به 
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دنبال مرجان رفت و به او که از پنجره به خیابان نگاه 

 دونستم.کرد نگاه کرد: به خدا نمیمی

 کنی؟نجا چیکار میلبخند زد و به سمت او چرخید: تو ای

ی او شانه دستش را در تاریکی دراز کرد و روی

 کنی؟ار میگذاشت: خودت اینجا چیک

با چشم به بیرون اشاره کرد: مهشید همراشه. نیام 

 بیرون بهتره.

اش را خفیف فشار داد: ضعف داری اخم کرد و شانه

مگه؟ چیزی بینتونه مگه؟ مهشید تو رو نبینه که چی 

 بشه؟

آمد. مرجان لب گزید و پرسی از بیرون میوالصدای اح

 خوام براش بد بشه. ز اتاق نگاه کرد: نمیبه در با

 وقت هیچی بد نمیشه. ی او را کشید: برا افرا هیچگونه
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صبا از اتاق بیرون رفت و اجازه داد مرجان کمی با 

خودش تنها باشد تا تصمیمی درست بگیرد. با دیدن 

شان ابرو باال داد: پس نیکان افرا و مهشید بدون بچه

 کو؟

مد هی با آنا گفتم نیاریمش. میو مهشید لبخند زد: من

شد. مراسم چرخیدن آبروریزی میدور هم می

 نیست. خواستگاری جای بچه

به افرا دست داد: چه آبروریزی آخه؟ خواستگار من 

 باید تمامو کمال با وضعیت زندگی من آشنا بشه.

 بی؟افرا دستش را فشرد: خو

 چشم غره رفت: از احوال پرسیای تو!

ه گردنش داد و نشست و تابی بپونه روی مبل 

موهایش را یک طرف ریخت: حاال صبا جان تو 

خواد همین شب اول انگشت تو چشم مردم کنی. نمی
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خودشون عقل دارن چشم دارن گوش دارن. هر چی 

 بینن. دیدنیو شنیدنی باشه بهتر از منو تو می

 سالم.  -

با شنیدن صدای مرجان به عقب چرخیدند. همه 

ه به افرا نگاه کرد. افرا زیر لب سالم مهشید ناخوداگا

های استیل رفت و پشت به جمع مبلکرد و به سمت 

خواست موضع زنانه نشست. انگار با این کار می

خودش را نشان دهد. مهشید نگاهی به سر تا پای 

لخت مرجان انداخت. با آن شومیز سفید و موهای 

 مشکی و پوستی تیره بانمک بود. برایش سر تکان داد

 و به همان قسمتی رفت که افرا رفته بود.

مرجان به آشپزخانه رفت. دو فنجان قهوه ریخت و در 

سینی گذاشت. صبا سر رسید و سینی را از او گرفت: 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

تو کجا؟ مگه خدمتکاری به همه سرویس میدی؟ برو 

 کنی.چیکار میبشین جلوشون آینه دق شو. اینجا 

ل اینکارم شور منو ببرن که ددردناک خندید: مرده

 ندارم. 

اش را مچاله کرد و زیر لب فحش پدر مادر داری قیافه

 نثار او کرد. 

نیم ساعت بعد زمانیکه خواستگارها آمدند بعد از 

پذیرایی که صبا و مرجان کردند دور هم نشستند. صبا 

. مرد کم مویی به داماد بدون رودربایستی خیره شد

ش انگار بود. صورتش اصالح شده بود و در فنجان

 کند. گشت که دل نمیدنبال فال می

گرفتند. دادند و قلوه میخانم فرح بخش با پونه دل می

زدند. آنا در افرا هم با پدر داماد هر از گاهی حرف می

شد و از خورد و هر چند لحظه خم میآغوشش وول می
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داشت. دور لبش ای برمیرف دانههای درون ظشکالت

د لک سیاه هم روی لباسش کاکائویی شده بود. چن

 افتاده بود. 

بخش ناگهان گفت: صبا جون؟ حاال که همه خانم فرح

خواین شمام با فرزادجان سرشون گرم حرف زدنه می

برین صحبتاتونو بکنین سنگاتونو وا بکنین. اگر ایشاهلل 

 ادامه پیدا کنه.به دل هم نشستین این ارتباط 

اد. مرجان که صبا از داخل لپش را با دندان فشار د

خی به پهلویش فرو کرد. صبا کنارش بود با انگشت سی

به سختی همراه با آنا بلند شد. پونه به افرا اشاره کرد و 

 دارم.او فوری گفت: صبا جان آنارو بده من نگه می

بخواد صبا تیز نگاهش کرد: الزم نیست. اگر خودش 

 میاد بیرون.
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ق خانه رفتند. فرزاد روی همراه با فرزاد به تنها اتا

ت نشست و او روی صندلی میز آرایش. آنا هم در تخ

 هایش مشغول بود.تختش با عروسک

فرزاد به آنا با لبخندی خیره بود: من یه دختر دارم. ده 

 سالشه.

عکس او صبا به او با دقت نگاه کرد. به آرامشی که بر

 داشت. 

 کنم دلیلتون برای اینکه نخواستین منوحس می -

نتی ی اینکه همه چی سبیرون ببینین و به بهونه

برگذار بشه این بود که من از نزدیک زندگیتونو 

ببینم. االنم دخترتونو آوردین تو اتاق که بهم بگین 

 در هر حالی اولویتتون دخترتون هست. درسته؟
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ه کت و شلوار او نگاه کرد: صبا نفس عمیقی کشید و ب

 تونم بدونم؟علت طالقتونو می

شد سر تکان داد: عدم همان لبخندی که محو نمی اب

 تفاهم. 

 خیلی جواب کلی بود. -

در چشمانش زل زد: برای کسی که خودش حاضر 

نیست به هیچ سوالی جواب بده به نظرم جواب خوبی 

 میاد.

عدم  تونم علتاینبار او سر تکان داد: حاال می

 تفاهمتونو بفهمم. 

الق من جزئی از فرزاد باز نگاهی به آنا انداخت: ط

 ی منه. گذشته
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ی شما باهاتون همراهه. درسته، ولی گذشته -

نبوسیدین بذارینش باال طاقچه. با وجود یه دختر 

 ده ساله شما همیشه به گذشته وصل هستین.

دست به سینه شد و لبخندش بیشتر عمق گرفت: به 

 رتون روبه روی من نشستین؟ زور ماد

 سر تکان داد: قطعا.

د: پس دیگه حرفی باقی ایش بلند شفرزاد از ج

اتون من بازم میگم عدم تفاهم مونه. بااجازهنمی

 ی شناخت بیشترو نداد.اجازه

ای صبا هم از جایش بلند شد. بر عکس او هیچ عالقه

به لبخند زدن نداشت: دلیل محکمه پسندی نیست ولی 

 دم دستی چرا. 

 صبا.فرزاد اینبار بلند خندید: به امید دیدار خانوم 
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بعد از رفتن خواستگارها پونه خانه را به توپ بست. از 

ها و سر تا پای صبا را به حرف بست. مرجان فنجان

کرد و مهشید زیر های دست خورده را جمع میقاببش

نظرش داشت. افرا هم کتش را در آورده بود و آنا را 

 جلوی پنجره نگه داشته بود. 

ای رو م فرو خوردهزنگ واحد به صدا درآمد. افرا با خش

اینقدر هوار هوار راه انداختی که به پونه غر زد: 

 هاشونو کشیدی دم در. همسایه

صبا که پا روی پا انداخته بود و به  مرجان رو به

 کنم. صدا زل زده بود گفت: من باز میتلویزیون بی

های کثیف را روی کانتر گذاشت و به سمت در ظرف

فرستاد و با دیدن دسته  رفت. کمی از سرش را الی در

 ی در را رها کرد. گل یک قدم عقب رفت و دستگیره

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شت و داخل ی شیرینی گذامرد سبد گل را روی جعبه

 شد: با اجازه.

مرجان عقب ایستاد. افرا با تعجب تا وسط سالن آمد و 

بعد با دیدن حامد در کت و شلوار و دسته گل به دست 

 دهانش باز ماند. 

فت بلند سالم کرد. صبا ید همه قرار گرحامد وقتی در د

ی ی یک سکتههاج و واج مانده بود و پونه در آستانه

 برد. ناقص به سر می

ی شیرینی و مهشید از جایش بلند شد. حامد جعبه

سبد گل را به دست او داد. به صبا که هنوز یک پایش 

ا روی آن پایش بود نگاه کرد و گفت: از ساعت هشت ت

ببینم خواستگارت کی پاشو ین ایستادم تا االن اون پای

خواستم این دفعه دیر ذاره. نمیاز در بیرون می

 برسم...
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پونه ناباور به سمت صبا گردن چرخاند: تو، تو این 

 مدت با حامد در ارتباط بودی؟

مهشید سبد گل را کنار دسته گل فرزاد گذاشت و به 

با دندان ن پوست لبش را سمت نشیمن رفت. مرجا

داد و منتظر بود صبا د و در دل به حامد فحش میکنمی

 از خودش دفاع کند. 

صبا هم یکه خورده چشم از حامد گرفت و به پونه نگاه 

 کرد: آره. 

پونه دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که افرا دخالت 

 کرد: بشین حامدجان.
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 داد. پونه نفس عمیقی کشید و حرصش را قورت 

را پایین انداخت. افرا آنا را که ت و سرش حامد نشس

کرد پایین گذاشت و مقابل در بغلش ورجه وورجه می

 حامد نشست. 

پونه نگاهی به سر تا پای حامد انداخت: از شیش سال 

 پیش تا حاال چی تغییر کرده که تو االن اینجایی؟!

حامد با دست عرق پیشانیش را پاک کرد: من شیش 

 رتر شدم.سال پی

ش بلند شد. این میدان و این دوئل را به ز جایصبا ا

مادرش و حامد واگذار کرد. حامد به مسیر رفتن صبا 

نگاهی انداخت و با یادآوری افرا که در مقابلش بود 

 سرش را دوباره پایین گذاشت.

 پیر شدن مزیتی داره؟! -
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صبا دستانش را از پشت بین خودش و کانتر گذاشت و 

پزخانه د. مرجان به آشی مادرش گوش داهابه سوال

آمد و یک فنجان دیگر برداشت تا برای حامد چای 

 بریزد.

سوختن مزیتی نداره خانم سلطانی جز تحلیل  -

ادعا اومدم جلو. باز هم همونم که به رفتن. من بی

قول شما شیش سال پیش بودم. همون جوون یه 

خوام. القبای آس و پاس. من هنوزم دخترتونو می

 ی دخترش.فهخترتونو به اضاد

افرا به پشتی مبل تکیه داد و به مهشید نگاه کرد که در 

اش بود. با نشیمن نشسته بود و سرش در گوشی

بیرون آمدن مرجان از آشپزخانه زیر چشمی او را زیر 

نظر گرفت. هنوز هم همان دختر خواستنی و مهربان 

 های قبل بود. مطمئنا طعم او هیچوقت از زیرسال
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ی حامد تا ابد عقده رفت. او هم مثلزبانش در نمی

ماند. فقط او دختری که دوستش داشت به دلش می

برعکس حامد عادت نداشت پی چیزی را تهش بگیرد. 

 کرد!او شد شد، نشد نشد، ولش می

مرجان جلوی حامد خم شد. او با تشکر فنجانش را 

 برداشت. 

ا را صدا زد: پونه عصبی از وضعیت بوجود آمده بلند صب

بیا اینجا ببینیم چه خبره! کجا رفتی با؟ کجا رفتی؟ ص

 خودتو قایم کردی؟

صبا از آشپزخانه بیرون آمد و از همانجا گفت: من از 

 ترسم که بخوام قایم بشم. کسی نمی

 مرجان؟: دوید مرجان سمت به کنان بدو  آنا بدو

 کنه؟می پیپی چطوری آنجال ببین بیا مرجان؟
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خندید:  و مرجان مصنوعیهمه ساکت شدند ای لحظه

ی تو چطوری کار خرابی ئه آنا؟! بریم ببینم این گربه

 کنه.می

صبا روی مبل نشست و به رفتن دخترش به اتاق چشم 

 دوخت.

بینی؟ چرا همین امشب که چرا نگفتی حامدو می -

 اش اومد گفتی حامدم بیاد؟بخش با خانوادهفرح

من بدون  ر جریان نبودن.حامد مداخله کرد: صباجان د

 ش اومدم.اطالع

های احتمالی مداخله کرد: افرا برای جلوگیری از بحث

 صبا خودت بگو. نظرت چیه؟ 

با آنکه دو دل بود ولی برای مقابله با پونه گفت: نظرم 

 خوام با حامد ازدواج کنم.مثبته. می
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پونه با چشمان خشمگین به صبا چشم دوخت. انگار 

شدنش را امضا  دستان خودش سند بدبختداشت با 

اش . حاال که دخترش او را قاتل خوشبختیکردمی

 ای داشت؟دید اعتراض کردن چه فایدهمی

. خواستگاری رسمی یه ات بیا پسرجونبا خانواده -

 آدابی داره.

بعد از رفتن حامد دوباره جو خانه متشنج شد. مرجان 

به جمعشان اضافه  که اینبار آنا را خوابانده بود دوباره

 شد.
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پونه خون جلوی چشمانش را گرفته بود. دلش 

ربطی گیر دهد: دوره خواست به هر چیز باربط و بیمی
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افتادی دنبال عشق قدیمیت؟ خاک بر سرت صبا. خاک 

بر سرت. یه ذره برای خودت ارزش قائل نیستی. تو 

ی جعلق کجا؟ پس کی قراره االن کجایی اون پسره

 ل بیاد تو سر تو؟ عق

خم شد و صورتش را در دستانش پنهان کرد:  رااف

ش بیاد امامان اگر مخالف بودی چرا گفتی با خانواده

 پس؟

ی مبل آمد و سیخ نشست: انتظار داشتی چی بگم لبه

زنه میگه من بهش وقتی دخترم تو تخم چشام زل می

 خوام با حامد ازدواج کنم؟ ترسم میاز کسی نمی

 ی مبل بود تکیهدسته رش را به دستش که رویصبا س

داد: مامان چرا از ته یه چی میگیری به سر یه چی 

 چسبونی؟ دیگه می
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انگشتش را به سمت او گرفت و چشمانش را تنگ 

رفتین کرد: تو خفه شو. تو اصال حرف نزن. یکاره می

کردین! فکر کردی االن چون محضر بعد مارو خبر می

ت خودمختار زه کسی نداری برا خودنیاز به اذن و اجا

کنی که ی اینکارارو میدونم همهمی شدی؟ منکه

 انگشت تو چشم من فرو کنی. 

های پونه از جایش بلند شد: گریمهشید میان هوچی

 ریم؟ باید دنبال نیکانم بریم.افرا؟ نمی

معطلی از جایش بلند شد. کتش را از روی افرا بی

 مش به مرجان افتاد کهی مبل برداشت تازه چشدسته

کرد. سرش را پایین یش نگاه میبا حسرت به قد و باال

. انداخت و گفت: مامان اگر ماشین نیاوردی پاشو بریم

 کشه تمامش کن. سرمون دیگه نمی
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پونه از جایش بلند شد و همانطور که به سمت اتاق 

. رفت زیر لب غر زد: فکر کرده من دشمن خونیشممی

رو آتیش جلزو  که اینطوری مثل اسپندخوام بدشو می

کنم. خدا نگذره از اون پسره که هر بار میاد بلز می

 لرزونه.اینجوری تنو بدن منو می

صبا مشغول جمع آوری میز شد. ظرف پایه بلند میوه را 

برد که افرا جلویش رفت: باهاش به آشپزخانه می

 سری گارد نداره. کنم. ایندفعه مثل اونصحبت می

ست رش عبور کرد: تو الزم نیراهش را کج کرد و از کنا

برا من کاری کنی. تو همون واستا عقب فقط تماشاچی 

کردی که نگاه خودت صحبت میباش. تو بلد بودی برا 

 یه نفر به مسیر رفتنت خشک نمونه.

مرجان که در همان حوالی بود صدای صبا را شنید. به 

کرد خیره شد. افرا که چشم در چشمش نگاهش می
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بلند و چشم و ابروی مشکی آرزوی افرا با آن قد 

 ها بود.توانست باشد. او هم مثل همان خیلیها میخیلی

ا پوشید و کنار افرا رفت و دستش را مهشید شنلش ر

 دور بازوی او قالب کرد: بریم عزیزم؟

مرجان فوری به آن دو پشت کرد و به سمت فنجان و 

ها در ماشین ها رفت. خودش را با چیدن آنبشقاب

شویی مشغول کرد. صبا هم مشغول مرتب کردن ظرف

سالن بود که پونه حاضر و آماده از اتاق بیرون آمد. هر 

 را با یک خداحافظی زیر لبی راهی کرد.  هس

 مرجان دکمه را زد و بیرون آمد: رفتن شکر خدا.

ها برداشت و با اش را از روی میز و کنار گلصبا گوشی

 "ام از مهرانه داشتاش را باز کرد. یک پیاخم صفحه

احوال عروس خانوم. یه عکس بفرست ببینم چه 

 "شکلی شدی
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خواست جیغ بکشم امشب به مرجان نگاه کرد: دلم می

 .همه رو از خونه بیرون کنم

ها نگاه کند: چرا یهو مرجان جلو رفت تا به گل

اینجوری شد؟ حامد کجا بود تو این گیرو دار. خیلی 

 .احمقه به خدا

طرف مرجان گرفت: یه عکس ازم را به  اشگوشی

  خواد ببینه چی پوشیدمبگیر. مرجان می

دست او گرفت: غلط کردی. من رو گوشی را کشی و از 

 ناموسم حساسم.

خوام زودتر حرف مفت نزن عکسو بگیر. می -

 لباسامو عوض کنم. 

مرجان کمی عقب رفت و وقتی کادر مناسب را پیدا کرد 

نشست و گوشی را به طرف عکس را گرفت. روی مبل 
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هایش صبا گرفت. نفس عمیقی کشید و به صندل

 خونه.  رفتمرد: کاش امشب مینگاهش ک

عکس را برای مهرانه فرستاد: اتفاقا من خیلی دوست 

 ی افرا دیدن داشت. ی وا رفتهداشتم موندی. قیافه

ی من چی؟ مثل شیربرنج بودم. حتما االن قیافه -

 جوئه.داره خرخرشو میمهشید افتاده رو افرا 

دعوت دستی در هوا تکان داد: به ما چه ربطی داره. بی

 بم داره. جایی رفتن این عواق

سرش را به تاسف تکان داد: ببین کارم به کجا رسیده 

 که شدم عواقب برای بقیه...
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بودند و درحالیکه ساعت از یازده دور میز نشسته

ای از نان دی لقمهخوردند. مهگذشته بود شام می

در دهانش گذاشت: دستو  سنگک و میرزاقاسمی

 منو بگیری؟ ه. فرخ پس کی میایپنجولم درد نکن

ای نان از سبد برداشت و شانه باال داد: واهلل فرخ تکه

ی ترشیتو آماده کن. تو من بگیر تو نیستم داداش. دبه

به مهمانت وقتی االن شام میدی وای به حال روز و 

 ت. شب عادی

اش خورد: شما که مهمان مهدی یک قلپ از نوشابه

 نیستین!

یین آورد: اون که مهرانه موبایل را از جلوی صورتش پا

 صد البته.

مهدی گردن کشید و غر زد: چی اون توئه تو دل 

 کنی؟ بابا سر غذاییم!نمی
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 مهرانه لبخند زد: صباست. 

فرزین سرش را بلند کرد و به مهرانه که مقابلش بود 

 چشم دوخت.

 گفتم عکسشو بفرسته ببینم چه شکلی شده. -

اط باز آپ را که پلمپ بود با احتیی سونفرخ نوشابه

 کرد تا گازش بیرون نریزد: مهمونی بود مگه؟

مهری موهایش را باالی سرش دوالیه بست: نه. 

 مهمون داشت.

اش تکیه داد: چه مهمونی بود که اینقدر فرخ به صندلی

 باید امشب میومد؟مهم بود که حتما 

 مهرانه با لبخند به عکس نگاه کرد: زرد بهش میاد.

گفتم زرد بپوشه. بده  مهدی دست دراز کرد: من بهش

 ببینم.
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 .فرزین از باالی چشم به مهدی نگاه کرد

 جون. ببین چی شده دخترم. -

 فرخ خندید: بده منم دخترمونو ببینم.

 مهدی گوشی را به او داد. فرخ با جدیت به عکس

ونش خیره شد و پرسید: چقدر دسته گل پشتشه؟! مهم

 کی بود مگه؟

اش زد: خواستگار داشت نوشابهمهدی باز لبی به 

 امون فرخ. قراره عروس بشه دخترمون.بچه

فرخ ابروهایش باال رفت و به سمت مهرانه رو گرداند: 

 آره؟ چی میگه مهدی؟ راسته؟!

ایل را فرزین بدون آنکه دستش در اختیارش باشد موب

ه با کت و شلوار از فرخ قاپید. به دختری نگاه کرد ک

 کرد.س دلبری میکوتاهی حسابی در عک
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 اینقدر تعجب داشت؟ -

فرخ دست از غذا کشید و با اخم به میز نگاه کرد: مگه 

 چند وقته که مازیار مرده؟

مهدی نان را در دستش نگه داشت: شاه بخشیده شاه 

ن وسط چی میگی؟ بخشه؟ االن تو ایقلی خان نمی

ی دلسوزتر از مادر؟ مثال فردا فرزین بیاد شدی دایه

 گیرم تو میگی نسیم تازه مرده؟ م زن میربگه من دا

فرزین عکس را روی صورت او زوم کرد. به خط زرد 

پشت پلک او نگاه کرد. حتما داماد همان مردی بود که 

 آن روز در ماشین باهم دیده بودشان. 

تونه یکی دم اینقدر راحت بچطوری میشه آخه آ -

دیگه رو بعد این همه سال زندگی جایگزین 

 شوهرش کنه!
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مهدی یک نخ سیگار الی لبش گذاشت و آتش زد: 

 ذاریم مهرانه شوهر کنه.باشه ما تو مردی نمی

 مهرانه چپ چپ او را نگاه کرد: ئه! دور از جونش.

ی گوشی با دقت خیره بود فرخ به فرزین که به صفحه

 ها.کنی؟ ناموس مردمهکرد: فرزین چیو نگاه مینگاه 

به مهرانه پرسید: چرا همه خندیدند و فرزین با اخم رو 

 دو تا دسته گل رو میزه؟ نپرسیدی؟

 مهرانه برای خودش برنج کشید: خودت بپرس. 

هر سه نفر دوباره مشغول حرف شدند و فرزین انگار 

ش که کر شده باشد تمام حواسش به گوشی بود. برای

 تایپ کرد: جریان دوتا دسته گل چیه؟

خنگ اول آمد و خیلی معطل جواب نماند. چند استیکر 

یهویی طالب زیاد پیدا کردم. دوتا  "بعد پیامش

 "خواستگار پشت هم اومد
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قرار در جایش جابه جا شد و فوری نوشت: خب؟ بی

 جواب؟

قراره دوباره  "کمی طول کشید تا این بار پاسخ دهد. 

 "خواد ببینیم تا خدا چی میبیان. حاال

ی خودش. خدا جا "انگشتانش به فرمان او نبودند انگار

 "خوای؟تو چی می

 "خواستممن می "بار جواب سریع آمداین

حس کرد پس سرش داغ شده و شبنمی از عرق روی 

 میخواستی؟! فعل گذشته "است پوستش نشسته

 "خوای یعنی؟است. االن نمی

 "کنم ام. باید فکرکالفه دونم.نمی "جواب آمد

که  مهرانه میان حرف مهدی و فرخ به فرزین نگاه کرد

کرد: فرزین؟ انگار در این عالم نبود و تند تند تایپ می

 پرسی ازش؟هنوز داری می
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فرزین با دیدن آخرین پیام صبا دستی به پس سرش 

کشید و گوشی را پایین آورد و روی میز گذاشت. 

ی برداشت و همراه با فندک به ی مهدسیگاری از جعبه

 . بالکن رفت. مهرانه به مهدی گفت: گوشیمو بده

ها را خواند. موبایل که به دستش رسید آخرین پیام

ی بالکن نگاهی سرش را چرخاند و به در بسته

 انداخت. نه! مثل اینکه اینجا یک خبرهایی بود!

 

 142_پست#

 

را دستش را در جیب شلوارش فرو برد. دود سیگار 

د و به همراه با بازدم داغش در هوای سرد فوت کر

 مخلوط دود و بخار چشم دوخت. 
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روی تراس خم شد و نگاهی به پایین انداخت. برف 

بارید و کف خیابان سفید شده بود. چشم ریز ریزی می

کرد و باز پک عمیقی از سیگارش گرفت. در تراس با 

ا دیدن ای باز شد و او به آن سمت گردن کشید. بالهن

 مهرانه کمر راست کرد.

مهرانه بیشتر در کاپشنش فرو رفت و به ذرات سفید 

معلق در هوا چشم دوخت: چه سرد شده. چرا اومدی 

 بیرون؟

حوصله پشت کرد و به خیابان و کمرش را تکیه داد بی

 به دیوار: اومدم سیگار بکشم.

ی سیگارش را از جیبش نماند. جعبهمهرانه هم عقب 

د و برای خودش یک نخ روشن کرد. بعد از بیرون آور

ه اولین دود را بیرون داد دوباره به حرف آمد: اینک
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شد کشید. تو برای تنها شدن با سیگارو که داخلم می

 خودت اومدی بیرون. 

ی چشم نگاهش کرد و ترجیح داد حرفش را از گوشه

 تایید نکند.

ی ساجده جون. تا فرخو فته بودیم خونهدیروز ر -

شست کنارش گفت باهات حرف بزنه. دید ن

ختر خوب و خانومو همه چی تموم گفت یه دمی

گفت اگر صبر کردنه بسه. اگر برات پیدا کرده. می

گفت االن دیگه اس بسه. میاحترام به خاک مرده

گفت چه وقتشه. اون خونه نیاز به زن داره. می

خوره هر کی تو برای خودش غذا میوضعیه هر کی 

. هر کی هر وقت بخواد میره هر وقت اتاق خودشه

 اد. این که نشد وضع زندگی.بخواد می
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فرزین پوزخندی زد و سیگارش را پایین نگه داشت. به 

مهرانه خیره شد و گفت: شمام نشستین هر چی 

 خواست بگه؟

با یک دست خودش را بغل کرد و با آن یکی سیگارش 

د: ر هوا نگه داشت. دودش را فوت کرد و جواب دارا د

فقط میگن  زنن که نظر بشنون.بعضی از آدما حرف نمی

 و انتظار دارن بقیه عمل کنن. 

 از مادرش دفاع کرد: فقط نگران منه. 

ی تراس رفت و به خیابان سر تکان داد و به سمت لبه

اومد این نگاه کرد: پیامات به صبارو دیدم. به تو نمی

 مه پیگیر باشی و دل نگران.ه

نگاه کرد. فرزین  به واکنش فرزین سرش را چرخاند و

ته سیگارش را روی دیوار خاموش کرد. دستی به پس 
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سرش کشید و هر چه فکر کرد حرفی برای دفاع پیدا 

 نکرد.

دونی فرزین؟ وقتی مهرانه در همان حالت ادامه داد: می

فتم. انتظارشو صبا گفت داره براش خواستگار میره وا ر

اش آشنا شده بود و سر نداشتم. حال مازیار وقتی باه

تو سرم میومد. شب  از پا نشناختناش مدام

عروسیشون. جیک تو جیک بودناشون. یه حال گهی 

کردم صبا جلوی چشمم داشتم اون لحظه. حس می

کنه. چند روز داره به یکی از بهترین دوستام خیانت می

تعمیرات از دهنش در  های بخشپیش یکی از بچه

گر مهندس سلطانی با شد ارفت که چه خوب می

کرد. هر دو هم که با هم مهندس موحدی ازدواج می

دردن. اون لحظه عصبانی شدم. داد زدم که اینجا هم

جای حرفای خاله زنکی نیست. سرتون به کارتون 

باشه. ولی وقتی صبا گفت خواستگار داره یهو نشستم 
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ارش. دیگه اون احساس خیانتو اینارو تو رو گذاشتم کن

  نداشتم.

 ای کرد: دیوونه شدی...فرزین تک خند مسخره

فهمی که اون مهرانه ادامه داد: اگر واقع بین باشی می

ای که مادرت برات لقمه دختر آفتاب و مهتاب ندیده

تونه خوره. اونی که میگیره بدرد زندگی تو نمیمی

همین صباست. که به  ی تورو جمع کنهزندگی آشفته

تونین مکمل . شما االن میقول محمدی باهات همدرده

 هم باشین. 

با عصبانیت نگاهش کرد: چی میگی تو؟ خل شدی؟ 

دونی باد به گوش صبا خبر برسونه که تو چی تو می

 سرته چی میشه؟

 فقط سر من؟!  -
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صدایش باال رفت: هر چی. اصال هر چی. من آدم این 

نمیرم به زن رفیق صمیمیم بگم بیا الشی بازیا نیستم. 

 ی من. از من بر نمیاد.خانوم خونهحاال بشو 

مهرانه به سمتش چرخید: پس بشین دست رو دست 

 بذارو عروس شدنشو ببین...

 

 143_پست#

 

اش بزند لیوانش را مهدی قبل اینکه لبی به نوشیدنی

 باال گرفت: سالمتی صبا که داره عروس میشه.

چت شراره بیرون کشید و به مهدی فرزین سرش را از 

م دوخت. بیشتر دقت کرد تا سر با سوءظن چش

 اش غمی نهفته بود؟ یا پشت جملهدربیاورد که آ
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مهرانه هم لیوانش را از روی میز شام که هنوز پر بود 

ای که فرخ از ظرف، برداشت و به سمت مبل تک نفره

اش نشست و کار روی آن نشسته بود رفت. روی دسته

اهلل مهدی را تکرار کرد: سالمتی فرزین که اونم ایش

 آستین باال بزنه برا خودش!

فرزین به چشمان پر از شرارت مهرانه نگاهی انداخت. 

خم شد و هر دو دستش را روی زانویش گذاشت. روی 

سرش دست کشید و به زمین نگاه کرد. فرخ که 

حواسش به مهرانه و فرزین بود پر سوال گفت: فرزین 

 وقتی رفتی رو بالکن تو لکی. چیزی شده؟ از 

 بشه. خستم فقط. با چینه با -

مهدی روی مبل سه نفره دراز کشید: بابا خسته 

کدومه؟ مگه کوه کندی؟ معلومه یکی انگولکت کرده. 

 ایم.راستشو بگو داداش قضیه چیه؟ ما همه خودی
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فرخ دستش را روی ران پای مهرانه گذاشت: اتفاقا تو 

 ای.تو ناخودیاین جمع فقط 

 تو ذاتت.  مهدی سرش را کمی باال آورد: تف

ها تاب از جایش بلند شد. حساس شدن بچهفرزین بی

خواست اتفاق بیفتد. آخرین چیزی بود که دلش می

ها که با کاپشنش را از روی مبل برداشت. رو به آن

اش بودند توضیح داد: صبح زود بیدار تعجب خیره

از دوازده گذشته. برم  شدم. ریختم بهم. ساعتم

 بیام سرکار.بخوابم که بتونم فردا 

خوای مهدی روی آرنجش نیم خیز شد: داداش نمی

 ی خر فرض نکن. بگی نگو فقط مارو بیضه

 چاکو دهن. شو. بیفرزین صورتش را مچاله کرد: خفه

ی اش شلیکی در رفت. و مهرانه برای بدرقهفرخ خنده

کاپشنش را پوشید و رو او از جایش بلند شد. فرزین 
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ممنون. با اینکه مارو معطل به مهدی گفت: بابت شام 

 اشت. کردی اما ارزششو د

 جوون. تو فقط تعریف کن ازم کچل من.  -

ای رفت و همراه با مهرانه درحالیکه فرزین چشم غره

برای فرخ دست تکان داد به طرف خروجی رفتند. 

مایع پوشید مهرانه هایش را میهمانطور که کفش

که گفتم فکر داد: به چیزایی درون لیوانش را تکان می

 دوباره تکرار بشه. . صبا آدمی نیست که تو زندگیتکن

کمرش را صاف کرد و مقابل او قد علم کرد. به صورت 

مهرانه و آن موهای کوتاهش نگاه کرد: خودتو بکش 

 . برای من دلسوزی نکن. عقب

 مهرانه پوزخند زد: پشیمون میشی.

 خداحافظ بیرون رفت.عصبی در را باز کرد و بی
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ان اتوبان از شدت سرگشتگی احساس خفگی بهش یم

شرت یقه دارش را که زیر ی تیدست داد. دکمه

کاپشن تنش بود باز کرد و شیشه را پایین داد. چطور 

ی توانست تا این رزل باشد که بخواهد به بیوهمی

افکار او را اش نظر داشته باشد؟! اگر دوست صمیمی

کرد؟ دیگر حاضر اش چه فکری میشنید دربارهصبا می

 دازد؟شد حتی در صورتش تف هم بینمی

حیران و گیج با افکاری درهم و برهم به خانه رسید. 

ماشینش را پشت ماشین آمین پارک کرد و با صورتی 

 که از سرما یخ زده بود و پا به درون خانه گذاشت. 

کوب مقابل آشپزخانه بود که تنها نور سالن، دیوار 

یخچال باعث شد قبل از روشن بود. صدای در 

ت سرک بکشد. آمین بود درآوردن کاپشنش به آن سم

کشید. یک طرف لپش از درحالیکه بطری آب را سر می
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اش را داد و گوشیحجم غذای درون دهانش خبر می

کرد. فرزین هم باال گرفته بود و به درونش نگاه می

 کرد: خواهرت کجاست؟ آرام سالم

 و چند قطره از آب روی ریشآمین بطری را پایین آورد 

 اش باقی ماند: سالم. تو اتاقشه. چانه

ی درون دهانش اشاره کرد: چی فرزین به لقمه

 خوری؟ می

خندید گفت: نون و طور که میاش را جوید و همانلقمه

 پنیر.

ت کاپشنش را در آورد: مگه ملیحه براتون شام درس

 نکرد؟
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شت، قابلمه را نشانش داد: به اجاق نگاه کرد و با انگ

 خوراک لوبیا درست کرده. 

پرسه شرت را هم باز کرد: نمیی تیآخرین دکمه

کشه درست خورین؟ هر چی عشقش میازتون چی می

 کنه؟می

شانه باال انداخت و از کنارش رد شد: از من که کسی 

 خواد. میرم باال. شب بخیر.نمینظر 

شدن در گم  صدای شب بخیر فرزین در صدای بسته

آمده بود و حاال سرمای هوا شد. با تاپ و شلوارک 

پوستش را دون دون کرد. آب استخر یخ بسته بود و 

ها همه سپید رویش برف نشسته بود. درختان و گل

. چشم از حیاط سرما گرفته برداشت پوش شده بودند

ها را دو تا یکی باال رفت و خودش را در اتاقش پله
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ی روی ر اتاقش همان چراغ مطالعهپرت کرد. تنها نو

اش نوان کاربریمیزش بود که هیچ وقت از آن با ع

ی چرمی بوکسش استفاده نکرده بود. مشتی به کیسه

اش بود را با پا شوت کرد و زد. بالشتی که روی قالیچه

اره گوشی به دست شد. روی تختش دراز کشید. دوب

ین دختره فرحناز؟ ا "کامیار در گروه ویس فرستاده بود

کردا! ژوون. کال گوشته آیه چه لعبتی بود رو نمی

 "امبچه

 "بیچاره فقط پره "نازی تکست داد

خفه بمیر فرح! پر چیه؟ دختره تپله.  "باقر ویس داد

 "هرجاشو بگیری میاد تو دستت. قابل توجه کامی جون

باقی تو مسلمون نیستی. من االن  "ریپالی زد کامیار

 "تنها دستم به کجا بنده آخه؟!اینجا وسط تخت تک و 
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پتو رو بزن کنار معلوم میشه به  "نازی برایش نوشت

 "کجات بنده.

 "این آمین کجاست گندو بوش نمیاد! "فرحناز پیام داد

احتماال داداشم با گلنار  "کامیار دوباره ویس فرستاد

م. داداش پیشاپیش عافیت باشی. حموم رفته حمو

 "دومادیت

یز تایپینگ ه زده بود فرحناز ادرحالیکه باالی صفح

بیرون آمد. همانطور که لبش به خنده باز بود وارد 

 "زنن.ی تو حرف میدارن درباره "اش شدصفحه

  "چی میگن؟ "به ثانیه نکشید که جواب داد

ز روی روی آرنجش بلند شد و سیگار و فندکش را ا

 "حرف هیکلو لعبتو کف بازیه. "پاتختی برداشت

 رستاد. استیکر خنده ف
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ارزششو داره؟ بشی نقل زبون همه؟  "برایش ویس داد

به چه بهایی؟ کاش از روز اول همینجور که االن هستی 

 "موندیشدی، یا همونطور که وارد شدی میوارد می

 "زنن از یادشون میره.یکم حرف می "برایش نوشت

لشتش را به تاج تخت تکیه داد و خودش به بالشت. با

اتفاقا از  "فت و ویس فرستادپکی از سیگارش گر

 "دهنشون میره ولی از یادشون نه

 "کشی؟سیگار می "پیام داد

 "چطور؟ "ی سیگار را در جاسیگاری تکاندگرده

 "کشی صدات زخمی میشهوقتی سیگار می "

داری چیکار  تو هم ویس بده ببینم "ای کردتک خنده

 "کنی!می
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. آیه و در ادامه استیکر چند قطره و خنده گذاشت

یده. من با نازی اینجاست. باالی سرم خواب "نوشت

 "هندزفری ویسای تورو گوش میدم

بینمت. فردا می "به ساعت گوشی نگاه کرد و گفت

 "فعال.

 "شب بخیر "کمی بعد جواب آمد

گر به به گوشی چشم دوخت. به شب بخیر آخرش. دی

کسی پیگیر او نبود. موبایل را روی  آن احتیاجی نداشت

تی گذاشت. به سقف خیره ماند و این مدت را پاتخ

که هر شبش با شب بخیر آیه بخاطر آورد. این مدتی 

 صبح شد...
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آمین سرش روی میز بود و چشمانش را بسته بود. دیر 

خوابیدن دیشب روی کسل شدن امروزش تاثیر 

ت. کامیار سرش را به سمت آیه برد و اذیتش کرد: داش

 جوری غرقش شدی؟چی تو گوشیته این

اش پیدا کند قفلش آیه قبل آنکه او دسترسی به صفحه

 کرد و گوشی را عقب کشید.

کامیار خودش را جلو کشید و هوای دهانش را روی 

صورت او تنظیم کرد: چی هست اون تو اینقدر سفت 

 چسبی بهش؟!می

اش رفت و موهای دختر معذب دستش به سمت مقنعه

کرد. نگاه کامیار همراه با دارش را زیر آن مخفی موج

که انگشتان او باال آمد و روی موهای جلوی سرش 

ای هستی مقدار کمی از آن پیدا بود نشست: تو چه مزه

 آیه؟
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زدند در صورت کنکاش هایی که دو دو میآیه با مردمک

های کامیار انگار شکسته بود و یکرد. دیگر سد شوخ

 کرد.داشت طغیان می

ا به پوست مار بیشتر صورتش رکامیار با چشمان خ

نقص آیه نزدیک کرد و نوک زبانش را نشان صاف و بی

خوام ببینم همینقدر که او داد: بذار بچشم ازت. می

 نشون میدی شیرینی یا نه. 

کنار آیه لبش را گزید. تمام این توجهات را مدیون 

دانست. نباید این همه اش میگذاشتن عقاید خانواده

گرفت اما واقعیت این بود که به می تحت تاثیر قرار

ی به آمین شدت دچار کمبود توجه بود! نیم نگاه

انداخت تا واکنش او را ببیند. آمین دستی که سرش 

اش را روی آن قائم کرد. روی آن بود را دراز کرد و چانه

شد اور دختر را تماشا کرد. باورش نمیبا تعجب و ناب
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ر او همچنان در برابر این حجم از وقاحت کامیا

مسکوت مانده است. خواست حرفی بار آیه و 

رشتش کند که در همان لحظه در د های دانهحماقت

رستوران باز شد و نازیال و باقر و فرحناز با سر و صدا 

 وارد شدند. 

د و رو به پسرها باقر صندلی برای خودش بیرون کشی

 گفت: سفارش دادین؟ من دارم جر میرم از گرسنگی.

آیه نشست و به میز خالی نگاه کرد: تو کنار  نازیال

روحتون. یه ساعت اینجا تمرگیدین حداقل یه سیب 

 دادین.سرخ شده سفارش می

رودربایستی دستانش را باال برد و کش و فرحناز بی

ر که به او نگاه طوقوسی به بدنش داد. کامیار همان

اتون. االنا میارن کرد گفت: سفارش دادم جای همهمی

 تماال غذارو. اح
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آمین دستانش را الی موهایش فرو برد و باالخره صاف 

 نشست. چشمانش را مالید و گفت: خالقی چطور بود؟

اش هر سه ناالن به غر زدن افتادند. نازیال روی صندلی

 ریف کنم. تورو خدا.باال و پایین پرید: بذارین من تع

ها سرش را چرخاند و به توجه به بحث آنآیه بی

ای دور و بر نگاهی انداخت. روی یکی از میزها میزه

د موجه کت و شلوار پوش نشسته بود و دستش یک مر

کرد. انگار ها نگاه میرا زیر چانه زده بود و به اکیپ آن

کارمند اداره بود. وقتی با آیه چشم در چشم شد 

یش چشمک زد. قلب آیه هری ریخت و عرق روی برا

میز برگشت و پوست بدنش نشست. فوری به سمت 

ها نشان های آنخودش را مشغول گوش دادن به حرف

 داد. 
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طور مخلفات و پیش غذایشان که رسید فرحناز همان

کرد پرسید: طاقت در ساالدش چنگال فرو میکه بی

 بریم بعد ناهار؟ی امروز چیه؟ کجا خب؟ حاال برنامه

ای از زیتون را در دهانش گذاشت: امروز کامیار دانه

 اسکیت آخر هفته اسکی.  میریم

همه از هیجان آخر هفته هورا کشیدند و تنها فرد 

ساکت در جمع آیه بود که تا به حال این از این قبیل 

 تفریحات نداشت.

 

 146_پست#

 

 حد و مرزشانهای بیناهارشان بین خنده و شوخی

خورده شد و در نهایت همه به سمت مکانی که برای 

رفتند. آیه مدام دور و بر  اسکیت بازی در نظر داشتند
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ر پلکید و تاکید داشت که چیزی از این جوآمین می

اش داند و سررشته ندارد. فرناز دلداریها نمیبازی

داد: اشکال نداره بابا آیه جون. مگه ما از شکم می

امون اینقدر به دنیا اومدیم؟ همه مادرمون اسکیت باز

 خوردیم زمین تا شدیم بازیکن. 

گرفتن کاله و اسکیت بودند از ل تحویل همه مشغو

متصدی که موبایل آمین زنگ خورد. با دیدن نام دریا 

ای بر لبش نشست. تماس را وصل کرد لبخند موذیانه

 ها ایستاد: الو جونم؟ و دورتر از بچه

که زیر کرده بودند و در حالی دخترها آیه را تجهیز

ک آدم بغلش را از دو طرف گرفته بودند او را مثل ی

بردند. با دیدن پاهای باز او ناخوداگاه چالغ راه می

 هایش به لرزه افتادند. شانه اش گرفت وخنده
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ریخت و او را هر دریا برایش از پشت تلفن عشوه می

کف بدهد و  کرد تا قرار ازتر میتر و آتشینلحظه جری

داد. و همان هم شد که راهی آدرسی بشود که دختر می

 ست.خوادریا می

کامیار هم که هنوز آماده نشده بود به سمتش رفت و 

 ی ابرویش را خاراند: کی بود؟گوشه

 ها را نشانش داد: دریا.ی تماسصفحه

ری موج کامیار خندید: پس جای اسکیت سواری می

 افه فراموشت نشه.سواری. راستی فقط مایو اض

ای به کمر او زد و همگام با او به طرف بقیه آمین ضربه

زد از اینکه زیر که نفس نفس میفتند. فرحناز درحالیر

ها آمد و گفت: آمین؟ آیه را گرفته بود به جلوی میله بغل

 چرا نمیاین تو؟
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کامیار به سمت ورودی رفت: من که دارم میام پیشتون 

 عشقای من.

تفاوت گفت: اش را در جیبش سر داد و بییامین گوش

 م زودتر. یه کاری برام پیش اومده. باید بر

آیه وحشت زده دست انداخت و مچ نازیال را گرفت: 

 پس من چی آمین؟

تونی بری دختر! آمین پق زد زیر خنده: تو راه صافو نمی

 ور بری.ور و اونخوای با چرخ ایناونوقت می

خودش زد و بعد دور دخترها. پشت کامیار چرخی دور 

هایش را در دست گرفت: نگران آیه ایستاد و شانه

 کشم.نباش. جور تورو می

آمین خندید: نرم فردا بیارینش سر تا پاش تو گچ 

 باشه؟ در حفظ و نگهداریه عتیقه خانوم کوشا باشید.
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زد. همه چیز به طرز ی لوکسشان قدم میمیان خانه

. جلوی تابلوی عکس اشرافی بود ایمعرکه

اش را خانوادگیشان مکث کرد. انگشت شست و اشاره

خواست تصویر را کامال باز کرد و زیر چانه زد. انگار می

به همراه مادر و پدر و  کارشناسی کند. دریا بود

ی لیال را با دریا مقایسه کرد. از خواهرش لیال! چهره

 اش گرفت. اش خندهدقت احمقانه

یا از آن طرف سالن با سینی که حاوی دو لیوان در

 کنی؟شربت بود وارد شد: به چی نگاه می

 به سمت او چرخید: اینجا خوب افتادی.

در جایش ایستاد و لب پایینش را پیچ داد: اونجا خوب 

 افتادم؟! یعنی خودم خوب نیستم؟! 
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تعارف یک لیوان برای خودش جلو رفت و از سینی بی

ز مایعش خورد و دستی به ته ریشش برداشت. قلپی ا

 ی. رسکشید و نم دور لبش را پاک کرد: به لیال نمی

 شعور.دریا پا به زمین کوبید و جیغ کوتاهی کشید: بی

. خندید و سینی را از او گرفت و روی میز گذاشت

های او مقابلش ایستاد و دستانش را روی شانه

گذاشت. سرش را به سمت صورت او برد و کنار 

های اضافه گوشش را بوسید: بهتر نیست جای حرف

یی نهایت بهره بریم سراغ اصل مطلبو ازین فرصت طال

 رو ببریم؟

ی او فشار داد و جلوی دریا با انگشتش روی شقیقه

های او اغوا کننده پچ زد: دیگه منو با خواهرم لب

مقایسه نکن. سعی کن لیالرو کال شیفت دیلیت کنی از 

 مغزت. 
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ها سر داد و روی برجستگی ا از روی شانهدستانش ر

 خوای.باسنش کشید: فقط چون تو اینو می

کمی بعد هر دو میان تخت دریا بودند. بعد از اینکه هر 

دو سیراب شده بودند هر کدام مشغول کار خودشان 

ی تختش نشسته بود و سیگار شدند. دختر، لخت لبه

 کرد. آمین با لبی که کش آمده بود دردود می

اش مشغول تکست دادن بود. دختری به اسم گوشی

ه بود. دختر را مهدیس او را به یک پارتی دعوت کرد

آورد اما دعوتش را هم رد نکرد. از اصال به خاطر نمی

 رهای نطلبیده مراد بودند.نظر او دخت

کرد و خرامان دریا سیگارش را در جاسیگاری خاموش 

را پایین آورد  خرامان به سمت حمام رفت. آمین گوشی

و زیر چانه نگه داشت. این منظره چیزی نبود که بشود 

ی راه ایستاد. به وشی کرد. دریا میانهاز آن چشم پ
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. آمین سمت او چرخید. لبخندی زد و وارد حمام شد

کمی دست دست کرد و در نهایت به سمت حمام 

 رفت. مطمئن بود دریا دالک خوبی هم هست!

که داشت او را در خودش غرق میان بخار آب و دریایی 

کرد ناگهان صدایی به گوشش نشست. هر دو می

ند. دریا که روی زانو نشسته بود از جا بلند هوشیار شد

 شد و ترسیده گوش تیز کرد. 

کسی از بیرون به در حمام کوبید: دریا؟ داری میای؟ 

هام زودتر بیا اون کیف صورتیتو بده ببینم با گوشواره

 ای به سرم بریزم.باید یه خاک دیگهست در میاد یا 

ک هایش خشدریا با شنیدن صدای لیال خون در رگ

اره بیچ "شد. وحشت زده به آمین زل زد و لب زد

 "شدم
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آمین یک تای ابرویش را باال داد و بیخیال زیر آب قرار 

 گرفت و خودش را شست. 

خوری اون تو که لیال باز جیغ کشید: دریا؟ چه گهی می

 نمیاد؟!صدات در 

دریا به خودش آمد و فوری گفت: جونم عزیزم؟ االن 

بپوش میام االن. کف موهامو آب میام. تو برو لباساتو 

 بکشم تمومه.

آمین به موهای نم دار او نگاه کرد و پوزخند زد. دریا 

رمقی کشید و پچ پچ کرد: چقدر زود برگشت نفس بی

 . کشید تا بیاداز آرایشگاه! همیشه تا ده طول می

به در تکیه زد و ناخنش را جوید. کمی فکر کرد و بعد 

م تو اتاقش یکم سرشو گرم برگفت: من میرم کیفو می

کنم فقط تو رو خدا آمین تو معطل نکن. واینستا می

 صال زود فلنگو ببند.ا
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حوصله از این دزد و پلیس بازی که به راه افتاد آمین بی

الی در را باز  ی بعدبه او خیره ماند. دریا چند لحظه

کرد و اول بیرون را چک کرد. بعد ناگهان به داخل 

ای گفت: لعنتی؟! چرا فرو خورده برگشت و با جیغ

دیده لباساتو عین... خر ول کردی تو اتاق. اگر لیال 

 باشه چی؟

چپ چپ نگاهش کرد و او را با دست کنار زد و زودتر 

بیرون رفت: به تخمم. تو هم وقتی خایه نداری گه 

 ات. خوری پسر میاری تو خونهمی

اش گذاشت و دریا با حالت زاری انگشت روی بینی

ی تن پوشش را پشت هم هیس هیس کرد. حوله

و کیف صورتی را از کمد قاپید و به سمت اتاق پوشید 

 لیال پرواز کرد. 
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پوشید به صدای لیال گوش آمین همانطور که لباس می

داد: رو میز سالن دو تا لیوان شربت بود مهمان 

 داشتی؟ 

مرتعش بود وقتی دروغ میگفت: پگاه قرار صدای دریا 

 د کنسل کرد.بود بیا

ایستادند متنفر بود. به از دخترانی که پای کارشان نمی

محض آماده شدن از خانه بیرون رفت. مطمئن بود این 

 آخرین دیدارش با دریا بوده است.
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ی باال رفت. در راه به خانه که رسید یک راست به طبقه

پنجره آذین را دید که مقابل پدرش نشسته بود و پله از 

قش شد. ها وارد اتاتوجه آنداد. بیچیزی را توضیح می
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ها آوار شد و پلک بست. روی تختش با همان لباس

ی دریا را در شان اتفاقات امروز و فرارش از خانه

خودش ندید. هر چه در طول مسیر بر روح دریا و جد و 

هم آرام نشد. جواب دریا را آباداش فحش فرستاد باز 

 داد!و جای مناسب حتما می باید در زمان مناسب

آنقدر خسته بود که اصال نفهمید کی به خواب رفت. 

های شب با حس اینکه شلوارش دارد از پایش در نیمه

آید پلک باز کرد. تصویر محوی از فرزین دید که پتو می

دند و کشید. دوباره چشمانش بسته شرا روی تن او می

 خوابش برد. 

الشت جدا کرد. از با حس گردن درد سرش را از ب

نار تختش به حیاط نگاه کرد. هوا گرگ و ی کپنجره

میش بود. موبایلش را از روی پاتختی برداشت و 

هایی ساعت را چک کرد. پنج و نیم صبح بود. به پیام
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که آمده بود نگاهی کرد. دریا هم میانشان به چشم 

د و اولویت را به آیه خورد. همه را نخوانده رها کرمی

د تا سه صبح. از از ساعت ده شب پیام داده بوداد. 

خودش گفته بود که در پیست یکی در میان زمین 

خورده بود. تصور او با پاهایی باال رفته و دراز کش 

 دار بود. شده وسط پیست هم خنده

ی تخت آرنجش را قی دور چشمش را پاک کرد و لبه

سمت زمین خم شد. پایین به زانو تکیه داد و به 

ده شده بود. اش فقط با یک لباس زیر پوشیتنه

های کمرش پشت هم صدا دادند و او برای آیه مهره

ویس فرستاد. شکمش قاروقور کرد و یادش آورد که 

مدت زیادی است که غذا نخورده است. از جایش بلند 

شد. شلوارکش را از روی کاناپه برداشت و پوشید. 

د. از دیدن رفت پیام آمسمت در اتاق میدرحالیکه به 
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چرا االن  "ابروهایش باال رفت. بیدار بودن آیه 

 "بیداری؟

ای که قصد در را باز کرد و لرز به جانش افتاد. خمیازه

داشت دهانش را باز کند از شدت سرما محو شد. 

دستی میان موهای پریشانش فرو برد و برایش 

 "بیداری؟دیشب زود خوابیدم. تو چرا  "نوشت

را هل داد و وارد قرار در سید و بیی پایین ربه طبقه

شد. مستقیم به آشپزخانه رفت و فرزین را در حال دم 

 کردن چای دید: سالم.

فرزین متعجب قوری به دست به سمتش برگشت: چه 

 خبر شده؟ آفتابم در نیومده که بگم از کدوم طرفه! 

یقم پشت میز نشست و خندید: جای این حرفا تشو

شم و که فردام انگیزه داشته باکن. ماشاهلل ماشاهلل بگ

 بلند شم. 
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قوری را روی کتری گذاشت و به سمت یخچال رفت: 

 چرا دیشب با لباس خوابیده بودی؟! مست کرده بودی؟

ی جونم درد خوابم نبرد. همه "به پیام ایه نگاه کرد

کنه. پشت پاهام کبود شده. خیلی عوضی هستی می

ه چی فرستادی خواستی بیای منو واسکه نمیآمین. تو 

همون اولش هوامو داشتن. کال ولم باهاشون؟ فقط 

  "کرده بودن به امون خدا.

چید سرش را باال آورد و اسباب صبحانه که پدرش می

نگاه کرد: نه! مست کجا بود؟ دیروز صبح زود کالس 

 داشتم شب قبلش نخوابیده بودم خسته بودم در کل.

م مرغ نیمرو را در سوالر گذاشت و چند تخفرزین نان 

مقابل او نشست تماشایش کرد که کرد. وقتی پشت 

دهن همشونو صاف  "تند تند در حال تایپ کردن بود. 

 "کنم به چه جرئتی مراقب دختر من نبودن؟می
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 چه خوبه که سحرخیزه. -

 ای نان کند: کی؟گوشی را روی میز گذاشت و تکه

 ه.ه کرد: همون که االن آنالینبا چانه به گوشی او اشار
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ای از تخم مرغ عسلی را در دهانش خندید و لقمه

گذاشت: خوابش نبرده وگرنه اونم االن داشت هفتادتا 

 دید.پادشاهو خواب می

اش را با لبخند کم رنگی به او خیره ماند. آمین لقمه

 قورت داد و سرش را به طرفین تکان داد: چیه؟

 خودت هستی بابا؟مواظب  -

 شد یهو؟! ت: چیی دیگر گرفلقمهپوزخند زد و یک 
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از جایش بلند شد تا چای بریزد: بعد مادرت ما هنوز 

خواد حتی یه خال بهت کمرمون صاف نشده. دلم نمی

 بیفته. چه برسه به اینکه...

میان حرفش رفت تا دیگر ادامه ندهد: حواسم هست. 

 نگران نباش.

. دونمرگشت و با سر تایید کرد: میبا دو فنجان چای ب

یم همیشه نگرانت من همیشه بهت اعتماد داشتم. نس

بود. ولی من پشتت در میومدم که تو عاقلی. منو 

 ی مادرت نکن.شرمنده

کنم. اگه های زبان کشید و کالفه گفت: نمیروی دندان

امونو بخوریم. پشیمونم از فاز نصیحت در میای صبحانه

 صبح زود پا شدم.نکن که یه روز 

بحانه مشغول کرد. و خودش را با ص فرزین لبخندی زد

 کی پسرش این همه بزرگ شده بود که نفهمید؟
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 ای؟آخر هفته چیکاره -

ها قراره بریم یک قلپ از چای داغش خورد: با بچه

 پیست اسکی.

رو دور هم فنجانش را برداشت: کنسلش کن. آخر هفته

 باشیم.

ی عقب داد: چطور شد یهو؟ موهایش را از روی پیشان

 ن خانواده دوستی تو مخیه جدیدته؟االن ای

آذین بعد اون افتضاحی که سر صبا زن مازیار  -

اش با من یکم سر سنگینه. مامان درآورد رابطه

ساجده هم که دست از سر زن گرفتن من بر 

داره. همه چی تو هم پیچید تا این دختره نمی

 بیشتر بره تو خودش. 

ه مه عسل برای خودش گرفت: راست میگآمین یک لق

از دست این فهیمه مامان ساجده. زن بگیر مارو هم 
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خالص کن. فقط جان همون مادرت ازین کدبانوهای 

پای اجاق باشه که ما یه دلی از عزا در بیاریم. نمیشه 

که تا آخر عمرت بمونی ور دل آذین چون اون دوست 

یگه اینم ای رو ببینه. دنداره جای مامان کس دیگه

 ه که تا ابد باهاش بجنگیم.قسمت تو و ما بود. نمیش

فرزین خندید: یعنی تو با زن گرفتن من مشکلی 

 نداری؟

آمین دست از خوردن کشید و صاف در چشمان فرزین 

زل زد: جوون! برق دومادی چشاتو چهل چراغ کرده. 

من ته پیازم یا سر پیاز که بخوام آره یا نه بیارم. هر 

رضای دونی بکن. من راضیم به صالح می کاری خودت

 خدا.
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فرزین خندید و از جایش بلند شد و همانطور که به 

رفت تا حاضر شود با خنده فحشش سمت اتاقش می

 داد: پدر سگ.

 کنی حاال؟آمین نچی کرد: ای بابا چرا خودزنی می

خورد فرزین خندید و به سمت آیفونی که زنگ می

ده بود. باید هر چه زودتر . فهیمه هم از راه رسیرفت

ی ا آمادهکرد تشد و بعد آذین را صدا مییحاضر م

 رفتن به مدرسه شود. 

آخر هفته مالیده شد. در جوار  "آمین برای آیه نوشت

 "خانواده هستم
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هایش را با الک کروم طالیی نگاه کرد. به ناخن

ی ای بخشیده بود. مثل تاج برای ویژهانگشتانش جلوه

م به اتمام رسیده یک ملکه. کار براشینگ موهایش ه

دستی الی موهای او فرو برد و پرسید: بود. آرایشگار 

 راضی هستی عزیزم؟ الیتش خوب درومده؟

اش تغییر کرده بود با این لبخندی به خودش زد. چهره

های کاراملی. از آینه به آرایشگرش نگاه کرد: الیت

 ممنون. عالی شده.

حامد  در دستگاه پوز کشید و همزمان تماسکارتش را 

زد را ل آن روز زنگ میرا که برای سومین بار در طو

 جواب داد: جانم؟

 صبا؟ هنوز آرایشگاهی؟ -
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کارتش را در کیفش گذاشت و با لبخند و تکان دادن 

سر از آرایشگاه بیرون آمد: نه حامد جان کارم تمام 

 شد.

تونستم م میی او را شنید: کاش منصدای پوف کالفه

تم راحت بگذره. خدایا پس کی برم آرایشگاه پنج ساع

 شه؟ خیلی استرس دارم. شب می

صبا خندید. ریموت ماشین را زد و سوار شد: حامد 

چیزی برای دل نگرانی وجود نداره. ما دیگه هیچ مانعی 

 برای با هم بودن نداریم.

ی آرامش را شنید: شاید باورت نشه ولی صدای خنده

رگرده و ا خودم میگم شاید خودت یهو نظرت بهمش ب

 بهم نه بگی.

با لبخندی ماسیده به سمت چپش نگاه کرد. به 

شدند. به عابرانی که هایی که با سرعت رد میماشین
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رفتند تا زودتر به مقصد برسند. زیر چتر تند تند راه می

ترسید از آینده. از حامد. از ناپدری هنوز مردد بود. می

به کاشت ی آنا. حامد حق داشت. او هم نیاز کردنش برا

ها فقط برای ی اینت. همهناخن و تغییر رنگ مو نداش

 این بود که فرار کند از فکر و خیال. 

 الو؟ صبا؟ هستی؟ ناراحت شدی؟ -

لبش را محکم بین دندان گرفت و ول کرد: نه، ناراحت 

 چرا؟

دونم. گفتم شاید حرفمو دوست نداشتی. صبا نمی -

 مامانت با من کنار اومده دیگه؟مطمئنی 

از خیابان گرفت و استارت زد: حامد امشب همه م چش

چی به خیر و خوشی تموم میشه. بهت قول میدم. 

 نگران هیچی نباش.
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جایشان با هم عوض شده بود انگار! بعد اینکه تماس 

را قطع کرد حرکت کرد. اضطراب نداشت اما حال 

خوشی هم در دلش خانه نکرده بود. آهنگی گذاشت و 

از فشار داد. باید برای امشب از پایش را بیشتر روی گ

کرد. کسی که سهم بزرگی در کسی کسب اجازه می

 اش داشت. زندگی

ها قج قج های چرمش قدم برداشت برفوقتی با پوتین

اش چسباند و کردند و کنار رفتند. دسته گل را به سینه

ای نفس گرمش را میان هوای سرد رها کرد. قطره

ت. آنقدر میان زمین اش نشساشک ناغافل روی گونه

سفید پوش جلو رفت تا به درخت بید مجنون رسید. 

با  سنگ قبرها زیر برف دفن شده بودند. خم شد و

هایی که بر شدتشان اضافه شده بود روی سنگ اشک

را دست کشید. دست گل را روی زمین گذاشت و دو 

های دستش از دستی به برف روبی پرداخت. استخوان
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افتادند. جلوی دهانش نگه داشت شدت سرما به گزگز 

ها را شاخه شاخه بیرون کشید. گل "ها "و در میانشان

کنی اون زیر : چیکار میآورد و روی سنگ یخ زده چید

 تو این سرما؟

ی شمع را بیرون آورد و باالی قبر در جای بسته

 مخصوصشان روشنشان کرد: یکم گرم شو. 

شمان اش در باالی سنگ زل زد. چبه عکس حک شده

ناخوداگاه خندیدند. اش هم مثل لبانش میعسلی

هایش را اش در هم آمیخت. ناخنخندید. گریه و خنده

 س داد: الکمو عوض کردم.نشان عک

موهای وز افتاده از سرمایش را بیشتر از شال بیرون 

 کشید: رنگش بهم میاد؟
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روی سنگ زد: مازیار منو ببخش. ببخش که اینقدر 

ک سال دارم یکیو جایگزینت عوضیم که بعد از ی

 کنم. می

گریه امانش را برید. به خودش مهلت داد تا کمی آرام 

 بگیرد. 

ذاری یکی بیاد جای تو بشه دی؟ میبهم اجازه می -

 تکیه گاهم؟ جای تو بشه پدر برای آنا؟ 

لرزیدند. روی سنگ هایش میباز به گریه افتاد. شانه

لعنتی!  همانطور که سرش پایین بود مشت کوبید:

رفتی... نباید منو تو این لعنتی! نباید اینقدر زود می

 ذاشتی...شرایط می
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شین نشسته بود و نگاهش قفل بود در مقابل بخاری ما

های سرخش در مقابل قبرستان. نوک بینی و دست

گرما به سوزش افتاده بودند. موبایلش مدام زنگ 

شدند. جابه جا میخورد. یکی در میان پونه و مرجان می

چند برگ دستمال بیرون کشید و تمام صورتش را پاک 

دوباره  تر از آن بود که بخواهد برایکرد. دل مرده

 عروس شدنش پایکوبی کند. 

وقتی به خانه رسید تقریبا همه چیز آماده بود. پونه روی 

کرد: مبل نشسته بود و با سری کج شده به او نگاه می

 شدی؟ چیه؟ ایشاهلل پشیمون

آثار گریه را به کمک آرایشی که در پارکینگ کرد تقریبا 

پیروزمندانه به محو کرده بود. لبخند زد و سعی کرد 

 نظر برسد: نه شکر خدا. هنوز پای تصمیمم هستم.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ی لپش را با دندان کند و بی حرف سر تکان پونه گوشه

های صورتی داشت به داد. آنا با پیراهن طوسی که گل

مرجان هم حاضر و آماده پشت سرش وارد  سالن آمد.

 "خوبی؟ "شد و با چشمانی نگران به صبا زل زد. لب زد

مانش را به عالمت مثبت روی هم فشرد. افرا صبا چش

و مهشید هم در این فاصله رسیدند.. قبل اینکه لباس 

گوشی را روی  "ما راه افتادیم "بپوشد حامد پیام داد

رد و دست به کمر به تخت انداخت و در کمد را باز ک

ها خیره شد. یک شومیز آجری به تن کرد و لباس

 شلوار کرپ کوتاه. 

صبا دوشادوش مرجان ایستاده بود و دست وقتی آمدند 

آنا را سفت در دست داشت. اول پدر حامد با سری 

پایین وارد شد و بعد آن مادرش. نگاه زن همان اول 

ز شد. روی دخترک افتاد و دستش برای نوازشش درا
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حامد با یک سبد گل و یک جعبه شکالت داخل آمد. 

. چشم در چشم صبا شد و او لبش به لبخند وا شد

 مطمئن بود این مرد تا ابد خوشبختش خواهد کرد. 

همه دور هم نشستند و بعد از پذیرایی پونه سر حرف 

را باز کرد. پدر حامد با افرا کمی معاشرت کرد و کم کم 

تری گرفتند. به لطف پونه یها رنگ و بوی جدحرف

صحبت به مهریه و حق طالق کشیده شده بود که مادر 

کنم. نم سلطانی عذرخواهی میحامد به حرف آمد: خا

 .من چند کالم حرف داشتم خدمتتون

پونه که حرفش بریده شده بود به پشتی تکیه داد و 

: گفت او به  اول نیم نگاهی به صبا انداخت و بعد ر

 .کنممی شاهخو. بفرمایید

ای که به تن داشت مادر حامد با همان مانتوی ساده

کرد و گفت: ما دستانش را در هم روی زانویش قالب 
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چند سال پیش در خونتونو زدیم اون زمان شما گفتین 

که پسر من لیاقت دخترتونو نداره! حاال چی تغییر کرده 

ی من دوباره جلوتون بشینه؟ بیوه که اجازه دادین بچه

ن دخترتون؟ یا اینکه بچه داره؟ اینا باعث شدن که بود

غییری خودتونو در حد ما بدونین؟ چون ما که همونیم. ت

 هم نکردیم!

پونه با ابروهای در هم به صبا نگاه کرد و برایش خط و 

اش را نشان کشید. حامد با کف دست عرق پیشانی

 پاک کرد و زمزمه کرد: مادر؟ لطفا...

صبا چشم اش کرد و بعد به نهمادرش نگاه تندی روا

شد: صباجان؟ دوخت که روح داشت از تنش جدا می

ن حامدم دوست داره. چند من شمارو دوست دارم چو

سال پیش مادرت تو روی ما ایستاد گفت دختر نمیدم 
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االن من وایمیستم میگم پسر نمیدم. چون تو یه بچه 

 داری!

ندتا قلبش آنقدر محکم به زمین خورد که مطمئن بود چ

د. نفسش مانهایش تا آخر عمر همراهش میاز کبودی

 رفتند.تنگ شده بود و چشمانش سیاهی می

ر حامد ادامه داد: اشتباه برداشت نکن. منظورم این ماد

نیست که چون خودت تنها نیستیو تا آخر عمرت یکی 

ی دیگم وبال زندگی مشترکتونه میگم؛ نه. من از بچه

اس. االن تحت تاثیر ادهخودم مطمئن نیستم. حامد س

فهمه. داغه. سرش باد داره. این دیدار مجدده نمی

دونم که به ل نگذشته میبرین سر زندگیتون یه سا

ی تا کنه. بچهی خودش نگاه نمیات به چشم بچهبچه

دار ی مردمه. فردا روزی خودتون بچهآخر عمرش بچه
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بشین دیگه معلوم نیس حامد با خودش چند چند 

 میشه.

صبا سرش را باال گرفت و صاف در چشم مادر حامد 

نگاه کرد: شما که جوابتون منفی بود برای چی قبول 

 زحمت کردینو تشریف آوردین؟ 

نگاه پر از نفرتی به حامد انداخت و قد به قد در حال 

آب شدن بود: حامد جانم که به قول خودتون اونقدر 

تو  اسساده هست که مثل همین االن که فقط شنونده

شنیدو بیخیال این وصلت اتون هم فقط میخونه

 شد. اینجا اومدنو دوره گرفتنتون چی بود؟!می

در حامد لبخند زد و به پونه نگاه کرد: خواستم ما

احترامی مادرتو جواب بدم. خواستم سرشکستگیه بی

مارو شما هم تجربه کنین. خانم سلطانی؟ دنیا گرده. از 

 خوری.یهر دست بدی از همون دستم م
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آمد. آنا از بغل مرجان بیرون پرید صدا از کسی در نمی

یک سیب  و پای ظرف میوه ایستاد. یک خیار و

برداشت. به هر کدام یک گاز زد و دوباره در ظرف 

انداختشان. یک نارنگی برداشت و به سمت مرجان 

 برگشت: برام گیگیلی پوست کن.

تو این  لرزید بلند گفت:صبا با صدایی که از خشم می

تونم هم اتون پسر کاکل زریی حساب شدهنقشه

 یی؟!دستتون بود؟! خانوادگی اومدین برای عقده گشا

طاقت از جایش بلند شد و رو به حامد گفت: از بی

ی من برو بیرون. دیگه هیچ وقت و هیچ جا دلم خونه

 خواد چشمم تو چشمت بیفته.نمی

ر و پسرش پدر حامد با تاسف بلند شد و جلوتر از همس

 ها.آناز خانه بیرون رفت و به دنبالش 
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هایی ان به آدمهایی آویزدر که بسته شد او با شانه

. افرا سیگار به دست نگاه کرد که هنوز در خانه بودند

به آشپزخانه رفته بود. مهشید در سکوت و با ترحم 

کرد. مرجان خودش را با آنا مشغول تماشایش می

د. صبا به مادرش نگاه نکرد. به سمت دانشان می

اتاقش رفت و قبل اینکه در را ببندد پونه روی در زد: 

که پشتش نماز س؟ این بود اون پسری چی شد پ

 خوندی؟! می

 به گریه افتاد و از کوره در رفت: دست از سر من بردار. 

 دست از سرت برداشتم که االن وضعت اینه. -

مارو زاییدی وگرنه از او را با دست عقب زد: تو فقط 

 و دستت رو سر ما نبود. اولشم ت
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ا خالی نفس نفس زد. دنبال یک دیوار بود که خودش ر

کند. به سمت اشپزخانه پا کوبید و از پشت با هر دو 

 های افرا کوبید: چرا اومدی تو؟ دست روی شانه

افرا سیگار را پایین آورد و با تعجب به سمت او 

ه گریه افتاد و مدام او را صدا برگشت. آنا وحشت زده ب

 : مامان؟زدمی

اومدی تو خواستگاری که بگی چه خری هستی؟  -

ها؟ چرا پشت خواهرت درنیومدی؟ چرا پا نشدی 

بزنی تو سر اون حامد عوضی؟ چطوری اجازه دادی 

ی یه پولمون کنه؟ چرا مادرش اینطوری سکه

خوای گیری؟ پس کی میهمیشه خفه خون می

دی که منم یه بار دلم گرم بشه که خودتو نشون ب

ه اگه بابا ندارم، شوهر ندارم حداقل برادر دارم. ک

یه برادر دارم. یه مرد دارم که گاهی وقتی 
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اشو بهش اینجوری شکستم سرمو بذارم رو شونه

 تکیه کنم؟

افرا او را به آغوشش کشید و با دست محکم سرش را 

اش شده اش فشار داد. اجازه داد ریمل پخشبه سینه

گیرد. پونه هم ای آرام بپیراهنش را کثیف کند اما ذره

اش را قورت داد دستش نزدیکشان شد. بغض مادرانه

را دور صبا و افرا حلقه کرد: گریه نکن عزیزم. قوی 

ای از این همه احساسی که باش. اون پسر ارزش ذره

 کنیو نداره.خرجش می

یرون را نشانش مهشید آنا را بغل کرده بود و از پنجره ب

است. مرجان طاقت خوا میداد اما دخترک مادرش رمی

نیاورد و تذکر داد: بذارش پایین مهشید جون. بذار بره 

 پیش صبا. اروم میشه.
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مهشید خیره به او که در حال جمع کردن خرت و 

های مهمانی بود دخترک را پایین گذاشت. آنا مثل پرت

مادر و  فشنگ به سمت صبا دوید. صبا از آغوش

. بدون آنکه برادرش بیرون آمد و او را در آغوش گرفت

به کسی نگاه کند به سمت اتاقش رفت. کمی بعد 

شان اضافه شد. در را بست مرجان هم به جمع دو نفره

. به صبا با آن چشمان پف کرده نگاه و به آن تکیه زد

کرد که وسط تخت نشسته بود و آنا را مثل نوزادها در 

 بود.  آغوش گرفته

 خوبی؟  -

کنم رو حس می سرش را به طرفین تکان داد: اصال.

خواد تا صبح دست خوردم. دارم خفه میشم. دلم می

 فقط جیغ بکشم.

 نباید خودتو از بین ببری. -
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با نگاهی که تهش خالی بود به او زل زد: چرا بهش 

اجازه دادم که بهم نزدیک بشه؟ برای چی خواستم 

همه مادر مجرد؛ منم یکی مثل دوباره ازدواج کنم؟ این 

عیف عمل کردم؟ چرا فکر کردم بقیه. چرا اینقدر ض

حتما باید یه مرد کنارم داشته باشم؟ من که از پس 

 همه چی بر میام! 

ی آدما روی صندلی میز آرایش نشست: صبا؟ همه

کنی چون کنن. تو هم یه آدمی. چرا فکر میاشتباه می

ارت باشه؟ تو چند قوی هستی نیاز نداری یه مرد کن

ی که بهت عشق سال با یه مرد زندگی کردی. کس

کشید. یه وقتایی که کم کرد. نازتو میداد. محبت میمی

داد. تو از نشست و بهت انرژی میمیاوردی کنارت می

مرد زندگیت یه همچین تصویری داری. حق داری که 

بخوای هر چه زودتر دوباره همچین آدمیو وارد زندگیت 

کنیم که حامد آدم زندگی منتهی ما همه فکر میکنی. 
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تر نبود. چون تو به مردی نیاز داری که از تو قوی تو

خوای که تو بهش تکیه تر. تو کسیو میباشه نه ضعیف

 کنی نه اون به تو. 

از جایش بلند شد و جلوی او ایستاد: آنارو بده من ببرم 

 اون طرف. تو یکم تنها باش.
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هایی که پزخانه نشسته بود و با چشمریکی آشمیان تا

اش را هم آماده ی خون بودند کاپوچینوی نیمهکاسهدو 

آمد ولی با خوردن کافئین خودش را زد. خوابش نمیمی

کرد تا هوشیارتر باشد. باید امشب را هم مثل تنبیه می

. باید آنقدر رفتار حامد و گذراندشب گذشته می

کرد تا خوب هنش تداعی میاش را در ذخانواده
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ثل یک ویرانه فرو ریخته بود. . می گوشش شودآویزه

کرد دیگر توان بلند شدن ندارد. این بار احساس می

تر بود. آنقدر مهلک که حتی از ی روزگار کاریضربه

مرگ مازیار هم او را بیشتر زمین زد. دیگر توان بلند 

 دید. با خودش به مشکلشدن را در خودش نمی

دش برخورده بود. انگار با قبول این ازدواج به خو

خیانت کرده بود. در این دو روز خودش را از چشم همه 

هایش وقتی که کار بدی پنهان کرده بود. مثل کودکی

خواست دیده شود. از خودش کرد و دلش نمیمی

شرمنده بود. از وجودش. از روحش. یک معذرت 

بدهکار بود. چطور اش ی اعضای خانوادهخواهی به همه

ی دستان حامد و ملعبه توانسته بود اینگونه خودش را

ی او زل زد. جواب ماندههای بیمادرش کند؟ به پیام

 پوزخند زد و با حرص گوشی را پشت و رو کرد.
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هر دو دستش را روی صورتش گذاشت. باخته بود. 

ی عزت و آبرویش را. این همه سال با دقت قدم همه

ی رفتارها را کرده حساب و کتاب همه برداشته بود.

اش شکست خورده حاال، طوری در قمار زندگیبود. اما 

 بود که دیگر هیچی برای از دست دادن نداشت! 

ساعت نزدیک شش صبح بود که از جایش بلند شد. 

دو شب گذشته را مرجان به همراه آنا در اتاق 

خوابید و او مثل روح در سالن خانه تا صبح می

 دان بود. سرگر

هایش را پاورچین پاورچین به اتاق رفت. لباس

ها موهایش را باالی برداشت و بیرون آمد. بعد از مدت

سرش جمع کرد. بدون آنکه آرایش کند حاضر شد و 

راه افتاد. یک چیزی در وجود او عمیقا شکسته بود. 

ی جمع کردن خرده ریزهایش را بار دیگر حوصلهاین
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تالشی شده با هیچ چسبی سر پا . این صبای منداشت

 شد. نمی

را برداشت و به سمت شرکت رانندگی کرد. ماشینش 

ای شده بود که از گور بیرون آمده. به مثل مرده

نمایندگی که رسید بدون نگاه کردن به اطراف، با 

سرعت و با یک فرمان به داخل رفت و پارک کرد. 

هایش آنقدر صدای ترمزش سنگین بود که الستیک

به  اش راجیغ کشیدند. کیفش را برداشت. شال افتاده

سر کرد و با چشمانی که دو روز بود رنگ خواب به 

 خودشان ندیده بودند پیاده شد. 

دارش روی زمین سر و صدا به پا کرد.  های پاشنهبوت

همان لحظه کسی از پشت صدایش کرد: خانم 

 سلطانی؟
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فرزین توجه به ماشین به سمت نگهبان چرخید و بی

واب داد: هم ج شد با ابروهایی درکه آرام وارد می

 بفرمایید.

اش را بهم مالید: خانوم مهندس نگهبان دستان یخ زده

اون آقا از نیم ساعت پیش منتظر شما هستن. چون 

 ساعت کار پرسنل شروع نشده بود راهشون ندادم. 

هایش را تنگ کرد و به قسمتی که نگهبان با سر چشم

ه بود نگاه کرد. با دیدن حامد حس کرد اشاره کرد

اش خارج با شدت بیشتری از بینی هایشنفس

شوند. صدایش را در حدی باال برد که به گوش می

حامد برسد: این آقا چه وقت اداری چه وقت غیر اداری 

 حق ندارن پاشونو بذارن تو نمایندگی. متوجه شدین؟

اد: بله نگهبان یک قدم عقب رفت و چند بار سر تکان د

 خانوم مهندس. چشم.
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سمت در ورودی رفت که در چرخید و با حرص به 

همان لحظه صدای حامد بلند شد: خانوم سلطانی؟ من 

اومدم فقط سوء تفاهم بوجود اومده رو از بین ببرم. 

 اجازه بدین...

معطلی راه آمده را برگشت و به سمت او پا تند کرد. بی

از کرد تا حرفی بزند همین که به او رسید حامد دهان ب

ت او خواباند. صدای که صبا سیلی محکمی به صور

استغفراهلل نگهبان آمد و بعد در اتاقک نگهبانی که 

اش بسته شد. حامد دستش را ناباور روی گونه

هایی لرزان دست راستش را که . صبا با نفسگذاشت

کفَش به گز گز افتاده بود را باال آورد و انگشت 

ان داد: من هیچ توضیحی ازت تهدیدش را تک

ط از زندگی من برای همیشه خوام. هیچی. فقنمی

دادن هیچ احتیاجی به یه  گورتو گم کن. من برای ادامه

است.  ای ندارم. آدمی که پر از حسرت و کینهآدم عقده
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آدمی که فقط برگشته تا زخم بزنه. برو برای مادرت 

خوب  سرسالمتی ببر. بهش بگو شیرشو حاللت کنه.

ز نزدیک ام. خوب. بهش بگو صبارو اگذاشتی تو کاسه

دیدی. بگو صبا برای اولین بار تو زندگیش کم آورده. 

بگو باخته. بگو تو کیش و ماتم کردی. توئی که ادعای 

 کرد.عاشقیت کون خرو پاره می
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اش پایین کشید و با مردمکی دستش را از روی گونه

گفت: من با مادرم هماهنگ لرزید که از خیسی می

کشیده دونستم قراره کار به اونجا نبودم. اصال نمی

 . تو ببخش. من قول میدم همه چیو درست کنم. بشه
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او را چند بار پشت هم هل داد: چیو درست کنی؟ آبروم 

گفت که مادرم می رفت. غرورم له شد. هر چی

خوای درست کنی؟ ات همون شد. حاال چیو میدرباره

همون موقع هیچی در جواب مادرت نگفتی؟ چرا  چرا

ف مادرتو تو نطفه خفه مات موندی اون وسط؟ چرا حر

نکردی؟ یادته چند سال پیش وقتی مادر من جواب 

منفی داد تو چه حرف هایی بار من کردی؟ االن که نگاه 

بینم مادرت خیلی هم بد کاری نکرد حداقل کنم میمی

 نشستی. تو امروز جای هشت سال پیش من 

یک قدم از صبا فاصله گرفت تا او دوباره حمله نکند: 

من برنامه نریخته بودم برای بهم زدن این 

 خواستگاری. صبا من عاشقتم. 
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با نفرت نگاهش کرد: برو به جهنم حامد. برو به درک. 

ره. من اصال حرفم صحبتای خوحالم ازت بهم می

 .مادرت نیست حرف من الل مونی گرفتن توئه

 رصت بهم بده صبا. تو رو جون آنا. ف یه -

ی صدایش باال رفت و سیل اشکش راه افتاد: جون بچه

منو قسم نخور! اسمشو به زبونت نیار. حتی برای دهنتم 

خورده و زیادیه. آدمی مثل تو هیچ وقت بدرد من نمی

خوشحالم که بخاطر یه عشق احمقانه خوره. نمی

 خودمو زیر سوال نبردم. 

برای اولین بار کنترلی روی  ت نمایندگی.چرخید به سم

هایش را صاف توانست شانهاحساساتش نداشت. نمی

هایش را توانست جلوی ریزش اشکنگه دارد. نمی

های کنجکاوی که رویش توانست به چشمبگیرد. نمی

سرتون به کار "تشر بزند زوم بودند اخم کند و 
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دن و . برای اولین بار نایی برای جنگی"خودتون باشه

 دید. مقاومت در خودش نمی

فرزین در آن صبح ابری کنار ماشینش ایستاده بود و 

کرد. همسر رفیقش را که انگار آرزوهایش تماشا می

غرق شده بود و مردی که دم در با اخم به زمین زیر 

صویر با آن تابلویی که در آن پایش خیره بود. این ت

شب بارانی در سرش جا خشک کرده بود عجیب 

 پارادوکس داشت. 

به اتاقش رفت. پشت میزش نشست اما تمام 

ای بود که زنی حواسش به پس آن دیوار شیشه

های لرزانش قلب او را هدف پشتش نشسته بود و شانه

ی روی میزش زل زد. تلفن گرفت. به چای یخ کردهمی

ی داخلی را گرفت تا به فکر برداشت و شمارهبیرا 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

کشید تا صدای پر انرژی او مهرانه وصلش کنند. طول 

 در گوشش بنشیند: الو؟ جونم مهندس؟

 طرف آن به نگاهی باز و کشید بلندش ریش به دستی 

 باال؟ بیای تونیمی مهرانه؟: انداخت

خندید: ئه وا! چطور شد یهو؟ اسم کوچیک؟ کار 

 نینو نقض کردی که جناب موحدی!شخصی؟ قوا

برو تو اتاق صبا تاپ را عقب داد: بیا باال حوصله لپبی

 کنه.ده داره یه بند گریه میببین چشه. از وقتی اوم

 صدای مهرانه نگران شد: قطع کن. میام االن.

زند در اتاقش ترجیح داد وقتی مهرانه با او حرف می

ت. زمان نباشد. برای سرکشی به واحدهای دیگر رف

های بخش خدمات زیادی را در کنار فرخ و بین بچه

راند. اما تمام مدت فکرش در اتاقش پس از فروش گذ

که دوباره صبا را کشید مانده بود. در حیاط سیگار می
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دید. با همان حال سوار ماشینش شده بود و به سمت 

قرار سیگار را انداخت و زیر پا له بیرون حرکت کرد. بی

تاقش برگشت تا به مهرانه زنگ بزند ولی او کرد. به ا

داد و در را پشت سرش  را در اتاقش دید. ابرو باال

 کنی؟بست: تو اینجا چیکار می

اش را خاراند: نه چک پا روی پا انداخت و روی گونه

 زدی نه چونه حریف از میدون به در شد.

کرد: حریف کیه؟ چرا گریه  پشت میزش نشست و اخم

 کرد؟می

و نگاه کرد: درست حرف نزد. ولی ظاهرا ماجرا به ا

به شب بوده که بهم مربوط به خواستگاری پنجشن

 خورده. انگار قضیه یه عشق قدیمی بوده. یه اتفاقاتی

 افتاده که صبا اصال انتظارشو نداشته.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

فرزین به چایی که سرش یک الیه بسته بود خیره شد. 

یمی ربط حامد را به خاطر آورد. او را به یک عشق قد

هایی که در پشت یک دویست داد. باز تصویر آن سایه

 شدند در سرش نمایان شد. دیک میو شش بهم نز

فرزین؟ تا دوباره ماهی از دستت لیز نخورده به  -

خودت بیا. صبارو از دست نده. هم بخاطر خودت 

 هم بخاطر اون...
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را حواس آن قاشقش را میان عدس پلو فرو کرد و بی

در دهانش گذاشت. برنج داغ زبانش را سوزاند و اشک 

کاسه، ماست و خیار در چشمش جمع شد. یک 
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مقابلش قرار گرفت: بخور التهاب دهنتو بگیره. حواست 

 است؟ همین االن برنجو کشیدم!کج

های خیار های ریز سبزی و رشتهبه ماستی که تکه

میانش بود نگاه کرد. یک قاشق در دهانش گذاشت. 

 عم عالیش باعث شد به خوردنش ادامه دهد. ط

بعد تعطیالت  خونه اومده بود. گفتامروز صاحب -

  فروردین بلند شین.

سرش را باال آورد و به فضای کوچک آشپزخانه با آن 

 های دمده نگاه کرد: اینجارو دوست داری؟کاشی

دستش را زیر چانه زد و نفس عمیقش را مثل آه بیرون 

ه به امثال ما نمیاد. ولی اینجا داد: دوست داشتن ک

سرشون  های خوبی دارم. همهمحیطش آرومه. همسایه

ها تو زندگی خودشونه. به مرکزشهر نزدیکه. بچه
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تونم پیدا کنم بهتر من کجارو میراحت میرن و میان. 

 از اینجا؟ 

خونه اش را تحویل او داد: با صاحبی خالیکاسه

. فقط امیدوارم کنم قراردادتو تمدید کنهصحبت می

 خونه رو برای خودش نخواد.

ات کرده؟ : چی کالفهشراره با لبخند به او نگاه کرد

 ر نیستی اینجا!اصال انگا

دوباره قاشق را پر از برنج کرد و به سمت دهانش برد. 

شراره لبخند زد و قاشق و چنگالش را به دست گرفت: 

 پس یه چیزی هست ولی به من ربطی نداره. 

 ش را بلند نکرد و به جویدنش ادامه داد. فرزین سر

د که موبایل فرزین خوردنهر دو در سکوت فقط غذا می

وع به ویبره رفتن کرد. خودش را با روی کانتر شر

صندلی خم کرد و گوشی را برداشت. با دیدن نام 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

مادرش از پشت میز بلند شد و به سالن رفت. موبایل 

انم مامان را به گوشش چسباند و گلو صاف کرد: ج

 جان؟

شنید که از جا و غذا و حال فرزین صدای ساجده را می

سید. لب گزید و بیشتر در سکوتش فرو رفت. به پرمی

ین خوب گوش کرد. اینکه در رستوران های فرزدروغ

است. شام فقط سوپ سفارش داده است و حالش 

خوب است! شراره، غمگین، بشقاب پرش را برداشت 

همه را در قابلمه خالی کرد و  و از جایش بلند شد.

بشقابش را در سینک گذاشت. واقعیت جلوی 

های رقصید. او نه بین راستپرده میانش بیچشم

هایش! او شده بود فرزین وجود داشت نه بین دروغ

ی بازیه فرزین، برای آنکه ذهن توپی برای وقت اضافه

پرتنشش کمی آرام بگیرد. در آن میان یکی دو شوت 

کرد. مانده بود دلش به چه خوش ی او میههم روان
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ل هفته شاید یک ای که از کاست؟ این شوهر عاریه

ساعتش هم مال او نبود چه خیری داشت که این همه 

 و تاب داشت؟برایش تب 

 خواست تمدید کند؟ سهی لعنتی را تا کی میاین صیغه

اش شد نه ماه. اش شد شش ماه و شش ماههماهه

؟ اسکاچ کفی را کنار گذاشت و به امروز چندم بود

ز هجدهم اش چشم دوخت. امروانگشتان خالی از حلقه

شان بیست دی ماه بود. تا تاریخ سررسید موعد صیغه

 کردند!ده بهمن باید دوباره تمدید می روز مانده بود.

 اش نشست: شراره؟دستی روی شانه

به عقب چرخید و با چشمانی که فروغشان از بین رفته 

 تماشایش کرد. بود
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فرزین نیم نگاهی به میز غذا انداخت و گفت: مادرم 

ش آذین. یکم باهم بگو مگو کردن. باید اومده پی

 ی نداری؟برگردم خونه. تو کار

توانست داشته باشد با مردی که همیشه چه کاری می

اولویت آخرش بوده: نه عزیزم. مراقب خودت باش. 

 رسیدی بهم خبر بده.

به سمت کاپشنش رفت. همانطور که  سر تکان داد و

 پوشید گفت: بابت شام هم ممنون.آن را می

ی کوتاه روی پیشانی او بابت انعام جلو آمد و یک بوسه

 کاشت!
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وارد خانه شد و مادرش را حاضر و آماده در مقابلش 

دید. در را پشت سرش بست و همان وسط سالن 

خت و بعد نگاهی به مستاصل ماند. نگاهی به راهرو اندا

ساجده که از جایش بلند شده بود و کیفش را روی 

 انداخت. دوشش می

 جا کرد و گفت: داری میری؟سوییچ را در دستش جابه

با ناراحتی به او چشم دوخت: آره مادر دارم میرم. 

کاش تو جای آذین بهم گفته بودی که نیام. خدا آدمو 

 . گرگ بیابون کنه ولی مادر نکنه

خواست از کنارش رد شود بازویش را گرفت: مامان؟ تا 

فهمه تو یه سنیه که نمی آذین بچست. تو به دل نگیر.

 چی میگه.

شناسه فرزین پوزخند زد: احترام به بزرگتر سن نمی

اش کنی یه جان. کاش تو هم جای اینکه همیشه تبرئه
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زدی تو گوشش که این همه هار نشه. اینجور تو بار می

زل بزنه بگه پاتو از زندگی ما بکش  تخم چشم من

. تو فهمیمیبیرون. ما خودمون صالح خودمونو بهتر م

 !برو ور دل شوهرت به اون برس

فرزین سرش را با اخم پایین انداخت. زبانش کوتاه تر 

از آن بود که بخواهد ماست مالی کند. موبایل مادرش 

زنگ خورد. ساجده نگاهی به گوشی انداخت و گفت: 

 من برم به پدرت برسم. شب بخیر. 

کوله را ی ادامه دادن به این زندگی کج و دیگر حوصله

امس معنی که عین یک آدنداشت. مشکالت بی

چسبناک کش آمده بودند و او هر چه دستش را به 

 مالید جدا شدنی در کنار نبود.ی شلوارش میپاچه

هایش را عوض کرد. با یک به اتاقش رفت و لباس

شلوارک و رکابی روی تخت خزید و به پشت رو به 
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رامش که کرد با دخترک آسقف دراز کشید. چه می

پرید؟ آذین و آن میکرد و به این ناگهان افسار پاره می

اش که انگار ی سه نفرهجوری چسبیده بود به خانواده

 تنها غنیمت باقی مانده از جنگ بود برایش. 

ی کوتاهی به در خورد و قبل آنکه او جواب دهد تقه

الیش باز شد. آذین سرش را داخل انداخت و به 

 با؟پدرش خیره شد: با

 رمق جواب داد: جان؟بی

د تا وارد شود. جلوی تخت ایستاد و به خودش اجازه دا

 کرد چشم دوخت: قهری؟به فرزین که نگاهش نمی

اش بود و آن یکی دراز شده یک دستش روی سینه

 ام مگه؟!بود: بچه
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به دیوار پشت سرش تکیه داد و به نوری که از راهرو 

نگاه کرد: مامان  کردتابید و روشنش میدر اتاق می

 ساجده چی بهت گفت؟

 گفت؟سقف بر نداشت: چی باید میچشم از 

احترامی نکردم. اون یهو تخس شد: من اصال بهش بی

انگار بهش برق وصل کردن گفت اگر نسیم جای اینکه 

کرد یکم ی وقتشو برای خونه و زندگیش تلف میهمه

نشست االن اینجوری پای تربیت و تو و برادرت می

م نشستی جلو روی من چشم سفیدی کنی. منم گفتمین

ما به قدر کفایت تربیت داریم. خودمونم صالحمونو 

دونیم شمام جای اینکه وقتتو برای ما بذاری بهتر می

 برو ور دل آقاجون به اون برس. 

احترام از نظر تو با ناامیدی به سمت او سر چرخاند: بی

 راحت بشه؟دادی بهش که خیالت چیه؟ باید فحش می
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ن ساجده باید محابا باال برد: ماماصدایش را بی

 فهمید که حق نداره برای ما تعیین تکلیف کنه...می

روی آرنجش بلند شد و با عصبانیت از عصیان او میان 

حرفش پرید: تو اون کسی بودی که باید اینو بهش 

 گفتی؟ این خونه بزرگتر نداره؟!می

همه گفت فرزین زن با گلویی پر از بغض گفت: این 

خوام بار گفتی زن نمیمادرن یک ت بیهابگیر بچه

دست از سر ما بردار؟ اینه بزرگیت؟ که ساکت بشینی 

 یه گوشه بقیه برات ببرن بدوزن تنت کنن؟ 

این چیزا به تو مربوط نمیشه. برای بار آخره که  -

 بهت تذکر میدم.

د اینجا ام بگی اگر باز بیاشانه باال داد: هزار بار دیگه

ن کردم برا بگه اَره و اوره و شمسی کوره رو نشو
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خواین خواد شما مادر میبابات، این خونه یه زن می

 کنم.من بدتر از حرفای امروزو بارش می

کنی! اصال نود درصد عصبانیتش اوج گرفت: تو بیجا می

کنن منم یکی مردا بعد زن اولشون دوباره ازدواج می

 ؟مثل همونا. تو چی میگی

ل داده اشک جلوی دیدش را پوشاند: ولی تو به من قو

 بودی...

فرزین کالفه در جایش نشست و هر دو دستش را 

روی سرش گذاشت. قبل آنکه بتواند به خودش مسلط 

 شود و اوضاع را آرام کند آذین از اتاق بیرون رفت.

 

 ��آذین چه خودخواه و پر روئه 
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ا درآورد و به رنگ از درون کمد کاپشن کوچکش ر

. موبایل را بین سرشانه اش نگاه کردطوسی صورتی و

 و گوشش نگه داشت.

دیروز آزاد شد. زنش اومده بود کلی دعاتون کرد.  -

 خوب کاری کردی باباجان.

های هایش روی سرامیکدر کمد را بست و با صندل

زمین سکوت را بهم زد: من که راضی نبودم. باید از 

 کردن. می آقای موحدی تشکر

تو هم دلتو صاف کن باباجان. من مطمئنم مازیارم  -

 اینجوری بیشتر در آرامشه.

کاپشن را به مرجان داد که روی کاناپه نشسته بود و آنا 

د و لخت با یک تک شرت دراز سرش روی پای او بو
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کرد: ایشاهلل که کشیده بود و کارتونش را تماشا می

اصی در کار گفتم وقتی قصهمینطوره. من فقط می

نیست حداقل سه سال زندانیشو بکشه. حاالم که 

خواست اینطوری شد من حرفی ندارم. دلم نمی

از آش باشم. شما و مادر بخشیدین.  تری داغکاسه

که از روز اول تکلیفش مشخص بود؛ به  آقای موحدیم

هر صورت خوشحالم که شما راضی هستین از کاری 

 که کردین.

مشکلی  همه چیز ردیفه؟ اگر چه خبر از نمایندگی؟ -

 هست رو من حساب کن دخترم. 

لبخند زد و به سمت رادیاتور رفت تا از گرم بودنش 

مطمئن شود: لطف دارین شما. من همیشه دلم به بودن 

 قرصه. شما 
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دلت به خدا قرص باشه عزیزم. آنای ما چطوره؟  -

 کنه وروجک؟چیکار می

م دوخت که های شوفاژ تکیه داد و به آنا چشبه پره

هایش را به تنش مرجان بلندش کرده بود و لباس

پوشید: خوبه باباجان. االنم داره حاضر میشه بره می

 پارک. 

. به ما امون حفظش کنهذوق زده خندید: خدا برای همه

خوشی بیشتر سر بزنین دخترم. ما بعد مازیار دل

 نداریم. 

ه های او نگابغض کرد. به در و دیوار خالی از عکس

 کرد: چشم. حتما میایم.

شان مرجان هم حاضر و آماده بود. آنا بعد از خداحافظی

را به آغوشش کشید و گفت: ما رفتیم دیگه. کاری 

 خوای؟نداری؟ چیزی نمی
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 را به طرف او دراز کرد: مامان؟ تو هم بیا.آنا دستش 

پشت دستش را گرفت و بوسید: مامان حوصله نداره 

ی بعد با من رجان برو دفعهعشقم. امروز با خاله م

 ریم. می

دخترک خودش را لوس کرد و لب پایینش را پیچ داد: 

 نموخوام.

مرجان محکم به خودش فشارش داد: بسه دیگه 

لوسک من. چقدر تو قر و قمیش لواشک من، لوس 

 داری آخه!

که بست، صبا لبخند زد و هر دو را بدرقه کرد. در را 

ش چنبره زد. به اتاقش تنها که شد بغض باز در گلوی

اش را از ته کشو درآورد و روی رفت و آلبوم عروسی

ت. با دیدن فیگورهایشان بغضش ترکید. تخت گذاش

اهایی بیرون آمد. کم کم دهانش باز شد و از گلویش آو
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باریدند. مازیار را در ها گوله گوله پشت هم میاشک

ر ی پیش که بر سدلش صدا کرد. به یاد آورد چند هفته

خواست و ی ازدواج مجدد را میخاکش رفته بود اجازه

هایش نشسته بود و برای کالهی حاال در مقابل عکس

. فهمیدزد. خودش را نمید زار میکه بر سرش رفته بو

خواست ولی حامد را دیگر مثل هشت سال پیش نمی

ی اعتمادش و آن پشت گرمی و انگار از اینکه شیشه

ود شکسته شده بود خودش را اتکایی که به او کرده ب

تواند کرد دیگر به هیچ مردی نمیباخته بود. حس می

بود. او با تکیه کند. در واقع موضوع اصلی اصال حامد ن

ده بود. چقدر سرسری و خودش به مشکل بر خور

کرد! مادر ی دخترش بازی میابلهانه داشت با آینده

نا ی پدری کردن برای آگفت. او عرضهحامد راست می

گرفت و در میانش را نداشت. اگر این زندگی جان می

خواست آن وقت باید چه گلی بر حامد عذر آنا را می
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کرد درگیر هر طرف که نگاه میگرفت؟ از سرش می

انتخاب اشتباه شده بود و این برای اویی که  یک

ها را داشت ترین انتخابها و گزیدههمیشه بهترین

 شد.یک فاجعه محسوب می

اش را محکم باال کشید و آلبوم را بست. نیبی

زانوهایش را در بغل گرفت و از پنجره به غروب دلگیر 

جمعه نگاه کرد. به ابرهای خاکستری که آبی آسمان را 

ها را باید از تقویم بیرون بودند. اصال جمعه گرفته

کشید و پخش کرد بین روزهای هفته، انصاف نیست 

در یک روزِ مشخص و  ها جمع شودی دلتنگیکه همه

پخش شود در یک عصر دلگیر. باز یک قطره غلتید 

 .اش را نشانه گرفتبار صاف چانهاش و اینروی گونه
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رد و روی بازویش افتاد. باز بند لباس خوابش سر خو

اش را باال کشید و بند را به جای اولش برگرداند. بینی

اش را باال یزنگ خانه به صدا درآمد. با تعجب گوش

آورد و ساعت را چک کرد. فقط نیم ساعت از رفتن 

مرجان و آنا گذشته بود. دلش شور افتاد. فوری از 

ه هایش بپرید و بدون پوشیدن صندلتخت پایین 

سمت در رفت. کتفش میان راه به چهارچوب خورد و او 

با دست چپش بازوی راستش را گرفت. به در که رسید 

از چشمی به بیرون نگاه کرد. با قبل باز کردنش اول 

دیدن مرجان که آنا در بغلش بود بدون پاک کردن 

 زود... صورتش در را با شدت باز کرد: چی شد؟ چقدر

او وحشت زده به عقب  ناگهان چیزی منفجر شد و

های ریز طالیی در هوا رفت و جیغ کشید. کاغذ
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شان جلوی او ظاهر ی جمع دوستانهرقصیدند و همه

 تولدت مبارک. شدند: 

اش گیج و گنگ در حالی که با دست چپ روی کبودی

داد و صورتش هنوز پف داشت و از گریه را فشار می

  خیس بود به جمعیت سرخوش مقابلش چشم دوخت.

. مرجان آنا ی همه از سکوت و بهت او از بین رفتخنده

را پایین گذاشت و همه را به داخل دعوت کرد. صبا از 

ها کالفه به آشپزخانه رفت. کتری ع آنموقحضور بی

برقی را روشن کرد و به دنبال دستمال کاغذی روی 

ارد شد و گفت: من کانتر را گشت. مرجان با لبخند و

 کنم تو برو لباستو عوض کن. یهمه چیو آماده م

بی توجه به حرف او دستمال را روی بینی کیپش کشید 

ی گه من بچهو غر زد: اینارو تو ریسه کردی اینجا؟ م

 ام برام تولد گرفتین؟ دو ساله
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ی من بود. منو دعوا مهرانه از پشتش وارد شد: ایده

 کن.

دست به کمر زد و به سمت او چرخید: من بهم 

اتون. کاش این کارو زنم تو حال همهگند می ام.ریخته

 کردین.نمی

مهدی با لودگی و قر وارد شد. دستانش باال بود و دور 

خواند: بادا بادا تولدت مبارک. خید و میچرخودش می

 ای دوست...

برد تا همه همراهی کنند. مهرانه و دستانش را باال می

 مرجان و فرخ خواندند: تولدت مبارک.

تکیه داده بود و پوست  ی تک نفرهفرزین روی کاناپه

جوید. صبا یک پیراهن خواب کوتاه به رنگ لبش را می

اش با تور و دانتل سینهطوسی به تن داشت که قسمت 

مشکی تزئین شده بود. پاهای خوش تراشش برهنه 
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قرار کردند. عصبی و بیهای سرد را لمس میسرامیک

یخواست چشمان مهدی ول خورد. دلش مدر جایش و

و فرخ را با انگشت کور کند. حواسش بود که 

همجنسانش چقدر با دیدن پوشش متفاوت او غافلگیر 

را از پشت به او چسبانده بود و  اند. مهدی خودششده

 شد هر لحظه فرزین بیشتر گر بگیرد. این باعث می

مهدی خم شد در صورت او: جانا؟ تولدت مبارک. 

 رک. خانوم؟ تولدت مبا

فرخ آنا را بغل کرد و دوتایی با چاقو رقصیدند. صبا 

کرد. مهدی به حالت بود و به بقیه نگاه میهمچنان بی

آورد تا بنشیند: بشین شمعاتو فوت  ی او فشارسر شانه

 کن تا صد سال زنده باشی.

جوش را با سینی به سالن  های پر از آبمهرانه فنجان

های نسکافه را به ها و ساشهبکآورد و مرجان تی
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همراه بشقاب و چنگال آورد. صبا به زور مهدی نشست 

های روشن چشم و بغ کرده با بینی قرمز به شمع

 دوخت. 

م رفت بخرم. شاشیدم تو این دی یادبرف شا -

 حواس. اینقدر زن نگرفتم که آلزایمر گرفتم.

فرخ همانطور که دست آنا را که در آغوشش بود، تکان 

یزم تو باید شوهر کنی. باز که اشتباه داد گفت: عزمی

 گفتی.

بند پیراهنش باز ولو شد. دستش را باال برد تا بند را 

گاه فرزین او را به سر جایش برگرداند که سنگینی ن

خودش آورد. با هم چشم در چشم شدند و او نگاه 

لب جویدنش را تماشا کرد. نگاهش پروای فرزین و بی

اش و مهدی و فرخ هنهبین گردن لخت او و پاهای بر

اش گشت. صبا دستش ناخواگاه بر سر سینهمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ی مرجان مبنی بر تعویض لباس در نشست. جمله

ف از جایش بلند شد و به حرگوشش تکرار شد. بی

اتاق رفت. پیراهن بلند مشکی آستین دار و آزادی که 

 روی میز بود را برداشت و پوشید.

ش را به وقتی به سالن برگشت کسی تعویض لباس

رویش نیاورد. فقط قبل آنکه بنشیند صدای نفس 

حوصله بین کل راحتی که فرزین کشید را شنید. بی

ا یک نفس فوت کرد. ها رهای مهدی و فرخ شمعکل

در یک لحظه همه ساکت شدند. از حرکت ناگهانی او 

ی شوک شدند. صبا دستش را باال برد و قبل آنکه قطره

ک انگشتش برداشت. فرزین تد آن را با نواشکش بیف

که خوب او را زیر نظر گرفته بود آرام آرام کف زد: 

 تولدت مبارک.
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کردند و همه بعد از حرف فرزین شروع به دست زدن 

صمیمی درآمد سر  تبریک گفتند. جو که از آن حالت

ها کیک و چای و ها گِل گرفته شد. بچهشوخی

گذاشتند. شان را خوردند و کادوها را روی میز نسکافه

 باز تبریک گفتند و خیلی زود عزم رفتن کردند.
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ی مابقی کیک افتاد. مرجان آنا با انگشت به جان خامه

کرد و صبا با دستمال صورت ا یکی یکی باز میکادوها ر

 رد.کآنا را تمیز می

اش ی عطر را از جعبه بیرون آورد و جلوی بینیشیشه

 . گرفت: مهدی برات عطر گرفته
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ی گران قیمتش انداخت و باز نیم نگاهی به شیشه

نگاهش را به آنا داد. مرجان کیف و شال را روی میز 

ای رانه چه سلیقهگذاشت: وای چقدر خوشگلن. مه

 داره!

حالتش فرو برد: با ناراحتی دستی میان موهای بی

 دستشون درد نکنه. چقدرم زود رفتن.

نگاهی  ی کوچکی بیرون آورد و به داخلشجعبه

خواستن ی تو تا کی میانداخت: با این ریخت و قیافه

 بشینن؟ خیر سرت صاحب خونه بودی. 

ون آورد: این چیه ای از داخل جعبه بیرکاغذ لوله شده

 فال کادو گرفته؟  دیگه؟ موحدی برات

فرستمت/ کاغذ را باز کرد: ای هدهد صبا به سبا می

 فرستمتبنگر که از کجا به کجا می
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ست طایری چو تو در خاکدان غم/ زین جا به حیف ا

 فرستمتآشیان وفا می

بینمت عیان در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست/ می

 فرستمتو دعا می

کاغذ را پایین گذاشت: فال حافظ گرفته برات. بذار 

ببینم دیگه چی اینجاست. یا خدا! صبا؟ طالست به 

 نظرت؟

خم شد تا ببیند صبا پکر با دستی که زیر چانه زده بود 

. با دیدن یک گردنبند ظریف که فرزین چه خریده است

پالکش طرحی از دو بال داشت ابروهایش در هم رفت: 

 چی طال گرفته؟ این چیه؟ برا

گردنبند را در دستش سبک و سنگین کرد: نه خوشم 

 اومد. موحدی جنم داره انگار.
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ای از مبل باال رفت و پشت صبا سوار آنا با دست خامه

شد. دست دخترک را از گردنش شل کرد تا بتواند 

نفس بکشد: چرا همچین کادوی گرونی گرفته؟ بذارش 

 تو جعبه فردا بهش پس بدم. 

! البد خواسته جبران کنه اون مدتی تو همحاال بابا  -

 که برا شرکت سود آور بودی. 

خوام. من هر دستمال تمییز کرد: نمیدستان آنا را با 

کاری برای نمایندگی کردم برای خودم بوده. 

خواستم زحمتای مازیار تلف بشه. االنم این به نمی

 خوام. اصطالح کادوی قدر شناسانه رو نمی

گذاشت و همانطور که درش را  ا در جعبهگردنبند ر

بست گفت: به قدر کافی حال امشبت گند زد تو می

 ه. به نظرم این کارت ممکنه ناراحتش کنه. ذوق بقی
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ای به این ندارم که زیر دین مهم نیست. عالقه -

 کسی باشم.

مرجان خندید: صبا خل شدی؟ حامد تو روز آخر یه 

گرایی. زیادی کمال ات زده؟ به نظر من تولگدم تو کله

خوای خودت یه تنه وایستی جلو کل مشکالتت که می

ات الن حامد گذاشت تو کاسهای؟ ای قویمثال بگی خیل

رفت تو نشستی از اون روز فرت و فرت اشکو آه و ناله 

و فغان که چرا من؟ حامد به چه حقی با من همچین 

ام. من هیچ ی جدابافتهکاری کرد؟ اصال من تافته

ی زندگیم نداشتم. مشکل تو ت اشتباهی تو صفحهحرک

 دونی چیه صبا؟ اینکه فراموش کردی تو هم یکیمی

هستی عین بقیه! این همه انتقاد از خودت زیادیه به 

 خدا. 
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اشکش را با پشت دست پاک کرد و آنا را که زیر لب 

خواند از پشتش بیرون کشید و به آغوش شعر می

دارم. چرا من معماری گرفت: حس یه آدم بازنده رو 

نخوندم که اینقدر دیوارمو کج بنا نکنم؟ که هر بار این 

آوار نشه رو سرم که یه جای سالم برج کج اینجوری 

نمونه برام؟ مگه من چقدر توان دارم؟ چند بار میشه یه 

ویرونه رو ساختو آباد کرد؟ بس نیست؟ این همه زمین 

از خوردن اسمش چیه؟ مشیت الهی؟ چرا خدا دست 

ای نداره؟ به ی دیگهداره؟ جز من بندهسر من برنمی

 جون آنا من دیگه بریدم. 

ی صبر و تحمل هر کس بهش زهخدا به اندا -

 سختی میده.
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حرصش گرفت: شعار نده. جای من نیستی. من خسته 

خوام قوی شدم از این همه نقش بازی کردن. نمی

ای صاف من هخوام همه چشمشون به شونهباشم. نمی

خوام خم شم، یکی بلندم کنه سرمو ناز کنه باشه. می

 بگه نگران نباش من هستم...

 به جا کرد.ها را جای لپش را جوید و جعبهان گوشهمرج

تورو تنها نذاشتن. تنها نموندی با یه ردپا. گرمای  -

دستت از بین نرفته. سردت نشده، یخ نزدی. تو یه 

ت کنی، بعد یهو سال نگذشت تا به تنهاییت عاد

هاش پاشه بیاد ای با یه آتیش تو دستیه لعنتی

نهاییتو فراموش سراغت، گرمت کنه و باعث بشه ت

کنی، ولی باز اونم نمونه. بعد دوباره همه چیز تکرار 

 هات بره، سردت بشه، یخ بزنی.بشه. گرمای دست
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معلومه که ایندفعه لبخند کنار لبت از بین میره، معلومه 

ای نیستی، دنبال آتیش منتظر هیچ لعنتیکه دیگه 

 . مردی. گردی چون دیگه یخ زدینمی

ی حرفات قبول. تو روی دو زانویش نشست: همه

درست میگی. حاال چی؟ از االن به بعد چی؟ قراره تا 

ابد با یه چشم اشک و اون چشم خون ادامه بدی؟ 

هاش تکلیف این بچه چیه که مادرش چون به آرمان

ی معیوبی زندگی باید تو همچین خونهخیانت شده 

 کنه؟! 

ش برای او و به موهای بور دخترش زل زد و دل

 اش ریش شد. کوچکی

خودی صبا تو ساختنو بلدی. تو بلند شدنو بلدی. بی -

نما قایم نکن. اتفاقی  خودتو پشت یه نقاب مظلوم

تونست همه چیز خیلی بدتر پیش بره. نیفتاده. می
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برگرد به خود واقعیت. تو  خودتو جمعو جور کن.

مال این حال و هوا نیستی. بشو به قول موحدی 

 ن هدهد صبا. همو

های او عمیق گوش داده بود و حاال درحالیکه به حرف

در ذهنش در حال حالجی بود گفت: اون گردنبندو بذار 

 . فردا دیدمش میدم بهش. تو کیفم

مت در گردنبند را برداشت و بلند شد. همانطور که به س

م. من شنبه یه مهمونی دعوترفت گفت: سهاتاق می

 دارم تو جای من برو. نگه می مونم خونه آنا رومی

خانم سخاوتمند خودت برو. پوسیدی تو خونه. من  -

 ی اینجور جاهارو ندارم. فعال حال و حوصله

خود کردی. میری خوبم میری. از اتاق بلند گفت: بی

نباشه. آنارو بذار  گذره. دیگم حرفبهتم خوش می

 . امشب نوبت توئه.پایین برو شام درست کن
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آخرین امضا را زد و به صبوری گفت: جناب موحدی 

 تنها هستن یا کسی پیششونه؟

صبوری انگشتش را در مقنعه فرو برد و گفت: با یکی از 

ها جلسه داشتن ولی االن تو اتاقشون هستن. مشتری

 تنهان. 

گر آمده بود. مجبور شده بود از روزهای دیامروز دیرتز 

صبح زود چند کار اداری مربوط به نمایندگی را انجام 

ها بدهد. کیفش را از روی میز صبوری برداشت و پوشه

ست گرفت. تشکری کرد و به سمت اتاق فرزین را د

 رفت. چند تقه به در زد و وارد شد.

 سالم. -
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ایین انداخت فرزین سرش را کوتاه بلند کرد و دوباره پ

گردن صاف کرد. صبا ولی خیلی سریع پشیمان شد و 

ها را روی میز او گذاشت و مقابلش نشست: بابت پوشه

پول اومد اون چک هم رفتم. مشکلش حل شد باالخره 

 تو حساب.

: گوشی تلفن را برداشت و سعی کرد به او نگاه نکند

اینجا  ۹کارگذار بیمه هم صبح چهارشنبه ساعت 

ست باشه تمام مدارکو آورده باشه. دوباره هست. حوا

مثل اون سری نشه که مشتری بعد دو ماه با مامور بیاد 

 شنگه به پا کنه.  اینجا الم

 ست. سر تکان داد: چشم حواسم ه

 در گوشی تلفن گفت: الو؟ دو تا چایی بیار اتاق من. 

. خورم. ممنونصبا از جایش بلند شد: من چیزی نمی

 ر دارم. باید برم کلی کا
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فرزین گوشی را سر جایش گذاشت و سرش را باال 

 آورد: یه قلپ چایی خوردن خیلی وقت گیر نیست. 

ت: با ها یکی را برداشاز جایش بلند شد و از بین پوشه

پور هم صحبت کردم در خصوص کارگذار. آقای حسن

ایشون هم قرار شد همون روز بیان که انشاهلل مشکلی 

 پیش نیاد.

تنها بخاطر نگه داشتنش در اتاق ه حرف او توجه ببی

هایش را بلند شد. یک میل عجیبی که انگار دست

داد به سمت او. پشت او گذاشته بود و هلش می

و از باال به صورت او زل زد. این  مقابلش قرار گرفت

زن برای همه تا این حد خواستنی بود یا فقط برای او 

یندگی، حامد در اینگونه بود؟! حامد دم در ورودی نما

وجود را اگر به دست او ماشین مقابل پارک، حامد بی

 اش گوشش بود. سپاردند حتما تکه بزرگهمی
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به  تصویر دیشب صبا با آن سر و وضع نامناسب

خاطرش آمد. صبا سرش را باال گرفت تا او را ببیند: 

گردنبندی که خریدیو با خودم آوردم بدم بهت. نباید 

 خریدی. گرون برام میکادوی تا این حد 

افکارش با حرف او شرحه شرحه شد. اخم کرد و در 

میان اجزای صورت او زوم شد: من هر چی دلم بخواد 

ه میگی کادوتو پس خرم. تو هم بار آخرت باشه کمی

 . فهمیدی؟آوردم

دلش ناگهان ریخت. این همه تحکم برای پس آوردن 

قلبش کادو الزم بود؟ ربط این داد را به ریختن 

 فهمید!نمی

فرزین پس از آن همه کنکاش باالخره عضو مورد 

های دختر با آن لطافتی که اش را پیدا کرد. لبعالقه

 دادند برای...داشتند جان می
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 ی مازیار چند روز پیش زنگ زده بود... بابا -

آخ! یاد مازیار مثل پتک بر سرش آوار شد. چطور این 

را با چشم، باال و همه راحت ایستاده بود و همسر او 

 کرد؟پایین می

بابت عفو ازم تشکر کرد. گفتم تشکر اصلیو از شما  -

 بکنه...

 میان حرفش رفت: چیکار کنم دلت باهام صاف بشه؟ 

ک زد و به حرف عجیب او فکر کرد: من پشت هم پل

 منظوری نداشتم...

فرزین در عمق چشمان او نگاه کرد. کم آورد و سرش 

 خوای بری برو. م. ایرادی نداره. میدونرا برگرداند: می

صبا اصال مکث نکرد. فوری از اتاق خارج شد. جو 

 داد.ی بیشتر ماندن نمیسنگینش اجازه
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دارش های پاشنهبخاطر کفش هاروی سنگ فرش

زد. حس خوبی نداشت از آمدن به نامتوازن قدم می

مهمانی که همراه نداشت. به در ورودی رسید. با 

ضالتی منقبض داخل رفت. هیچکس برای ع

تر اش را محکمآمدگویی جلو نیامد. کیف دستیخوش

رقص نور  در دست گرفت و باز یک گام دیگر برداشت.

های مستانه و ادکلن و خنده و جیغ و بوی دود و عرق

دادند که هیچکس قرار نیست حواسش خبر از این می

کار داد و امشب به او باشد. پالتویش را تحویل خدمت

های خالی نشست. خودش را روی روی یکی از صندلی

ها چشم صندلی جابه جا کرد و به بپر بپرهای رقصنده
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ی را به ی بالفاصله جلو آمد و سیندوخت. پیش خدمت

 سمتش گرفت: بفرمایید. 

هایی که وسط سینی بودند نگاه کرد. مردد به گیالس

وش کند. بود برای برداشتن. امشب آمده بود که فرام

یک امشب را برای خودش بود و بس. یکی از 

ر تمام اش کرد. موزیک دها را برداشت و مزهگیالس

تکیالیش زد کوبید. باز لبی به وجودش بومب بومب می

و همراه با آهنگ با پایش ریتم گرفت. لیوانش که خالی 

شد حس کرد انقباض عضالتش هم از بین رفت. حس 

تعارف ده بود باعث شد بیسر خوشی که به جانش افتا

به وسط کشیده شود. مهمانی یکی از دوستان مشترک 

شان بود. زیبا را آن وسط با آن لباس عجیب دانشگاهی

به روی خودش نیاورد. کی به کی بود؟ ید. و غریب د

آمد و باعث نوری شبیه به رعد و برق با شدت مدام می

 شد همه چیز به شکل عجیبی دیده شود. چشمانشمی
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ای را بست و خودش را همراه با آهنگ تکان داد. قطره

اش به راه افتاد. خیلی وقت بود که عرق از کنار شقیقه

. یاد آنا نقش بست بود های اینچنینی نکردهفعالیت

 قسمت از و کرد وا چشم قراربی  هایش.پشت پلک

 را گوشی و نشست اشصندلی روی. آمد بیرون رقص

 بلند آنقدر موزیک صدای. آورد بیرون اشدستی کیف از

: نوشت پیام برایش. نداشت وجود تماس امکان که بود

 کنه؟نمی قراریبی چطوره؟ آنا مرجان؟

از مرجان و آنا برایش آمد.  ی بعد عکسیچند لحظه

طبق معمول دخترک مشغول نقاشی کردن صورت 

ی دخترش رفت. مرجان بود. لبخند زد و قربان صدقه

گذره. تو ما داره بهمون خوش می "آمدپیامی از مرجان 

از اونجا موندنت لذت ببر، دلتم شور هیچیو نزنه. من 

 "هستم.
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. داشت اشچقدر خوب بود که او مرجان را در زندگی

ها نگاه ای به طرفش تعارف شد. باز به نوشیدنیسینی

کرد. ظرفیتش پایین بود و ممکن بود با خوردن دومی 

خواست فقط رها باشد. از قید بهم بریزد. اما امشب می

و بند قواعد، خودش را بیرون کشید و لیوان دوم را 

های مازیار افتاد. اینکه برداشت. به یاد مست کردن

کرد و حواسش مدام بهش باید او را جمع میجا  همه

اش گرفت. باید برای یک بار هم که شده بود. خندهمی

تر از امشب؟ کرد و چه شبی بهحال مازیار را تجربه می

 فقط او کسی را نداشت که امشب به دادش برسد!

با سری که سبک شده بود دوباره به وسط رفت. 

میان باز و زد و سرخوشی داشت. خودی لبخند میبی

هایش تصویری از یک مرد قد بلند بسته کردن پلک

دید. مردی با پوستی تیره و موهایی مشکی. باز لبخند 

رش حلقه شد. دیگر الی های مرد دور کمزد. دست
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هایش را باز نکرد. بند بند وجودش به این لمس پلک

نیاز داشت. خیلی وقت بود که دیگر مازیار نبود تا 

وازش کند. گردنش روی شانه خم شد و را ناینگونه او 

 خندید. 

رقصید. کرد. او میآهنگ به آهنگ موزیک تغییر می

وش کرده اش را فرامها و غرور شکستهخندید. غممی

ها حالش خوب بود. در آن بود. سبک بود و بعد از مدت

رد و باز به وسط میان چندتایی فینگر فود هم خو

اش ند همراهیبرگشت. هنوز هم همان مرد قد بل

گذشت و او هیچ اختیاری از مغزش کرد. ساعت میمی

 دانست با کدام پا!رفت اما نمی. باید مینداشت
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دید. ه چیز را تکه تکه میا کشید. هممرد دستش ر

ی مضاعف بود. دستش را عقب همین هم اسباب خنده

کشید و به او پشت کرد. باز هم رقصید. باز هم دستی 

. حس خوبی از این لمس شکمش قفل شد دور

. این بار برای بیشتر رقصیدن مقاومت نصیبش شد

نکرد. باز همه جا خاموش شد. این بار که پلک از هم 

گشود در یک اتاق بودند. تخت دو نفره را دید. اول تک 

تک خندید و بعد انفجاری. از شدت خنده خم شد و 

زمین تا  موهای لخت و بلندش سر و ته شدند و

رسیدند. باال که آمد تلو تلو خورد. به مردی که در میان 

کشید زل زد. کرد و سیگار میتخت تماشایش می

جامپسوت پوشیده بود. در دلبرانه جلو رفت و ایستاد. 

اش ممکن نبود. دست پشت گردنش آوردن یک تکه

. لباسی که هیچ ی تور مشکی را باز کردبرد و دکمه

اش کامل بیرون بود به علت هرشانبندی نداشت و س
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ای از روی تنش لیز خورد و پایین هیچ وقفهگشادی بی

افتاد. مچ دستش فوری گرفته شد و او روی تخت پرت 

. پلک که باز کرد فقط یک همه جا خاموش شد .شد

نوشته روی بدن او دید. فونت عجیب خالکوبیش باز به 

اش  هجمل اش را رویاش انداخت. انگشت اشارهخنده

 If things go wrong dont go "کشید و بلند خواند

with them" اش بند آمد. چشمانش را باال برد. خنده

ت و لمس کرد. از کف دستش را روی ریش او گذاش

اصطحکاک آن قلقلکش گرفت. هر چه تالش کرد 

 ای نداشت.  و هم نیفتند فایدههایش رپلک

هنمونو کسی پشت هم تکانش داد: پاشو. گوشیت د

 خوره. پاشدی؟ بیداری؟صاف کرد. یه کله داره زنگ می

دهان خشک و بد طعمش را که تمام دیشب باز مانده 

را روی چشمانش  بود به سختی بست. پشت دستش
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گذاشت. توان دیدن نور را نداشت. سرش در حال 

آمد. دای زنگ موبایلش در اطرافش میانفجار بود. ص

در همان لحظه کلید در  به زور نیم خیز شد در جایش.

دفعه هوشیار قفل چرخید و در اتاق باز و بسته شد. یک

شد و پلک باز کرد. با دیدن اتاق ناآشنا هر دو دستش 

ف تخت چنگ شد و چهار دست و پا شد. به روی ک

. با دیدن یک اورال مشکی در اطراف نگاهی انداخت

 هایش گشاد شدند. با ترس پتو راوسط زمین مردمک

که فقط یک لنگه اش ر زد. لخت بود. با یک شورت کنا

 در پایش بود و سوتین بدون بند! 

کوبید و . قلبش در حلقش مینفسش سنگین شد

شنید. دستانش هایش میاضح در گوشصدایش را و

شد. آن را باال نگ موبایل قطع نمیبه لرزش افتادند. ز

. تشخیص "موحدی"اش نگاه کرد. آورد و به صفحه

داد این وقت صبح با او چکار دارد. تماس قطع شد نمی
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هایش شد. بیست و پنج ی تماسو او وارد صفحه

 دی. پاسخ از مرجان و سیزده تا از موحتماس بی

وحشت زده از جایش پرید. به سمت کلید رفت و در را 

قفل کرد. چشم چرخاند در اتاق و با دیدن سرویس 

تاد و خودش را مستر به سمتش پرواز کرد. به گریه اف

شویی خوب شست. هیچ چیز جز چند با مایع دست

آورد. تصویر جسته و گریخته از دیشب به خاطر نمی

ش آمده اما هر چیزی مطمئن نبود چه بالیی بر سر

ممکن بود. درحالیکه به هق هق افتاده بود بلند شد و 

ها را مقابل آینه ایستاد. گردن و صورت و روی سینه

چ اثری از کبودی یا خراشیدگی . هیخوب چک کرد

توانست خیلی هم خبر خوبی باشد. نبود. این نمی

ممکن بود بدون معاشقه رابطه برقرار کرده بودند. 

روی قلبش فشار داد تا بیرون نزند. چند دستش را 

مشت آب به صورتش پاشید و به اتاق رفت. 
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هایش را سریع پوشید و قبل از بیرون رفتن پتو لباس

کنار زد و روی رو تختی را چک کرد. چیزی امل را ک

ای. امیدوار شد. نبود. نه هیچ لکی و نه هیچ خیسی

باز  نفس عمیقش را رها کرد و به سمت در رفت. قبل

ی کنار دیوار افتاد. بین کردنش چشمش به سطل زباله

رفتن و کنجکاوی بیشتر مردد ماند. کلید را ول کرد و به 

چند برگ دستمال  شد. سمت سطل دوید. رویش خم

ها را کنار زد. ناگهان مچاله شده بود. با دست دستمال

دید. سه بار پشت هم عق زد اما چیزی دید که نباید می

نیاورد. یک دستش را به دیوار گرفت و یک  چیزی باال

دست به زانویش و به سختی بلند شد. کلید را چرخاند 

 ها به سمت پایین دوید.و از پله
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ی پایین یک بهم ریختگی افتضاح به چشم در طبقه

خورد. دو خدمتکار در حال تمییز کردن بودند که او می

ها جلو آمد و نرا با چشمان گریان دیدند. یکی از آ

 گفت: اتفاقی افتاده خانوم؟

اش را باال کشید و به موبایلش که دوباره زنگ بینی

لتو و شالمو خورد با بینی کیپ شده نگاه کرد: نه! پامی

 میشه بیارین برام؟

ها پا تند کرد: چه سر تکان داد و به سمت کمد لباس

 رنگی بود پالتوتون؟

شی را قطع کرد. با دیدن نام مجدد موحدی صدای گو

ا در آورده بود. سرش به سمت دل آشوبه پدرش ر

راست چرخید. جایگاه رقص را که دید آن مرد قد بلند 

داد تا تصویر او را از سرش  را به خاطر آورد. سر تکان
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بیرون رود. یعنی ممکن بود که دیشب را با او بوده 

باشد؟ باز یک تصویر از کشیده شدن مچش را بخاطر 

 آورد. 

 ن لباستون خانوم؟یا -

با دیدن پالتویش به سمت آن پرواز کرد. باید هر چه 

رفت. به محض زودتر از این خراب شده بیرون می

هوا پوستش را سوزاند. ورودش به حیاط سرمای 

بیشتر در پالتویش فرو رفت. به ماشین که رسید 

ریموت زد و درونش نشست. بخاری را پرفشار روشن 

بورد بیرون آورد و با آب معدنی کرد. یک مسکن از داش

که روی صندلی شاگرد بود خورد. چند برگ دستمال 

برداشت زیر چشمانش کشید. کمی با صدای بلند گریه 

ام شود. این دیگر چه خاکی بود که بر سرش آرکرد تا 

کرد. ریخته شده بود؟ به هزار چیز همزمان فکر می
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پیدا  های مقاربتی، حاملگی ناخواسته، ایدز،بیماری

آبرویی بعدش؟ کف دستش شدن ناگهانی آن مرد و بی

را چند بار بر روی دهانش زد. چرا ناگهان داشت از در 

 بارید؟و دیوار می

ز زنگ خورد. عصبی از دست فرزین وقت موبایلش با

 نشناس جواب داد: بله؟

 کجایی؟ -

 آنقدر بلند پرسیده بود که اشکش دوباره به راه افتاد.

کارگذار قرار  ت چنده؟ مگه باکجایی صبا؟ ساع -

 نداشتی؟ 

دستش را روی دهانش گذاشت و در دلش نالید. چطور 

   همه چیز را به همین راحتی فراموش کرده بود؟

زنگ زدم به مرجان میگه نیستی. میگم نمایندگی  -

هم نیومده میگه جایی کار داشت؟ چه کاری اینقدر 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

واجب بود که تو حتی قبلش نتونستی به من خبر 

 بدی که حداقل خودم جای تو برم؟! 

اش بلند گفت: االن داری جواب ای تو دماغیبا صد

 گیری ازم؟ پس می

فرزین کالفه پوفی در گوشی کرد. کمی سکوت شد و 

 کنی؟فرزین آرام پرسید: کجایی؟ چرا گریه می

لرزید جواب داد: گریه با بغض و صدایی که می

نرفته نگهش  کنم. خارج از شهرم. اگر کارگذارنمی

 رسونم. دیگه می دارین من خودمو تا یه ساعت

ی . ولی خودم اومدم. رسیدگی کردم به همهنرفته -

 سندها. تو نیا امروز. 

سر دردناکش را فشار داد: اگر خودت اومدی پس چرا 

 این همه به من زنگ زدی؟!

 طلبکار و بلند گفت: نگرانت شدم صبا! 
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و بود که به هیچ وجه سر تکان داد. این وسط نگرانی ا

ند. بعد از تشکر کوتاهی ت درکش کتوانسنمی

خداحافظی کرد و به سمت خانه راه افتاد. تمام طول 

راه به خودش فحش داد و گریه کرد. مثل دختر 

ی ندید بدید رفتار کرده بود. های افسار گسیختهبچه

جلوی یک داروخانه ایستاد و یک بسته قرص 

ه خانه رسید و در را باز کرد کم اورژانسی خرید. وقتی ب

 بود همان دم در سقوط کند. مانده 

مرجان با شنیدن صدای در فوری از آشپزخانه بیرون 

آمد. با دیدن حال و روز او رنگ از رخش پرید: چی 

 شده؟

همانجا روی سرامیک نشست و روی زمین سجده 

های او مرجان دست و پایش را گم کرد. رفت. از گریه

 نه رفت تا برای او آب بیاورد. به آشپزخا
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ابلش نشست و آب را جلویش گرفت نگران وقتی مق

 پرسید: چی شد؟ کسی اذیتت کرده؟

لبی به آب زد و سرش را به طرفین تکان داد: بیچاره 

 شدم. بدبخت کردم خودمو. دیشب با یه نفر خوابیدم!
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ی او ماتش برد. هاج و واج به صورت سرخ از گریه

هل روابط ه مانده بود. ممکن نبود. صبا هیچ وقت اخیر

 یک شبه نبود!

 من متوجه نشدم صبا! برای چی با یکی خوابیدی؟  -
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دونی من اهل به سکسکه افتاد: تکیال خوردم. تو که می

این چیزا نیستم. خر شدم گفتم بخورم از فکر و خیال 

 دونستم از چاه در میام میفتم تو دره؟ در بیام. چه می

ن تکیه داد: اش را به آویش را باال آورد و چانهزانیک 

 گریه نکن اینقدر. خب؟ بعدش چی شد؟ مست شدی؟

اش را باال کشید: آره. اصال تو حال خودم نبودم. بینی

آمپر چسبوندم. انگار تمام حسای جنسیم یهو باهم 

 خواست با یکی باشم. بیدار شدن. فقط دلم می

رت طرفم دیدی؟ دستش را در هوا تکان داد: صو

 ن؟شناسیش االمی

اشو به طرفین تکان داد و نالید: نه. قیافهسرش را 

. همه چیزو مثل خاموشو شناختمشیادمه ولی نمی

بستم دیدم. انگار وقتی پلکمو میروشن شدن برق می
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کردم تو شدم وقتی چشم باز میتو خودم غرق می

 مهمونی. 

هایش ههر دو دستش را روی صورتش گذاشت و شان

ا خودم؟ فقط رفته ب لرزیدند: خدایا من چیکار کردم

بودم حالو هوام عوض بشه. اصال انگار خوشی با من 

 قهره.

مرجان کالفه پوفی کشید و صاف نشست: از کجا 

 مطمئنی رابطه داشتی؟ چیزی دیدی که...

میان حرفش رفت: هیچی تنم نبود. تو سطل آشغالم یه 

 کاندوم پر پیدا کردم. 

 شدم...اش وا شد: مرجان بیچاره ریهسر گباز 

مرجان سعی کرد عقل خرج کند: پاشو بریم دکتر. بذار 

 ات کنه ببینیم چه خبر شده.معاینه
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اش بند آمد: با این قد و هیکلم برم جلو دکتر بگم گریه

 چکم کن ببین کسی باهام کاری کرده یا نه؟! 

مثل آدمای پشت کوهی حرف نزن. باید بریم  -

 بشیم. مطمئن 

رش را باال گرفت. با صبا با حس سنگینی نگاهی س

های باد کرده از دیدن آنا با آن پیراهن کوتاه و چشم

خواب در حالیکه عروسک خرگوشش را به دست 

داشت بیشتر از قبل خجالت کشید. سرش را پایین 

انداخت و به حال خودش و دختری که او مادرش بود 

بشود به راحتی از آن تاسف خورد. این خطایی نبود که 

 د. چشم پوشی کر
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ی هم های پفکی رنگی، دست روی شانهبا کاپشن

دادند. انداخته بودند و برای دوربین دست تکان می

ی برفی با شدت در صورت آیه خورد ناگهان یک گلوله

و او از پشت نقش زمین شد. دخترها هین کشیدند و 

به عقب روی سرش خم شدند. گوشی را پایین آورد و 

خندید. به سمتش ش میچرخید. کامیار به دسته گل

یورش برد و طوری پس گردنش زد که با سر به سمت 

 شور خودتو با شوخیاتو ببرن. ها پرت شد: مردهبرف

به طرف آیه چرخید. فرحناز و نازیال را کنار زد و به لب 

 ی آیه زل زد: خوبی؟وروم کرده و پاره

جایش نشست. یکی از  آیه گیج از درد و سرما در

ا در آورد و قبل آنکه به لبش بزند هایش ردستکش

آمین دستش را گرفت: دست نزن. خونیه. وایستا 

 دستمال بدم. 
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باقر گوشی را برداشت و باالی سر آن دو چند عکس 

ها بابا برامون ی فیلم هندی پیدا شد. بچهگرفت: سوژه

 مامان پیدا کرده. 

 ه؟!تو قرار بود منو بگیری کنازیال لب برچید: آمین؟ 

دستمالی درآورد و روی لب آیه گذاشت. کامیار  آمین

هایش گوش بندش را در آورد و تکان داد و تا برف

اتونو میگیره عشقم. داداشم یه تنه یه بریزد: همه

 گردان دخترو حریفه. 

 آمین آرام از آیه پرسید: درد داری؟ 

خنده ابرو دختر با چشمان درشتش نگاهش کرد و با 

 باال انداخت.

ی او زد: اش خوابید. با حرص به شانهانیآمین نگر

 زهرمار. چلمنگ. پاشو. دستتو بده به من.
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ی فرحناز چشم از آن دو گرفت و بلند گفت: کیا پایه

 آش دوغن؟

بلند و دسته جمعی گفتند جز  "من "همه با هم یک 

 .ی باجنبه چشم دوخته بودآمین که با لبخند به آیه
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بودند و آن دو آخرین زوج بودند که تپه را همه دو به دو 

ی چوبی باال به مقصد آن رستوران یک و نیم طبقه

رفتند. آیه با لبخندی مشهود حواسش به دختر و می

پسرهایی بود که پر سر و صدا از سراشیبی پایین 

 کشیدند.آمدند و با لذت فریاد میمی
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 د عینکوقتی او به سمتش چرخیبازوی آیه را کشید و 

هایش را کم اش را پایین آورد و سرعت قدمآفتابی

 کرد: منو نیگا؟ 

 آیه با همان لبخند زل زد به او.

کالهش را برداشت و بین موهایش پنجه کشید: چه 

مرگته تو؟ نگفتم یه بار بخوری تا ابد میشی تو سری 

شده ی لغاتت تعریف ی دفاع اصال تو دایرهخور؟ کلمه

بگم یکی خوردی دو تا بزن! آیه هست؟ چند بار بهت 

این کامیار سوارت بشه فقط باید کولی بدی بهشا از 

من گفتن بود. حاال تو بازم همینجوری شل بگیر ببینم 

 کشه.شلدونت تا کجا می

خودش جلوتر راه افتاد و آیه بلند صدایش کرد: آمین؟ 

 وایستا. یه دقه. آمین؟
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ا دو خودش را به یه بش را ادامه داد. آتوجه به او راهبی

زد بازوی او را او رساند و همانطور که نفس نفس می

سفت چسبید: تو رو خدا آمین. غلط کردم قهر نکن. 

 جوابشو میدم ایندفعه. قول.

ی او کرد تا از خودش ای روانهاش ضربهبا شانه

جدایش کند: برو بابا. تو اگر اینقدر باعرضه بودی االن 

 شدی. ش من نمیخرک

دل شکسته را جا گذاشت و خودش تنها به ی آیه

سمت رستوران رفت. آیه با بغضی که به گلویش چنگ 

انداخته بود چند لحظه ایستاد تا به خودش مسلط شود. 

خواست هیچ کس از دستش برنجد. دلش نمی

مخصوصا آمین که در بین دوستان او جای به خصوصی 

ن را رف فرو برد و کمی از آداشت. نوک پوتینش را در ب

به سمت باال پرت کرد. عصبانی بود از دست خودش. 
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کرد و آمین مجبور بود از اینکه پشت هم خراب می

 مدام تذکر بدهد و حواسش به او باشد. 

اش ایستاده همانطور دست در جیب کاپشن صورتی

بود که جمع بزرگی از چندین پسر با خنده و پر سر و 

های ه تپهدند. پشت به مردم رو بصدا به طرفش آم

ی محکمی برفی ایستاده بود که ناگهان کسی تنه

بهش زد و باعث شد او لیز بخورد. پسر فورا زیر بازوی 

او را گرفت تا از افتادن کاملش جلوگیری کند: ببخشید 

 خانوم. خوبین؟ 

ی دفاع در سرش آیه به خودش مسلط شد. فوری کلمه

: تش را در هوا تکان دادشکل گرفت. اخم کرد و دس

 حواستون کجاست؟ نزدیک بود کله پا بشم.

پسر لبخندی زد و با شرمندگی یک قدم عقب رفت. به 

دختری با صورت گرد که زیر نور خورشید کک و 
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درخشید نگاه کرد: اش میهای صورتیهای لپمک

 خندیدم یهو خوردم بهت. حواسم نبود. داشتم می

ند و با کرد. همه ایستاده بود آیه به اکیپ پسرها نگاه

کردند. معذب شد. سرش را پایین پچ پچ می خنده

انداخت و گفت: من که چیزیم نشد. اشکال نداره. 

 بفرمایید شما. 

ای او نگاه کرد و دستش را از های قهوهبه ابرو و مژه

دستکش بیرون آورد و جلوی او نگه داشت: من 

 ساشائم. 

ه پسری چکار کند. چرا باید ب دانست بایدآیه دقیقا نمی

داد؟ ی پیش به او تنه زد دست میکه همین چند دقیقه

داد حتما یک دختر چیپ به نظر یا اگر دست نمی

ی دومی آنقدر سنگین بود که دست او را آمد. وزنهمی
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اش در خودکار در دست پسر نشاند. انگشتان یخ زده

 . اثر این گرمای لذت بخش وا رفتند و ذوب شدند

ی راه افتادند و او ناخواسته با همه به سمت سرباالی

 قدم شد.  پسر هم

 نگفتی اسمتو؟ -

بندک کاموایی کاله را پایین کشید. این کار باعث شد 

یک طرفش کج شود و ابروی سمت چپش زیر بافتنی 

 فرو برود: آیه. 

لبخند گرمی زد و راحت دستش را دور او حلقه کرد: تا 

 ا هستی؟هکه خیلی شبیه آلمانیحاال کسی گفته بهت 

های متناقضش در جنگ بود. سنگینی دست آیه با حس

های شنی عذاب وجدان روی دوشش او را مثل کیسه

شدند و او کرد. داشتند به رستوران نزدیک میحس می

 نگران واکنش آمین بود: این تعریف بود یا تخریب؟
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ها شانه باال انداخت: بستگی به تعریف تو از آلمانی

 های زیبایی داره.لمان زنداره. از نظر من آ
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حس موذی از جنس شوق زیر پوستش دوید. به در 

رستوران که رسیدند از زیر دست او بیرون آمد: من 

 برم پیش دوستام. 

ابروهای ساشا باال رفت: چقدر ناگهانی! ازت خوشم 

 اومده. آیه؟ 

کرد. در دلش کله قند بزرگی شروع به آب شدن 

منتظر به سمت او چرخید. آفتاب  لبخندش را خورد و

 باعث شد دستش را سایبان چشمانش کند. 
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 اتو بده.شماره -

اش عشوه آمد. ابرو باال داد برای اولین بار در زندگی

امو به این راحتیا به چشمانش را بست: نچ. من شماره

 هر کسی نمیدم.

یع در چوبی رستوران را هل داد و داخل رفت. سر

سمت میزشان رفت. برخالف زمانی  ها را دید و بهبچه

که آمین از او جدا شده بود به شدت خوشحال بود و 

 کرد. دیگر رفتار او را آنالیز نمی

باقر خودش را روی صندلی لش کرد و به او نگاه کرد: 

کجا مونده بودی؟ گیر بکست خالی کرد سرباالیی 

 کشیدی باال بیای؟ نمی

رد: ئه! دختر من موتورش دو عصبانیت درآوکامیار ادای 

 خودی براش حرف در نیار. هزاره. بی
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ی لپش را گزید و حس کرد باید حرف بزند آیه گوشه

د توبیخ آمین قرار نگیرد. رو به کامیار تا دوباره مور

تونم از گفت: نیازی نداشتم ازم دفاع کنی. خودم می

 پس خودم بربیام.

به باقر گفت: ایستاده پشت چشمی نازک کرد و رو 

 دم چندتا عکس بگیرم.بو

فرحناز دستش را به سمت آمین دراز کرد: راستی گفت 

 عکس. آمین بده گوشیتو ببینم عکسامونو.

زیر زیرکی اول نگاهی به آیه انداخت و بعد دست  آمین

 فرحناز را پس زد.

 کامیار با خنده گفت: دست خر کوتاه.

دفاع کرد: کامیار تو چرا  نازیال با خنده مثال از فرحناز

 نمیشی؟خفه 
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اش را مظلوم کرد: من خفه شم کی تو رو قیافه

 اینجوری بخندونه که تا ته حلقت نمایان بشه؟ 

باز شد و ساشا و دو تا از دوستانش که  در رستوران

انگار از اکیپ جدا مانده بودند وارد شدند. آیه سرش را 

بخند گشادی ها چرخاند. ساشا با دیدنش لبه سمت آن

اش گذاشت و سرش را کمی خم زد و دست روی سینه

ای کرد. آیه متقابال لبخند زد ولی هیچ حرکت اضافه

ال حواسش شش دنگ ه معمونکرد. با این حال آمین ک

به اطرافش بود سرش را از گوشی بیرون آورد و نگاهی 

 به ساشا انداخت. 

 فرحناز دوباره گفت: برای امشب سوئیت گرفتین؟ 

باقر با دست به کامیار اشاره کرد: متخصص مکان. فکر 

 کن یه درصد نتونه جا پیدا کنه.
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کامیار بادی به غبغبش انداخت و گفت: آقا من سوم 

ان بودم یه دوست دختر داشتم سی سالش دبیرست

اش. رفتیم خونهاشم میگفت خالهبود. میومد دنبالم می

هایی باالخره من زیر دست همچین ممه پاک خورده

 بزرگ شدم. االن فقط دارم درس پس میدم.

شان خورده شد. ادبیهای بیغذایشان بین شوخی

ند وقتی باقر برای حساب کردن رفت همه از سر میز بل

 شدند. در همین لحظه کسی صدا کرد: آیه؟

آیه با تعجب و کمی ترس به عقب برگشت. با دیدن 

وال ساشا نفس راحتی کشید و بدون جواب دادن پر س

 به او نگاه کرد. 

 اتو ندی نمیرم.شماره -

زمزمه کرد: پرنده از قفس پرید.  کامیار کنار گوش آمین

 غیرتی بشم یقه جر بدم یا هنوز زوده؟
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ین گوشی و کیف پول و دستکش و کالهش را آم

 برداشت: دو دقه ننال بذار مغزمون آروم بمونه. 

او  بی حرف به سمت خروجی رفت. نازیال هم بعد رفتن

 تظرتیم.دست فرحناز را گرفت: آیه جون ما بیرون من

آیه نگاهش را از در رستوران برداشت. کاش آمین 

اش را گفت که او شمارهماند و مینرفته بود. کاش می

 بدهد یا نه. 

ای مصلحتی صاف کرد و کامیار گلویش را با سرفه

اش جلب شد رو به آیه پرسید: وقتی وقتی ساشا توجه

 گرفتی عکاس ایشون بودن؟عکس می

توانست درست  نمیحوصله در حالتی که اصالآیه بی

تصمیم بگیرد گوشی ساشا را گرفت. این پیشنهاد 

دوستی برایش کنجکاوی و شوق به همراه داشت. 

ساشا پسر امروزی و جذابی بود. قطعا در کنار او 
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های جذابی را برای خودش رقم توانست تجربهمی

 باقر. برگرداند او به را گوشی   وارد کردبزند. شماره را 

به همراه کامیار و باقر از ساشا  او برگشت که

 خداحافظی کرد و از رستوران بیرون رفت.
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همه فرو رفته در پتویی روی بالن دور میز نشسته بودند 

لرزیدند. آهنگ غمگینی از پلیر نازیال و از سرما می

ی باقر بود و از روی شد او سرش روی شانهپخش می

 خورد. داشت و میمیز چیپس برمی

کامیار ته گل باقر را از دستش برداشت و پک عمیقی 

ان شما دخترا به آن زد: بابا عنمون گرفت اینا چی

دین؟ اه. عوض کنین حالمون جا بیاد. گوش می
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خاموش کن بلوتوثتو نازی. تو گوشی تو آهنگ 

 آدمیزادی پیدا نمیشه.

انداخت و به گوشی که روی پایش  را پایینآیه سرش 

خورد نگاه کرد. پیام دیگری به میدوباره زنگ 

واتساپش آمد. از روی نوتیفیکیشن اولش را خواند. 

به خدا مردم آزار نیستم. ازت "ساشا نوشته بود. 

 "خوشم اومده...

قلبش از ظهر که او را دیده بود از ریتم خارج شده بود. 

ب شده بود. دلش این رابطه را دچار یک هیجان کاذ

خواست. هم دوست داشت خواست و هم نمیهم می

 جواب دهد و هم دوست داشت بیشتر ناز کند. 

فرحناز با گوشی خودش یک آهنگ قدیمی از هایده 

گذاشت و شروع به بشکن زدن کرد. باقر سرش را 

اش را با قوطی سر عقب برد و همانطور که ویسکی
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ه پای باربیکیو بود گفت: داداش کشید به آمین کمی

 خوای بیام؟کمک می

اش خورد و عاقل اندر سفیه مین هم کمی از نوشیدنیآ

 ."خر خودتی "به او نگاه انداخت که یعنی 

. آیه صندلی فلزیش را عقب داد و از جایش بلند شد

پتو را روی سرش جلو کشید و زیر گلویش سفت 

یستاد. گرفت. به سمت آمین رفت و جلوی آتش ا

ا با اش را روی هم گذاشت و گرما رهای یخ زدهپلک

پوستش لمس کرد: وای چه جایی ایستادی تو. چقدر 

 خوبه اینجا.

با یک دست قوطی را به لبش رساند و با آن یکی 

 ها را برگرداند. سیخ

آیه دستش را جلو برد تا او هم کمک کرده باشد ولی 

 آمین بلند گفت: دست نزن. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

اره زیر پتو پنهان کرد: فقط یدش را دوبآیه دست سف

 ک کنم. خواستم کممی

 تو کمک نکردنت خودش کمکه.  -

ها آیه کمی در سکوت به چق و چوق سوختن ذغال

چشم دوخت. صدای موزیک همراه با صدای خواندن 

ها ها باال رفته بود. سرش را چرخاند و نگاهی به آنبچه

ندی زد و به رفتند. لبخانداخت که از خنده ریسه می

ره به اش خیسمت آمین برگشت. با اخمی در چهره

 ها بود.کباب

این پسره ول کن نیست. یه سره از ظهر که  -

 زنگه.شمارمو زدم تو گوشیش داره بهم می

بدون آنکه تغییری در حالتش ایجاد شود گفت: برا پر 

اتو نگرفته بود. طبیعیه که زنگ کردن کانتکتش شماره
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رفتار توئه که نرمال نیست. شماره  زنه. در واقعمی

 یدی!میدی بعد جواب نم

دونم چی باید بگم بهش. من صادقانه گفت: آخه نمی

 تاحاال دوست پسر نداشتم. 

ای کرد: مگه قرار فقط تو حرف بزنی؟ نگران تک خنده

نباش پسرا خودشون خوب بلدن حرف زدن یادت بدن. 

 . یه جوری بلبل میشی که خودتم شاخ در میاری

به نیم رخ جذاب او نگاه کرد: به نظرت کار درستی 

 هستی؟

ای گوشت از یک سیخ را از روی آتش برداشت و تکه

آن کند: درست بودن تو نظر هر کس متفاوته. من 

 تونم عقاید خودمو به تو دیگته کنم. نمی

خوام نگاهش به آمین مثل یک آدم به رهبرش بود: می

 کردی؟کار میبدونم تو اگه جای من بودی چی
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های نارنجی علهباالخره به سمت او ایستاد. درحالیکه ش

تابید تماشایش کرد. گوشت را باال آورد به صورتش می

های بدون رژ او فرو کرد: من، اگر جای تو و میان لب

گشتم همونجایی ذاشتم رو کولمو برمیبودم، دممو می

 که بودم. 

شده نگاه کرد: ی او با آن چشمان گرد به لپ باد کرده

کنیو بهش باور خوای بکه می ولی اگر مطمئنی از کاری

داری اول خوب طرفتو بشناس. مطمئن شو که قصد 

سواستفاده ازتو نداره. هیچی از عقاید خانوادت و 

ات نگو. فقط درحدی حرف بزن که بفهمه گذشته

خانواده نیستی. درای قلبتو ببند و فراموش کن بی

در وجودت هست. تو فقط چیزی به اسم احساس 

همین! پس مراقب خوای یه رابطه رو بشناسی. می

باش. انگشت تو لونه زنبور نکنو سعی کن همه چیزو تو 

 حالت تعادل نگه داری. 
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رقصید به آن دو نزدیک کامیار همانطور که ترکی می

شد: چیه پای منقل افتادین به دلو قلوه؟ بابا روده نموند 

 نیم دیگه.برامون بیارین کوفت ک
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واسش درست و قاشقش را در دهانش فرو برد. ح

حسابی سرجایش نبود. فقط برای رفع گرسنگی غذا را 

خورد. وگرنه ساعت چهار بعد از ظهر چه وقت غذا می

 خوردن بود! 

فهیمه آخرین ظرف را آب کشید و همانطور که دستش 

کرد گفت: آقا با من را با پشت مانتویش خشک می

 مری نیست؟ شامم حاضر کردم. دیگه کاری نمونده.ا
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آمین سرش را از گوشی باال آورد و به او نگاه کرد: چه 

زود بارو بندیلتو بستی امروز؟ میری زودتر به حاجی 

 برسی؟

اش را جلوی دهانش گرفت و فهیمه پر روسری

خندید گفت: آقا همانطور که سرخ شده بود و آرام می

 ا!شمام چیا میگی به ماه

زیر لب اش را هم زد و به آمین زل زد. آذین نسکافه

 گفت: بذار بره دیگه...

آمین دوباره سرش را در گوشی فرو برد. فرزین 

بشقاب رشته پلو را عقب زد و سر تکان داد: شما برو. 

 به سالمت. کمو کسریم اگر داشتی بگو.

فهیمه همانطور که کیف و چادرش را از روی کانتر 

ت: نگین مهندس. از شما زیاد به ما داشت گفبرمی

 رسیده.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

از رفتن فهیمه آمین گوشی را کنار گذاشت و به بعد 

 پدرش نگاه کرد: خوب دست به خیر داری...

فرزین چشم از میز برداشت و به او نگاه کرد. از 

 صورتش چیزی پیدا نبود. مردد پرسید: منظورت چیه؟

فهیمه یا آمین با چانه در خروجی را نشان داد: همین 

در مارو با مازیار د مای کامیون داره که زاون زن و بچه

 نفله کرد؛ حواست به غریب غرباء خیلی هست.

بده دست چهار نفرو که نون ندارن بخورن  -

 گیرم؟می

بینم شانه باال داد: نه واهلل. منم نگفتم بده. فقط نمی

 دست اون دختره، زن مازیارم بگیری!

: چه ربطی به اون هایش حساس شدآذین شاخک

ن داره بخوره. با فروختن اون که ماشاهلل خوب نو داره؟
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ی سه ماه این بدبختا در یه ست کیف و شالش اجاره

 میاد.

توجه به آذین رو به پدرش گفت: همه چیز نیاز آمین بی

مالی نیست... بابا؟ یادت نره تو پشت فرمون بودی 

 وقتی تصادف شد...

ه داد و نفس عمیقش را فرزین به پشتی صندلی تکی

ز پدرش درآمد: چرا چرت س کرد. آذین به دفاع احب

میگی تو؟ بابا مگه از قصد زد به کامیون؟ مگه اون گفت 

 ی گاو بخوابه؟ اون راننده

 خوای بگی؟رمق پرسید: چی میفرزین بی

بهشون سر بزن. ببین چی کم دارن چی کم ندارن.  -

درکی از  ی اونم یتیم شده بدون اینکه هیچبچه

 پدر داشته باشه. 
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ت: مامان ساجده گفته به بابا خط آذین از کوره در رف

 بدی آره؟

فرزین ابروهایش در هم رفت: آذین؟ چه ربطی به 

خوره پای اونو مامان ساجده داره تا تقی به توقی می

 کشی وسط؟می

اش را روی میز کوبید: اون اصال مگه پاشو ماگ نسکافه

 خوام بیارمش وسط؟ کشه که من بعقب می

های آذین دستی به ریشآمین عصبی از سر و صدای 

 نرمش کشید: بذار بابا خودش تصمیم بگیره.

فرزین پر سوال بین آن دو چشم چرخاند: چه 

 تصمیمی؟

ی شکستن بود گفت: االن یعنی آذین با بغضی که آماده

دونی واقعا؟ مامان ساجده که از خواجه حافظ نمی
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سر و اون سر دنیا همه رو خبردار کرده شیرازی تا این 

 ت به تو که پسرشی و اصل کاری هیچی نگفته؟اونوق

های دخترک صدایش باال گریفرزین از دست هوچی

 گین اینجا چه خبره یا نه؟ رفت: می

اش پرید و به گریه افتاد: آذین با صدای بلند او شانه

ین زنعمو مهرانه رفته به مامان ساجده گفته... گفته ا

 اس برا فرزین.زنه صبا در و تخته

ی کرد و باز ادامه داد: یه بند داره تو گوشمون فس فس

 خونه که راضیت کنیم باهاش ازدواج کنی. می

فرزین با سری که به دوران افتاده بود از جایش بلند 

فکر که اینگونه خون به کرد با این مادر بیشد. چه می

 کرد؟جگر دخترش می

 بابا؟  -

 مین چرخید. مت آبه س
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ذاریم. بهش احترام میتو هر تصمیمی بگیری ما  -

شناسم ولی از انتخاب مهرانه من صبارو خیلی نمی

مطمئنم. چیزای خوبی ازش بهم گفته. اگر قصد 

 ازدواج داری از دستش نده.

کارش به کجا رسیده بود که پسرش او را تشویق به 

کاپشنش را هایی افتاده کرد؟ با شانهازدواج مجدد می

به سمت جایی که از کمد جلوی در بیرون آورد و 

 دانست کجاست رفت.نمی

ی آذین انداخت: گریه نکن. آمین دستش را روی شانه

منطقی باش. چرا به همه چیزو با احساست نگاه 

کنی؟ یه نگاه به بابا بنداز. این همون مردیه که می

دشه؟ بینی چقدر تو خودیدیم؟ نمیوقتی مامان بود می

تصمیمو بگیره. هیچی  به بابا اجازه بده تا بتونه بهترین

 تونه حال مارو از االن بدتر کنه.نمی
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دار رخ رخ های فروشگاه با آن سبد چرخبین قفسه

کرد. چند کیسه برنج برداشت و دوباره کنان حرکت می

ها که رسید مکث کرد. به راه افتاد. به قسمت یخچال

آمد را گوشت و مرغی که به چشمش میی هر بسته

داشت. عصبی بود. شاید کرد و بعد برمیگاه میکمی ن

های آمین. شاید از دست خودش بخاطر آن از حرف

ی کامیونی تصادف کذایی و یا شاید بخاطر آن راننده

موقعش جان دو زندگی را گرفته بود. که با خوابیدن بی

ممنوع شده بود.  . صباکرد جز صبابه همه چیز فکر می

صبا شبیه عالمت مطلقا ممنوع ی او جنبهبرای مغز بی

 بود! 
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آمد بدون اش هر لحظه باالتر میحجم چرخ دستی

آنکه بداند هدفش از خرید چیست. سر صندوق که 

حساب کرد به کمک یکی از پرسنل خریدهایش را بار 

ماشین کرد. سوار شد و همانطور که سیگارش را بین 

کرد به شراره گذاشت و با فندک روشن میلبانش می

ها. نگ زد. بهترین گزینه برای دور شدن از ممنوعهز

 چند بوق خورد تا جواب داد.

 سالم عزیزم. -

فرزین سیگار را پایین آورد و با چشمان تنگ شده دود 

را سر فرصت بیرون داد و بعد از سکوتی طوالنی به 

 حرف درآمد: دارم میام اون سمتی.

دای بستن در آمد و بعد صدای شنید. صخش خشی 

ها پیش منن فرزین جان. چرا ی شراره: بچهکرده افول

 از قبل بهم خبر ندادی؟
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باز سیگار را الی لبش فرو کرد و پک عمیقی زد. از 

ها چشم دوخت. پنجره به خیابان و رفت و آمد ماشین

تمام حرصش را در داخل و خارج کردن دود رها کرد و 

یین. رسم. تک انداختم بیا پایه ربع دیگه می راه افتاد:

 خرید کردم برات. 

صدایش پر شد از شعف: عزیز دلم! چرا زحمت 

 کشیدی؟

تونم حرف بی حوصله بوق زد برای ماشین جلویی: نمی

 بزنم. پشت فرمونم. فعال.

 گوشی را قطع کرد و روی صندلی بغل انداخت. 

رید او را از های خی بعد درحالیکه نایلونبیست دقیقه

ای که میان ا گرهکشید بپشت ماشین بیرون می

ابروهایش افتاده بود به مابقی صندوق چشم دوخته 
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ها را همه خرید برای چه بود؟ آن لحظه که آن بود. این

 داشت به چه فکر کرده بود؟برمی

 شراره آالگارسون کرده دم در ظاهر شد. موهای خوش

شالش بیرون زده رنگ و خوش حالتش از همه طرف 

یل فرزین داد: عزیزم من بود. لبخند گشادش را تحو

که گفته بودم برای من خرید نکن. الکی دردسر درست 

 کردم برات.

به گوش بیرون آمده از شال او نگاه کرد و آن 

ها را تا دم در ی دورش. کیسههای ردیف شدهگوشواره

 برد. 

ن خودم شراره به تقال افتاد و کنارش خم شد: بده م

 . تو زحمت نکش.برممی
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ها. قب برد: سنگینه. میارم تا باالی پلهدستش را ع

 منو هابچه که ببر اشوبقیه خودت. گردپا  ذارم دممی

 . نبینن

رنگ موهایش را گاز گرفت: خیلی بد شد. های هملب

 دونستم امروز میای. کاش می

فکر ترن خانوم. هات مهمفرزین به زور لبخند زد: بچه

 من نباش. امشب نشد یه شب دیگه.

ها را یک ضرب باال رفت. خریدها را نایستاد و پله دیگر

اش را روی پاگرد سوم گذاشت و عرق روی پیشانی

پاک کرد. شراره کمی با تاخیر رسید: وایستا برم برات 

 آب بیارم. هالک شدی. بمیرم برات.

آمد تا عرقش را پاک کند دست او که به سمتش می

اش نهس زد: نکن. زشته. یهو یکی میاد از در خوپ

 بیرون.
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شراره انگشتانش را جمع کرد و لبخندش را خورد. با 

نگاهی انداخت. فرزین سرش  های بستهاسترس به در

گذشت را پایین انداخت و همانطور که از جلوی او می

 زمزمه کرد: فعال.

 :�🌺�دوپرنده ی بی سرزمین
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ر حال تماشای ساختمان ربع بود که دبیشتر از یک 

بود. صبا یک محال ممکن بود آن وقت او مستقیم کی 

ی شراره رانده بود و به اینجا رسیده بود؟ چرا از خانه

 رسید؟ ته تمام افکار و کارهای او به صبا می

پیاده شد. خریدهایش را از ماشین بیرون کشید و به 

تظر ن را زد و مناد. زنگ آیفوسمت آپارتمان به راه افت
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 سالم  شد. صدای تعجب صبا در گوشش نشست:

 .موحدی آقای

 به ته خیابان نگاه کرد: سالم. درو باز کن لطفا. 

در با تیکی باز شد و او به سمت آسانسور رفت. در 

اتاقک که بسته شد نگاه به زمین زیر پایش رفت. 

 کرد با خودش؟چکار داشت می

صبا  سریع باز شد.که رسید در  پشت در واحد صبا

شومیز مشکی روی تاپش پوشیده بود و مشغول 

ها و درست کردن مچش بود زمانی که به پالستیک

کرد: اینا چیه؟ قراره مهمون های برنج نگاه میکیسه

 بیاد؟

فرزین هنوز چشم از موهای بلند و پریشان او نگرفته 

داد.  بود که در واحد پشتی باز شد. صبا با سر سالم

ه عقب برگشت. زن با نگاه با کنجکاوی بفرزین 
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ها رو به صبا گفت: خانوم سلطانی اینجا نامناسبی به آن

. یکم کنه من دختر نوجوون دارمخانواده زندگی می

مراعات بد نیست به خدا. چه خبره هر روز یه مرد 

 غریبه. تا حاال اون آقای مو بلند بودن حاالم ...

 قی حرفش را خورد.طرفین تکان داد و باسرش را به 

رنگی جواب داد: دنیا مسلما جای  صبا با پوزخند کم

بودی که سرت شد اگر شما بلد میخیلی زیباتری می

 تو زندگی خودت باشه خانوم مهجوری.

در را تا آخر برای فرزین باز کرد و خودش به داخل 

خانه رفت. فرزین نگاه تیزی به زن همسایه کرد که 

در را ببندد.  اش برگردد وخل خانهباعث شد او هم به دا

های خرید را به داخل خانه برد. آنا با تاپ فرزین کیسه

اش در حال رکاب زدن بود. با و شرت روی سه چرخه

چرخه پیاده شد که دیدن فرزین جوری از روی سه
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روی زمین افتاد و خودش به طرف صبا که در حال کم 

قایم  بود دوید و پشت سرش کردن صدای تلویزیون

به کمر نگاه اجمالی به دور تا دورش  شد. فرزین دست

ای اسباب بازی افتاده انداخت که هر جایی از خانه تکه

 هات همیشه همینقدر فضولن؟بود: همسایه

به طرفش چرخید و کنترل را روی میز گذاشت: برای 

 چی برای من خرید کردی؟

رم درسته رو انجام اخم کرد: من اونکاری که به نظ

یحی هم به کسی نمیدم. یدم معموال براش توضم

 منظور این زنه از مرد مو بلند مهدی بود؟

به طرف آشپزخانه راه افتاد و وقتی از کنارش عبور 

ی او ساییده شد و نفهمید اش به سینهکرد شانهمی

خوری یا چطور قلب او را به تالطم انداخت: چایی می

 قهوه؟
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د بود به طرف صبا دوی تارش را از دست دادهآنا که است

ولی فرزین میان راه او را از زمین کند و به باال انداخت. 

 دخترک وحشت زده جیغ کشید: مامان؟

 . فرزین پیشانی او را بوسید: عزیز دلم

معطلی به تاب را روی زمین گذاشت و او بیدخترک بی

سمت مادرش پر کشید. صبا فنجان چای فرزین را 

و چشم لش نشست. منتظر به اوی میز گذاشت و مقابر

دوخت تا فرزین کم آورد و پشت میز نشست. سرش 

 را پایین انداخت و حرف نزد. کاش نیامده بود.

ای به خریدها در درگاه آشپزخانه صبا نگاه دوباره

اشون چقدر شده. اینطوری انداخت: بهم بگو هزینه

 ترم.راحت

ی شم دوخت. لعنتی زیادسرش را باال آورد. به او چ

ها جنگید؟ شد با این حسمی خواستنی بود. چطور
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پردازی شد هر روز این آدم را دید و خیالچطور می

شد این قاب را تا ابد حفظ کرد. نکرد؟! کاش می

صبایی که آنا را در آغوش داشت و اویی که در این 

ی نزدیک کنارشان نشسته بود و عطر او را نفس فاصله

 زد.نجانش دست میی داغ فد و به بدنهکشیمی
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آنا دستان کوچکش را روی چشمانش گذاشت تا 

فرزین او را نبیند. صبا کالفه از حضور ناگهانی فرزین و 

اش و تهمت نابه جای همسایه باز معنیخریدهای بی

سوالش را تکرار کرد: آقای موحدی؟ من هنوزم 

 ی این خریدا چیه! نفهمیدم قضیه
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کردم د میداد: برای خودم خریهوا جواب فرزین بی

یادت افتادم برای تو هم چند قلم وسیله خریدم. چرا 

 کنی؟اینقدر بزرگش می

بین دو ابرویش را با انگشت کشید. همین چند وقت 

پیش برایش کادو گردنبند خریده بود و حاال هم یک 

خروار مایحتاج ماهانه. چرا هیچ کدام از این کارها 

شده بود هایش سنگین را شانهرایش عادی نبودند؟ چب

کرد باید خریدها را کرد؟ فکر میو احساس دیدن می

 . پس بدهد یا هزینه را پرداخت کند

 مرجان کجاست؟  -

مرغ برداشت و به او نگاه کرد:  ی تخمچشم از جعبه

 اشون. مهمان داشتن.رفته خونه
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فرزین سر تکان داد. کمی به سکوت گذشت و بحث را 

ی کشاند: برای سال جدید طرح تخفیفیه به مسائل کار

 خاصی نداری؟ 

جا انگار که حرف دلش را زده باشد روی صندلی جابه

خوام وارد فروش لیزینگ بشیم. من شد: چرا اتفاقا. می

تونه سود ی ابعادشو بررسی کردم به نظرم میهمه

 ون داشته باشه.خوبی برام

 ره.به صندلی تکیه زد و به او خیره شد: البته به

آنا از رویش پایین پرید و به سمت تلویزیون که برنامه 

کرد دوید. نیم اش را پخش میکودک مورد عالقه

نگاهی به او انداخت و جواب داد: چه اشکالی داره؟ 

ذاریم همه جوره به شرایطی که ما برای خریدار می

نجاه درصد مبلغ کلو اول میده مابقی رو طی نفعشه. پ

کنه. حاال طول دو سال پرداخت میاقساط سه ماهه در 
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ما االن کلی ماشین با این چه خوبی برای ما داره؟ 

قیمت پایین تو انبار داریم که حاال با دو برابر قیمت به 

خوایم بفروشیم. در واقع ما سودمون رو این شکل می

گیریم و حاال اول داریم میروی همون پنجاه درصد 

ی دوم شه پلهاون بخشی که تو میگی بهش بهره می

کنه چون کمتر از یه سودمون. مشتری هم ضرر نمی

سال بعد قیمتی که براش وایمیسته با قیمت بازار 

کنه. این باعث میشه بار روانی موضوع برابری می

 براش کم بشه.

بهت اعتماد شانه باال انداخت: نظری ندارم. من زیادی 

 ببره.  دارم. امیدوارم یه جوری نشه که کاله جفتمونو باد

دستش را زیر چانه زد و ابروهایش را باال برد. یک نچ 

خوابم بلند گفت و با لبخند زمزمه کرد: من جایی نمی

 که زیرش آب بره.
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فنجانش را برداشت و جلوی دهانش نگه داشت. صبا 

هر بار با دیدنش  برای او مثل یک تفریح مهیج بود که

هوایی شد. انگار که سوار ترن آدرنالینش ترشح می

شد. از این همه اطمینانی که به تصمیمات خودش می

شد که همیشه برد. همین هم باعث میلذت میداشت 

چشم بسته تسلیمش باشد. چند قلپ از چایش خورد و 

از جایش بلند شد: من میرم دیگه. مراقب خودتو آنا 

 باش.

جب از جایش بلند شد: چه اومدنی بود چه رفتنیه؟ با تع

کردی یهو آوردی داری میری؟ هیچ  یه وانت خرید

 توضیحی هم که آخر ندادی.

رفت از روی سرشانه همانطور که به سمت جلو می

 نگاهی به او انداخت: من گفتم تو گوش شنوا نداشتی.
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خواستم لبخند زد: گفتی؛ ولی نه اون چیزی که من می

 .بشنوم

شان خیلی کم بود. آنقدر که به سمتش چرخید. فاصله

کرد: چی صبا زیر گلویش را گرم می هاینفس

 االن بگم بهت.خواستی بشنوی؟ بگو می

های بلندش چشم به تضاد سر بی موی او و ریش

تونم ازشون اشونو بگو. اینجوری نمیدوخت: هزینه

 .استفاده کنم

کرد: بذار به پای ای نگاه حالت قهوه به چشم خوش

اید حواسیم این مدتو. من از خیلی وقت پیش ببی

داشتم. نباید بین باال و پایینای زندگیم هواتو می

 کردم. شتون میفرامو
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عضالت صورت صبا منقبض شدند: تو هیچ مسئولیتی 

خودی به خودت عذاب در قبال منو آنا نداری. بی

 وجدان نده.
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لوارش فرو برد. سرش را به دستانش را در جیب ش

وی کاناپه دراز سمت آنا برگرداند. دخترک به شکم ر

حرف  کشیده بود و به تلویزیون خیره بود و با خودش

زد. دوباره به سمت صبا نگاه کرد: صد سالم بگذره می

 من یادم نمیره که مسبب اون تصادف بودم. 

 تونستی جلوی تقدیرو بگیری. همین. تو نمی -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

عمیقی کشید و از باالی سر صبا به  فرزین نفس

تونم ب نگاه کرد: ولی میراهروی منتهی به اتاق خوا

 االن جای مازیارو براتون پر کنم.

صبا با خوش خیالی لبخند زد: ممنون ازت. من هیچ 

 کنم.های تورو فراموش نمیوقت این روزها و این توجه

روی سرش دست کشید. کامال فهمید که او اصال در 

توانست برای همیشه مرد زندگی نیست. یعنی میباغ 

وانست روزی پشت صبا بایستد؟ اصال تها شود؟ میآن

توانست به کند؟ می شد او را قبولصبا حاضر می

دوست شوهرش بله بدهد؟ یک آن به خودش آمد. صبا 

توانست داشته فهمید واقعا چه واکنشی میاگر می

 باشد؟!

 ون.به آذین و آمین سالم منو برس -
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در دلش خندید. آذین حتما با توجه به موضاعات اخیر 

شد. دستگیره بابت این سالم خیلی خوشحال می واقعا

ید و گفت: از اینجا باید بلند بشی. بودنت را پایین کش

تو مکانی که بهت نگاه خوبی ندارن درست نیست. من 

 گردم دنبال یه جای جدید برات.خودم می

ی خودش ی جدی او، خانهخانهو در دل آرزو کرد که 

 باشد...

 

مهدی زنگ زد. باید  در ماشین که نشست فوری به

کرد. تعصب آن مرد مو بلند را مشخص می جریان

خاصی به ماجرهای مربوط به صبا پیدا کرده بود و این 

 اصال خوب نبود. 

 مهدی جواب داد: جونم داداش؟
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: به ساعت روی مانیتور نگاه کرد. نزدیک هفت بود

 سالم. کجایی؟

 دارم آماده میشم کم کم برم سمت باشگاه. -

ی رفتند. قبل اینکه نسیم طعمهاشگاه میهم به بقبال با

 خاک شود.

 .بمون خونه میام االن. پنج مین دیگه اونجام -

بدون شنیدن جوابی از سوی او تماس را قطع کرد. 

وقتی که رسید مهدی کامال حاضر بود. ناخواسته سالم 

 د و وارد شد. سردی کر

اش را از روی مبل برداشت و درحالیکه مهدی کوله

 خوریهمیده بود فرزین رو به راه نیست گفت: چی میف

 بیارم؟ 

 . ی صبا بودمخورم. خونهسر باال انداخت: چیزی نمی
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 خوب به واکنشش چشم دوخت.

ی مبل مهدی با حالتی بین جدیت و نگرانی روی لبه

 مقابلش نشست: خب؟

 شد؟اخم کرد. چرا مهدی باید نگران صبا می

د و یک نخ بین لبانش از جیبش سیگارش را در آور

 کنی؟ت: تو اونجا زیاد رفت و آمد میگذاش

این بار ابروهای مهدی هم در هم گره خورد: 

 فهمم. چه ربطی به من داشت؟نمی

فندکش را جلوی سیگار گرفت و روشنش کرد: وقتی 

ییشون هم درو وا کرد. انگار زنه رو رسیدم واحد رو به

ه خورد. بعدم بی خواست بره بیرون. تا منو دید یکمی

رودربایستی به صبا گفت اینجا مرد زیاد رفت و آمد 

 رفت االنم این آقا...کنه. یه آقای مو بلندی میومد مییم

 میان حرفش رفت: گوه خورد. نرفتی بزنی تو دهنش؟
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زنن که طرف وقتی می سیگار را پایین آورد: تو دهنیو

مو  حرف نامربوط بزنه. زنه خیلی مطمئن گفت یه آقای

 بلند. تنها مرد مو بلند دور و بر صبا هم که تو هستی.

مهدی خواست باز حرفی بار زن کند که ناگهان انگار 

اش تازه افتاد: وایستا ببینم؟ تو االن داری آمارو دوزاری

 منو در میاری؟

داد: من چیکارم داداش؟  یک تای ابرویش را باال

 آمارتو که یکی دیگه در آورده. 

ش را ریز کرد و به او م شد. چشمانروی ساعدش خ

خیره ماند: من به تخمم نیست که کسی بخواد از 

 صورت وضعیت زندگیم شرح حال بگیره. 

کنم. ولی تو کف دستش را نشان داد: من رو بازی می

قایم  تفاوتچی فرزین؟ خودتو پشت یه نقاب بی

کردی، یه روز با مشت کوبیدی تو صورتم بخاطرش 
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ی خودم ف نشستی جلوم تو خونهامروزم اومدی صا

 چشم دارم... کنی به اینکه به زن رفیقممنو متهم می

فرزین با آنکه دوست نداشت حرفشان به اینجا کشیده 

شود ولی اینکه از حس واقعی او سر در بیاورد برایش 

 د.شیک پیروزی محسوب می

مهدی دور دهانش را انگشت کشید: من حرمت سرم 

زنم. ولی بعد مرگش هم نارو نمیمیشه. به رفیقم حتی 

گلوت پیش زنش گیره برا تو یه پیشنهاد دارم. تو اگر 

رو بگیری برو صاف با به جای اینکه بیای خِر بقیه

 خودش حرف بزن.
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ی مستقیم مهدی ناک اوتش کرد. کالفه شد. اشاره

ی مزاحم و او سیگار در دستش شده بود یک وسیله

 "نارو"یشرش خالص شود. کلمه دانست چطور ازنمی

شد. حال آدمی را داشت هایش تکرار میمدام در گوش

راز دلش را همه شد که که عریان است. باورش نمی

 ! دانستند جز خواجه حافظ شیرازیمی

مهدی که حالت در هم او را دید عصبانیتش فروکش 

کرد. شمرده شمرده گفت: فرزین؟ منظورم از اون حرفا 

. به خودت نگیر. من فقط منظورم این بود که به تو نبود

کنی من هیچ وقت به صبا به اون چشمی که تو فکر می

 نگاه کردم. 

از جایش بلند شد. سیگار را روی بشقابی که پر از 

میوه بود خاموش کرد و به سمت در خروجی پوست 

جوابش گذاشت. نیاز رفت. مهدی صدایش زد و او بی
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لحظه آنقدر احساس داشت تنها باشد. در این 

دانست باید چه کند. آمدنش کرد که نمیبیچارگی می

ی مهدی چه دستاوردی برایش داشت جز به خانه

 اینکه به بدترین شکل جلوی او رسوا شد؟ 

که آمد سر خاک نسیم بود. با آنکه قبرش را به خودش 

های برف گم کرده بود همان وسط گیج بین الیه

برش انداخت و در نهایت با ایستاد. نگاهی به دور و 

دیدن تابلوی مشکی باالی قبر نام او را خواند پیدایش 

ایین انداخت. کرد. کنار سنگش نشست و سرش را پ

وری به زن شرمنده بود. حتی از روح نسیم. یک ج

مازیار دل بسته بود که عشقش داشت او را رسوای 

اش برای نسیم قراریکرد. میان بیعالم و آدم می

خواند. روی رفتن به جایی که مازیار دفن شده  فاتحه

تر بود. حرفی به بود را نداشت. با نسیم انگار راحت

که با نسیم در میان بگذارد. چه  آمدزبانش نمی
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صبا شدم؟ صبا را که یادت  گفت؟ من عاشقمی

هست؟ همان دختر خوش قد و باالیی که من همیشه با 

ای ای چانهنهکردم تو به هر بهاتحسین تماشایش می

گفتی به من نگاه کن! نسیم جان گرفتی و میمرا می

 طفلکی؛ ببخش که فرزین هیچ وقت آن طور که الیقت

اش به هتر افتاد و چانبود تو را ندید. سر فرزین پایین

اش چسبید. هر چه در دلش بیشتر او را به خاطر سینه

شد از حس جدیدی که آورد بیشتر خجالت زده میمی

نم شروع به باریدن لش جوانه زده بود. باران نمدر د

ی سر او خیس شد. وقت رفتن کرد و پوست یخ زده

گذاشت و خودش باز اینجا تنها می بود. باید نسیم را

ندگی. باید به این وضعیت نابسمان هر گشت به زمیبر

کرد. باید آرام داد. شاید باید صبر میچه زودتر قرار می

 داد به همه. ان میگرفت و کمی زممی
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هوا تاریک بود وقتی او میان کاپشنش فرو رفته بود و 

ها قدم بین قبرهای مدفون شده در زیر برف

 داشت.برمی

 

چه خبره؟! مگه  های خرید نگاه کرد:مرجان به کیسه

 قراره قحطی بیاد؟

یک بسته پفیال از نایلون بیرون آورد و بازش کرد. آنا با 

الیش را گرفت و جیغ جیغ کنان به هیجان پا کوبید. پفی

 سالن رفت. 

های ماکارونی و الزانیا را روی هم چید: صبا بسته

 دستش به کم نمیره. 

روی های گوشت و مرغ ماهی که مرجان متفکر به بسته

میز چیده شده بود نگاه کرد: تو چقدر بهش اعتماد 
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داری صبا؟ اون گردنبند و این خریدا به نظرم یه چیزی 

 ن هست. پشتشو

سر تکان داد: واسه من کارگاه نشو. پاشو اونارو زودتر 

 بذار تو فریزر.

مرجان از جایش بلند شد: تو باور نکن. ولی این 

کچل خرید ی موحدیه تو یه چیزیش هست. مرتیکه

 کن بریز به پاش کن.

صبا مستانه قهقهه زد و در کانتر را باز کرد: به خدا اگر 

 شت. مو داشت اینقدر جذبه ندا

ی ها را در فریزر فرو کرد: جونم به جذبهمرجان بسته

 کچل خان...

صبا باز خندید. هر دو مشغول مرتب کردن شده بودند 

دم شب که صبا پرسید: چی شد زود برگشتی؟ فکر کر

 مونی خونتون. می
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چشمانش را در کاسه چرخاند و در فریزر را بست: 

من، منو میبینه ی فتنه دلت خوشه به خدا. این نامادریه

زنه. عوضی نشست ور دل بابام هی گفت چه کهیر می

! معلوم نیست کجا شبا عجب شد! ما شمارو دیدیم

ه خوابی، پول از کجا میاری! خالصخوابی با کیا میمی

 اینقدر زر مفت زد که منم جمع کردم دوباره اومدم.

 صبا با ناراحتی پرسید: بابات جوابشو نداد؟

و وا نکرد یه کلمه تکان داد: دهنش سرش را به طرفین

 شو. بگه خفه

 مهماناتون نیومده بودن؟ -

ی ها را در سطل زبالهبه سمت سینک رفت و نایلون

 مده بودن.کنار آن انداخت: وقتی میومدم اونام او
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 اونام چیزی نگفتن؟  -

به سینک تکیه داد: گفتن قدم پای ما سنگین بود گفتم 

ام جا برای من سنگینه تو ریه نه هوای این خونه

کار دستشون نمیشه. دیگه عموم اینا هم انگار حساب 

 اومد که چیزی نگفتن. 

های صبا به سمت سالن چرخید. دخترک نیمی از دانه

 هایاش را روی زمین ریخته بود. با مشتذرت بو داده

ریخت و خیلی از پفیالها کوچکش همه را در دهان می

ی شدند. در دلش قربان صدقهمیبه همین شکل حرام 

ت: شکل ماهش شد. به سمت مرجان برگشت و گف

 بابای تو عین مامان منه.

مرجان پشت میز نشست سرش را روی دستان دراز 

اش روی میز گذاشت: نزن این حرفو. مامان تو شده
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کنه برای امان تو هر کاری میرگ نیست. مبی

هیچ کاری رگه. اصال خوشبختیته. ولی بابای من بی

 کنه...نمی

اش را زد: با اون به سمت کتری برقی رفت و دکمه

تونم بگم کاش مامان منم گندی که حامد زد دیگه نمی

 کرد...مثل بابای تو هیچ کاری نمی

 کنی؟هنوز به حامد فکر می -

بک انداخت و در آن یکی تیدو فنجان برداشت. در 

غزشو شد آدم می نسکافه: کاش مییکی پودر آماده

 کنترل کنه جای اینکه مغز آدمو کنترل کنه.

به میز زیر دستش چشم دوخت. صبا حق داشت. او هم 

هنوز افرا را نتوانسته بود فراموش کند و گاهی مغز 

کرد که روزی افرا از مهشید شعورش به این فکر میبی

افتد. یا مهشید شود و مثل سگ به پای او میمیجدا 
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رسند. دون هیچ سر خری بهم میمیرد و او و افرا بمی

 پردازی بود. احمقانه بود ولی مغز نفهم او عاشق خیال

مونم. االن اگر تو بخوای ازدواج کنی من اینجا می -

که از خونمون اومدم بیرون تازه فهمیدم معنی 

 زندگی یعنی چی.

 هش کرد: باز خل شدی؟ چپ چپ نگا

نه  از باالی چشم در همان حالت وا رفته نگاهش کرد:

 گردم.به خدا جدی گفتم. دیگه برنمی

ها خالی کرد: منم قصد آب جوش آمده را در فنجان

ازدواج ندارم. فعال با این گندایی که به خودم زدم فقط 

باید بگردم دنبال یه اسید قوی هر چی رد و پا هست 

 پاک کنم. 

انگشتانش را الی موهایش فرو برد: دکتر هم گفت 

ه. نگفت قطعی بوده. خداروشکر ممکنه رابطه بوده باش
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م شل کن دیگه. آزمایشاتتم که سالم بود. به نظرم تو ه

هی همش نزن. دیگه بهش فکر نکن. شاید اون طرفم 

تو رو یادش نمیاد. این چیزا تو این مهمونیا طبیعیه ولی 

ی گوشمون شد که دیگه تو رو هیچ جایی آویزهاین 

 ای.جنبهتنها نفرستیم چون خیلی بی

ها را روی میز گذاشت و نشست. نفسش را مثل نجافن

آه بیرون داد و سعی کرد به مغزش حالی کند که 

 ماجرای آن شب را فراموش کند.

 

صبح درحالیکه خواب مانده بود با سرعت به سمت 

نزین هم روشن شده بود و راند. چراغ بشرکت می

ترسید ریسک کند و به رفتن ادامه دهد. ممکن بود می

ین پل به تر تر بیفتد و خاموش کند. چشم سر اول

خل رفت. چرخاند و با دیدن تابلوی یک پمپ بنزین دا
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ها ایستاد و پیاده شد. مثل باقی جلوی یکی از باجه

ها نبود که از شیشه سرش را بیرون بیندازد و زن

  "پرش کنین. "گویدب

نازل بنزین را در باک فرو کرد و در حال خودش بود که 

حظه ماشین مدل باالیی کنارش پارک کرد و در همان ل

شد. ناخواسته با چشم دنبالش  معطلی پیادهراننده بی

کرد. ولی با دیدن مرد رنگ از رخش پرید. ناگهان یک 

هنش ی ذی انگلیسی که این روزها شده بود ملکهجمله

 "شد جلوی چشمانش نقش بست. و مدام تکرار می

خودش بود.  "نا نرو.اگر همه چیز بد پیش رفت تو با او

موهایش کمی بلند بود و پوستش تیره. مرد درحالیکه 

ی او شد. چشمکی ی نگاه خیرهمتوجه زدبنزین می

اش کرد و ناگهان باک پر شد و بنزین روی دست حواله

خورد و به خودش آمد. عقب و پای صبا ریخت. هول 

رفت و با دستانی که رعشه داشتند نازل را بیرون 
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زد و فقط قصد فرار داشت. به س نفس میکشید. نف

. دیگر به طرف متصدی رفت و فوری کارت کشید

سمت چپش نگاه نینداخت. سوار ماشینش شد و 

پایش را روی گاز تخته کرد. ماشین با صدای بدی از 

وار به سمت شرکت راند. فقط نهجا کنده شد. دیوا

 تواند دور شود. لبخند گشاد مرد خبرخواست تا میمی

داد. چطور توانسته بود با یک مرد از شناختنش می

 مراه شود!غریبه که همسن و سال خودش بود ه
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که ی مرجان را گرفت. همانطور وحشت زده شماره

تش را چک ها پشکرد با استرس از آینهرانندگی می

 کرد. مرجان خواب آلود جواب داد: الو؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

دیدمش. همین لرزید گفت: مرجان با صدایی که می

 ود.االن. تو پمپ بنزین ب

صدای خش خشی آمد و بعد مرجان هوشیارتر پرسید: 

 کیو میگی صبا؟!

به نمایندگی رسید. دستش را روی بوق گذاشت. 

 نگهبان بدو بدو به سمت در آمد. 

 ون شب تو مهمونی دیدمش. همونی که ا -

 خب؟  -

یگر های دوارد پارکینگ شد و با یک فرمان کنار ماشین

 پارک کرد: خب داره مرجان؟ بهم لبخند زد. 

 چون بهت لبخند زد میگی تو رو شناخته؟  -

با استرس به عقب نگاه کرد. نگهبان در حال بست در 

 کرد.میبود: شاید تعقیبم کرده. اصال یه جوری نگام 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

صبا تو رو خدا مزخرف نگو. تعقیبم کرده چیه؟ اصال  -

خواد برات تو مگه چه آدم مهمی هستی که اون ب

 این همه وقت بذاره؟ 

در ماشین را باز کرد و سوز هوا را با جان خرید: 

 دونم مرجان، خیلی نگرانم.نمی

فهمم حالتو عزیزم ای گفت: میبا لحن دلداری دهنده

انی. هیچ کس اینقدر بیکار نیست که نگر  خودیولی بی

بعد یه مهمونی دوره بیفته دنبال تو. هر اتفاقی هم که 

اون مهمانی افتاده باشه گذشته. طبیعت این مهمونیا تو 

شناسه همینه. تو یه پارتی که هیچ کس هیچکسو نمی

هر کی برای یه چیزی میره. اونی که دنبال رابطه بوده 

ی کشش نمیده بگرده دنبال باشه انجام میده و تمام. ه

 طرف. اسمش روشه بزن در رو. 
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رش رد وارد سالن شد و برای پرسنلی که از کنا

همینی که تو میگی شدند سر تکان داد: امیدوارم می

 باشه. 

قطعا همینه. مطمئن باش هیچ ماجرایی پشت این  -

دیدار نبوده. احتماال تصادفا اونم اومده بوده اونجا 

و هم اینقدر البد بهش زل زدی بنزین بزنه حاال ت

 که اونم بهت لبخند زد.

خند زد و . منشی با دیدنش لبی باال رفتبه طبقه

هم سری تکان داد و  سریع در جایش ایستاد. برای او

به سمت اتاقش رفت: من روح از تنم در رفته بود. 

 همینجوری مات مونده بودم.

 خورد یا نه؟آرام خندید: حاال بدرد می
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در حال صحبت با کسی بود. با ورود او حرفش فرزین 

. سرش را به عالمت سالم اش شدرا قطع کرد و خیره

 : آره شبیه مردای جنوبی بودی. تکان داد

زد به سمت شیشه کسی که فرزین با او حرف می

چرخید. صبا با دیدن آمین که یک تای ابرویش باال بود 

 تعجب کرد.

 من زنگ زدی؟ رسیدی نمایندگی یا زدی کنار به -

برای آمین دست تکان داد و او برای احترام دستش را 

د و به طرف میزش اش گذاشت. لبخند زروی سینه

 رفت: رسیدم همین االن تو اتاقم.

 چه خبر از کچل خان؟ ندیدیش هنوز؟ -

تاپش را باز کرد: چیه انگار گلوت پیشش نشست و لپ

رش ام شنیدم مادرشوهگیر کرده. اتفاقا از مهرانه

 گرده براش.سخت دنبال یه دختر خوب می
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صدایش با تمسخر آمد: دختر؟! ماشاهلل چه کم اشتهام 

 هست.

هنوز اضطراب دست از سرش برنداشته بود. موهایش 

ی امور مالی شد: را زیر شال پنهان کرد و وارد صفحه

 مگه چشه بنده خدا. خیلی هم دلشون بخواد. 

وریش برو. وقت کردی یکم قربون دست و پای بل -

خوابم که کردی حداقل به من برم دنبال کارام. بی

 چهارتا کارم برسم.
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ی به طرف فرزین برگشت و با انگشت به شیشه ینآم

 . پشتش اشاره کرد: بگیریش بیست سال جوون میشی
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فرزین با اخم به مانیتور خیره شد و به ریشش دست 

 کشید: خجالت بکش. خیر سرت پدرتم. 

دید: واس چی خجالت بکشم؟ باید به همچین خن

ن ی آپدیتی اتفاقا افتخار هم بکنی. برو تو کارش مبچه

 پشتتم.

فرزین تلفن را برداشت و همانطور که داخلی را 

گرفت گفت: سر صبحی سنگ خورده به سرت پا می

 شدی اومدی اینجا داری به من پند و اندرز میدی؟

ید و بیشتر اش کشدستش را میان موهای ژولیده

 خندید: اومدم یه نوک پا مادر جدیدمو ببینم برم.

ب صبوری گفت: فرزین چپ چپ نگاهش کرد و در جوا

 یه دیروزو بیارین تو اتاقم. های نقدلیست فروش

تلفن را قطع کرد و نیم نگاهی به اتاق صبا انداخت: 

 بس کن آمین. بشنوه دودمانمونو به باد میده. 
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اش را برداشت و کمی نوشید: یکم فنجان قهوه

ها از مردای جسور خوششون جسارت خوبه بابا. زن

 و من برم برات خواستگاری. میاد. اگر روت نمیشه بگ

های سر ز شوخیای به در خورد و فرزین عصبی اتقه

صبحی آمین سیخ در جایش نشست و گلویش را برای 

 سکوت او صاف کرد: بفرمایید.

صبوری داخل آمد و پوشه را روی میز گذاشت: با من 

 امری ندارین مهندس؟

ی ی پرینت شدهفرزین پوشه را باز کرد و به دو برگه

 پور از بانک برگشتن؟داخلش نگاه انداخت: آقای حسن

اش کرد دش را از چشمکی که آمین حوالهصبوری لبخن

 . نیومدن هنوز. خورد: خیر مهندس

ی پرسنل رو هر وقت اومدن بگین لیست بیمه -

 رو ندارم. ی مامور بیمهآماده کنن زودتر. حوصله
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به طرف در رفت: امروز نوزدهمه. معموال آقای 

 کنن. پور تا بیست و پنجم لیستو آماده مینحس

ی زیر دستش به تاریخ باالی گهنگاه فرزین از بر

صفحه رفت. هجدهم برج یازده! فقط سه روز به تاریخ 

 . اش با شراره مانده بودصیغه

در اتاق بسته شد. آمین از جایش بلند شد: بابا؟ این 

 کنم. ماشینه رو برام ردیف کن. با این دیگه حال نمی

 حواس سر بلند کرد: باشه.فرزین بی

ای کشید و سوییچ او را از روی میز آمین خمیازه

برداشت: دیشب تا صبح نخوابیدم. اگر این کالس سر 

 خوردم. صبح نبود اصال از تو خونه جم نمی

 به سوییچش نگاه کرد: اونو چرا برداشتی؟

 من با ماشین تو میرم. اون ماشینم بگیر بفروش.  -
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و میز ره چشمش به تاریخ افتاد: بذار سوییچمو ربادو

ها برا ماشینت سپرم بچهمن امروز کلی دارم. می

 مشتری پیدا کنن. 

آمین سوییچ خودش را روی میز گذاشت: چیه 

گیره با ماشین من بری تو مهندس؟ کالست نمی

 خیابون؟ 

دستش را باال آورد: خیلی خب. تو برو. من یه کاریش 

 کنم. می

ی رفتن آمین سرش را در دستانش گرفت. صدا از بعد

آمد. صحبت کردن ضعیفی از اتاق صبا به گوشش می

خورد. های وسوسه انگیز آمین در سرش چرخ میحرف

اثر نبود. باید با خودش صادق لرزش دل خودش هم بی

توانست خط بزند. شد. در یک کالم؛ صبا را نمیمی
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ی شراره را گرفت. گوشی را کنار گوشش نگه شماره

 ش داد. های پشت هم گوداشت و به بوق

 الو؟ فرزین جان؟ -

 دور دهانش را با دو انگشت پاک کرد: سالم. خوبی؟

آمد: ممنون عزیزم. تو صدایش شاد به نظر می

 چطوری؟ 

هایش چشم دوخت: خوبم. های زیر کفشبه سرامیک

 خواستم ببینمت امروز.می

صدایش بعد از کمی تاخیر و آرام به گوشش رسید: 

 تونم. ز نمیها پیش منن عزیزم. امروبچه

سرش را باال آورد و از پنجره به محوطه نگاه کرد: میام 

 خوام باهم صحبت کنیم. دنبالت. میریم بیرون. می
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آن طرف خط سکوت شد. فرزین لبش را مکید و 

اش نگاه کرد. هنوز گوشی را پایین آورد و به صفحه

تماس وصل بود. احتماال زن بیچاره بو برده بود که 

 سر آمده. مدت انقضایش 

 الو؟ شراره؟ شنیدی چی گفتم؟ -

 ای کرد و جواب داد: باشه. منتظرتم.تک سرفه
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 گیرش دامن حواسیبی. خورد زنگ میزش روی تلفن 

 هابرگه از چشم و پریدند باال هایششانه. بود شده

 چشمانش روی را اشاشاره و شست انگشت. برداشت

 بله؟: داد جواب را تلفن و گذاشت
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صبوری مثل همیشه برای بار هزارم در طول روز سالم 

داد: مهندس ناهارو آوردن تشریف میارین آشپزخونه یا 

 بیارم تو اتاقتون؟

خواست از اتاقش خارج شود. در حال حاضر دلش نمی

داد: بیار این سکون و رخوت را به هر چیزی ترجیح می

 تو اتاقم. 

رانی و ج زعفی بعد درحالیکه بخار برنچند لحظه

اشتها به غذایش زد بیاش میخورشت قیمه زیر بینی

سر و ته در سرش کرد. هزار و یک فکر بینگاه می

زد تنها صبا داد. اگر او شراره را خط میجوالن می

ماند. نزدیک شدن به صبا کامال غیر ممکن به نظر می

ی توانست حتی روی آیندهرسید. این پیشنهاد میمی

های ثیر بگذارد. فکر کردن به واکنشهم تاشان کاری

شد که دوباره عقب نشینی کند. در همین او باعث می
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ای به در خورد. یک بله گفت و سرش افکار بود که تقه

 را هم حتی بلند نکرد.

صدا باز شد و متعاقبش کسی گفت: بیام تو با هم در بی

 ناهار بخوریم؟

ش را دهان سریع سرش را باال گرفت با دیدن صبا آب

قورت داد. با یک ظرف غذا و یک قوطی نوشابه دم در 

 ایستاده بود. 

سعی کرد هیجانش را کنترل کند و مثل همیشه عادی 

برخورد کند. با دست، مبل مقابلش را نشان داد: 

 کنم. بفرما.خواهش می

صبا وارد شد. روی مبل نشست و ظرف غذایش را روی 

صال دلم که ا میز گذاشت: امروز از اون روزاست

خواد تنها باشم. نه تو اتاقم نه موقع غذا خوردن. نمی

 تو هم اینجوری میشی؟
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ظرف غذای خودش را برداشت و از پشت میز بیرون 

توانست همین حاال اعتراف کند که او آمد. کاش می

خواهد هیچ جا تنها بماند. چند وقتی است که دلش نمی

 حتی روی تختش! 

را به زانوهایش تکیه داد  هایشمقابل او نشست. آرنج

 و به او زل زد. 

ی او به دنبال چیزی در خودش گشت صبا با نگاه خیره

اش را که درست نباشد. دست دراز کرد و شال افتاده

 سر جایش برگرداند: ببخشید حواسم نبود. 

برد. لبخند زد. دختر بیچاره چه حسابی از نگاه او می

شد که حاضر نمی تماالبرد احاگر پی به راز دلش می

 اش کند. حتی یک تف هم حواله

خوری؟ سرد میشه از صبا به غذایشان اشاره کرد: نمی

 دهن میفته. 
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غذایش را جلوتر کشید. وقتی صبا اولین قاشق را 

دهانش گذاشت و یک هوم کشیده از دهانش بیرون 

آمد ناخوداگاه لبخند زد و حس کرد حداقل باید در طعم 

 ود. ریک شغذا با او ش

اش کشید و لبخند زد: آمین چه زبانش را روی لثه

مردی شده واسه خودش. خیلی وقت بود ندیده 

 بودمش. 

فرزین اولین لقمه را قورت داد. مشتش را جلوی 

 دهانش نگه داشت و گفت: اونا بزرگ میشن ما پیر.

چشمانش را درشت کرد: آقای موحدی؟! یه جوری 

 تت گرفتی.صا دسکنه عمیگی پیر آدم فکر می

کمی عقب نشست و مظلوم نمایی کرد: اگه سرم مو 

 گفتی پیر نیستم.دیدی نمیداشت تارای سفیدشو می
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صبا با حال زاری به سر او نگاه کرد و خندید: کال زدی 

تو کار خودزنیا مهندس. شما با بدون زلفم کلی 

 خاطرخواه داری.

ن و یک تای ابرویش باال رفت: من با این قیافه و س

 الو دو تا بچه چه خاطرخواهی دارم؟س

اش را خاراند و صبر کرد تا غذایش را فرو نوک بینی

دهد تا بعد حرف بزند: دیگه اینارو ما خانوما متوجه 

گفت در تدارکن برات. منم شیم. مهرانه هم میمی

گفتم اگر کیس مورد نظر پیدا نشد یه خبر بده منم 

 آستین بزنم باال.

ی او را برایش باز کرد و وشابهای کرد و نتک خنده

جلویش گذاشت. جایش نبود که بگوید تو خودت همان 

 مراد و مقصود دلی. 

 خودت چی؟ -
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اش را برداشت با نی شروع به خوردن کرد: من نوشابه

 چی؟
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 نتوانست نگوید: تو قصد ازدواج نداری؟

محو شود. قوطی رنگ شد اما اجازه نداد  لبخند صبا کم

اش را روی میز گذاشت. یاد حامد و اتفاق بهنوشا

داد که مثل شومی که در مهمانی افتاده بود اجازه نمی

ی لبش را گزید و سعی قبل به بیخیالی طی کند. گوشه

کرد چیزی به روی خودش نیاورد: در حال حاضر نه ولی 

 دونم چی پیش میاد.برای آینده نمی
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را نگرفته بود: و نگاه کرد. جوابش تر به افرزین دقیق

این یعنی اینکه االن آمادگیشو نداری و اگر بعدها یه 

 کنی؟ نفر به شرایطت بخوره قبول می

دونم. تا حاال اینقدر سرش را به طرفین تکان داد: نمی

 دقیق این موضوعو برای خودم تحلیل نکردم.

فرزین اینبار سعی کرد لبخند بزند. ممکن بود تاکید 

ع مشتش را باز کند. مسیر یشترش روی این موضوب

بحثشان را عوض کرد و اجازه داد هر دو در آرامش در 

 کنار هم ناهارشان را بخورند. 

 

هوا تاریک شده بود وقتی در ماشین در انتظار شراره 

بردند. نشسته بود. زن بیچاره را انگار به قتلگاه می

خیابان را  حرف نشسته بود و با رنگ و رویی پریدهبی

کرد. وقتی به رستوران رسیدند هر دو یتماشا م
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دوشادوش هم قدم برداشتند. فرزین یکی از میزهای 

کنار پنجره را انتخاب کرد و مقابل هم نشستند. شراره 

 ی فرزین گذاشت. سفارش را بر عهده

کمی به سکوت گذشت تا اینکه فرزین به حرف آمد: 

 چقدر کم حرف شدی امشب!

شود جواب داد: فکر آنکه لبش به لبخند وا بدون 

 کنم قراره بیشتر شنونده باشم.می

فرزین به آن طرف رستوران نگاه کرد: بعد از غذا حرف 

 زنیم. می

 قلبش نامیزان میزد: االن بگو. من اصال اشتها ندارم. 

سرش را پایین انداخت و منتظر شد تا گارسون میز را 

وی های رقرار به خوراکی. شراره بیبا پیش غذا بچیند

رنگش را های بیمیز نگاه کرد. گارسون که رفت لب

 روی هم مالید و گفت: فرزین؟ 
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ی ساالد را جلوی خودش کشید. چنگالش را میان کاسه

چرخاند: زمان صیغه داره  های آفتابگردانکاهو و تخمه

 .تمام میشه

اش شراره را وادار به واکنش کرد. سکوت ناگهانی

دستش را روی میز گذاشت و ای زد و ندی پر واهمهلبخ

آب دهانش را قورت داد و نامطمئن گفت: خب؟ مثل 

تونیم بیشتر همیشه دوباره داره اتفاق میفته. اینبار می

 تمدید...

چنگال را پایین گذاشت و میان حرفش رفت: تمدید 

 خوام دوباره تکرارش کنیم. نه. دیگه نه. نمی

: فرزین تمرکزش را از دست داد چشمانش دو دو زدند.

کردیم. ایندفعه هم مثل دفعات ما همیشه تکرارش می

 قبلی...
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سرش را باال آورد: اشتباهو آدم پشت هم تکرار 

 کنه.نمی

 ناباور و گیج لب زد: اشتباه؟!

 ی اشک درون چشمان او خیره شد.فرزین به حلقه

شراره با دست به خودش اشاره کرد: یعنی من برای تو 

 فقط یه اشتباه بودم؟

ی نادرستی که به کار برد خودش را رزین بابت کلمهف

لعنت کرد. شراره اگر هم برایش اشتباه بود، اشتباهی 

 الزم بود. حتی اشتباهی گاه دوست داشتنی.

شد و صدای در میان موسیقی مالیمی که پخش می

ها بهم خیره شده برخورد قاشق و چنگال با بشقاب

 بودند.

د: با یه نفر جدید آشنا شراره با تعلل و اضطراب پرسی

 شدی؟
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خوام فرزین خجالت زده سرش را پایین انداخت: می

 ازدواج کنم. 

قلبش تیر کشید. دست لرزانش را پایین آورد و زیر میز 

 شناسمش؟روی پایش مخفی کرد: من می

شناسد ولی دانست صبا را تا حدودی میمی

اش کند. سرش را به طرفین خواست هویت او را فنمی

ن داد: نه. اصال اینکه اون کیه مهم نیست. چیزی تکا

که االن خواستم بخاطرش بیای اینجا این بود که بهت 

 کنم.رو تموم می بگم دارم این رابطه

ی دنباله دار از ی چشمش تاب نیاورد و یک قطرهکاسه

تونی اینقدر آن رها شد: به همین سادگی؟ چطور می

 منو کنار بذاری؟ راحت 

از اولشم جدی نبود. سعی نکن به من این رابطه  -

عذاب وجدان بدی، چون من روز اولم بهت گفتم 
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که قصدم از این رابطه چیه. گفتم منو جدی نگیر. 

گفتم فقط سه ماه. گفتم منو شوهر نبین من فقط 

 ام و تو هم قبول کردی. درسته؟یه شریک جنسی

االن منظورت چیه؟ غمش با خشمش عجین شد: خب؟ 

ه آدمم اینقدر برات عجیبه؟ من احساس اینکه من ی

دارم. اگه حتی یه گلدون تو خونم بود و االن قرار بود از 

 شدم...دستش بدم ناراحت می

سر تکان داد: من بهت برای اینکه ناراحتی کنی حق 

میدم. طبیعیه. ولی اینکه بخوای با من طلبکارانه 

 نم تحمل کنم.توصحبت کنی رو نه، نمی
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هایش لرزید. ره سرش را پایین انداخت و شانهشرا

گارسون سر میز برگشت و بدون آنکه حتی نگاهی به 

شراره بیندازد غذاها را پشت هم ردیف کرد. کمی 

 ای ندارین؟جلوی فرزین خم شد و پرسید: امر دیگه

فرزین عصبی از حرکات شراره فقط دستش را به معنی 

تر گفت: رامن داد. پوست لبش را جوید و آنه تکا

شراره؟ این کارا یعنی چی؟ ما تو یه مکان عمومی 

 هستیم.

اش جدا کرد و با صدایی پر از بغض، دستمال را از بینی

آرام پرسید: من چی کم گذاشتم برات که انتخابت 

 برای ازدواج یه نفر دیگه بود؟!

و بر فرزین یک دستش را روی ریشش کشید و به دور 

ت به این زن تا دست از گفنگاهی انداخت. چه می

 سرش بردارد.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 اون چی داره که من ندارم؟ مجرده؟ -

 فقط با اخم سر باال انداخت.

 اس؟ بچه نداره؟مطلقه -

 باز سر باال انداخت.

شراره نالید: بچه هم داره؟ فرزین به من نگاه کن. تو 

 کنم. رو خدا با من این کارو نکن. خواهش می

چنگالش برد. ین کالفه دست به سمت قاشق و فرز

خواست خودش را مشغول گرسنه نبود اصال، فقط می

رفت. شراره که کند. از نگاه کردن به شراره طفره می

این صحنه را دید بعد از مدتی سکوت، کیفش را از 

روی پایش چنگ زد. فرزین واقعا دیگر او را 

. در دخواست. زنی جدید چشمش را کور کرده بونمی

رد که خوشبختی او را دزدید. دلش آن زن را نفرین ک

ی دیگر به تصویر مردی که سرش پایین چند لحظه
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بود و فکش محکم شده بود چشم دوخت. به دل 

سنگینش تسلی داد که او را تا ابد در قبلش دوست 

خواهد داشت. از جایش بلند شد و وقتی فرزین با 

چشمان خیس و تعجب سرش را باال گرفت، با همان 

 گفت: خوشبخت بشی. خداحافظ. گلویی پر از بغض

اشان نگاه فرزین از روی دو پرس غذای دست نخورده

رویش خیره شد. برخالف به صندلی خالی روبه

ی سخت و محکمی که چند لحظه قبل از خودش پوسته

نشان داده بود حاال کامال وجدانش ضربه خورده بود و 

بی بود و او هم هیچ وقت در کرد. شراره زن خودرد می

قش بدی نکرد. سعی کرد اینطور دلش را آرام کند ح

که با این حال هم نامردی در حق او صورت نگرفته 

اشان سر رسیده بود، است. او تنها حاال که موعد صیغه

خواست. عین قراری که از روز تمدید مجددش را نمی

 اول با شراره در میان گذاشت و او نیز پذیرفت. 
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کوه را روی خودش حفظ هایی که سنگینی یک با شانه

کرده بود به طرف خانه برگشت. ماشین را در پارکینگ 

پارک کرد. پیاده که شد پوستش در تماس با هوای 

سرد دون دون شد. گردنش را در کاپشنش فرو برد و 

تابید نگاه ی اتاق آمین میبه نور ضعیفی که از پنجره

ماشین جدیدی را برای او کرد. فردا باید ترتیب 

ید. در سالن را باز کرد و وارد خانه شد. بوی غذا دمی

ی تمیز و مرتب ولی اش زد. در خانهزیر بینی

روحشان چشمی چرخاند و همانطور که کاپشنش را بی

 آورد به سمت راهرو رفت.در می
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آذین با شنیدن صدای در، کتابش را کنار گذاشت و از 

های و شانه خستهی اتاقش بیرون آمد. نگاهی به قیافه

 ی پدرش انداخت: بابا؟ سالم. خوبی؟افتاده

رفت با صدایی فرزین در حالیکه به سمت اتاقش می

که بخاطر سیگارهای پشت هم گرفته بود جواب داد: 

 خوبم بابا. تو خوبی؟

به دنبال پدرش وارد اتاق او شد: من خوبم. تو کجا 

 ای؟!د خستهبودی انق

خت و شروع به باز کردن کاپشنش را روی تخت اندا

 های پیراهنش کرد: سر کار بودم. شام خوردی؟دکمه

آذین کاپشن او را برداشت و به سمت کمد لباس رفت: 

 آره. فهیمه ماکارونی گذاشته بود. گرمش کنم برات؟

 نه اشتها ندارم. چه خبر؟ امروز چیکارا کردی. -
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سمت تخت رفت و روی آن  در کمد را بست. به

خاله نغمه زنگ زده بود. خیلی اصرار نشست: امروز 

 کرد برای تعطیالت برم اونجا؟

پیراهنش را درآورد و مچاله در دستش نگه داشت. 

روی صندلی میز آرایش نشست و به او خیره شد: 

منظورت از تعطیالت، عیده؟ تا اون موقع که بیشتر از 

 یک ماه مونده!

ش را باالی تخت جمع کرد و با هیجان آذین یک پای

درآوردی. اسفند که مدرسه تق و گفت: نه، تعطیالت من

 لقه. حاال چند روزم من بپیچونم چیزی نمیشه که.

اش جدی شد: اآلن چه موقع سفر رفتنه! حالت چهره

فقط مدرسه نیست که، تو این همه کالس خصوصی 

 هم داری.
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است. برم دیگه؟ تو با التماس گفت: بابا فقط چند هفته

 رو خدا.

قبل هم کالفه بود، عصبی شد و صدایش باال  او که از

ات که خودش یه رفت: یعنی چی تو رو خدا؟! اون خاله

فهمه که وقت درس و مدرسه بچه همسن تو داره نمی

 نباید همچین پیشنهادی به تو بده؟

آذین از واکنش او جا خورد و با صدایی لرزان غر زد: 

هر  رسه. چطور آمینکه فقط زورتون به من میشمام 

ی جا میره بهش هیچی نمیگین. اصال نیازی به اجازه

کسی نداره. اون وقت من بدبخت بعد این همه مدت 

تو خونه موندن و درس خوندن و تنهایی کشیدن، اونم 

دونین اتون میی کسی که همهخوام برم خونهوقتی می

 ن!کیه و کجاست، بهم اجازه نمیدی
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اق بیرون رفت و از جایش بلند شد. به حالت قهر از ات

در را محکم کوبید. فرزین فوری به دنبال او رفت. در را 

باز کرد و بلند داد زد: چه غلطی کردی؟! اینجا 

 است یا طویله؟!خونه

آذین که از فریاد او شوکه شد، در جایش سیخ ایستاد 

 و به سمت او برگشت.

مه داد: این خونه حرمت داره. با همان صدای بلند ادا

کوبی سافرت رفتن درو اونطوری به هم میواسه یه م

که چیو ثابت کنی؟ بخاطر این حرکتتم که شده، حتی 

 تعطیالت عیدم بهت اجازه نمیدم که بری.

 حرفش را که زد به اتاقش برگشت و در را بست.
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هایی لرزان در جایش خشک شده آذین با شانه

بیرون  اختیار از خانهه بود. بغضش ترکید و بیایستاد

های منتهی تر پلهرفت. سوز و سرما باعث شد سریع

به اتاق آمین را باال برود. بدون در زدن، ناگهان وارد 

 اتاق شد.

آمین که روی تختش دراز کشیده بود و لپتاپ روی 

 پایش بود بلند داد زد: هوی چه خبرته؟

 ادار شد.ی آذین شدت گرفت و صدگریه

ی تخت آمد: شت و لبهآمین نگران لپتاپ را کنار گذا

 چی شده آذین؟

هق هق کنان شروع به تعریف کرد: خاله امروز بهم 

زنگ زد گفت برم یه مدتی برم پیششون حال و هوام 

عوض بشه. اآلن که به بابا گفتم میگه درس داری، 

 اجازه نمیدم.
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داری گریه آمین با تعجب پرسید: اآلن واسه این 

 کنی؟می

 باال کشید: آخه سرم داد زد.اش را پر سر و صدا بینی

لحنش دلسوزانه شد و دستانش را برای او باز کرد: بیا 

گفتی خر گازت اینجا ببینم کره خر. خب از اول می

 گرفته.

اش خندید و به سمت آغوش او رفت. روی میان گریه

کرد و ی او قایم پای او نشست، صورتش را در سینه

 یک دل سیر گریست.

دست کشید و به او دلداری  روی موهای صاف آذین

داد: تو تا منو داری غم نداشته باش. رضایت بابا با من. 

خوای فرستمت شیراز. تو فقط بگو تا کی میخودم می

 بمونی؟

 ی او جواب داد: یه ماه.با همان صدای مخ در سینه
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! یک آمین با تعجب خودش را عقب کشید: پشمام

 ماه؟! چه کم اشتها هم هستی.

غل او صاف نشست. چشمانش را با کف آذین در ب

دست پاک کرد: آخه خاله گفت با خودشون برای 

 تعطیالت عید برگردم.

مشکوک پرسید: اآلن اینا برنامه ریزیای تو با شقایقه 

 یا واقعا خود خاله پیشنهادشو داده؟

لپتاپ  آذین خواست جواب بدهد که ناگهان چشمش به

که با صورتی آمین افتاد. دختری را روی صفحه دید 

ها خیره بود. با گرد و سفید و چشمانی درشت به آن

دست به لپتاپ اشاره کرد و متعجب از آمین پرسید: 

 این کیه دیگه؟!

آمین به عقب برگشت و نیم نگاهی به لپتاپ انداخت. با 

 خنده رو به آیه پرسید: عه تو هنوز این تویی؟
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ت هم چند بار پلک زد و جواب داد: تو یهو پش

دونستم قطع کنم ینجوری منو اینجا ول کردی. نمیهم

 یا بمونم.

اش را برای بار هزارم باال کشید و با حالتی آذین بینی

 مرموزانه با خنده پرسید: دوست دخترته؟

هایش را برای خواهرش تنگ کرد. آذین آمین چشم

 ست دخترشی؟طاقت رو به صفحه پرسید: دوبی

ی او هم سریع شانهآیه با تعجب به آمین نگاه کرد. 

آذین را آرام به عقب هل داد تا از روی پایش بلند شود: 

این؟ چیه شما دخترا همیشه دنبال داستان عاشقانه

 همکالسیمه بابا.

آذین روی پایش ایستاد. به سمت آمین خم شد تا آیه 

داداچ من  تصویر او را ببیند: ببین حواست به این

 ها. خیلی بزن در روئه!باشه
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اش از این که برادرش واکنشی نشان دهد نم بینیقبل 

ی او پاک کرد و مثل فشنگ از اتاقش بیرون را با شانه

 رفت.

 ایش. گوه تو هیکلت گندال. -

آیه به او که درگیر پاک کردن لباسش بود خندید و بعد 

، یه از مدتی سکوت گفت: کاش منم جای دو تا خواهر

 داداش مثل تو داشتم.

کرد گفت: اش را پاک میشانهآمین همانطور که 

 شرمنده، من از دار دنیا همین یه خواهر بسمه.

سپس به تصویر آیه خیره شد و گستاخانه ادامه داد: 

 ولی اگه شریک جنسی خواستی، در خدمتم.

همان لحظه از تصویر آیه صدای ویبره آمد و او با خنده 

گفتی شریک جنسی ساشا زنگ زده. ببین  گفت: عه، تا

 ده رو. من برم. فعال.حاللزا
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آمین که مطمئن بود آیه فقط برای یکی به دو کردن با 

او اینطور گفته بیخیال خداحافظی کرد و واتساپش را 

بست. یوتیوب را باز کرد و زیر لب غر زد: ریدم پس 

 ی اون بچه خوشگل.کله

 

 183_پست#

 

بود. یک دستش سیگار بود و آن یکی روی مبل نشسته 

ز وقتی آیه و ساشا به جمع اضافه بطری ویسکی. ا

گفت شده بودند حال خوش او ناکوک شد. حسش می

آیه نصیب گرگ بیابان شده است. پریشان بود و در 

خورد و جابه جا جایش قرار نداشت. مدام وول می

ی او گذاشت و بیشتر شد. لیال سرش را روی شانهمی

قبل خودش را به او چسباند. آنقدر هوش و حواسش  از
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اش بود که از به آیه و دوست پسر تازه به دوران دیده

 لیال غافل شده بود.

زد. کامیار زد و او پسش میباقر با فرحناز تیک می

مداخله کرد و باقر را از کنار او بلند کرد. نازیال با پسر 

ه در آغوش جدیدی آمده بود و حاال هر دو در وسط خان

امیار با دوست هم در حال تکان دادن خودشان بودند. ک

 برد. دخترش در آشپزخانه به سر می

اش را به آیه داد. آیه با ساشا سیگار تا نیمه کشیده

ای فرو رفت. ی سورمهلبخند ابرو باال داد و در کاناپه

ساشا دست دراز کرد و موهای بلند او را از روی 

چیزی در گوش او پچ زد. آمین به اش عقب داد و سینه

ای نگاه و در آن پیراهن بلند بافت قهوههیکل پر و تپل ا

کرد. در دلش او را فحش کش کرد. دخترک احمق طرز 

ی لباس پوشیدن را بلد نبود. وقتی لب ساشا روی دایره
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ی او چسبید نفهمید چرا آمپر خالی روی سرشانه

ث شد اش باعچسباند. صدای نوتیفیکیشن گوشی

را باز  ای از آن دو غافل شود. قفل گوشیبرای لحظه

 کرد و پیام باال آمده از واتساپ را نادیده گرفت.

لیال کنار گوشش با لحنی لوند گفت: کجایی عشقم؟ 

 اصال حواست به من نیستا!

صدای او برایش جز یک وز وز مزاحم چیز دیگری نبود. 

م از جایش تاب و ناآراگوشی را روی میز انداخت و بی

 بلند شد: میرم سرویس. میام االن.

ن نگاه کردن به اطراف به سرویس بهداشتی رفت. بدو

ها را به سیگارش روبه روی آینه ایستاد و آخرین پک

اش را در توالت فرنگی انداخت. به تصویر زد و پوکه

خودش چشم دوخت. به پسری عصبی با موهایی 

و مرتبش در هم  ژولیده و نیمه بلند. ابروهای گرفته
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ت دار را از روی ی حالشده بودند. با دست آن طره

اش عقب داد. کش مویش را از جیب جینش پیشانی

بیرون آورد. آیه و رفتارهایش به او هیچ ربطی نداشتند. 

کرد. او اگر خیلی بلد بود زندگی خودش را جمع می

. شدی این حجم از توجهاتش به آیه نمیاصال متوجه

ای مثل او که داشت د دختر شهرستانی و سادهچرا بای

برد برایش این را دستی دستی به قهقهرا می خودش

ی کافی بالغ بود که همه مهم شده بود؟ او به اندازه

اش را خودش بگیرد. کمی به تصمیمات زندگی

صورتش آب پاشید و چند برگ دستمال کند و صورتش 

شد. اینبار را پاک کرد. نفسی گرفت و از توالت خارج 

ه گوشی او در اولین چیزی که دید تصویر لیال بود ک

دستش بود. به سمتش قدم تند کرد و غرید: چه غلطی 

 کنی نفهم؟داری می
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لیال افسار پاره کرد و در جایش ایستاد و به او حمله 

کنم یا تو؟ کثافت حروم زاده تو کرد: من چه غلطی می

 هم با منی هم با خواهرم؟

شد. تنها صدای موسیقی مالیمی بود  ناگهان سکوت

ی توانش زیر گوش آمین زد و . با همهشدکه پخش می

همه چیز خیلی الشی دوباره بلند گفت: کثافت بی

هستی. قحطی دختر بود که با دو تا خواهر ریختی 

 روهم؟!

ی ساشا چرا. لیال چک لیال دردش نیاورد اما نگاه خیره

رویش خم شد و آرام و را هل داد و او روی مبل افتاد. 

لیطه بازیا برو اون خواهر تهدید آمیز گفت: جای این س

اتو جمع کن که لنگاشو همه جا برای هر کسی وا هرزه

نکنه. بدبخت وقتی خواهرت بهت رحم نکرد انتظار 

 داشتی من بکنم؟ 
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ها دورشان جمع شدند. لیال درحالیکه در چشمانش بچه

انداخت:  اشک جمع شده بود به صورت او چنگ

سر خواهرت ناموس ...کش. ایشاهلل یکی شو! بیخفه

 بیاره. 

آمین به سمتش پرید. کامیار معطل نکرد و او را از عقب 

گرفت. فرحناز لیال را به سمت اتاق هل داد: برو جمع 

 کن وسایلتو برو پی کارت دیگه.
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لیال همانطور که مانتو و کیف به بغل به سمت خروجی 

رفت دوباره به سمت آمین برگشت و با نفرت گفت: می

آمین یه چیزی! اگر تو جنست خراب نبود هیچ  فقط

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

گرفتی. بدبخت اون دخترایی وقت سر نخ دریارو نمی

 لیاقت پست فطرت.که تو اتوبان تو میان. بی

ها بیرون کشید و هوار زد: آمین خودش را از بین بچه

 گه خوریش به تو نیومده جن*ده.

ازیال به باقر و کامیار دوباره او را گرفتند تا جلوتر نرود. ن

سمت لیال رفت و او را به سمت خروجی برد. در را باز 

 کرد و تقریبا از خانه بیرونش کرد. 

آمین عصبی از آبروریزی پیش آمده خودش را از دست 

پسرها بیرون کشید: ولم کن کامی. رفت دختره. واسه 

 چی هنوز منو گرفتی؟

می هر دو دستش را به عالمت تسلیم باال برد: کا

امون اره داداش به شخمتم نباشه. همهاشکال ند

 حداقل یه بار اینجوری ریدیم. 
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. جو این ساشا نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد

اکیپ انگار زیادی بهم ریخته بود. یک تای ابرویش را 

آمین  باال انداخت و رو به آیه که همچنان هاج و واج به

 خیره بود گفت: پاشو مام بریم. 

ش را باال آورد و به او نگاه کرد. حس آیه چشمان درشت

ی اشکی که درونش کرد چشمان دخترک با آن حلقهمی

 را برق انداخته بود غمگین است. 

آمین که صدای ساشا را شنید حس کرد غرورش صد 

ها چنگ زد و پاره شد. کاپشنش را از روی یکی از مبل

پوشید باقر گفت: آمین دختره دیوونه انطور که میهم

 خوای بری؟رفت پی کارش دیگه تو کجا میبود 

کامیار با این حرف باقر دوباره از آشپزخانه بیرون آمد: 

 بیخیال دیگه. تر نزن به شبمون. 
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ها توپید: گیر ندین فرحناز روی کاناپه نشست و به آن

 بشه. بهش. بذارین بره. داغ کرده باید خنک 

آیه بلند  هایی درهم به سمت در راه افتاد کهآمین با اخم

 گفت: آمین وایستا منم باهات میام. 

 ساشا غافلگیر شده نامش را صدا زد: آیه؟!

آیه دم اتاق خواب خجل به سمتش چرخید: ببخشید 

تونم تو این شرایط دوستمو تنها عزیزم ولی نمی

 زنم عشقم.بذارم. فردا بهت زنگ می

. آمین که در این ساشا با تاسف برایش سر تکان داد

بلبشو با حرکت انتحاری آیه حاال با دمش گردو  شرایط

شکست با همان جذبه در یک جمله گفت: تو می

 ماشین منتظرتم.

وقتی در ماشین را باز کرد و در کنارش جا گرفت ساشا 

ها نگاه زیر برف به ماشینش تکیه زده بود و به آن
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ای که خودش هم آمین با حس پیروزی احمقانهکرد. می

طر چیست با ماشین فرزین تیک آف دانست بخانمی

کرد و از کنار ساشا گذشت. همانطور که به روبه رو و 

 کرد پرسید: واسه چی با عشقت نرفتی؟مسیر نگاه می

آیه به سمت او چرخید. به نظرش او شبیه پسر 

آرام جواب  های تخس و لجباز آمد. مدارا کرد وبچه

 ره.داد: چون حس کردم دوستم بیشتر بهم احتیاج دا

 نیم نگاهی به او انداخت و دوباره به جلو خیره شد.

 دریا واقعا خواهر لیال بود؟ -

ی شیشه تکیه داد و پشت آرنج دست چپش را به لبه

دستش را به دهانش چسباند: پس بخاطر دوستت 

 نیومدی اومدی فضولی!

قضاوت او دوباره صاف نشست و  آیه که ناراحت شد از

 بارید نگاه کرد.زی که میی کنارش به برف ریاز شیشه
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 ها چیزی نگفتن پشتم؟من اومدم پایین بچه -

همانطور که سرش به سمت راستش متمایل بود گفت: 

ی تو نمیگن. نازی میگه من اونا جلو من چیزی درباره

به دهن  مخبر توئم. میگه جلو عامل نفوذی زبون

 بگیرین.

خرده کوتاه خندید. معرفت آیه را دوست داشت. 

شیشه نداشت و جنسش اصل بود. گاهی 

رفت اما در کل روی او هایش روی اعصاب میحماقت

 شد حساب باز کرد. بیشتر از هر کسی می

کنار خیابان پارک کرد. فشار بخاری را بیشتر کرد و 

و از پاکت  دست در جیبش برد. فندکش را بیرون کشید
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هایش گذاشت. پک روی داشبورد یک نخ الی لب

ی یقی از آن گرفت و دودش را در فضای بستهعم

 ماشین رها کرد. 

 ماشینتو عوض کردی؟ -

سر باال انداخت: این مال بابامه. ولی به زودی یه 

 گیرم.ماشین جدید می

شال کلفتش را کمی جلو کشید: پس شیرینیشو 

 فراموش نکن. 

کرد به او هایش میدود را با ولع وارد ریه همانطور که

کنم. میای رینی رو من تو خونم سرو میخیره شد: شی

 بخوری؟

 خندید: نه اشتهام کور شد.

را پایین کشید و خاکستر سیگار را تکاند: االن  شیشه

 رفتی. ی قافم بود با کله میاگر شیرینی ساشا رو قله
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یش را غنچه هاآیه دستانش را روی هم گذاشت و لب

ار به کرد و با حالت بامزه و متفکری پرسید: تو چیک

 ساشا داری؟ چه هیزم تری به تو فروخته؟ 

دونم. به آیه خیره شد که نگاهش به سیگارش بود: نمی

 رسه. گری به نظر میخیلی آدم دیوثو سوء استفاده

 کشی؟سیگارش را تعارف کرد: می

ش گذاشت. هایتعارف از دستش گرفت و الی لببی

. یک تای ابروی آمین باال رفت. انتظارش را نداشت

هنوز یک ساعت هم از نگرفتن سیگار ساشا نگذشته 

 بود. 

 دود سیگار را تو نداده بیرون داد: پسر خوبیه.

پاکت سیگار را دوباره برداشت: چس دود نکن درست 

 بکش. 

 خندید و اینبار دود را بیشتر نگه داشت.
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سیگار جدیدش زد و گفت: ازش آمین فندکی به 

گفتم بود می دلیل. اگر دست منخوشم نمیاد. بی

 دورشو خط بکش.

 پس خدارو شکر که دست تو نیست.  -

عاقل اندر سفیه تماشایش کرد. آیه خودش را جمع و 

 جور کرد و پرسید: هووم؟!

 این چی بود امشب پوشیده بودی؟ -

مویش را پشت گوشش گذاشت و شالش را جلو 

 چش بود لباسم؟کشید: 

پوست لبش را جوید. طرز پوشش آیه ربطی به او 

داشت. بین گفتن و نگفتن مردد بود. نیم نگاهی به ن

سمت چپش انداخت و گفت: همه جات ریخته بود 

 بیرون. 
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. یاد لباس دخترها در مهمانی و اش گرفتخنده

هایشان افتاد: کجاش بد بود؟ لباس بقیه رو دورهمی

 بینی؟نمی

هایش یش کرد. طوالنی. لبخند محوی روی لبتماشا

 ای!ی؛ آیهنشست: تو بقیه نیست

هایش را باز کرد: دیگه جا دخترک خندید و دست

 نمیشه. بدجور سنگین شدم.

توانست دل به دل او دهد. ساشا هنوز سر دلش نمی

کنی؟ مانده بود: داری خودتو واسه این پسره هالک می

 ! اتاذاره تو کاسهاین آخر می

در چشمانش زل زد و پررویی خرجش کرد: بهش 

 اعتماد دارم. 

یگار را با حرص بین لبانش گرفت. پوست لبش را س

 ی کدوی خوش شانس.ی کلهجوید: پسره
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در ماشین را باز کرد و کیفش را روی صندلی عقب 

انداخت. وقتی دوباره صاف ایستاد با چشمانی ریز شده 

دور و برش را کاوید. ناخواسته شالش را کمی جلو 

شت فرمان نشست از کشید و ماشین را دور زد. وقتی پ

ی وسط پشتش را کاوید. هیچ مورد مشکوکی او را آینه

اش را با خیال حبس شده کرد. تازه نفستهدید نمی

راحت بیرون داد و به عقب چرخید. نگاهی به آنا 

انداخت که در صندلی کودکش نشسته بود و در تبلت 

کرد. صبا خودش را به های کودکانه تماشا میبرنامه

دلی چسباند و استارت زد. در تمام طول پشتی صن

هایی بود که از کنارش عبور مسیر حواسش به ماشین
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های مرجان را در رابطه با مردی که ند. حرفکردمی

یک شب در مهمانی دیده بود و با او نوشیده بود و 

رقصیده بود و از بعدش فقط خدا خبر داشت، قبول 

و داشت. قبول داشت که این حجم از اضطراب 

مورد است. قبول داشت که یک آدم آنقدر تشویش بی

گریز او  کار نیست که بخواهد در تعقیب وعار و بیبی

دانست این وسواس فکری چطور به باشد اما نمی

ی مادرش و افرا جانش افتاده است. به ساختمان خانه

که رسید ماشین را پارک کرد و به همراه آنا پیاده 

ا از آسانسور خارج شدند شدند. وقتی دم واحد افر

ی بزرگ اسباب مهشید به پیشوازشان آمد. صبا جعبه

ا به دست مهشید داد و وارد بازی کادو پیچ شده ر

ی مهشید و چند ی افرا شلوغ بود. خانوادهشدند. خانه

تن از دوستانشان هم بودند. نیکان به سمت آنا دوید و 

وغ ها شلدست او را از دست صبا بیرون کشید. بچه
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کردند. صبا به کنان میان صدای موزیک دنبال هم می

باس عوض همه یک سالم کلی کرد و به اتاق رفت تا ل

کند. وقتی بیرون آمد یک پیراهن طوسی بلند ساده به 

تن داشت. پونه با دیدنش با افتخار سر باال گرفته بود 

زد. کنار مادرش نشست و به جمعیت و لبخند می

 نگاهی انداخت. 

 پیراهنت بهت میاد. خوشگل شدی. چقدر -

مویش را پشت گوشش قرار داد و به پونه خیره شد: 

 شید اینجارو شلوغ کرده. مرسی. چقدر مه

خواد تالفی اون مهمونیایی که تو پونه ابرو باال داد: می

گرفتینو در بیاره. یک دهم شمام مهمون و مازیار می

 دعوت نکرده.

پا روی پا انداخت  صبا با بخاطر آوردن چند سال پیش

و آه کشید و سرش را پایین انداخت. چشمش به 
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و سوت بقیه سر پارکت بود که با صدای دست زدن 

رقصید. افرا بلند کرد. مهشید با کیک تولد نیکان می

نیکان را در آغوش گرفته بود و منتظر بود تا مهشید به 

ها برسد. آنا کنار پای افرا ایستاده بود و دستانش را آن

باال گرفته بود تا افرا او را هم بغل کند. افرا اما 

آنا یک چیز  هایحواسش به او نبود. صبا در میان گریه

 شنید: منم بغل. بابا؟ من...را مدام می

 ی کشی آنقدر کشیدهقلبش تیر کشید. مثل یک پارچه

شد که تار و پودش هر آن ممکن بود پاره شود. از 

ش خیز برداشت. جایش بلند شد و به سمت آنای

پراند. نیکان بین پدر و مادرش دخترک در هوا لگد می

ها را کردند تا شمعش میایستاده بود و سه تایی تال

اش فرو کرد تا خاموش کنند. صورت آنا را میان سینه

اش خفه شود. به سمت اتاق رفت و در را صدای گریه

پشت سرشان بست. روی تخت نیکان نشست و 
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دش جدا کرد. صورت کوچک و معصوم دخترک را از خو

او را پاک کرد و آرام گفت: آنا؟ مامان؟ چرا اینجوری 

 کنی؟می
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هایش به عقب اشاره کرد و دخترک میان سکسکه

جواب داد: بابای نیک... منو... منو بغل نکرد. من شمع 

 فوت نکرد...

لبخند زد و انگشت کوچکش را باال آورد: بیا بهت یه 

خوایم برگردیم خونه من یه کیک بدم. وقتی میقولی 

تو و ریم خونه بعد منو خرم با یه عالمه شمع. میمی

کنیم باشه ی شمعاشو فوت میخاله مرجان باهم همه

 قشنگ جانم؟
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اش بند آمد. بینی قرمزش را پر صدا باال کشید و گریه

با چشمان درشتش متفکر به او نگاه کرد و چند بار 

ای سکوت پرسید: میشه لنگش از لحظهپلک زد. بعد 

 صولتی باشه؟

ه دلش قنج رفت برای آن همه معصومیت: معلومه ک

 میشه عزیز دلم.

 شمعاش زیاد باشه. باشه؟ -

سر تکان داد و او را پایین گذاشت: باشه عشقم. حاال 

ی نیک بخوریم تا تموم بریم یکم از کیک خوشمزه

 نشده.

وسط با چاقو با هم به سالن برگشتند. پونه آن 

اش نشست و داد. صبا روی صندلیرقصید و قر میمی

اش که ن خانوادهدخترش را در آغوش گرفت. در بی

کرد. به مادرش نگاه آمد بیشتر احساس غریبگی میمی
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چرخید و در دادن چاقو به نیکان کرد که چه بیخیال می

اش حظ ببرند. کرد تا همه بیشتر از هنرنماییتعلل می

او و دخترش هیچ خللی در احساس پونه بوجود نبودن 

 آورد انگار. نمی

تر بود مرش طوالنیهای عشبی که انگار از تمام شب

باالخره به پایان رسید. پونه تعارف کرد شب را در 

ی او بمانند و صبا اجازه داد تا تعارف او در حد خانه

 زبانی بماند. همان چرب

ه چندین قنادی که در راه برگشت به خانه مجبور شد ب

هنوز باز بودند سر بزند تا کیک صورتی مورد نظر آنا را 

حوصله و کالفه که برگشتند واقعا بی پیدا کند. به خانه

 گرفت. همیشه از او انرژی زیادی می بود. دیدن خانواده

کیک ابروهایش باال رفت: چون مرجان با دیدن 

 ادن؟!دخترای خوبی بودین کیکشونو به شما جایزه د
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صبا خندید و جعبه را در دست او گذاشت و پالتویش را 

 درآورد.

: تولد منه. کیکم صولتیه. آنا دور پای مرجان چرخید

 خله ما پوف کنیم.مامان گفت شمع زیاد می

مرجان نگاهی به صبا انداخت و او با انگشت رد اشک 

را خواند و جعبه را  را نشانش داد. مرجان تا ته قضیه

گذاشت: پس حاال که تولد دختر خوشگلمونه روی میز 

منم برم یه چایی خوشمزه بذارم که همراه کیکمون 

 ریم. بخو

صبا با همان پیراهن روی مبل نشست و پالتو و کاله آنا 

طاقت به سمت در جعبه رفت: من را درآورد. آنا بی

 کنم تو شمعاشو روشن کن. بازش می

ی ل اینکه بستهکیک را از جعبه بیرون آورد و قبصبا 

شمع را باز کند دخترک با انگشت به جان خامه افتاد. 
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اش روی مبل نشست وسکیهای عرمرجان با روفرشی

و به دخترک نگاه کرد و از صبا پرسید: چرا اینقدر زود 

 برگشتین؟

ی ها را یکی یکی در کیک فرو کرد: تمام خانوادهشمع

ه انگار مهشید بودن. مامانمم یه جوری خوشحال بود ک

کردم. تا حاال تولد نرفته. اصال احساس اضافه بودن می

 . شبیه وصله ناجور بودم بینشون

مرجان به کیکی که آنقدر زخمی شده بود که انگار از 

جنگ برگشته نگاه کرد: یه جور ناجوری از مامانت 

 حرص داری...

تر کاشت و به سمت او نگاه کرد: آخرین شمع را محکم

منو آنا یه ساعت تو اتاق بودیم. حال نداشته باشم؟! 

رفتیم تو اتاق واسه دل خوش ی منو دید وقتی میبچه

م نیومد یه سر بزنه بپرسه خوبین بدین. رفتم کنک
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بیرون دیدم چه جور خانوم داره قر کمر میده. به من 

 ها فنره.رسه کمرش چالغه ولی اینجور موقعمی
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کن. روشن اون مرجان خندید: بسه بابا ولش 

هارو االن از وسط کیکش نفت در میاد با این شمع

 کنه. حفاری که آنا خانوم می

ها را هر سه با هم فوت کردند. صبا و مرجان شمع

بریدند و در زدند کیک را میهمانطور که حرف می

گذاشتند که آنا پرسید: مامان؟ بابای نیک بشقاب می

 بابای منم هس؟

از سوال دخترش مو به تنش صاف  برای اولین بار صبا

شد. چند لحظه در همان حال ماند و مرجان جای او 
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. دایی افرا فقط داداش مامان و عزیزم جواب داد: نه

 دایی شماست. 

ای در دستش خشک شده آنا بین صبا که کارد خامه

بود و مرجانی که بشقاب کیک را در دست داشت چشم 

 چرخاند: پس بابای من کجاست؟

ن روی دیوارهای خالی را نگاه کرد و اثری از مرجا

با تمام مازیار پیدا نکرد. صبا سرش را پایین انداخت و 

وجود به مغزش فشار آورد تا یک جواب درست و 

حسابی به آنایش بدهد. باز هم مرجان که تعلل او را 

دید جواب داد: بابای شما رفته تو آسمون عزیزم. دیگه 

 یشه ازونجا مراقبت هست. تونه برگرده. ولی همنمی

های آنا درهم رفت: من بلم بیلون سلمو باال ببلم اخم

 بینم؟می بابامو اونجا
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ی چشم مرجان بشقاب را روی میز گذاشت و از گوشه

به صبا نگاه کرد که انگار هر لحظه بیشتر تحلیل 

تونیم رفت: نه دخترم. ما اونایی که میمیرنو نمیمی

 ببینیم. 

را به زمین زد و به گریه افتاد: من بابایی آنا یک پایش 

خوام. مثل که ملده لو دوس ندالم. من بابای خودمو می

 .نیک..

مرجان از جایش بلند شد. به سمت دخترک رفت و او 

را در آغوش گرفت. پشتش را نوازش کرد و همانطور 

 برد سعی کرد آرامش کند. که او را به اتاق می

دهانش فشار داد. بغض  صبا کوسن را برداشت و روی

اش کند. دلش به لعنتی ترکیده بود و قصد داشت خفه

ر و سرنوشت را حال دخترک سوخت. زمانه و تقدی

 نفرین کرد. حق دختر او این همه حسرت نبود...

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شنید. کوسن را کنار صدای پچ پچ مرجان را می

اش را به ساعدش گذاشت و خودش را بغل کرد. چانه

ن فکر کرد که این تازه آغاز ماجراست. تکیه داد و به ای

ترسید. از غبطه خوردنش به از سواالت فردای آنا می

ش. از غم و اندوهش. آنای او تنها سه همسن و ساالن

بهار را دیده بود. او برای این همه رنج زیادی کوچک 

 بود.

 

تلفن روی میزش همراه با موبایلش با هم زنگ خورد. 

ی ش داد. با دیدن شمارهاولویت را به تلفن همراه

ای به در مادرش قصد داشت ریجکت کند که تقه

 د. خورد. سر بلند کرد و گفت: بفرمایی

فرزین در حالیکه دست چپش در جیب شلوارش بود 

 وارد شد: سالم.
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خورد و او را کالفه کرده بود. در تلفن همچنان زنگ می

جایش نیم خیز شد. اول تماس مادرش را قطع کرد و 

با دست به مبل اشاره کرد: سالم. صبح بخیر.  بعد

 بفرمایید. 

تعارف بیپروایی به موبایل او انداخت و فرزین نگاه بی

نشست. عینکش را برداشت و با دو انگشت چشمانش 

 خوای تلفنو جواب بدی؟را ماساژ داد: می
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صبا تلفن را برداشت. صبوری فوری گفت: خانم 

که نمایشگاه اتومبیل دارن  مهندس؟ آقای بلباسی

 تماس گرفتن وصل کنم؟
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ی فرزین نگاه کرد و جواب ی عصبی و کالفهبه چهره

. فعال مهندس موحدی تو ام: نه. بگو من تو جلسهداد

 کنم باهات.اتاقمن. بعدا هماهنگ می

شد:  گوشی را در جایش گذاشت و بعد دست به سینه

 اتفاقی افتاده؟ 

ش را روی زانویش گذاشت و فرزین آرنج دست راست

اش را روی آن گذاشت: چک امروزمون به وزن باال تنه

پور میگه خانم زدم به حسنکارخونه پاس نشد. زنگ 

مهندس گفته ترتیبشو میدم. چیکار کردی؟! این مسئله 

 صفر تا صدش مگه به امورمالی مربوط نمیشه؟

هایی درهم به فکر فرو شالش را جلو کشید و با اخم

. چک امروز قرار بود با چک یک نمایشگاه پر رفت

شود. نام آقای بلباسی در سرش تکرار شد. سرش را 

اش: وای! من و دستش را سایبان پیشانیکج کرد 
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. چکمون حواسم نبود. چکارو جابه جا پاس کردم

 برگشت خورد؟

فرزین به استیصال او که باز هم انگار در اوج 

 .خونسردی بود چشم دوخت: طبیعتا

سر تکان داد: اشکال نداره. خودم االن میرم رفع اثر 

 کنم. ببخشید یکم درگیر مسائل مختلفم ذهنممی

 آشفته شده.

 ای؟چه مسئله -

ای کوتاه به او خیره شد. انگار دخالتش به برای لحظه

 مذاقش خوش نیامد: خانوادگیه.

سر تکان داد: قصد فضولی ندارم. فقط خواستم بگم رو 

خواد باشه. مطمئن هر مشکلی که میمن حساب کن. 

 کنم. باش برات حلش می

 "ا پیدا کن.برای آنا یه باب "صبا در دلش خندید و گفت
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موهایی که دورش ریخته بود را عقب داد: ممنون. 

 خودم از پسش برمیام.

فرزین از جایش بلند شد: هر طور که خودت مایلی. 

کنی  ی چک هم الزم نیست تو خودتو درگیراین مسئله

 کنم. فقط یه توضیح به من بده خودم پیگیری می

 او هم از جایش بلند شد: نیاز نیست. همین االن میرم. 

ی شق او را سفت میان خواست آن کلهدلش می

اش بفشارد تا دیگر جلوی او خودم خودم راه سینه

نیندازد. تا جلوی در رفت و ایستاد. به طرفش چرخید و 

ام. تو ها گفتم بیان خونهبچه گفت: راستی فردا شب به

 هم حتما بیا. 

 یزی کرد و با خنده پرسید: به چه مناسبت؟اخم ر

تفاوت پایین داد: فقط یه دورهمیه. مناسبت لبش را بی

 الزم نداشت. 
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های یک دستش را به رخ کشید: لبخند زد و دندان

 باشه ممنون. اگر کمک الزم داری زودتر بیام. 

فهیمه هست. ممنون از لطفت.  لبخند زد: نه عزیزم

 بینمت.می

ش بست و به سمت اتاقش رفت. روی در را پشت سر

اش نشست و دستش را پشت سرش کشید. صندلی

تلفن روی میزش زنگ خورد. گوشی را برداشت و 

 جواب داد: بله؟

 شیری یا روباره؟ -

 خندید: فعال که سوسکم. 

 میاد فردا شب؟ -

 انداخت: ظاهرا. ای بینشان نگاهی به دیوار شیشه
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سم. مطمئنم شنانگران نباش فرزین. من صبارو می -

ازت خوشش میاد. همیشه وقتی حرف تو میشه 

زنه. انگار از اخالقت ات حرف میخیلی خوب درباره

ی کچلت از همه چیت خوشش گرفته تا اون کله

ی میاد. نگران نباش این همون فرداشب یه بله

  ذاره کف دستت.درست و حسابی می

فرزین او را دید که شال و کاله کرده به سمت در 

اقش رفت. آرام گفت: مهرانه تو مطمئنی کسی تو ات

زندگیش نیست؟ امروز که رفتم تو اتاقش گوشیش 

 خورد منو که دید ریجکت کرد. زنگ می

نگران چی هستی فرزین؟ حتی اگر کسی هم باشه  -

دا تو نباید بذاری که موندگار بشه. من باید برم. فر

زودتر میام خونتون که باهم هماهنگ بشیم که چیا 

 گیو نگی.ب
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هایش نگه داشته بود و با دستانش در سیگارش را لب

کرد. مهرانه پشت سرش آمد و او را با بطری را باز می

کنم. تو به جای دست کنار زد: برو اونطرف من آماده می

کی خوای بگی بهش؟ این کارا به من بگو چی می

 خوای بگی؟ من هنوزم میگم جلوی ما بگو. تو عملمی

انجام شده قرار میگیره احتماال به خاطر حضور جمع 

 همراهیت کنه. 

از پشت به سینک تکیه داد و سیگار را بین انگشتانش 

عقلی محضه. صبا تو این زمینه گرفت و پایین آورد: بی

تونم همچین ریسکی واقعا غیرقابل پیش بینیه. نمی

 کنم. باید یه جا تنها گیرش بیارم. ب
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د آشپزخانه شده بود پرسید: جوون؟ فرخ که تازه وار

 کیو تنها گیر بیاری؟

 مهرانه تند به طرف همسرش چرخید: فرخ! 

 ی صباست؟اش زد: آ! قضیهفرخ آرام به پیشانی

رو به فرزین دستش را باال آورد: وجدانن فازت چی بود 

ن اصال به تو نمیاد! یه قفلی زدی رو این دختره؟ ای

 دو تا نره خر داری...ی کوچیک داره! تو خودت بچه

 مهرانه مداخله کرد: ساکت شو فرخ. 

های فرخ دوباره دچار فرزین که با شنیدن حرف

تشویش شده بود هر دو دستش را روی پوست سرش 

 گذاشت. 

فرخ به ساالد اندونزی روی جزیره پاتک زد: مهدی 

ازش بعید بود. همیشه نفر اول بود چرا نیومده هنوز؟ 

 همه جا.
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مهرانه از بطری نوشیدنی کمی برای خودش ریخت و 

گفت: من بهش گفتم سر راهش بره دنبال صبا. 

خواستم برگشتنی ماشین نداشته باشه که مجبور می

 بشه با فرزین برگرده یکم باهم تو راه حرف بزنن.

ار. چه فرخ سرش را به طرفین تکان داد: بیچاره مازی

ن زنشو بُر کندونست بعد خودش همه دسیسه میمی

 بزنن. 

آیفون همزمان زنگ خورد و فرزین همانطور که به 

رفت حرصی گفت: تف تو ذاتت با این بیرون می

 ات. حمایت برادرانه

فرخ خندید و خودش را عقب کشید تا او را ببیند: من 

. ولی خواستم در آخرین لحظات چشماتو که پشتتم

 ی.کنوب وا کرده باشی و بدونی داری چیکار میخ
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به تصویر خندان و مهدی و صبا نگاه کرد و شاسی را 

فشار داد: من چهل و پنج سالمه. اینقدر عقلم کار 

کنه که یه شبه همچین تصمیمی نگیرم. چند ماهه می

من از خوابو خوراک افتادم که نکنه دارم به رفیق 

کنم حاال تویی که چندسالم با این کار خیانت می

و پوست کنده واقعیتو  برادرمی میای همینقدر رک

. تو که اینجوری میگی من از غریبه و زنی تو صورتممی

 ؟ های نمایندگی چه انتظاری داشته باشمبچه

مهرانه به طرف فرزین رفت و بازوی او را گرفت: فرخ 

یه چیزی تو هوا گفت. مردمم پشت همه حرف میزنن. 

تونن بگن؟ باالخره همه فراموش ا کی میولی مگه ت

کنن. تو به خودت فکر کن. این موقعیتی نیست که می

 تو به راحتی بخوای از دستش بدی.
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نگاهی به مهرانه انداخت و کالفه در ورودی را باز کرد. 

هوای سرد سر و صورت داغش را کمی التیام داد. 

های شلوار جینش فرو برد و چند دستانش را در جیب

های وخیای که از شقدم بیرون رفت. صبا با ته خنده

ها باال حد و مرز مهدی روی لبانش مانده بود از پلهبی

 آمد و به فرزین دست داد: سالم. خوبی؟

فرزین سعی کرد لبخند بزند. کوتاه دست او را گرفت و 

ی اش کرد. مهدی که بعد از آن حملهبه داخل راهنمایی

ده بود نزدیک او ایستاد و فرزین خودش را عقب کشی

د و صدایش را پایین آورد: اون همه دستش را دراز کر

دندون تیز کردن و شاخه و شونه کشیدن پس الکی 

 نبود! مبارک باشه داداش؛ البته پیشاپیش.

 ی او زد: شرمندم. ای کرد و روی شانهفرزین تک خنده

 مهدی کمی او را هل داد: دشمنت.
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 خانه شدند. صبا پالتویش را درآورد و شالش با هم وارد

را روی آن گذاشت. فرزین درحالیکه حواس سه نفر 

ها را از صبا تماما به حرکاتش بود جلو رفت تا آن

 بگیرد: بده من آویزونشون کنم. 

صبا حرفش را با مهرانه قطع کرد و به طرف او چرخید: 

 ذارم ممنون. خودم می

د. دست دراز کرد و حساس ش "خودم"ی روی کلمه

او برداشت و به سمت قسمت ها را از روی دست لباس

آویز که جلوی ورودی تعبیه شده بود رفت. صبا روی 

 نشست و پا روی پا انداخت. ی دو نفرهکاناپه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شستند به آشپزخانه فرزین درحالیکه در دلش رخت می

رفت. مهرانه از جایش بلند شد و به دنبال او رفت. 

کرد. میها را پر ساز ایستاده بود و فنجانجلوی قهوه

 مهرانه آرام گفت: خوبی؟

فنجان را در سینی گذاشت و دست راستش را روی 

قلبش قرار داد: دلم داره از دهنم در میاد. شبیه این 

های تازه بلوغ شده شدم. دارم کم کم به این پسر بچه

 کنم که کال کنسلش کنمو هیچی نگم. فکر می

را تر برد و با حرص صورتش یش را پایینمهرانه صدا

 گما!مچاله کرد: چی؟ فرزین به خدا نگی خودم می

 کمک کنم؟ -

هر دو مثل خطاکارها به سمت صبا چرخیدند. مهرانه 

زودتر خودش را پیدا کرد و گفت: نه عزیزم کاری 

 نیست که.
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صبا به غذاهای روی جزیره نگاه کرد. در یکی از 

ای داشت و به فسنجان قهوههای وارمردار را برظرف

رو  ه کرد: وای آقای موحدی چه کرده همهدرونش نگا

 دیوونه کرده!

ها را فرزین پشت کرد و از کابینت بیش دستی

 برداشت: در واقع فهیمه همه رو دیوونه کرده. 

در ظرف را گذاشت و به سمت فرزین چرخید و به 

اش از پشت نگاه کرد: پس ایی سورمهتیشرت ساده

 . ی فهیمه خانومم درد نکنهدست و پنجه

ها را از فرزین گرفت و بیرون رفت. مهرانه پیش دستی

کرد که صبا باز فرزین به مسیر رفتن مهرانه نگاه می

 ها کجان؟ آذین جون و ...پرسید: بچه

های باالی سرش زیباتر تماشایش کرد. زیر نور چراغ

بعید بود آمد. امشب واقعا از هر زمانی به چشمش می
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کی شدن بزند. اضطراب جز که بتواند به او حرفی از ی

ظاهرش، تمام وجودش را گرفته بود. سینی قهوه را 

برداشت و جواب داد: آمین که مثل همیشه با دوستاشه 

 اش شیراز.ی خالهآذینم رفته خونه

 ئه! پس تنها موندین! -

فرزین سری به طرفین تکان و راه افتاد. صبا هم 

م برداشت و هر دو با هم به سالن رفتند. همراهش قد

مهدی گردن کشید و با دیدنشان مزه پراند: بزن دست 

 رو. قشنگه

خودش با همراهی فرخ دست زدند و مهرانه برایشان 

چشم درشت کرد. صبا در جایش نشست و فرزین 

کرد. جلوی فرخ که خم  شروع به تعارف کردن قهوه

داشت را بر می هاشد او همانطور که یکی از فنجان

 گفت: این قهوه خوردن داره. 
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 مهدی خندید: داداش اون چاییه.

صبا به پشتی کاناپه تکیه داد و پرسید: خبریه؟ آقای 

 موحدی؟ نکنه ما رو جمع کردی شیرینی بدی؟

هی فرزین نفسش را بیرون داد و به پت و مت جمع نگا

غضبناک انداخت. مهرانه جواب صبا را داد: نه عزیزم 

 خبری؟ این دوتا فرزینو ایستگاه کردن.  چه

ها جوری نشستند که فرزین مجبور شود سر شام بچه

خندیدند زدند و میدر کنار صبا بنشیند. همه حرف می

 جز فرزین که انگار در این دنیا نبود. 

از هپروت درآمد ای مرغ گذاشت. صبا روی برنج او تکه

 و به نیم رخ او نگاه کرد. 

ف او چرخید و لبخند زد: آخه خیلی تو صبا هم به طر

 فکری.

 میل برداشت: اشتها ندارم.قاشقش را بی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 نگران شد: اتفاقی افتاده؟ همه چی مرتبه؟ 

سر تکان داد و قاشقش را پر کرد: آره. تو نگران 

 . نباش. غذاتو بخور سرد میشه

کرد. با یک نگران نباش رخ او نگاه می هنوز به نیم

که او کل استرسش یکجا به  دکرانگار جادو می

 شد.خاکستر تبدیل می
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فرخ برای خودش ژله ریخت: مهدی شام خوردیم 

 بریم تخته بزنیم.
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خود. بازی اگر قراره اش را قورت داد: بیمهرانه لقمه

طرف دوتایی بکنین بازی گروهی بکنیم. شما برین اون 

 ما همه اینجا بشینیم سماق بمکیم؟

تر کرد و نگاهی به جزیره را صافمهدی خودش 

 انداخت: اون چیه؟ مشروبو برا کی نگه داشتین؟ 

فرزین جواب داد: من که اهلش نیستم گذاشتم اونجا 

 اس بخوره.هر کی طلبه

 صبا سرش را چرخاند و به بطری خیره شد. 

کرد: مهرانه که خیکش  مهدی شروع به آمار گرفتن

که چون مراقب فقط با الکل جماعت پر میشه، فرخم 

خوره. فرزینم که اش، نمیاس مثال ارواح عمهمهرانه

 ای ایشاهلل؟تکلیفو مشخص کرد. صبا؟ تو پایه

ی اشک چشمش را صبا پوست لبش را گزید تا حلقه

پر نکند. امشب مازیار نبود تا او با شنیدن اسم 
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ه بگیرد. برگشت به سمت بشقابش. با مشروب دلشور

هم که خودش در خوردن  ظرفیتیآن فضاحت و بی

 نشان داده بود با همان سر پایین قاطع جواب داد: نه.

مهدی از جایش بلند شد و با لحنی پر از حسرت گفت: 

جای مازیار خالی. این شیشه کمش بود. نسیمم حداقل 

ا پاستوریزه تزد کنارمون. همه رفتن سهدو تا پیک می

 موندن رو دستمون. 

فت صبا از جایش بلند شد و شیشه که روی میز قرار گر

ها کرد. فرخ هم به کمکش شروع به جمع کردن وسیله

رفت. فرزین سیگار به دست به حیاط خلوت پشت 

اش در اثر سرما اتاقش رفت. پوست بازوهای ورزیده

ی رز هادون دون شده بود. کنار باغچه ایستاد و به گل

گفت به زنی که های مختلف نگاه کرد. چه میدر رنگ

ی مشروب هم به یاد همسرش تی با دیدن شیشهح
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توانست تا این حد شد؟ چطور میچشمانش تر می

بیشعور باشد و همچین پیشنهادی به او بدهد. نفس 

عمیقش را همراه با دود سیگار یکجا بیرون داد. کاش 

یک خط قرمز بکشد.  راهی بود که بتواند دور او را

ده بود که تا لعنتی مثل یک میخ طوری در سرش گیر کر

خواست گرفت. دلش میآورد آرام نمیبدستش نمی

ی خودش برای اولین بار خودخواه باشد و جز خواسته

هیچ چیز دیگری برایش مهم نباشد. نه خیانت به روح 

های مردم، نه گریه و مازیار، نه حرف و حدیث

ی او ین و نه حتی فکری که صبا دربارههای آذزاری

وی برف یخ زده انداخت و کرد. پوکه را رمی

اش زود تبدیل به خاکستر شد. تصمیمش را روشنایی

کرد. ی دلش را مطرح میگرفت. او امشب خواسته

داد و بعد هر طور که بود با او ازدواج پیشنهاد می

 کرد. می
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گوشش بود و به سالن که برگشت مهرانه هندزفری در 

و آن  کردزد. مهدی لب خوانی میبلند بلند هوار می

 گفت. را می "ترانس خایمالتور "یبدبخت باید کلمه

ها به آشپزخانه سرکی کشید. با ندیدن صبا بین بچه

مشغول آب ریختن در قوری بود و همزمان به حدسیات 

خندید. وارد آشپزخانه شد و گوش کر کن مهرانه می

او را از پشت در آغوش بگیرد. کاش این هوس کرد 

شد و میان با زن این خانه میشد. صقاب همیشگی می

چرخید. افکارش آشپزخانه و جای به جای خانه می

ناخواسته آدرنالینش را باال بردند. با همان صدای بم و 

گیرایش گفت: تو چرا زحمت کشیدی من رفته بودم یه 

 سیگار بکشم و بیام.
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با به سمت او چرخید و شانه باال انداخت: کار خاصی ص

ی کتریو زدم. جوش اومد ریختم تو قوری دکمهنکردم. 

 همین. 

های او خیره شد و برای اینکه این فرزین در مردمک

 کنن؟اتصال طوالنی نشود پرسید: چیکار می

صبا به سمت جزیره رفت و روی سنگ او خم شد: 

ینجاست که مهدی خیلی بازیه لب خونیه. فقط مشکل ا

 ادبه.بی

باسن و ران خوش فرم از پشت به قوس کمر او و آن 

داد حتما یک تغییر نگاهی انداخت. اگر صبا بله می

 داد. اساسی در پوشش او بین جمع می

ی هایش را برداشت: این چه کلمهمهرانه هندزفری

 کوفتی بود که من هر چی حدس زدم گفتی نیست؟
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ی به داد: به من چه که تو کلمهمهدی راحت جوتب 

 ؟تونی بگیاین واضحی رو نمی

عصبی و سرخ شده از داد و هوارش وقتی هندزفری 

 روی گوشش بود پرسید: چی بود حاال؟

هایش لرزید. فرخ همانطور که تخمه مهدی شانه

 شکست گفت: ترانس خایمالتور. می

ها نگاه کرد: یعنی چی؟ این دیگه مهرانه گنگ به آن

 ایه؟کلمه چه

: مهدی با دستانش چیزی شبیه به تخم مرغ نشان داد

 اس. ترانس خایمالتور.مهرانه جان خایه

هایش را روی میز انداخت: این چه مهرانه هندزفری

 ای نداریم. بازیه ما اصال همچین کلمه مسخره

فرخ خم شد تا یک مشت دیگر تخمه بردارد: داریم 

 جقیاست.ی ویکیعزیزم. منبعش هم از دانشنامه
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بسه فرزین سینی را روی میز گذاشت و بلند گفت: 

 دیگه. جمع کنین خودتونو. 

خندید. مهدی به او اشاره کرد: صبا همچنان ریز می

 نخند. نوبت توئه. بردار هندزفریو. 

صبا به سمت میز خم شد و بلوز کوتاهش باال رفت و 

پوست کمرش پیدا شد. فرزین دستش را روی 

هایش عصبی کشید تا ناگهان به سمت او نرود و لب

 د.لباسش را پایین بکش

 اشو نگو که من حدس بزنم. من میگم. فقط تو کلمه -

مهدی دستش را در هوا تکان داد: خیلی خب بابا میگیم 

 آقای با ادب بگه بهت.

قبل اینکه هندزفری را با آهنگ کر کننده در سوراخ 

لومانه نالید: آسون گوشش فرو کند رو به فرزین مظ

 بگو.
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ا که ها رفرزین خندید و سر تکان داد. هندزفری

گذاشت همه بهم نگاه کردند تا مشورت کنند. فرزین 

 پرسید: چی بگم بهش؟ 

مهدی مغلطه کرد: بهش وقت ندین. فرزین بگو بهش 

 جان و جهانی. یاال. زودتر بگو.

حواس به سمت صبا که با لبخند و گیجی فرزین بی

 کرد چرخید. لب زد: جان و جهانی. ر نگاهش میمنتظ

م او مدام میچرخید. بلند گفت: نگاه صبا بین لب و چش

 میشه دوباره بگی؟

 فرزین باز لب زد: جان و جهانی.

 صبا بلند و با هیجان گفت: جام جهانی؟

فرزین خندید و سرش را به عالمت منفی تکان داد. 

 اینبار شمرده لب زد: جان و جهانی. 
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ی و چیزی میان دلش لیز خورد و رها شد. تازه متوجه

ی کرد ظاهر حفظ کند. با اخم شیطنت مهدی شد. سع

رفتند نگاه کرد و بلند گفت: ها که ریسه میبه طرف آن

 زهرمار. دارم براتون.

اش گفت: بابا لطف کردیم در حقت باید فرخ میان خنده

 بیای ازمون تشکر ویژه هم بکنی. 

مهدی تایید کرد: خداییش تو زندگیت تا حاال اینطوری 

 ؟به کسی ابراز عالقه کرده بودی

صبا کالفه پرسید: چی میگین بهم؟ کلمه رو عوض 

 نکنینا.

 مهرانه با خنده گفت: بیا ببین چه خوششم اومده.

نخندد. اما دور چشمانش چین افتاد. فرزین سعی کرد 

دوباره کلمه را تکرار کرد و اینبار صبا پرسشی گفت: 

 جان و جهانی؟
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مهدی خندید: بیا عروسم تایید کرد که تو جان و 

. با یه بازی یه اعتراف دو طرفه از جفتتون جهانی

 گرفتیم.

هایش را فرزین با خنده سر تکان داد و صبا هندزفری

 برداشت.
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بعد از خوردن میوه و کمی دیگر حرف و شوخی و خنده 

باالخره عزم رفتن کردند. مهدی که برای پوشیدن 

کاپشنش بلند شد صبا هم در جایش پا شد. مهرانه با 

ویش به فرزین اشاره کرد: چرا هیچی نمیگی؟ داره تش

 میره!
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اش کشید و بلند شد. مهدی فرزین دستی به پیشانی

زین گرم نشد خودش رو به صبا گفت: که دید آبی از فر

 راهم امشب. من باید برم جایی. رفیق نیمه

ی خانه نگاه ی گوشهصبا برگشت و به ساعت ایستاده

گذشته بود. با خنده گفت: کرد که از دو بعد نیمه شب 

چه ساعت خوبی برای رفتن به جایی. اشکالی نداره. 

 خوش بگذره بهت.

رد و گفت: هرچند که مهدی به فرزین خصمانه نگاه ک

خواد االن خون گریه کنم ولی ممنون. به تو هم دلم می

 ها. خوش بگذره. من رفتم بچه

فرزین پوست لبش را جوید و تا در را باز کرد که 

دی را راهی کند و مهرانه و فرخ هم از پشتش مه

 بیرون آمدند. 
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خیلی شب خوبی بود. ممنون. امیدوارم ایندفعه  -

 ع شیم. زودتر دور هم جم

مهرانه به طرف صبا چرخید و گفت: ایندفعه نوبت 

 ات.ها. باید بیایم خونهتوئه

 لبخند زد: بفرمایید. من در خدمتم.

زمزمه کرد: ببینم  ی فرزین زد و آرامفرخ روی شانه

 کنی.چیکار می

همه که از حیاط رفتند فرزین به عقب چرخید. صبا به 

ینه نگاهش چهارچوب تکیه داده بود و دست به س

 کرد. می

فرزین ابرو باال داد و او لبخند زد: قشنگ معلوم بود 

 همه منو پیچوندن. 

دستش را باز کرد تا او داخل رود: بریم تو سرده. خودم 

 نمت.رسومی
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ها رفت. فرزین صبا مستقیم به سمت پیش دستی

بود گفت: حوصله و با قلبی که باز تپشش باال رفتهبی

 خوام حرف بزنم. اینارو چیکار داری؟ بشین می

ها را در سینک گذاشت و از همانجا گفت: صبا ظرف

 دونستم یه چیزی شده. می

ی به سالن برگشت و روی مبل مقابل او نشست: درباره

 دگیه؟نماین

فرزین نفس عمیقی کشید و دستش را دور دهانش 

 ی خودمه.کشید: نه. درباره

اش صبا موهای بلندش را جمع کرد و یک طرف شانه

رها کرد و با جدیت دست زیر چانه زد و کمی به جلو 

 کنم.خم شد: بگو هر کمکی ازم بر بیاد دریغ نمی

و چشمش گیر کرده بود به بلوز بافت کرم رنگ او 

اش. درحالیکه حرکات اییق زیبایش با موهای قهوهتلف
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اش نشات قراریاش زیاد شده بود و این از بیبدنی

تونه بهم کمک کنه؛ گرفت گفت: تنها کسی که میمی

 تویی!

صبا اینبار فقط به او نگاه کرد تا بشنود هر انچه را که 

 باید بداند تا بتواند به او کمک کند. 

بعد فرزین شروع کرد به  شد و ای سکوتچند لحظه

هام اونقدر بزرگ شدن که حرف زدن: من تنهام. بچه

ام خالیه. دلگیره. من خوان. خونهمنو تو خلوتشون نمی

هر روز کارم اینه که بعد از کار بیام بشینم اونجا و به 

پرده، کتاب، گنجه یا قاب عکسامون نگاه کنم و تفال 

ه زندگیه آرومو جز ی بزنم. من هیچ وقت یادم نمیاد که

کرد احساس خاص حاشیه که رو یه ریتم حرکت میبی

ای رو تجربه کرده باشم. منو نسیم مثل دو تا دیگه

دوست بودیم برای هم. البته نه اونقدر صمیمی ولی 
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خب، بد هم نبودیم. اونطور نبود که بخوایم همدیگرو 

فقط تحمل کنیم. ولی من همیشه یه خالء بزرگو تو 

دونستم دقیقا چیه کردم. در واقع نمیمیم حس زندگی

. تازه اون موقع بود که تا تو با مازیار ازدواج کردی

برای اولین بار به زندگیم از بیرون نگاه کردم. دروغه 

اگر بگم به مازیار حسودیم نشد. بعد این همه سال 

جوونی کردن اومد و با یه دختری ازدواج کرد که 

ومه. زندگیتون تماما چی تمشد گفت تقریبا همه می

هیجان بود و این حتی منو که بیرون گود بودم سرحال 

میاورد چه برسه به مازیار رو. خیلی وقتا با خودم فکر 

بودم؟ چرا من کردم چرا من نباید تو این شرایط میمی

ی هر کاری اینقدر زود ازدواج کردم؟ چرا زن من پایه

حل  شکلیوتونست منیست ولی خب این چراها نمی

 کنه.
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 با داشت هنوز. کرد نگاه او به و کرد بلند را سرش 

 من: داد ادامه و شد راحت خیالش. دادمی گوش دقت

 فکر نسیم مرگ به هم لحظه برای حتی وقت هیچ

 مادربی هامبچه خواستمنمی وقت هیچ. بودم نکرده

 یشرمنده همیشه تا من و افتاد اتفاق اون ولی. بشن

 مونم. ن میهمتو

نفسش را یکجا بیرون داد تا بتواند اصل حرفش را 

دونم از کی، یه جایی نگاهم بهت عوض شد. بزند: نمی

دونم اون چیزی که بیشتر منو جذبت کرده دقیقا نمی

چیه. قوی بودنت. خم به ابرو نیاوردنت در مقابل 

 مشکالت. فکرای بکرت یا زیبایی و زنانگیت. من...
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اش پایین آورد. احساس ز زیر چانهرا ا صبا دستش

بدی در دلش به غلیان افتاد. صاف نشست و میان 

کنی. االن حرف او رفت: منو با حرفات داری گیج می

مشکلت چه ربطی به من و ماجرای ازدواجم با مازیار 

 داره؟

های روی میز نگاه کرد: ازت فرزین به هله و هوله

 خوشم میاد.

بیشتر از این از هم کش  چشمانشصبا خشکش زد. 

آمدند. ناباور فقط به او نگاه کرد. گر گرفت. شاید نمی

ها جایی از این فقط یک شوخی خرکی بود. شاید بچه

اتاق قایم شده بودند تا واکنش او را ببینند. نگاهی به 

اطراف انداخت. هیچکس نبود. قبل اینکه بیشتر از این 

. فرزین لند شدبه شعورش توهین شود از جایش ب
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دستپاچه به دنبالش راه افتاد: صبا؟ صبر کن. بذار 

 توضیح بدم. من...

جلوی چوب رختی ایستاد و دست دراز کرد پالتو و 

ی او را لمس کرد: شالش را برداشت. فرزین آرام شانه

 صبا جان؟ عزیزم...

صبا از کوره در رفت. به سمت او برگشت و او را هل 

 ن. دست نزن. دست نزداد: به من دست نزن. 

فرزین شوکه شده هر دو دستش را به عالمت تسلیم 

باال برد. به دیوار چسبید و آرام گفت: من دوست دارم 

 صبا.

ی او اینبار نفهمید کی دستش آنطور محکم روی گونه

فرود آمد. صدایش شبیه به غرش بود وقتی که گفت: 

شوهر من بهت اعتماد داشت. باورم نمیشه که همچین 
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تی کردی. نمک خوردیو نمکدون شکوندی. حرمبی

 حیف از مازیار. حیف از نسیم...

هایش در را باز کرد و بیرون رفت. بدون پوشیدن لباس

فرزین که با خاک یکسان شده بود خودش را به زور از 

کنار دیوار کند و راه افتاد. دزدگیر ماشین را زد و 

صبر : صبا آمد گفتدرحالیکه از دهانش بخار بیرون می

 کن برسونمت.

لرزید و چشمانش تار صبا همانطور که تمام بدنش می

ای پیدا دید درخواست ماشین اینترنتی داد. تا رانندهمی

 شود پالتویش را پوشید و شالش را سر کرد. 

فرزین کنار ماشین ایستاد و گفت: وایستا صبا. نصفه 

 شبه. غلط کردم من. بیا سوییچو بگیر خودت برو. من

 نمیام اصال. احمق 
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در کوچه را باز کرد و وارد خیابان شد. فرزین ماشین را 

رها کرد و به سمت در دوید. تا به در برسد و بازش کند 

شد. ماشین برای صبا رسیده بود و او داشت سوار می

داد به سمت فرزین همانطور که به خودش فحش می

 ماشینش برگشت. ریموت در را زد و با سرعت بیرون

کوبید و با دست چپش روی ران پایش میرفت. 

کرد. کاش اصال این بحث را پیش خودش را لعنت می

 کشید. نمی

صبا شالش را روی صورتش گرفته بود و نصفه شبی 

های فرزین را هضم گریست. هنوز حرفهای های می

نکرده بود. مرد موجه و همیشه موقری که تمام عالم و 

گفته بود؟ چه کرده بود او به آدم قبولش داشتند چه به 

 ای داد؟که فرزین به خودش همچین اجازه
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خانوم؟ این ماشین پشت سری با شماست؟ نور  -

 باالش چشممونو کور کرد به موال!

اش را باال کشید و شالش را پایین آورد. به صبا بینی

عقب چرخید و نگاهی به پشت سر انداخت. همان 

زین پارک ی فرماشینی بود که امشب در حیاط خانه

 بود. 

 شناسینش؟می -

اش گفت: شما راهتو برو کاری به با صدای تو دماغی

 کارش نداشته باش. 

 راننده شروع به غرغر کرد. 

اش پیاده شد فرزین هم ماشین را انهوقتی جلوی خ

بدون پارک کردن، کنار خیابان رها کرد و پیاده شد. به 

. های نامتوازن برداشتپاهایش سرعت داد و قدم

 کرد به او رسید.فرزین زودتر از آنچه که فکر می
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 کنم. یه لحظه وایستا. صبا منو ببخش. خواهش می -

ی پیش لحظهایستاد. شق و رق. بدون آنکه مثل چند 

که در ماشین بود آبغوره بگیرد. در چشمان او زل زد و 

 گفت: چی میگی آقای موحدی؟!

 ن انداخت.فرزین نگاه او را تاب نیاورد. سرش را پایی

صبا عصبی و پرخاشگر گفت: بهتره بیشتر از این 

های بینمون پاره نشه. نذار بیشتر از این ازت پرده

 ناامید بشم آقای موحدی. 

ن سرش را باال آورد. انگار تصمیمش را گرفته بود فرزی

که گفت: حاال که کار به اینجا رسید من دیگه چیزی 

مو میام تا جواب برای از دست دادن ندارم. اینقدر میر

 مثبتتو بگیرم. 

صبا برایش سری به عالمت تاسف تکان داد و داخل 

 ساختمان رفت. فرزین همانجا ایستاد تا او باال برود.
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اش در را پشت سرش بست. همانجا ایستاد و پیشانی

هایی که در سرش را به در چسباند. هیچ کدام از حرف

ی عیت داشته باشد. همهتوانست واقداد نمیجوالن می

 ها قطعا یه کابوس تلخ شبانه بود. این

ای نامش را صدا زد: کسی با صدای درگوشی و ترسیده

 صبا؟! 

س در میان تاریکی خانه به عقب با همان چشمان خی

 چرخید. به مرجان نگاه کرد و آرام پرسید: ترسوندمت؟

 که پیدادستش را کورمال روی دیوار چرخاند. کلید را 

کرد فشارش داد. نور کم رمقی سالن را روشن کرد. به 

شده؟ او با ابروهایی درهم نگاه کرد و گفت: باز چی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

دی که تو مهمونی گریه کردی؟ دوباره اون مرده رو دی

 بود؟

با سر درد بدی که به جانش افتاده بود به سمت 

ی هال رفت. در همان حال شال و پالتویش را پنجره

ی پرده را ها پرت کرد. گوشهاز مبلدرآورد و روی یکی 

 کمی کنار زد و سرک کشید. 

 کنی؟ حالت خوبه صبا؟چیکار می -

ی پنجره کشید و بهبا دیدن فرزین درحالیکه سیگار می

کرد پرده را رها کرد و دو قدم عقب اش نگاه میخانه

 رفت: عوضی.

مرجان ترسیده به سمت پرده پا تند کرد: کیو میگی؟ 

 شبی؟ چت شده نصفه
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ای که به چشمش پرده را کنار زد. تنها موجود زنده

خورد مردی بود با سری بدون مو که در حال سوار 

 زینه؟!شدن در ماشینش بود. متعجب گفت: فر

صبا به آشپزخانه رفته بود و به دنبال مسکن در سبد 

 گشت. دارو می

 ناباور دوباره پرسید: به موحدی گفتی عوضی؟!

 ت و قرص را دهانش انداخت.برای خودش آب ریخ

با چشمانی که خوابشان پریده بود باز پرسید: حرف 

بزن دیگه. مگه قرار نبود با مهدی بری با مهدی 

 با موحدی اومدی؟برگردی؟ چرا 

 لیوان را با صدا روی کانتر گذاشت: با اسنپ برگشتم. 

مرجان مانده بود چطور همه چیز را بهم ربط دهد. 

چرخید تا کتری برقی را روشن  شد.امشب طوالنی می

 شده؟ کند: چی
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پشت میز نشست و موهایش را با هر دو دست عقب 

خودش  هایش. هنوز بهداد. هنوز مطمئن نبود از شنیده

است. مرجان  کرد که شاید توهم زدهگوشزد می

مقابلش نشست. به او که در حال خودش نبود نگاه 

 یش زد: صبا؟شد. آرام صداکرد. واقعا داشت نگران می

بدون آنکه سر بلند کند جواب داد: ازم خواستگاری 

 کرد. 

اش برگرداند مرجان بند تاپ سفیدش را روی سرشانه

 و گیج پرسید: کی؟

 موحدی. -

 مرجان ماتش برد و در سکوت فقط پلک زد. 

صبا سرش را به طرفین تکان داد: باورم نمیشه. هنوز 

بار به خودم اش تا اینجا صد باورم نمیشه. از خونه
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اش دروغه. امکان نداره آقای موحدی گفتم همه

 ای بهم بده.شرمانههمچین پیشنهاد بی

 ه؟مرجان سریع سرش را بلند کرد: چی گفت مگ

 ای جواب داد: ازم خواستگاری کرد.یک جور غلو شده

مرجان با دقت نگاهش کرد: به خواستگاری میگی 

 شرمانه؟ پیشنهاد بی

ورد و روی میز گذاشت: به دستانش را پایین آ

خواستگاری نمیگم. به مردی میگم که عین چشمام 

بهش اعتماد داشتم. موحدی تمام باورهای منو خراب 

 به بعد چه جوری به بقیه اعتماد کنم؟  کرد. من از این

مرجان به آرامی و ناباور خندید: چی میگی صبا؟ فقط 

ا یه خواستگاری ساده بود. این همه الم شنگه به پ

 کردن نداره. 
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هایش را ماساژ داد: سرش را پایین انداخت و شقیقه

ای به من پیشنهاد مرجان... مرجان... هر کس دیگه

شدم. به خدا حتی این اینقدر شوکه نمیداد ازدواج می

گفت صبا بیا ازدواج کنیم مهدی. همین مهدی اگر می

 گفتم بهم فرصت بده فکر کنم ولی آخه موحدی...می

آه کشید: از نظر تو همه عالم و آدم دل دارن جز  مرجان

این مرد بیچاره؟ هر چند همون موقع که خرید چند 

کنم دی. من فکر نمیکرماهتو کرد باید فکر امروزو می

این ماجرا برای همین چند وقت پیش بوده باشه. 

 احتماال یکم سر درازی داشته باشه.
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صندلی تکیه داد: به  کالفه و پریشان احوال به پشتی

من میگه من همیشه حسرت زندگی تو و مازیارو 

داشتم. چطور به خودش جرات داد به من ابراز عالقه 

خوشم میاد. دوست دارم. با من ازدواج  کنه؟! میگه ازت

 کنی؟ خدایا...می

ی نخی گل و گشادش بلند شد. به طرف با آن پیژامه

کنم نمی کتری برقی رفت تا چای دم کند: من فکر

منظورش از اون حرف این بوده باشه که از وقتی زن 

مازیار بودی بهت نظر داشتم.! به نظرم منظورش این 

اتون کرده بابت عالقهستایش میبوده که شما دوتا رو 

بهم و دوست داشته اون هم با زنش این حس رو 

. ولی خب حاال هم تو هم اون جفتتون تجربه کنه

 شاید دیده کرده فکر خودش با نشسته حاال  آزادین.

 این خودش به نباید چرا  .باشی براش مناسبی زوج تو
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دخواه خو نباید چرا کنه؟ عالقه ابراز بهت که بده فرصتو

 باشه؟ 

های مرجان را: اینقدر عصبی شده فهمید حرفنمی

بودم که وقتی گفت من دوسِت دارم دستم به صورت 

 خودکار رفت رو صورتش. 

ای خشک را روی کانتر گذاشت و مرجان ظرف چ

پرسید: چی گفتی؟ مرد به اون گندگی رو زدی؟ صبا 

واقعا روت شد؟ موحدی یه جنتلمن مغرور که دست و 

رآورده اون وقت تو چطور دستت بلند شد بره بزنه پا د

 تو صورت اون بدبخت؟ 

کشه اش حرف نزن مرجان. صبرم نمیدیگه درباره -

ین همه اختالف سنی دیگه متاسفانه. مرتیکه با ا

 گه بیا ازدواج کنیم. اومده به من می
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با دو فنجان چای پشت میز برگشت: قبال گفته بودی 

ات پس میشه گفت بهانه موحدی همسن مازیار بوده

 برای سن مورد قبول نیست. 

عصبانی شد: تو همونی نیستی که همیشه از موحدی 

خاصیت؟ حاال چطور بدت میومد و میگفتی کچل بی

 گیری؟شده مهربون شدی پشتشو می

یک شکالت باز کرد: من فقط دارم عکس تو با منطقم 

تونی با میکنم. به تو که چقدر همه چیو نگاه می

اش باهات همچین مردی که مکمل توئه و روحیه

سازگاره خوشبخت بشی. از اون طرف هم آنای طفلکی 

اش این روزا داشتن یه پدر. هست که تمام دغدغه

یش این بود که قبل اینکه بخوابونی زیر گوشش، منطق

خواستی ازش تا یکم فکر کنی بعد سر یه وقت می
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منفی بود بزنی شل و فرصت اگر بازم جوابت همون 

 پلش کنی.

 

 

 198_پست#

 

کرد و او را ها را روی بند رخت پهن میمرجان لباس

پایید. در حال خودش بود انگار مشغول زیر چشمی می

هایش در هم رفته اب بود که آن طور اخمحساب و کت

ی عروسکش از اتاق بیرون آمد و بودند. آنا با کالسکه

 ی من دانلود نچد؟غر زد: خاله ملجان بلنامه

 مرجان به تبلت اشاره کرد: دانلود شد عزیزم. برو ببین. 
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آنا به طرف تبلت دوید. موبایل صبا همان لحظه زنگ 

و بعد جواب داد: الو؟  خورد. نگاهی به مخاطب انداخت

 خانم صبوری؟

مرجان شاهد بود که در این چند روز چند بار فرزین به 

 جواب گذاشته بود. بیاو زنگ زده بود و صبا او را 

گرفت صبا هر بار که کسی از نمایندگی با او تماس می

 شد. جدی و مستبد. تبدیل به یک آدم دیگر می

ش روغن من لیستو چک کردم مبلغ درسته. سفار -

موتور هم دادم لطف کن شما ثبت سیستم کن از 

 پرینتش براشون واتساپ عکس بفرست. 

ین حین مقابلش صبا به مرجان نگاه کرد که در هم

ای با من ندارین نشست. صبوری آرام گفت: امر دیگه

 مهندس؟ 
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خواست دهانش را باز کند را ای که تازه میخمیازه

پر آب شدند.  خورد. چشمانش در کسری از ثانیه

 زمزمه کرد: نخیر. 

صبوری آرام گفت: پس چند لحظه گوشی خدمتتون 

 مهندس.

گوشی آمد و قبل اینکه سوالی بپرسد خش خشی در 

 ای سالم کرد: سالم مهندس. بعد صدای مردانه

خیره به مرجان چند بار پلک زد. در قلبش آشوب به راه 

بش افتاد. سرش داغ شد و نمی روی پیشانی و پشت ل

 نشست. 

 بهتر شدید انشاهلل؟ رفع نقاهت شده؟ -

مرجان مچش را در هوا چرخاند و پرسید: کیه؟ چرا 

 زنی؟حرف نمی
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چیزی نمیگی؟ این بچه بازیا چیه؟ من صبا؟ چرا  -

باید صبوریو واسطه کنم که بتونم باهات حرف 

کردم تو بخوای همچین بزنم؟ من اصال فکر نمی

 واکنشی از خودت نشون بدی...

االخره قفل دهانش وا شد: آقای موحدی من دیگه ب

واقعا هیچ میلی به برخورد مجدد با شما ندارم. لطفا نه 

ار بده نه به من دیگه زنگ بزن. دیگرانو واسطه قر

تونی خودت اگر نه به هر کسی که سهم منو اگر می

 دست به نقده بفروش. 

کنی. جواب یه خواستگاری روی میصبا داری زیاده -

 برخورد تندی نیست... همچین

اش نشست: هر خودش را روی مبل جلو کشید و لبه

. چیزی آداب خودشو داره. تو برای مازیار برادر بودی

 تونی به من همچین پیشنهادی بدی؟حاال چطور می
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صدای فرزین کمی باال رفت: مازیار االن کجاست؟ 

جواب بده دیگه؟ شوهر تو کجاست؟ به قول تو برادر 

کردم که به تو نظر من تو بودش غلط می من کجاست؟

 داشته باشم. 

های تندش در گوش فرزین سکوت کرد. صدای نفس

یه زن آزادی. این چیزایی که  نشست: االن توصبا می

دوئونی است. داری منو سر میاش بهانهتو میگی همه

ی ها. تو اصل مشکلت خود منم. بیا دربارهتو حاشیه

و من مشکلم چیه؟ با چیه من اون حرف بزن باهام. بگ

 تونی کنار بیای؟نمی

قرار گفت: من جوابم منفیه. بین موهایش چنگ زد و بی

 زن آقای موحدی. دیگه به من زنگ ن
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اش تماس را که قطع کرد با یک جفت چشم که خیره

بود روبه رو شد. آب دهانش را به سختی پایین داد و 

 صورتش را الی دستانش پوشاند. 

گه تو هم از موحدی حس عجیبی بهم میصبا؟ یه  -

ای قصد داری خوشت میاد فقط به طرز احمقانه

 انکارش کنی.

ی وار خودش را به قفسهدیوانهکه صبا با قلبی 

کوبید از جایش بلند شد و برای او پشت اش میسینه

 چشمی نازک کرد: دیوونه...
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حمام های و سرامیکجهت به جان کاشیخود و بیبی

دانست از بیکاریست یا از فکر و خیال. افتاده بود. نمی
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الخره اش را پر کرده بود. بابوی اسید تمام شامه و ریه

ی کوچکی شت را روی زمین انداخت و به سمت پنجره

شد رفت. کمی از هوای که رو به داکت ساختمان باز می

تازه بلعید و بعد مشغول آبکشی شد. صدای هیاهو و 

شنید. مطمئن بود اگر همین ای مداوم آنا را میهدویدن

ی پایین پشت ی طبقهحاال سرجایش ننشیند همسایه

هر خواهد شد. صدای حرف زدن شان ظادر خانه

توانست در میان شرشر آب بشنود. مرجان را هم می

کار حمام که پایان رسید خودش زیر دوش ایستاد. آب 

دند الی موهای بلندش پیچید. قطرات باعث ش

هایش را روی هم بگذارد تا افکارش هم شسته پلک

مازیار االن  "شوند. صدای فرزین در سرش تکرار شد

اب بده دیگه؟ شوهر تو کجاست؟ به قول کجاست؟ جو

کردم که تو برادر من کجاست؟ من تو بودش غلط می

 "به تو نظر داشته باشم.
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اش را گرفت. در دلش به دستش را باال آورد و آب بینی

مازیار فحش داد. اگر او نمرده بود او این همه خار 

ای شد. در این مدت سه مرد به او به طرز مسخرهنمی

ی نود گل ده بودند. حامد که دقیقا در دقیقهنزدیک ش

به خودی زده بود، مردی دیگر که نه هویتش مشخص 

بود و نه کاری که به دست او داده بود، آخری هم که 

 د استخوان الی زخم!فرزین بود که شده بو

پوش پیچید و از حمام بیرون ی تنخودش را الی حوله

فت. با دیدن اش به سالن رهای ابریآمد. با دمپایی

پونه که پا روی پا انداخته بود و دستانش روی 

های مبل بود ماتش برد. آنا زیر پایش با اسباب دسته

بازی جدیدی که هدیه گرفته بود مشغول بازی بود. 

تر دست به سینه به میز نگاه ن هم کمی آن طرفمرجا

 کرد. می
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گل درومد از حموم عروس درومد از حموم. خوبی  -

 م؟عروس خانو

آب دهانش را قورت داد و دوباره به مادرش چشم 

 دوخت. حرفش را نشنیده گرفت: سالم. 

تر از قبل نشست و با افتخار گفت: سالم پونه صاف

شب چه حالی شدم دونی دیعزیز دلم. خوبی؟ نمی

 ام! وقتی آقای موحدی با یه دسته گل اومد خونه

ولو شد. صبا ناباور چند قدم جلو آمد و روی اولین مبل 

نگاهی با مرجان رد و بدل کرد. فشارش افتاده بود. یا 

بخار حمام و بوی اسید او را گرفته بود یا عملکرد 

 انتحاری فرزین!

وتاهی گفت: تو پونه با لبخندی عمیق بعد از سکوت ک

باعث سربلندیه منی. فکر خواستگاریه هر کسی رو 
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ال کردم اال آقای موحدی. چقدر خوشحالم برات. اصمی

 دیگه خیالم از بابتت راحت شد.

به آشپزخانه نگاه کرد و پوزخند زد: تو مگه خیالت از 

ی حامد بود بابت من ناراحتم بود؟ تا دیروز که قضیه

االن چطور شده که باعث سرافکندگیت بودم. 

سربلندی؟ باال و پایین رفتن سرت بخاطر لِوِل 

و آب خواستگارای منه؟ االن چی داره این موحدی که ت

 ات آویزون شده؟ از لب و لوچه

اش را با آستین حوله با عصبانیت خیسی روی پیشانی

پاک کرد و انگشت سبابه و وسطش دست راستش را 

ه فقط چند سال از من نشان داد: یارو دوتا بچه داره ک

کوچیکترن. تو اصال به اینا فکر کردی؟ یا فقط داری به 

و نمایندگی حساب بانکیو ویالی شمالشو سهامش ت

 کنی؟!فکر می
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های تازه پونه مویش را پشت گوشش گذاشت و ناخن

اش را در هوا چرخاند: طبق معمول با مانیکور شده

ری پایین کنی. باال بگری حواس همه رو پرت میهوچی

است. یه مرد گم فرزین بهترین گزینهبیای من می

خودساخته و با عقل و درایت. ماشاهلل شعور از 

باره. بهترین دوست مازیارم که بوده تو و وجناتش می

ذاره رو چشمش. میگی دوتا بچه داره؛ دخترتو می

داشته باشه مادر. پسرش که اینقدر بزرگه که پی 

دو روز دیگه میره دانشگاه زندگی خودشه دخترشم که 

کنه یا سرش با کارش گرم میشه. و بعدم یا ازدواج می

رار نیست که تو براشون با تو کسی کاری نداره. ق

مادری کنی! تو فقط قراره براشون یه دوست بشی. تو 

 هم که ارتباطاتت شکر خدا با همه خوبه جز من!

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 200_پست#

 

ص دست از جویدن پوست لبش برداشت و با حر

گفت: قشنگ برا خودت بدون الگو متر و سانت کردی، 

بریدی، دوختی، حاال اومدی تن من کنی؛ ولی اینجاشو 

ور خوندی عزیزم. من دیگه اون صبای چندسال پیش ک

نیستم که با چهارتا تشر و داد و بیداد و تحقیرت سرمو 

بندازم پایین بگم بله. االن دیگه از شانست یه زن 

خودمو دارم. هیچ وابستگی هم بهت مستقلم که زندگیه 

ندارم که تهدیدم کنی اگر با فالنی ازدواج کردی دیگه 

ن نذار! اگر زن فالنی نشدی اسم منو ی مپاتو تو خونه

 کنم! یادت میاد مامان؟دیگه نیار، شیرمو حاللت نمی
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پونه طمئنینه خم شد و از روی میز فنجانش را 

شه صالحتو برداشت. لبی به آن زد و گفت: من همی

 خواستم.

از جایش بلند شد و کاله حوله را روی سرش انداخت: 

ا صالحمو نخواه. خیلی ممنون. ولی ایندفعه رو خواهش

 بذار خودم تصمیم بگیرم.

به اتاق رفت. از کشو لباس زیر درآورد و حوله را روی 

تخت انداخت. صدای پونه بلندتر آمد: آقای موحدی 

بذار بشناسیش. گفت فقط بهش یکم وقت بده. 

 اونوقت اگر به دلت نبود جواب منفی بده. 

ش به بدن لختش در آینه نگاه کرد و روی خط زایمان

زنه؟ منو یا انگشت کشید: موحدی داره کیو گول می

خودشو؟ مگه من بابای هفت پشت غریبم که حاال 

بخوام بشناسمش؟ اصال دیگه اون چی داره که بخواد 
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م اخالقش دستمه. کل برام رو کنه؟ من زیر و ب

شناسم. االن چند ساله همکارشم. دیگه اشو میخانواده

 مونه برای شناخت؟چی می

در میان صدای آنا و مرجان گفت: تو به عنوان پونه 

شناسیش نه به عنوان مرد همکارو دوست شوهرت می

زندگیت. تو هیچیو از دست نمیدی با چهاربار بیرون 

 رفتن.

وشید و بیرون رفت: مامان اش را پاورال عروسکی

همین االنشم تو نمایندگی کلی حرف پشتمونه. همینم 

مونده برامون ببندن که دست به یکی کردن سر زن و 

شوهرشونو بکنن زیر آب! من بیام صحه بذارم رو 

 حرف مردم که چی بشه وقتی از جوابم مطمئنم؟ 

ه داشت و ی فنجان نگپونه دستانش را دور بدنه

کنی که : تو مگه برای مردم زندگی میتماشایش کرد
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زنن بستن دهنشون برات مهمه؟ مردم امروز حرف می

 کنن. فردا فراموش می

به آشپزخانه رفت و برای خودش چای ریخت: نسیم 

فهمین یه چیز دوست من بود مامان. چرا شماها نمی

کنم یه ور این رو. من از هر طرف نگاه می ساده

 یشنهاد فلجه. پ

هتو عوض کن. اگر نسیم دوست تو بود پس نگا -

مازیار حسن برادر داشت برای فرزین. نسیم و 

مازیار رفتن شما دوتا االن موندین. چرا آخه پشت 

 زنی به بختت؟پا می

با ماگش بیرون آمد. روی صندلی نشست و به 

 تلویزیون چشم دوخت.

ست مرجان به پونه لبخند زد و گفت: شام چی دو

 دارین درست کنم؟
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ونه، آنا را در آغوش گرفت و روی موهایش را بوسید: پ

 خورین. هر چی خودتون می

ای برای مرجان رفت و حرص خورد از صبا چشم غره

تعارف مرجان و چایی معطل قند بودن مادرش. حاال 

ی فرزین به گوش باید تا آخرشب نصایحش را درباره

داشت برایش بغرنج گرفت. کم کم این ماجرا جان می

شد. شاید الزم بود یک بار برای همیشه با فرزین می

کرد. آن وقت شاید همه چیز به حالت اتمام حجت می

 .گشتقبل برمی

 

 201_پست#

 

رفت در سالن اش از گرسنگی مالش میدرحالیکه معده

 را باز کرد و صاف به آشپزخانه رفت. 
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 سالم عرض شد آمین خان! -

اجده نگاه جزیره خم کرد و به س آمین سرش را روی

کرد. از باالی عینکش به او خیره بود. خندید و گفت: 

 .جونم جذبه. سالم حاج خانوم

 حاج خانوم هفت جد و آبادته. -

هدف در یخچال را باز کرد. فرزین باز هم خندید و بی

از سالن گفت: فهیمه میرزا قاسمیو سوپ درست کرده. 

 رو ماکروفر. رو گازه. اگر سرد شدن بذار 

پا در یخچال را بست و نچی گفت و به سمت  آمین با

ام که مارو صاف کرد. گاز چرخید: ای بابا. این ملیحه

مطمئنی این کارگره؟ بابا به جان خودم این دکتر 

رژیمه. کال تو کار پیش غذاست. غذا کو االن؟ من 

 گشنمه.
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گری گفت: ایشاهلل چند وقته ساجده از همانجا با حیله

گیره. اون وقت رنگ ی زن میدیگه خونتون رنگ و بو

 ذاره جلوتون.به رنگ غذا می

ی بزرگ برای خودش برداشت و به سالن یک لقمه

رفت. روی مبل خودش را رها کرد و همانطور که لپش 

پر بود گفت: ساجی جون اینارو وقتی آذین خانوم 

 تشریف آورد ببند به خیکش من کامل پرزنت شدم. 

اینقدر مودبو آقا.  پ چپ نگاهش کرد: پدرتساجده چ

شد تو به کی رفتی مادرتم که خدابیامرز ادب سرش می

 آخه؟

 به پسر نوح.  -

اش ترکید. کوسن مبل را برایش انداخت: ساجده خنده

 .پدرسوخته
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های آذین نگاه فرزین در اینستاگرام با اخم به عکس

کرد که آمین تیکه انداخت: صبا خانوم براتون می

 خونین؟می تکست داده با این دقت

سرش را باال آورد و با همان جدیت جواب داد: عکسای 

 کنم. استوری گذاشته. آذینو نگاه می

اش را در دهانش فرو کرد: ی لقمهآمین آخرین تکه

ولی ساجده خانوم تو اینجا حیف شدی. اف بی آی باید 

داد. واقعا سهل ی دعوت به همکاری میبهت نامه

 ری کردن.انگا

کوتاه مواجش را با دست مرتب کرد: به  ساجده موهای

نفع خودش بود نباشه. اونجا بهش بیشتر خوش 

 گذره. می
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فرزین کالفه گوشی را روی میز گذاشت: فعال که صبا 

رو هم آالخون باالخون  زنه. این بچهامو با تیر میسایه

 کردم وسط مدرسه. 

آمین یک برگ دستمال کند و صورتش را تمییز کرد: 

گی انگار داشتن اینجا تو مدرسه آپولو جور می حاال یه

 کردن. هوا می

برگرده و اگر یه در صد فرزین نگران به او نگاه کرد: 

 خبری باشه میریزه بهم.

 ساجده عینکش را باال داد: ما هستیم. نگران نباش.

آمین قهقهه زد: دقیقا چون تو هستی نگرانیم ساجده 

 ما آلرژی نداره. ی شجون. آذین به هیچکی به اندازه

اش را خورد. ساجده حرصی به پسرک فرزین خنده

 فحش داد.
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شد تا به آشپزخانه باره بلند میآمین همانطور که دو

برود گفت: بابا؟ اگر از پس صبا بر نمیای من برم 

ها، ی مار دارهباهاش صحبت کنم؟ من زبونم مهره

 دختری نبوده که تا حاال بهم گفته باشه نه. 

سرش را پایین انداخت و لبخند زد: نه ممنون. فرزین 

م کنم اگر جواب نگرفتی تالشمو میخودم دارم همه

 میام دنبالت.
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اش دستانش را در هم قالب کرده بود و زیر چانه

گذاشته بود. مات قاب عکس مقابلش بود. مات تصویر 

ی زنی که با موهای لخت و مصری مشکی پسر بچه

ت در آغوش گرفته بود و به دوربین گریانی را سف
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زد. ناخوداگاه لبش به لبخند الجونی باز شد. لبخند می

در خاطرات آن روزها از او دور بود که چیزی به یاد آنق

آورد. چشم از عکس برداشت و به سمت پاکت نمی

سیگارش خم شد. اگر کمی دیرتر آن جسم باریک الی 

ید. ترکشد قطعا بغضش میهایش روشن میلب

ماجرای شوخی کردنش با فرزین جدی شده بود و بوی 

ا آنکه با صبا و آزرد. باش را مییک نامادری جدید شامه

شان مشکلی نداشت اما باز آمدنش به خلوت خانودگی

هم برایش سخت بود بپذیرد مادرش برای همیشه 

رفته است و کسی قرار است در جایش بنشیند. سرش 

به سیگارش زد. سعی کرد را باال برد و پک محکمی 

مثل همیشه خودش را کنار بکشد. او مرد روزهای جدی 

 و سخت زندگی نبود!

رغبت کنار گوشش موبایلش زنگ خورد. گوشی را بی

 نگه داشت: الو؟
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 صدای کامیار آمد: سالم داد. کجایی؟ نمیای؟

به پشت دراز کشید و به سقف خیره شد: مگه کدوم 

 گوری هستی تو؟ 

کامیار پایین آمد: اومدیم مهمونی. االن ولوم صدای 

ام اینجاست. این که ی کک و مکیدیدم این دختره

ن تو تا دم مستراح عمومی هم نمیره چه برسه به بدو

 مهمونی گفتم البد تو هم میای دیگه!

 ابروهایش در هم گره خورد: با کی اومده آیه؟ 

چی کامیار با تاخیر جواب داد: با اون یالغوزچه اومده. 

 بود اسمش؟ چاچا؟ شاشا؟ 

عصبی غرید: به من چه دخلی داره االن به من زنگ 

خواد اصال بره تو چاه به من چه؟ منو چرا میزدی؟ اون 

 کنین؟خبردار می
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تماس را قطع کرد. گوشی را در حالت پرواز گذاشت و 

سیگارش را در جا سیگاری باالی سرش خاموش کرد. 

گرفت. زیادی ازش میآیه و فکر کردن به او انرژی 

سعی کرد کتمان کند که دختری با خصوصیات آیه اصال 

ی لعنتی او را ها سلیقهست و این تیپمورد پسند او ا

 کنند. ارضا نمی

پتو را روی خودش کشید. به محض اینکه پشت 

هایش تاریک شد ورق برگشت. آیه را جیک تو پلک

درست  جیک ساشا دید. عصبی پهلو به پهلو شد. اینبار

زمانی که ساشا روی آیه خیمه زده بود و قصد داشت 

ز هم وا شدند. در هایش البش را ببوسد فوری پلک

جایش نشست و به پتوی طوسی روی پاهایش نگاه 

هایش کرد. ناگهان از جایش بلند شد و به سمت لباس

. هر چه به دستش رسید را پوشید. سوییچ فرزین رفت

انه خارج شد. باید هر چه را برداشت و با عجله از خ
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رسید. سوار ماشین شد و به کامیار زودتر به آیه می

تا آدرس را بفرستد. به محض رسیدن  پیام داد

ی بعد لوکیشن دیگر تعلل نکرد. دقیقا بیست دقیقه

اش بسته ی ویالیی بود که درهای چوبیجلوی خانه

ی پنجره گذاَشت و بودند. آرنج دست چپش را لبه

را روی دهانش. تازه انگار به خودش  پشت دستش

 آمده بود و هوشش سرجایش برگشته بود. او اینجا چه

 کرد؟! ربط آیه به او چه بود؟!می

نه دل رفتن داشت و نه دل داخل رفتن. همانطور 

جهت در ماشین کز کرده بود تا باالخره از خود و بیبی

هایی که از خانه خارج شدند آیه را دید که میان آن

خندید. لوی ماشین ساشا نشسته بود و غش غش میج

 انگار حالش زیادی خوب بود.
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حس آدمی را داشت که نامرئی شده، انگار هیچکس او 

فهمید. انگار دیگر کسی نبود شنید، نمیدید، نمیرا نمی

هایش را با او در میان بگذارد. تا او دنیایش را، حرف

که در اعماق اقیانوس،  درست مثل یک وال دور افتاده

ها قابل فرکانس صدا، نگاه و مغزش توسط دیگر وال

 . همانقدر تنهاترین در جهان شده بود! دریافت نباشد

خورد. به گوشی موبایلش دم به دم ویبره می

کرد اما جواب تماسشان های مختلف نگاه میمخاطب

ها دوست ها مخاطب خاص او نبودند. آنداد. آنرا نمی

اش ای که توپ بازیبازی او نبودند. مثل پسر بچهو هم

د. بغ کرده و را از زیر پایش قر زده بودند شده بو

تخس همانطور نشسته بود و به خیابان تاریک مقابلش 
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کوبید و شد حتما پا به زمین میکرد. اگر مینگاه می

 ی منو پس بده.ی منه! آیهزد: اون آیهبلند هوار می

همه سال خوشی را یک  ت تقاص اینروزگار انگار داش

ل گرفت. دلش گرفته بود. کم آورده بود، مثجا از او می

رسید. اش میهایی که به سرباالیی زندگیتمام وقت

شد سر سرنوشت را هم کاله گذاشت و به کاش می

کسی پول داد تا جای تو از مسیرهای صعب العبور 

 زندگی بگذرد! 

ج کرده بودند. او بلد نبود تر با او لانگار روزهای خوب

مثل یک جنگجو لباس نظامی بپوشد و در میدان زندگی 

رجز بخواند و بعد شروع به جنگ کند. او عادت نداشت 

برای هیچ چیزی زخم بخورد و مجروح شود، به زمین 

بیفتد و بعد دست به زانو بگیرد و بلند شود. او همیشه 

ت یک میانبر. در رو بود یا در بهترین حال به دنبال راه
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پس حاال هم قرار نبود برای چیزی یقه جر دهد و 

خودش را به آب و آتیش بزند. به جایش دستش به 

ی سوییچ رفت و ماشین را روشن کرد. سمت دکمه

شاید بعدتر از این دوستی نصفه و نیمه تنها یک 

 ماند. کنار یک گاری دستحسرت برایش باقی می

ک ظرف لبو خرید و به فروش پارک کرد و پیاده شد. ی

ماشینش تکیه زد. قاچی از لبوی داغ را درحالیکه به 

بخار آن چشم دوخته بود در دهانش گذاشت. صدای 

های دختر و پسری که کنار منقل ایستاده بودند و خنده

در حال پچ پچ بودند باعث شد سرش را بلند کند. 

های جگرشان را باد خواسته بودند خودشان سیخ

میان ترق و تروق ذغال گاهی دختر غش  بزنند. در

خندید و نگاه مردان دور گاری را به خودش غش می

کرد. موتور سوار جوانی جلوی فروشنده ترمز جلب می

 زد و بلند گفت: دوتا شیربالل. 
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آمین به پاهای پسر نگاه کرد که محکم روی زمین 

شود. دختری که ستون شده بودند تا موتور کج ن

ی او صورتش را با لبخند به شانه پشتش سوار بود

چسبانده بود و منتظر بود باللش کباب شود. لب و 

ها با ی آمین آویزان مانده بود. دنیای آنلوچه

افتاد. های کوچک اما عمیقشان برایش جا نمیخوشی

اش چرخید و در راه افتاد. دور ماشین چندصد میلیونی

جایی که او ا باز کرد و سوار شد. به اینسمت راننده ر

در آن ایستاده بود نگاه کرد. اینجا دقیقا کجا بود؟! کجا 

 بود که درش دل این همه حالش بد بود؟ 

ها از پشت شیشه نگاه باز چرخید و اینبار به تصویر آدم

هایشان را با لذت کرد. دختر و پسر جوان بالل

سر را با خوردند و دختر هر از گاهی گوش پمی

کرد. آن طرف دختر و پسر یهای داغش گرم منفس

خندان جگرهایشان را الی نان لواش پیچیده بودند و 
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رفتند. به عرض خیابان را گرفته بودند و پیاده می

ها را پیرمرد فروشنده چشم دوخت که در باقالی

ها زد. به خودش که فکر کرد برداشت و همی به آن

اش گم کرده. او دقیقا دگیتازه فهمید چه را در زن

ها گم کرده بود. فش را در گیر و دار روزمرگیهد

های گذرا غرق ها و لذتخودش را آنقدر در خوشی

کرده بود که فراموش کرده بود باید برای خودش یک 

 مقصد معین کند.
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کرد و برای به هدف چه بود؟ باید چه چیز را نشان می

کوبید؟ چه ه در و دیوار میدست آوردنش خودش را ب

یزی در دنیا وجود داشت که او تا به حال از داشتنش چ
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محروم مانده بود؟ پول؟ رفاه؟ آزادی؟ دختر؟ تحصیل؟ 

کرد که کرد هیچ چیزی پیدا نمیهر چه جستجو می

داشتنش برایش تبدیل به غایت شده باشد. هر وقت 

برایش لب تر کرد فرزین از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را 

ه خودش آنقدر سری در سرها فراهم کرد. بعدتر هم ک

درآورد بدون او و تنها با آوردن اسمش کارهایش را راه 

 انداخت. می

شیشه را عصبی پایین کشید و ظرف نیمه پر لبو را به 

ی انتر کون بیرون پرت کرد. زیر لب غر زد: دختره

 نشور رید به مخم. 

فتاد. افکار روانشناسانه ماشین را استارت زد و به راه ا

خورد. سعی کرد ذهنش را تهی کند. درد او نمیبه 

همانطور که فرمان در دستش بود خودش را کج کرد و 

از داشبورد گلی که از قبل پیچیده بود را درآورد. الی 
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خبری هایش گذاشت و با فندک روشنش کرد. بیلب

 همیشه خوش خبری بود! 

خودی دچار د بیبه خانه که رسید سرش سبک بو

رمقی باال رفت. ها با بیه بود. از پلهشادی کاذب شد

های یکی در میان ها ایستاد و به رقص دانهوسط پله

بارید نگاه کرد. به خنده افتاد و برفی که از آسمان می

 خودش را مسخره تکان داد. 

به اتاقش که رفت اولین کارش لخت شدن بود. با یک 

بق عادت گوشی به دست شد. شرت زیر پتو خزید و ط

ی چتش با آیه رفت. هیچ پیام یا ویسی از او صفحهبه 

نداشت. لبخند گشادش تنگ شد و رفته رفته از بین 

دلیلی به آیه پیدا کرده بود که برایش رفت. وابستگی بی

ای نداشت. گوشی را روی پاتختی پرت کرد و توجیه

را اینبار یک فحش آبدار نصیب دختر کرد. ساعدش 
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ست. سعی کرد روی چشمانش گذاشت و پلک ب

 بخوابد تا بلکه فراموشی به سراغش بیاید.

های پشت هم نچی کرد. باید قبل پرت با صدای ویبره

کرد. دست دراز کرد و کردن گوشی سایلنتش می

موبایل را برداشت. نوتیفیکیشن روی صفحه به نام آیه 

اد. ثبت شده بود. ناخواسته کنار چشمانش چین افت

 شد.  پترن را زد و وارد چتشان

 بیداری؟ -

 آمین؟ -

 چرا تو مهمونی امشب نبودی؟ -

گفت حالت خوب نیس. چته؟ چی شده؟ کاظی می -

 دیروز که تو دانشگاه خوب بودی؟

 خوره چرا جواب نمیدی؟آمین؟ داره سین می -
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لبخند زد. برایش تایپ کرد: بیا یه شب بریم دم این 

دارن. تو رو باللو باقالیو ازین چیزا ها که جیگگاری چی

 چسبه.این هوای سرد واقعا می

چند لحظه جوابی نیامد و بعد آیه برایش فرستاد: چه 

 ربطی داشت؟!

ی ساشا فکری در سرش افتاد. ممکن بود آیه در خانه

 باشد؟ طاقت نیاورد و تصویری تماس گرفت. 

ه کند طول کشید تا آیه رخ بنماید. قبل اینکه به او نگا

ت دوطبقه را تشخیص داد. های تخدر تاریکی میله

 همین کافی بود تا آرام بگیرد.

 آمین؟ خوبی؟ -

هایش تازه او را دید. تا گردن زیر پتو بود و در گوش

هندزفری قرار داشت. چقدر دوست داشت یکبار روی 

 های او را ببوسد. کک
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 زنی آمین؟آیه در جایش نیم خیز شد: چرا حرف نمی

 ام. ن زاویهانه خندید: عاشق دیدنت تو ایموذی

اش گذاشت و در جایش آیه دستش را روی یقه

 نشست: کثیف.

 ای سر داد و دست چپش را زیر سرش گذاشت.قهقه

 آمین بگو کجا بودی؟ چرا نیومدی؟ -

آیه انرژی عجیبی داشت. حالش را به طرز غریبی فقط 

نبودم با یک تماس خوب کرده بود: تو جایی که من 

 کردی؟چیکار می

اش جمع کرد و دستش را ک طرف شانهموهایش را ی

 ها برنداشت: من با ساشا رفته بودم. از روی آن

ریخت: با شنید اعصابش بهم مینام نحس او را که می

 این پسره کجا رفتی؟ بعد مهمونیو میگم.
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ای را به بازی دست الی موهایش فرو برد و طره

 بعدم منو رسوند خوابگاه. همین. گرفت: یه دوری زدیم 

شکوک پرسید: کجا دور زدین که تا برسی شد سه م

 شب؟!
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آیه به او زل زد. گوشش را خاراند و گفت: زاغ سیاه منو 

 زنی؟چوب می

جدی نگاهش کرد: زاغ سیاه تو خودش اونقدر دختر 

 خوبی هست که نیاز نباشه چوب بخوره!

ا شد: مثل مامان بابام اخم کرد و در جایش جابه ج

 ...نمیاد کسی کنترلم کنه نباش. خوشم
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 الزم باشه از اونا بدترم میشم. منو دور نزن. -

به زیر بغل او که با سخاوت در نمایش بود نگاهی 

انداخت و گفت: من با تو صنمی ندارم که بخوام بهت 

 حساب پس بدم.

رفتم تو این همه مدت که دهنمو گاییدی هر جا می -

ی کونی بودی صنم داشتی االن که اون پسرهکونم 

خوابونی تو آب نمک؟ از راه رسید منو داری می

مهمونیو عشقو حالو دور دورت با اونه اونوقت من 

شهرزاد قصه گوتم که آخر شب باید خانومو خواب 

 کنم. آره؟

ناراحت شد و جواب داد: خیلی بیشعورو بددهنی. اینقدر 

کنه براش مقابلت میمحبت ندیدی که هر کاری طرف 

 برات متاسفم.دنبال دلیلی. 
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تماس قطع شد و تصویر آیه از مقابل چشمانش ناپدید 

شد. با عصبانیت گوشی را همان جای قبلی پرت کرد و 

با فحش رکیکی که به او داد کمی خودش را خالی کرد. 

به پهلو شد و چشم بست. فعال تا اطالع ثانوی ترجیح 

قرار غلت با او نشود. بیداد که چشم در چشم می

 و سعی کرد بخوابد. دیگری زد

 

از صبح که بیدار شده بود سر درد داشت. فکر و خیال 

آن  ای بهداشتند. از دیوار شیشهدست از سرش برنمی

بود نبود. با سو نگاه کرد. هیچ خبری از آن که باید می

امروز درست ده روز بود که به سرکار نیامده بود. کم 

واج مجدد شد. حرف ازدکم بازار شایعه داشت داغ می

ها افتاده بود. دورادور این ی بر سر زبانمهندس سلطان

را هم شنیده بود که شراکتش با مهندس موحدی بهم 
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خورده است و منتظر فروش سهامش است. در این 

ی او با صبا ای روی رابطهمیان اما هیچ شک و شبه

راه هم نبود. انگار این شانه خالی کردن دختر پر بی

اش فقط همین را هارشنبه بازار زندگینبود. در این چ

 کم داشت تا کامل از همه چیز ببرد. 

ی صبا رفته بود. وقتی دیروز با گل و شیرینی به خانه

مرجان صدایش کرد حتی اجازه نداد وارد خانه شود. 

فهمید. این همه گارد گرفتنش را حال او را می

فهمید ولی علت نفهمی خودش هنوز برایش جای می

ته بود تا این ازدواج داشت. چرا کمر همت بسسوال 

 سر بگیرد؟ 

زودتر از همیشه کار را تعطیل کرد. سوار ماشینش شد 

کرد. و به طرف جایی راه افتاد که مو به تنش صاف می

هنوز در دست و غلط بودنش مانده بود که رسید. پیاده 
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ی گز را در دستش جابه جا کرد. نفس شد و جعبه

ر باز شد و او گ را فشرد. کمی بعد دعمیقی کشید و زن

 داخل رفت. 

روی مبل نشسته بود و درحالیکه عرق تمام پشت 

های قالی ایش را نمناک کرده بود به گلپیراهن پنبه

 کرد. نگاه می

یک سینی با چند فنجان جلوی صورتش ظاهر شد. 

 ها را برداشت. کمی سر باال آورد و با تشکر یکی از آن

 رم؟خب؟ چه خبر پس -

د. گلویش را صاف کرد و سعی کرد از حالت قوز درآم

 لبخند بزند: سالمتی حاج آقا.

ها آقای بدیعی راضی سر تکان داد: به سالمتی. بچه

 چطورن؟ آمینو آذین؟
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های مبل را سفت گرفت: به پشتی تکیه داد و دسته

 شکر خدا. اونا هم خوبن.

 خانم بدیعی با حسرت گفت: اگر مازیار منم زودتر

االن آنا جانم برای خودش خانومی ازدواج کرده بود 

 شده بود.

فرزین لبخند لرزانی زد. پیرمرد و پیرزن منتظر بودند تا 

دید. چه او کارش را بگوید ولی او در خودش جانی نمی

زند. خواهم. پسم میتان را میگفت؟ عروس بیوهمی

اش کنید؟! آنوقت خون آن دو نفر به برایم خواستگاری

در روز روشن دو آدم را اینگونه دق  افتاد؟ردن او نمیگ

 دادن درست است؟
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اش با اضطراب دست کشید و فرزین روی پیشانی

عرقش را پاک کرد. آقای بدیعی به حال او با دقت 

 خیره شد و گفت: فرزین جان؟ خوبی بابا؟

 رمقی زد: بله. ممنون. در جایش تکان خورد و لبخند بی

سرش انداخت و دوباره رو به بدیعی نگاهی به همآقای 

خوای بگی پسرم اینقدر دست فرزین گفت: چی می

 کنی؟ راحت باش. حرفتو بزن.دست می

اش های طوسیآنقدر سرش پایین بود که فقط جوراب

خواست به خانه برگردد. شرم دید. دلش میرا می

کرد. این عشق او را دوره انداخته داشت او را آب می

 بود. بود و رسوایش کرده

نفس لرزانی کشید و با صدایی خجالت زده گفت: 

 .خوام برای آنای شما پدری کنممی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

پیرزن و پیرمرد مات ماندند. انتظار این را دیگر 

ی چشمش پر شد. روی نداشتند! شهال خانم کاسه

اش دست کشید و به جان پرزهایش دامن مشکی

اه رشان پایین بود نگافتاد. آقای بدیعی به آن دو که س

کرد. باز باید خودش بار شکستن این سکوت را به 

اش کشید و کشید. دستی به صورت چروکیدهدوش می

به قاب عکس بزرگ روی دیوار چشم دوخت. مازیار با 

کرد. دل الجونش پت پت کرد. لبخند تماشایش می

 ارزید. بعد از داغ فرزندش دیگر دنیا به هیچ نمی

 رف زدی؟با صبا جان ح -

اور سرش را بلند کرد. انتظار این لحن فرزین ناب

خواد مهربان را نداشت. شرمنده جواب داد: اصال نمی

هیچی بشنوه. از وقتی موضوعو مطرح کردم دیگه 

 سرکار هم نمیاد. 
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خودی خنک شد. کمی هم قربان دل شهال خانم بی

 ی عروسش رفت برای این تعهد. صدقه

 ره؟؟ مشکلی با شما داآقای بدیعی پرسید: چرا

ی فرزین نفسی گرفت و گفت: نه. ولی خب این رابطه

دوستی من با مازیار و رفت و آمدهای خانوادگیمون 

 ظاهرا همه چیزو براش بغرنج کرده. 

پیرمرد کمی به فرش چشم دوخت و اینبار پرسید: چرا 

خوای باهاش ازدواج کنی؟ فقط هدفت پدری کردن می

 برای آناست؟!

داد. تازه رسید به قسمت  یش را روی هم فشارهالب

المثلی در سرش تکرار سخت ماجرا. ناخوداگاه ضرب

شد. یک بار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک، آخر به 

 دستی ملخک!
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سعی کرد چیزی بگوید که کمتر دست دلش را رو کند: 

دونم صبا خانوم خوب بلده گلیم خودشو از آب می

خرش خودشو تونه تا آتنه می دونم یه. میبیرون بکشه

دخترشو مدیریت کنه ولی فکر کردم اگر کنارشون 

باشم شاید بتونم کمک حال باشمو یه باری از روی 

 دوشش بر دارم. 

نوا برداشت و پرسید: شهال خانم دست از سر دامن بی

 هاتون چی؟ اونا مشکلی ندارن؟! بچه

سرش به سمت او برگشت. ضربان قلبش هر لحظه 

در سلول به سلول تنش به  رفت و استرستر میباال

رقص در آمده بود: آمین مشکلی نداره. یه جورایی 

مشوق هم هست ولی آذین چون دختره خودشو کنار 

 کشیده. 
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اش گفت: آقای بدیعی با همان اقتدار توام با مهربانی

 ی صبا موندی درسته؟!پس در حال حاضر گیر بله

 له. اش را پاک کرد: بباز پیشانی

انشاهلل هر چی که خیره. توکلت به خدا  سر تکان داد:

 باشه.

های پوست لبش را از داخل جوید. شبیه پسر بچه

نوجوان شده بود که مقابل معلم پرورشی کم 

: پرسید واضح اینبار و داد خرج به سرتقی  آورند.می

  کنین؟ صحبت باهاشون شما کنم خواهش میشه

گره زد: ما یه بار برای شهال خانم دستانش را در هم 

 مازیار ازش خواستگاری کردیم...

یعی میان حرف همسرش مداخله کرد: اینبارم آقای بد

 کنیم.برای تو خواستگاری می
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آمد تیک سکوت اتاق را فرا گرفت. تنها صدایی که می

و تاک ساعت بود. آقای بدیعی تلفن همراهش را 

ها چشم شماره برداشت. عینکش را گذاشت و میان

چشم کرد. به محض دیدن نام صبا تماس را لمس 

بعد از چند بوق صدای او در گوشش نشست. کرد. 

سالم کرد و حال او و آنا را پرسید. بعد از چند جمله 

برای پنجشنبه شب وعده گرفت. دیدن او و آنا را بهانه 

 کرد. 

تماس که قطع شد رو به فرزین گفت: نگفتم 

 و به رومون باز کنه!خواستگاری که در

د. کیف فرزین با حس سنگینی فراوان از جایش بلند ش

پول و موبایلش را دست به دست کرد و گفت: 
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بزرگیتون کم نشه حاج آقا. شهال خانوم پررویی منو 

دونستم از دست خودم خوام. میببخشین. معذرت می

 کاری ساخته نیست که دست به دامن شما شدم. 

طرف کرد و به پنجره چشم آن شهال خانم رویش را

عی از جایش دوخت و بغضش را قورت داد. آقای بدی

 بلند شد تا او را همراهی کند. 

تمام طول مسیر فکرش درگیر کاری بود که با آن دو 

نفر کرد. مطمئن بود برایشان یک شب جهنمی ساخته 

ی ی صبا نباید به خانهاست. شاید دیروز بعد از خانه

. نباید به کردی او عمل میباید به ایدهرفت. نپونه می

ها را به ر منافع خودش پای آنهمین راحتی تنها بخاط

 کرد. ماجرا باز می
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ی مادرش رسید. ماشین را بدون وسواس کنار به خانه

خیابان پارک کرد. داخل که رفت گلنوش هم با 

 دخترهایش آنجا بودند. 

ینک به او پدرش کتابش را پایین گذاشت و از باالی ع

 ای؟ شیری یا روباه؟نگاه کرد: چیکاره

وییچ و کیف پول را روی میز تلفن کالفه گوشی و س

گذاشت و همانجا نشست: هنوزم باورم نمیشه که کجا 

 رفتمو چیا گفتم...

ساجده کفگیر به دست به سالن آمد: بد که برخورد 

 نکردن؟

ش سر باال داد: نه بابا. آقای بدیعی همونجا زنگ زد به

 برای پنجشنبه قرار خواستگاری گذاشت.

 هم میایم ایندفعه؟ گلنوش هیجان زده گفت: ما
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صدایش باال رفت: کجا بیای؟ معلوم نیس پنجشنبه منو 

با اونا ببینه چی پیش بیاد یه قشون آدمو با خودم کجا 

 ببرم؟

ی مبل نشست: بد ساجده کفگیر را باالتر گرفت و لبه

 کنه. یه. جلو اونا آبروداری میبه دلت راه نده. دختر خوب

جایش بلند شد: کم دختر شهاب خان پوفی کشید و از 

رفتی دنبال زن دور و برمون داشتیم که حتما باید می

 رفیقت؟

به حد کافی تحت فشار بود دیگر جای توبیخ و تخریب 

را نداشت: من که از اول چشمم دنبالش نبود! دزد 

رزید. دختره تو اتاق ناموس که نیستم! دل کوفتیم یهو ل

و بیشتر نیست. ای چسکناریمه. بینمون یه دیوار شیشه

دونستم قراره کارم به هر روز داشتم میدیمش. چه می
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اینجاها برسه! دهنم صاف شده تو این چند وقت. فکر 

 کنین من خودم خیلی خوش خوشانمه؟ می

 شهاب خان غرغری زیر لب کرد و به اتاقش رفت. 

و آرام گفت: ناراحت نباش. به دل  گلنوش لبخند زد

 . من دلم روشنه. نگیر. همه چیز درست میشه

شد گفت: تکلیف ساجده همانطور که از جایش بلند می

این ماجرارو زودتر مشخص کن. تا آذین شیرازه 

 تمومش کن. دختره بیاد مشکلت میشه دوتا. 

کردم. آذین فرزین اخم کرد: نباید به حرفت گوش می

 کنه. م به شنگه به پا میبرگرده ال

 و اونه؟کنه! مگه اختیاردار تخود میبی -

گلنوش نگاهی به فرزین انداخت که از شدت خستگی 

و درماندگی صورتش را در دستانش گرفته بود: چی 

ام تو این زندگی سهیمه. با این میگی مامان؟ اون بچه
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تونه که به همین راحتی با همه داستانی که کشیده نمی

یه زن دیگه به عنوان نامادریش کنار بیاد. یکم  اومدن

 تو بذار جای اون. منطقی باش. یکم خود

خودمو جای اون بذارم تا ابد و دهر پدرم باید  -

تونه؟ یکم دیگه تعلل کنه مجرد بمونه. فرزین می

حتی ممکنه این دختره صبا هم با یکی دیگه 

 ازدواج کنه. اونوقت تکلیف برادرت چیه؟

ایش انداخت که با کنجکاوی به گلنوش دختره

باید آذینو در  دادند: به نظر من بازمحرفشان گوش می

. این شوک ممکنه براش عواقب بدی جریان گذاشت

 به همراه داشته باشه.
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در قابلمه را برداشت و به محتویات آن نگاه کرد. 

اش روغن انداخته بود. شعله را کمتر کرد خورشت بامیه

های سرخ را در ماهیتابه که پر از بادمجان و چنگال

ها ل این رو و آن رو کردن آنشده بود داخل برد. مشغو

بود که مرجان وارد آشپزخانه شد. مستقیم به سمت 

ی درست کردن ساالدش مشغول میز رفت و به ادامه

 شد. 

های سرخ شده را صبا بشقابی برداشت تا بادمجان

 بیرون بکشد: چش شده بود یهو؟

مرجان چند برگ کاهو را دسته کرد: صبح زود پاشد لج 

ها به روش خواد این جور موقع تو نمیاونو داره. حاال

 تربیتیت پایبند باشی. وا بده بذار شر بخوابه. 

به کانتر تکیه داد و جدی نگاهش کرد: االن مادر و پدر 

مازیار میرسن این تازه یادش افتاده الک و رژ بزنه. 
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خواد اونا ه لباس و سر و صورتش. دلم نمیگند میزنه ب

 شرایط.  فکر کنن آنا همیشه تو این

ای کاهو به دهانش برد و خرچ خرچ کنان مرجان تکه

گفت: صبا هیچکی از یه بچه اینقدری انتظار متانتو سر 

 سنگینی نداره. گاهی خداییش بد میری رو مخ.

 کجاست االن که صداش در نمیاد؟ -

 زنه. داره الک میمرجان آرام خندید: 

 ه کی!سپارم برو میاخم کرد: واقعا که! منو ببین بچه

 نه پس پیش تویه یوبس باشه خوب بزرگ میشه.  -

تر بود. زد سنگینصبا کفری رو برگرداند. حرف نمی

 نگاهی به ساعت انداخت و برنج را روی شعله گذاشت. 
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تو این مدت که سرکار نمیری دوستات بهت زنگ  -

راشون سوال نشده که چرا آب شدی زنن؟ بنمی

 رفتی تو زمین؟ 

ذاشت و دستانش را در مویش را پشت گوشش گ

اشون در جریانن. با موحدی سینک آب کشید: همه

کنه. چند باهم نقشه کشیدن ولی مهرانه کتمان می

باری زنگ زده حال و احوال ولی دستش برای من رو 

 ه. کنشده. یه سره داره تبلیغ برادرشوهرشو می

ی متوسطی برداشت و گاز زد: تعریفی که هست گوجه

 البته. 

رحمی به طرفش پرت کرد: ای را با بیحوله دستمال

 خیلی به دلت نشسته انگار. 

خب بابا  مرجان خندید و دستمال را کنار گذاشت: خیلی

 غیرتی نشو. ارزونی خودت نخواستیم. 
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و  ی تیشرتش فرو بردموهایش را جمع کرد و در یقه

 دوبارا نگاهی به ساعت انداخت: به نظرت دیر نکردن؟!

ه پایان رسید. مرجان بلند شد تا وسایل کار ساالد ب

اضافه را جمع کند. در همان حال جواب داد: گفتی 

 مطمئنی برای شام میان؟

 کنم قرار بود بیان...دو به شک گفت: فکر می

آنا بدو بدو به سالن آمد و دستش را نشان داد: 

 جل شدم؟خوش

صبا وحشت زده هینی کشید. مرجان سراسیمه به 

قبل از انفجار صبا دخترک را مثل روز سمت او رفت تا 

اولش کند که همان لحظه آیفون زنگ خورد. صبا 

اش را برای آن دو تکان داد و حرف انگشت اشارهبی

آیفون را برداشت. در سالن را باز گذاشت و دوباره کنار 
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های کلید شده گفت: بین دندانها برگشت و از آن

 ببرش عین قبلش کن بیارش. 

اش را خورد: چشم. االن بازگشت به مرجان خنده

 کنم. اش میکارخانه

آقای بدیعی باعث شد  "یا اهلل "صدای در آسانسور و 

به پیشواز برود. آقای بدیعی و شهال خانم وارد شدند 

زین، ای که او قصد داشت در را ببندد فردقیقا لحظه

دسته گل به دست جلویش ظاهر شد. ماتش برد. 

حرف ماند. تا آنکه ل چوب، خشک شد و بیزبانش مث

آقای بدیعی گفت: صبا جان؟ دخترم؟ مهمونمونو دعوت 

 کن بیاد تو.
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که عقب ایستاد  کرد وقتیزیر پایش زمین را حس نمی

آورد تا فرزین رد شود. هر چه به مغزش فشار می

 فهمید. ها را با هم نمیاط آمدن آنارتب

 بفرمایید.  -

ی او نگاه کرد. کوچک گل در دستان دراز شدهبه سبد 

 این آمدن سه نفره قطعا معنایش خواستگاری نبود! 

گل را از او گرفت. دست راستش را جلو برد تا او را به 

سمت سالن هدایت کند. فرزین سرش را پایین 

به راه افتاد. مرجان با  انداخت و با عذرخواهی جلوتر

نگاهش بین او و  دیدن او در میان سالن خشکش زد.

های درهم صبا در گردش بود. آنا که در آغوش اخم

شهال خانم بود خودش را با ترس پایین کشید و به 

ی شلوارش سمت صبا دوید. پشت او جا خورد و پارچه

 را در مشت گرفت. 
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بدیعی  جو آنقدر سنگین و مسکوت بود که آقای

دستش را روی پایش عقب و جلو برد و به حرف آمد: 

 با جان دخترم؟ بچه رو بغل کن بیاین باهم بشینین. ص

صبا کمی با تاخیر دست آنا را گرفت و با خودش کشان 

کشان تا مبل برد. نشست و او را در آغوش گرفت. 

ی او پنهان کرد. صبا به دخترک صورتش را در سینه

اخت که سرش پایین بود و شهال خانم چشم اند

دستبندش سرگرم  خودش را با باز و بسته کردن قفل

کرده بود. همین که کمی سر چرخاند با آقای بدیعی 

ای زد چشم در چشم شد. پیرمرد لبخند دل گرم کننده

و گفت: امیدت به خدا باشه بابا جان. ایشاهلل که هر 

 چی خیره. 

ا پایین مرجان با سینی چای وارد شد. صبا سرش ر

را  اش را بیرون داد. موهای آناانداخت و نفس کالفه
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نوازش کرد و زیر گوشش گفت: برو عروسک عروس 

 خانومتو بیار به مامان جون نشون بده. 

آنا سرش را کمی عقب برد تا مادرش را ببیند. پچ پچ 

 تلسم.تنه میکرد: اون آقاهه نیگام می

موحدی  لب گزید و اخم کوچکی تحویلش داد: آقای

 دوست داره عزیزم. این چه حرفیه؟ حاال برو. مامان

 جون منتظرته. 

با همان مدل حرف زدن شیرینش که قبل از ادا کردن 

کرد گفت: پس من هر کلمه حجم زیادی هوا ذخیره می

 تونم. نیگاش نمی

 صبا لبخندش را به زور خورد و او را ول داد تا برود. 

ی میز مقابل گذاشت و مرجان سینی را با دو فنجان رو

یهو؟ چرا  کنارش نشست. آرام زمزمه کرد: چی شد

 ها؟ماستارو ریختن تو قیمه
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هایش کشید. صبا کف دستش را باال آورد و روی لب

اش را به چیز دیگری خواست کسی خندهدلش نمی

 تعبیر کند. 

آقای بدیعی فنجانش را پایین گذاشت و گفت: فرزین 

 بگی؟ خوای چیزیخان؟ شما نمی

فرزین در جایش کمی جابه جا شد و شرمزده سرش را 

به طرفین تکان داد و با لحن مظلومی گفت: اینجا 

های من نداره حاج آقا. کسی گوش برای شنیدن حرف

 خواد.شما رو واسطه کردم تا ایشاهلل ببینیم خدا چی می

آقای بدیعی لبخند زد و رو به صبا گفت: چیکار کردی با 

 انوم مهندس که اینقدر ناامیده؟!ی مردم خبچه

که آنا با عروسکی که لباس صبا خواست جواب بدهد 

عروس بر تن داشت به سمت شهال خانم رفت و آرام 

شروع به حرف زدن کرد. پیرزن اول دست او را بوسید 
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و بعد از خدا خواسته او را بغل کرد و با هم به اتاق 

 رفتند. 

 چیه؟صبا جان شما مشکلت با آقا فرزین  -

چشم از راهرو گرفت و به او نگاه کرد. برای پدر 

 گفت؟ وهرش چه باید میش

آقای بدیعی لبخند زد: بگو دخترم. ما برای وصل کردن 

 آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم!
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تفاوت نگاهی به فرزین انداخت و که نگاهش روی بی

 او بود: شاید فصل کردنش به نفع همه باشه. 
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به حرف آمد: شما یه علت بگو. یه دلیل بیار اگر فرزین 

 کنیم.من متقاعد شدم چشم، فصلش می

عصبی شد و کمی صدایش باال رفت و انگشتانش را 

بزرگتر یکی یکی برای شمارش باال آورد: دلیل از این 

ی شوهر من که شما دوست، برادر، همکار و هم پیاله

 بودی؟! 

فت: صبا جان پسر آقای بدیعی به زمین نگاه کرد و گ

من فوت شده. من چند وقت پیش هم اومدم اینجا و 

بهت گفتم که ازدواج مجدد حق توئه. تو یه زن جوونی. 

احتیاج داری به یه مرد در کنارت. دخترت احتیاج داره 

ه پدر. االن دیگه مازیار نیست. به فرزین به عنوان به ی

فرزینو به . ای مازیار نگاه نکندوستو، همکارو، هم پیاله

عنوان یه خواستگار ببین. فارغ از نسبت و منصبی که 

 داره. 
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موهایش را پشت گوشش زد و سعی کرد به خودش 

زنم، ولی اگر جای مسلط باشد: ببخشید این حرفو می

 زدین باباجان؟بود همین حرفو میمن سارا هم 

دونی های من جدا میلبخند زد: چرا خودتو از بچه

کنی اگر من از فرزین مطمئن می دخترم؟ واقعا فکر

کنی برای من یا شهال نبودم میومدم اینجا؟ فکر می

جان راحته که بیایم از تو برای یه نفر دیگه 

چه خواستگاری کنیم؟ من فقط به خوشبختی تو و اون ب

کنم ذارمو سعی میکنم که تعصباتمو کنار میفکر می

لی متحجرانه به قضیه نگاه نکنم. من این پسرو خی

شناسم. من تو چشماش، تو لرزش ساله که می

تونم ببینم. اش رو به تو رو میصداش میزان عالقه

شناختم مردی نبود که دونم اون فرزینی که من میمی

منو واسطه کنه از عروسم  ی منو بزنه کهبیاد در خونه
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خوام برای براش خواستگاری کنم. خودش میگه می

 ونم پای دلشم گیره. ددخترش پدری کنم ولی من می

ی چشم نگاهی صبا آب دهانش را قورت داد. از گوشه

به فرزین انداخت که سرش پایین بود و قطرات عرق 

پوست سرش را برق انداخته بود. از پیرمرد پرسید: 

 گید من چیکار کنم؟شما می

دستش را به سمت فرزین نشانه گرفت: میگم 

به حال  بشناسش. فارغ از شناخت خانوادگی که تا

ازش داشتی. ایندفعه که با گل و شیرینی اومد در زد 

درو به روش وا کن! بذار حرفشو بزنه. اگر باهاش 

 تفاهم داشتی بهش جواب بده. 

نیشگون  صبا پوست پشت دستش را با ناخن آن دست

ی بزرگ داره. با من این همه گرفت: ایشون دوتا بچه
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به نظر  ترسه.ی من ازش میاختالف سن داره. بچه

 شما چه وجه اشتراکی بین ماست؟

فرزین گلویش را صاف کرد: منو مازیار همسن بودیم 

ها هم رضایتشون با من. شما به من صبا جان. بچه

شم من عقب فرصت بده اگر آنا باز هم ازم ترسید چ

 کشم. می

صبا هیستریک از تنگنایی که در آن گیر کرده بود 

نداخت. مرجان دستش پایش را تکان داد و سر پایین ا

 را گرفت تا دست از نیشگون گرفتن خودش بردارد. 

 خب؟ جوابت چیه دخترم؟  -

آمد صدای چند لحظه سکوت شد. تنها صدایی که می

. صبا دلش ریز بازی کردن آنا با شهال خانم بود

خواست زیر گریه بزند. چند نفس عمیق کشید و می
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ن به گفت: به احترام شما یه فرصت برای فکر کرد

 خودم میدم. 

صدای نفس فرزین را که ناگهان رها شد همه شنیدند. 

ی طاقت فرسا باالخره آقای بدیعی از بعد از چند دقیقه

جایش بلند شد. مرجان هر چه برای شام تعارف کرد او 

با نگاهی که روی صبا ثابت مانده بود رد کرد و به 

 فرصتی دیگر موکول کرد. حال پریشان او را خوب درک

کرده بود. پس رفتن هر چه زودتر را برای راحتی او به 

 هر چیزی ترجیح داد.
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در خانه که بسته شد به عقب چرخید. ناتوان روی مبل 

یاهو کنان روی نشست و به میز شلوغ نگاه کرد. آنا ه
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پرید و اعصاب ضعیف او را بیشتر تحریک ها میمبل

جور کردن شد. حرف مشغول جمع و کرد. مرجان بیمی

دانست صبا در حال حاضر یک بادکنک پر از باد می

است که حتی از فشار ناچیز یک سوزن منفجر خواهد 

 شد. 

ها همانجا نشسته بود. مرجان آنا را خوابانده بود ساعت

های در دار انه را مرتب کرده بود. غذاها را در ظرفو خ

سته های شجا کرده بود و در یخچال گذاشته بود. ظرف

شویی بیرون آورد و شده را از ماشین ظرف

جایشان کرد. به سالن که برگشت صبا سر باال جابه

آورد و قدرشناسانه نگاهش کرد: خیلی اذیت شدی. 

 ن تو.ی کارا افتاد به گردببخشید. همه

مقابلش نشست و دستانش را زیر چانه زد: چرت و 

 پرت نگو. بهتری؟ آروم شدی؟
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بد نیست. بیشتر گیجم! هنوز باورم سر تکان داد: حالم 

نمیشه پدر و مادر مازیار اومدن برای موحدی 

 خواستگاری!

لبخند زد: اوهوم. خیلی آدمای باشخصیتی هستن. دلم 

 کرد. عریف موحدیو میبرا بابای مازیار کباب بود وقتی ت

به پشتی مبل تکیه داد و دستانش را باالی سر قالب 

 کردی؟می کرد: تو جای من بودی چیکار

موهایش را پشت سر جمع کرد و با کش دور مچش 

کردم. شروع به بستنشان کرد: قطعا منطقی نگاه می

موحدی کیس مناسبیه. اینکه صرفا چون دوست مازیار 

کردنش مناسب نیست. و این  بوده به نظرم برای رد

موضوع هم به نظرم قابل توجه هست که تو همین چند 

حامدو داشتی. این نشون میده ماه پیش قصد ازدواج با 

که تو در اصل با ازدواج بعد از مرگ شوهرت مشکلی 
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نداری. و شاید این حس نیاز رو هم حتی داشته باشی 

به که یه مرد کنارت باشه. پس به نظر من یه شانس 

 جفتتون بده و اجازه بده یه مدت با هم آشنا بشین. 

باره ی گوشش دست کشید و دومرجان خندید و به الله

ذارم وسط که تو به این به حرف آمد: من شاهرگمو می

هایی های قبلت یه حسی کچل اون ته مهمرتیکه

 داری. 

نفسش را بیرون داد و پاهایش را باالی مبل کشید: 

ازش بدم نمیاد واقعا. تا قبل ازین موضوعات مرد 

 دونم.... اما حاال نمیمحترمی به نظرم میومد

ی پخته نصیب شغال ربزهخوای خعزیزم چرا می -

بشه؟ اگر قبولش داری رد کردنش چیه؟ جون من 

شد؟ دیده بودیش چطوری داشت ذره ذره آب می
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دونستم احساساتی بشم یا من اون لحظه نمی

 بخندم.

 برایش پشت چشم نازک کرد: مسخره. 

 موحدی جونت؟با انگشت خودش را نشان داد: من یا 

تونم خودمو نمی اش گرفت: خفشو مرجان. اصالخنده

 کنارش تصور کنم. 

مرجان روی مبل دراز کشید و با لحن مخصوص 

خودش گفت: خب عزیزم کنارش تصور نکن، جاهای 

 دیگه تصور کن. باالخره پوزیشن زیاده!

توانست کنترلش کند گفت: ببند ای که نمیصبا با خنده

 دهنتو.

سقف و لوستر چسبیده به آن خیره شد: ولی  مرجان به

 ی کچلش. ایه. مخصوصا اون کلهییش خوب تیکهخدا
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ها. کنیبا همان لبخند گفت: تو خیلی داری تاییدش می

 خوای معرفیش کنم به تو؟ می

خندید: نه قربون دستت. من ترجیح میدم با همسن 

خودم بپرم. گوشیت کجاست؟ یه نگاه بنداز ببین زنگی 

 می چیزی نداری ازش!پیا

گوشی را بیرون آورد. به  دست در جیب شلوارش برد و

 "مهندس موحدی "محض باز کردن قفل صفحه نام 

 خودنمایی کرد. 

 چی شد؟ چی میگه؟ -

نگاهی به او از باالی گوشی انداخت: دوبار زنگ زده و 

 یه پیام گذاشته. 

 روی آرنجش بلند شد: بخون ببینیم چی میگه.
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زد: زنگ زدم که ازت تشکر کنم ولی خب به صفحه زل 

م این مدت جواب ندادی. ممنون که بهم این مثل تما

 فرصتو دادی. 

 مرجان پر هیجان پرسید: همین فقط؟!

 نه یه پیام دیگم هست. میگه فردا میام دنبالت.  -

مرجان در جایش نشست: اووف من میمیرم برای 

 مردای کم طاقت. 

اش دست کشید و تک پیشانیصبا با استرس روی 

ر و مادر مازیار بود یا ای کرد. یا بخاطر آمدن پدخنده

های مرجان که آنقدر ناگهانی منعطف شد و حرف

 "بینمتمی ۵ساعت  "برایش تایپ کرد
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در محوطه دور هم ایستاده بودند. باقر سرش در 

کرد. کامیار گوشی نازیال بود و چیزی با او پچ پچ می

کرد: چیه ی سیگارش را درآورده بود و غرغر میستهب

ی گوسفند دور هم میتینگ گرفتین. متفرق هعین گل

بشین مام فرو بریم تو یه سوراخی یه دود دو دود دود 

 دورو درود کنیم.

ی او فرحناز کیفش را روی دوش باال انداخت و از بسته

 دو نخ کش رفت: من سهم خودمو برداشتم. بریم.

رو به آمین گفت: بیا! به دختر جماعت که رو بدی کامیار 

 کنه.قاطر سواری میاینجوری 

ی اش تالش کرد تا صفحهآمین از پس عینک آفتابی

موبایل آیه را ببیند. دخترک با آن لبخند ژکوند تند تند 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

در حال تایپ بود. از آن روز آخری که باهم تند صحبت 

 شان کج دار و مریز شده بود. کرده بودند رابطه

 نازیال صدایش درآمد: بابا بگین کدوم جهنمی باید

 به خدا.  بریم یخ کردیم دیگه

کامیار نگاهی به آسمان ابری انداخت و گفت: بریم 

 ی امروزو مهمون آمینیم. کافه. عصرونه

باقر گوشی نازیال را به او داد و زیپ کاپشنش را باال 

کشید: پاس کاری نکنین. مهمون من. بریم فقط جان 

 جدتون. 

مین را صدا زد. همه به راه افتادند اما آیه با کمی تعلل آ

به سمت او چرخید و عینکش را روی موهایش  آمین

جوید منتظر باال برد. همانطور که آدامسش را می

 نگاهش کرد. 
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تونی برام اسنپ آیه کمی نزدیکش شد و گفت: می

بگیری؟ من فقط تپسیو دارم که اونم انگار این حوالی 

 ماشین نداره. 

التویش بیرون اش را از جیب پآمین همانطور که گوشی

 رسونمت. د گفت: کجا میری؟ من میکشیمی

تر رفت: نه میرم خودم. نزدیک با لبخند و دستپاچه

 مزاحمت نمیشم. 

آمین برنامه را باز کرد و مبدا را انتخاب کرد. برای 

اش پرسیدن مقصد به او نگاه کرد که به زور تا سرشانه

 رسید: کجارو بزنم؟می

ت: میشه ن آنکه نگاهش کند گفدستش را باال آورد بدو

 زنم. بدی بهم؟ خودم می
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گوشی را بی رغبت به سمتش گرفت و مشکوک 

نگاهش کرد. این دختر امروز یک جای کارش بدجور 

 لنگید.می

. من کمی بعد گوشی را به او پس داد و گفت: ممنون

 رسه. برم االن ماشین می

در با آن هیکل توپرش شروع به دویدن کرد. آمین آنق

جلوی دیدش گم شد. بعد دستان یخ نگاهش کرد تا از 

های پالتویش فرو کرد و سالنه اش را در جیبزده

سالنه به سمت خروجی دانشکده راه افتاد. درحالیکه 

هنوز مغزش پر بود از عالمت سوال و پرسش اینکه آیه 

با این شوق و ذوق به کجا پر زد به کافی شاپی که 

 د. ها رفته بودند رسیبچه
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ت و سیگار روشنی که او تعارفش کنار فرحناز نشس

کرد را گرفت. مشغول کام گرفتن بود که سر باقر روی 

 ی نازیال رها شد. شانه

فرحناز دستش را به سمت باقر نشانه گرفت: چته تو؟ 

 داربست الزمی؟ چرا یهو رها کردی خودتو؟

کامیار سرش را از گوشی بیرون کشید و نگاهی به آن 

 تیک و تاک دارین باهم؟ داخت و مشکوک پرسید:دو ان

ای گفت: اون ذهن شخمیتونو گائیدم بابا. باقر نچ کالفه

ی تونم رو شونهچقدر منحرفین شماها. سرمو نمی

 دوستم بذارم؟

اش نازیال دستش را چرخاند و صورت او را به شانه

 فشار داد: عزیز دلم. بخواب. بخواب.
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ره شد: خوشم نی تنگ شده به او خیکامیار با چشما

 میاد قاشق گه خوریتم به گردنت وصله. 

باقر قهقهه زد: نه داداش ریدی متاسفانه. چون من 

 خورم.کنم با دست میاتفاقا اصال از قاشق استفاده نمی

ی سیگارش را تکاند و صورتش را مچاله فرحناز گرده

 کرد: چقدر نفهمین شما پسرا. 

های قهوهید و گارسون همزمان کامیار غش غش خند

شان را روی میز گذاشت. آمین به طرح قلبی که الته

اش بود خیره شد. آیه عاشق همین گل وسط کف قهوه

 داد. ها بود که همیشه الته سفارش میو بلبل

 آمین خان؟ با ما به ازین باش که با خلق جهانی. -

مت آمین به باقر نیم نگاهی انداخت و پرسید: چته؟ با د

 اته؟کنی! عروسی ننهشکنی! مارو مهمان میمیگردو 
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ی مارو که دیگه به سالمتی ای کرد: ننهباقر تک خنده

اش جا نداره اسم گیره چون دیگه شناسنامهکسی نمی

 همسر وارد کنن!

 آبرو.فرحناز پشت چشمی برای او نازک کرد: بی

اش را روی میز سر داد و چنگال کیکش کامیار گوشی

گفتی آمین؟ چرا تو لکی؟ کشتیات غرق رداشت: نرا ب

 شده؟

 نازیال خندید: فعال که ماشینش غرق شده. 

اش خورد: بابات هاپولی کرد باقر یک قلپ از قهوه

 ماشینوها!

ی اسنپ شد. قفل گوشی را باز کرد و وارد برنامه

پوست لبش را با دندان کند و توجهی به مزخرفات 

فحه بود. زیر وز روی صها نکرد. مبدا مقصد هنبچه

اش انگشت کشید و با دقت به آدرس زوم شده بینی
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های مسکونی نگاه کرد. آیه در خیابانی که فقط خانه

 درش بود چکار داشت؟!

ی ساشا رفته بود ناگهان ذهنش جرقه زد. اگر به خانه

اش را عقب خودی عصبی شد و صندلیچه؟ بی

 جب نگاهشفرستاد. از جایش که بلند شد همه با تع

 کردند. توضیح داد: یه کاری دارم، باید برم. 

کامیار سیگاری آتش زد و صورتش را از ضد حالیه او 

 ام که نخوردی!جمع کرد: سگ تو روحت. هیچی

دستش را باال آورد و یک خداحافظی دسته جمعی از 

همه کرد و به سمت ماشین فرزین رفت که این روزها 

 در دستانش عاریه بود.

آورد و در حین رانندگی آدرس را چک را باال گوشی 

کرد. در تمام مدتی که در طول مسیر بود حتی یک بار 
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هم به این فکر نکرد که رفتنش اشتباه است و مسائل 

 کند. خصوصی آیه به او ربطی پیدا نمی

ی کذایی رسید. نگاهش را به سر تا باالخره به کوچه

ر کدام ته آن دوخت و نفهمید ممکن است دخترک د

ها باشد. موبایلش را از روی داشبورد کی از این خانهی

ی اول که جواب نداد برداشت و به او زنگ زد. دفعه

حسی مثل رخت شستن به دلش چنگ انداخت. دوباره 

ی آیه را شماره گرفت تا باالخره صدای پر از خنده

 شنید: بله؟

تخس گفت: دم در تو ماشین منتظرتم زودتر بیا. منو 

 ل نکن.معط
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آیه با صدای پایینی با عصبانیت گفت: منو تعقیب 

کردی؟ کی گفت بیای اینجا؟! مگه من هر جا میرم باید 

 از تو اجازه بگیرم؟ برو چون من با تو هیچ جا نمیام.

های اطراف نگاه حرصش گرفت و باز از شیشه به خانه

 کرد: جای تو اونجا نیست. بیا منتظرتم. 

طع کرد در انتظار طوالنی برای آیه ماس را قاز وقتی ت

عصبی و کالفه و پریشان شد. نیم ساعت گذشته بود 

جواب ماند. اما او نیامده بود. چند بار زنگ زد ولی بی

پوست لبش را جوید و در جایش جابه جا شد. کالفه 

های دستی میان موهایش فرو برد و به پنجره

امشان در ه پشت کدها نگاه کرد. فکر اینکه آیساختمان

 کرد. اش میحال چه کاری باشد عصبی

 قرار پایش را تکان داد. دستش را روی پوست کندهبی

ی لبش رساند و با دست زدن به آن سوزشش را شده
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بیشتر کرد. دوباره گوشی را برداشت و اینبار برایش با 

پنج مین دیگه پایین نباشی میام  "تهدید پیام فرستاد

 "برمآبروها میبیبین اون باال آبروتو 

یک ربع بعد باالخره آیه آمد. همین که در ماشین را باز 

کره کرد آمین طلبکار هوار کشید: کدوم گوری بودی 

 خر؟

 آیه ترسید و جا خورد. لب زد: همینجام...

درحالیکه کامل به سمت او چرخیده بود پرسید: اون 

گوشی کوفتیت کدوم قبوستونی بود که جواب 

 شعور؟دادی بینمی

صدایش لرزید و نفس هایش کش دار شد: فحش 

 نده. بی ادب!
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ات اصال مغز داری؟ ای زد: تو کلهروی فرمان ضربه

عین دختر دهاتی از پشت کوه اومده پاشدی اومدی تو 

 ی پسره که چی بشه؟خونه

آیه لب گزید و به خیابان برفی و خلوت مقابلش چشم 

 دوخت: به تو ربطی نداره.

ار یک گالن آب یخ روی سرش خالی کردند: چی انگ

 گفتی؟!

آیه از کوره در رفت و با صدایی که تنش کمی باال رفته 

بود گفت: تو فکر کردی چه خری هستی که بهم زنگ 

کنی؟ چی کارمی؟ هان؟ بابامی یا زنی تهدیدم میمی

داداشمی؟ صد نفر باید دور و بر تو باشن که کنترلت 

ای اری. با زمین و زمان تو رابطه نیکنن یه گندی باال

 اونوقت تو شدی به پای من؟!

 فکر با پشت دست کوبید در دهان او.با عصبانیت و بی
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آیه محکم با دو دست روی دهانش را گرفت و از پشت 

های درشتش ناباور به او به شیشه چسبید. مردمک

 خیره شدند. 

ی سیگارش را از روی داشبورد چنگ زد و آمین بسته

 ک نخ را با دستی لرزان الی لبش جا کرد. ی

ای اشک از چشم آیه جاری شد: تو باعث شدی قطره

فکر میکنن ضعیفم چون به  بی عرضه به نظر بیام. همه

دونن تو تو نیاز دارم که ازم محافظت کنی. ولی نمی

خودت هیچ پخی نیستی. تو فقط یه بچه پولداری که 

ه عالف خوش کل وجودت به جیب بابات بنده. تو ی

کنی. تو گذرونی که از حتی به دوتا خواهرم رحم نمی

 فقط بلدی...

از بینی و  میان حرفش رفت و همانطور که دود سیگار

 آمد پرسید: تو خودت چی هستی؟!دهانش بیرون می
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هایش باال آمدند آیه ناگهان در سکوت فرو رفت. شانه

و گردنش تو رفت. نگاه خیسش بین ته ریش آمین و 

 شمانش در گردش بود. چ

ای که اومده ی عقدهمن بگم بهت؟ تو یه دختر بچه -

ر از درو پیکر برای عقده گشایی. دوتو یه شهر بی

 اش خودشو ول داده تو بغل هر کی. چشم بابا ننه

وقفه چکیدند. آمین پک دیگری به های آیه بیاشک

ی اینارو گفتم که بهت بگم سیگار زد و اینبار گفت: همه

 جفتمون عین همیم. ما
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آیه شالش را جلو کشید و در چشمان او خیره شد: 

ین داره که تو خب؟ اینکه ما مثل همیم چه ربطی به ا

 منو تعقیب کنی؟

آمین دور لبش را پاک کرد: من تعقیبت نکردم. آدرس 

 اسنپو چک کردم. 

 شانه باال داد: فرقش چیه؟

گردد: برای چی یمتوجه شد که آیه دنبال اصل قضیه م

شناسیش؟ مطمئن تورو ی پسری که نمیاومدی خوته

ن زنه نشونیاورده بود که بهت طوطیشو که رو پایی می

 بده...

پرده میان حرفش رفت: من گول نخوردم! بی

خواستم باهاش بخوابم. خودم خواستم که االن می

 اینجام.
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 ی داغآمین از او رو گرفت. شیشه را پایین داد و پوکه

سیگار را در خیابان پرت کرد. احتیاج داشت کمی از 

هوای تازه را استنشاق کند. در ماشین سکوت برقرار 

ند گاهی ماشینی از میان خیابان یخ زده بود. هر از چ

کرد. و او هنوز در جایی میان حقیقت تلخ عبور می

 برقراری رابطه مانده بود. 

داد تا ی سمت خودش را پایین و بعد باال آیه شیشه

اش گرفته شود. موبایلش ویبره رفت. به نام خیسی

ساشا روی آن زل زد. دم آمدن گفته بود آمین با او کار 

دارد و ساشا از کوره در رفته بود. گفته بود از در  مهمی

بیرون رفتی دیگر هرگز برنگرد. گفته بود تو اولویت 

اول و آخرت آمین است. گفته بود تو هیچی از یک 

 دانی و درگیر یک دوستی خالهدوطرفه نمیی رابطه

 خرسه هستی. 
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آمین دست دراز کرد و گوشی او را گرفت. با دیدن نام 

رش آمد. قبل از اینکه آیه لب به اعتراض باز ساشا زو

 کند تماس را وصل کرد. 

الو آیه؟ برگرد. ببخشید. من نباید اون حرفارو  -

ه ی تو با آمین هر چی که هست بزدم. رابطهمی

 خودت ربط داره. 

پوزخند زد و با غیض گفت: آره به خودمون مربوطه. تو 

 زنی. هم دیگه غلط اضافه نکن که بخوای بهش زنگ ب

ی ساشا را در لیست سیاه تماس را قطع کرد و شماره

فرو کرد. گوشی آیه را در جیب شلوارش گذاشت و 

 ماشین را روشن کرد. 

روی خودش نیاورد و آیه هر چه به او نگاه کرد آمین به 

هیچ توضیحی نداد. دخترک به ناچار لب باز کرد: اینا 
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نم زنگ چی بود گفتی بهش؟ معنیه کارات چیه؟ خوبه م

 بزنم به دوست دخترای تو همچین بازی در بیارم؟ 

راهنما زد و الینش را تغییر داد. صدای موزیک را پایین 

 آورد و گفت: من در حال حاضر با هیچکی نیستم. 

یه عصبانی شد و از پشتی صندلی فاصله گرفت: االن آ

من باید بال در بیارم؟ ربطش به من چه؟! چون تو 

 منم نباید داشته باشم؟!دوست دختر نداری 

ی وسط نگاهی به دستی میان موهایش کشید و از آینه

اش های پشت سر انداخت: بیا فعال دیگه دربارهماشین

 حرف نزنیم.

راز کرد: خیلی خب. گوشیمو دستش را به سمت او د

 بده.

ابرویش را باال داد و نیم نگاهی به کف دست او 

 .اش حرف نزنیمدربارهانداخت: قرار شد دیگه 
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 بلند گفت: گوشیمو پس بده آمین. 

دو دستی فرمان را گرفت و اینبار به او نگاه کرد و 

کنم جدی گفت: یه بار دیگه بگی گوشیتو پرت می

 درست بشه.  وسط خیابون ازش گه

آیه بغ کرد. دست به سینه شد و رو به شیشه نشست. 

 زیر لب فحشش داد: احمقِ بیشعورِ کثافت.
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زدند. وسط بام شهر ایستاده بودند و جگرها را باد می

هر دو یخ کرده بیشتر به آتش ذغال نزدیک شده بودند 

 ی بادبزن را را در بازویتا کمی گرم بگیرند. آیه دسته

 او فرو کرد دادش درآمد: خلی مگه؟!
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هایش را نشانش داد: حقته حقته. تا تو باشی که دندان

 دید نکنی. دیگه منو ته

آمین دستش را در جیب کاپشنش فرو برد و از 

 ی این لحظه غرق لذت شد: چشم کاظم آقا. تجربه

ها را باال آورد تا ناخنکی بهش آیه خندید و یکی از سبخ

 زت. بزند: راضیم ا

دستش را دور کمر او برد و خودش را به بدنش 

 چسباند: شکموی کی بودی تو؟

نش انداخت. همانطور که آن ی داغ جگر را در دهاگره

داد به این سو و آن سو تا کمتر بسوزد جویده را قل می

و نجویده قورتش داد. بعد لبش را پیچ داد و مظلومانه 

 به آمین نگاه کرد. 
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زد. امشب نوبت او بود. باید همه آمین بلند قهقهه 

خوردند: بخور بابا. من تا حاال حسرت خوشیه او را می

 نداشتم حاال تو بشو اولیش. دوست دختر تپل 

ی بادبزن سیخ را سر جایش برگرداند و دوباره با دسته

به او حمله کرد: غلط کردی. منو تو فقط سوشیال 

 فرندیم. 

یگه بابا. آبکشم آمین بازویش را ماساژ داد: بسه د

خوام برم رو کردی. تو جاست فرند منی. االنم می

 مخت باهات رل بزنم. 

را باالی سرش شبیه به شاخ نگه آیه دو انگشتش 

 داشت: عر عر. 

ها را از روی آمین پوزخند زد. دیگر ادامه نداد و سیخ

ها نشستند و مشغول ذغال جمع کرد. روی یکی از میز

 خوردن شدند. 
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اهی به اطراف انداخت. روی زمین پر از برف آمین نگ

شد و کمی دورتر بود. از تمام میزها بخار بلند می

 شد. آهنگی شاد از باند پخش می

قبل اینکه برسونمت خوابگاه بریم یه لبو هم  -

 بخوریم. 

ی خاله که نیست. از دوغش سر کشید و گفت: خونه

ن. هنگ کردامشب گفتم نمیرم. زنگ زدن با مامانم هما

مسئول خوابگاه عوض شده. این یکی ازوناستا. چوب 

 کنه تو آدم اگه دو مین دیر کنه.می

ی خواستی امشب بمونی خونهاخم کرد: تو جدا می

 ساشا؟

باالخره دست از خوردن کشید: چرا فکر کردی 

 سرکاری؟
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ی سیگارش را در سرش را به طرفین تکان داد و بسته

 ری؟خوای بآورد: االن امشب کجا می

دونم. نازی هم قرار بود باقر اینا یه شانه باال داد: نمی

جا بره اونم خوابگاهو پیچوند. تو آالخون باالخونم 

 کردی خودتم یه فکری باید بکنی.

شان نگاه کرد و اشاره کرد: پاشو بریم تو به ظرف خالی

 ماشین. قندیل بستیم از سرما.

یش از حد پر در راه باقالی و لبو هم گرفتند. اما آیه ب

 خورد. برد و آخر شب میبود. گفت با خودش می

آیه نگاهی به ساعت ماشین انداخت. از یازده گذشته 

بود. دوباره برای گرفتن گوشی تقال کرد: موبایلمو بده 

 به فرحناز زنگ بزنم. 

ه داد: سر باال داد و همانطور با سرعت به راهش ادام

 ی ما.ریم خونهالزم نکرده. می
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ی شما برا چی؟ در جایش نشست: چی؟! خونه سیخ

 ی من؟!من عمرا بیام. چی فکر کردی درباره

ی تو فکر دونی که من اصوال دربارهشانه باال داد: می

 کنم.نمی
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بری خونتون. کنی منو با خودت میپس بیجا می -

 منو بذار دم یه هتل.

 د: باز که سوتی دادی! کدوم هتل دختر مجردوخندی

 کنن؟ قبول می

صاف نشست و کیفش را روی پایش جابه جا کرد: تو 

 بنده.رو میبا ایناش کاری نداشته باش. پول، دهن همه
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سر تکان داد: حاال امشبو شما مهمان هتل موحدی 

 خوره.باش. به جایی برنمی

نمیگن این ات دستش را در هوا تکان داد: خانواده

نمیگن نصفه شبی تو دختر رو از کجا برداشتی آوردی؟ 

 کنه؟ی ما چیکار میخونه

لبخند زد: اوال من به کسی حساب پس نمیدم. دوما 

ی ما یه کنه. سوما خونهکسی منو سوال و جواب نمی

رو نمیشی چون اتاق جوریه که تو اصال با کسی روبه

درحال من راهش جداست. چهارما من فقط بابام 

من کج  است که اونم راهش به اتاقحاضر خونه

 شه. در نتیجه، نگران نباش. نمی

تر با استرس گفت: همین که گفتی نگران نباش نگران

 شدم. 
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اش را نزدیک خانه که رسید ریموت را برداشت و دکمه

ها چشم زد تا درها باز شوند. آیه به حیاط باصفای آن

پارک بود. آیه فوری  دوخت. ماشین آمین در پارکینگ

ض کردین باهم؟ بابات پرسید: ماشیناتونو عو

 است؟خونه

های تاریک آمین کمی خودش را جلو کشید و به پنجره

است. ولی خوابه خیالت راحت نگاه کرد: ظاهرا خونه

 باَشه.

از ماشین پیاده شدند. آیه انگشتش را به سمت استخر 

 کنین؟ دراز کرد: اونجا شناهم می

را گرفت و دنبال خودش کشاند: نه فقط  مچ او

 اشیم توش.شمی

 با تعجب نگاهش کرد: واقعا؟
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ی باال را گرفت و عاقل اندر سفیه نگاهش ی طبقهنرده

کرد: تو چه جوری دانشگاه قبول شدی من هنوز اَن کف 

 موندم.

های فلزی چشم ای به او رفت و به پلهچشم غره

  دوخت: از تو بیشعورتر همون خودتی.

فش نگاه وارد اتاقش که شدند آیه با تعجب به اطرا

کرد. کیسه بوکس مشکی وسط اتاق با آن مبل گرد 

چرم پر باد ست بود. کاغذ دیواری طوسی با رو تختی 

و پرده. روی دیوار چندین نقاشی عجیب به چشم 

خورد که انگار همه را خود آمین کشیده بود. نور می

ی خوفناک داده زاویهمالیم زرد رنگ به همه چیز یک 

درآورد و به او که به سمت قاب بود. آمین کاپشنش را 

رفت نگاه کرد و گفت: فضولی عکس مادرش می

 موقوف.
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با پررویی قاب را از روی میز برداشت و به صورت 

مظلوم نسیم زل زد: یا منو نباید میاوردی یا حاال که 

 آوردی دیگه حرف نزن.

د و در حال درآوردن شلوارش را با شلوارک عوض کر

لباس راحتی چی آوردی با بلوزش بود که گفت: تو 

 خودت؟

قاب عکس را با احترام به جایش برگرداند: لباس 

 مناسبی همرام نیست. 

 تونی بخوابی! به پالتوی او نگاه کرد: اینجوری که نمی

پالتویش را درآورد و شالش را روی آن گذاشت و به 

 بوسه. سمت آمین گرفت: بیا. دست تو رو می

با آن دست کمد را نشان  انگشت وسطش را باال آورد و

 داد: نوکرت نیستم. جمع کن خودتو.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

به سمت کمد رفت و غر زد: عوضی... این چه هتلیه که 

 یه ذره خدمات نداره؟!

او و آن شلوار جین ذغالی که از پشت به بافت جیگری 

های پر او را محصور کرده بود نگاه کرد. به زور ران

 ری داد.لبش را گاز گرفت و افکار پلید را فرا
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جان از دیوارکوب میان تاریکی که تنها با یک نور بی

روشن شده بود پک محکمی از سیگارش کشید. از 

ر از برف. زندگی در ی اتاق خیره شد به استخر پپنجره
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ی این خانه حتما بسیار لذت بخش بود. برعکس خانه

 خودشان که آپارتمانی بود اینجا بسیار وسعت داشت.

داد. سیگار را فکر کردن به خانه هنوز به او استرس می

پشت هم پک زد و قبل اینکه به سرفه بیفتد سکوت 

اتاق ناگهان با آهنگ متالی که پخش شد شکسته شد. 

هایش از ترس باال پرید و به سمت او چرخید: هشان

 ام آب شد لعنتی!زهله

را  معطلی بالشتاش را رها کرد. آیه بیآمین پقی خنده

از روی تخت برداشت و از پشت، بر سر او که پشت 

میز کامپیوتر نشسته بود کوبید. آمین با این حرکت به 

جلو پرت شد. با چشمان نافذش به طرف آیه برگشت 

قتی او را خندان دید خیلی جدی بالشت را برداشت و و

و از جایش بلند شد. او را با دست محکم هل داد: یادت 

 کنی؟!رفت با من شوخی ن
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وقتی دخترک از پشت روی تخت افتاد آمین بالشت را 

اش روی صورت او گذاشت و خودش هم روی سینه

نشست. آیه پر از حس خفگی، وحشت زده دست و پا 

شد. آمین با بالشت آواهایی گنگ شنیده می زد. از زیر

همان نیشخندی که روی صورتش بود فشار دستانش 

ب کشید. آیه آن زیر را شل کرد و کم کم بالشت را عق

مثل پنکیک وا رفته با چشمانی گشاد تماشایش کرد. 

پوست سفید و کک و مک دارش سرخ شده بود و 

شمان شد. چاش محکم باال و پایین میی سینهقفسه

های صورتی او ای و لبهای قهوهآمین بین مردمک

گشت زد. هر از گاهی هم با شیطنت روی دو گردی 

از قسمت یقه بیرون افتاده بودند  های او که کمیسینه

های سنگین و نشست. دود گل و تاریکی هوا و نفسمی

دار آیه همه و همه دست به دست هم دادند تا او کش

خم شد. فاصله را ذره ذره کم کرد. را برانگیخته کنند. 
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های داغ او را لمس کردند هایش پوست لبوقتی لب

ش نبود. امان قلبش دست خودمکث کرد. کوبش بی

های قبل های آدمجنس این بوسه انگار با تمام بوسه

هایش را بست و لب او را در دهان فرق داشت. پلک

کشید. این بوسه بکر بود انگار. شاید طعم بهشت 

 داد. می

انگشتانش الی موهای چرخیدند و سرش را باال بردند. 

های ی گرد او نگاه کرد و هرم گرم نفسبه چانه

خواستی با اون در صورت او رها کرد: می نامنظمش را

 خوابی که چی بشه؟خایه بیی بیپسره

آب دهانش را طوری قورت داد که استخوان گلویش 

ل خودش کشید. مسخ تکان خورد و نگاه آمین را دنبا

 خواستم حسشو تجربه کنم.شده جواب داد: فقط می
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اش را روی فرو رفتگی گردنش طاقت نیاورد و بوسه

دونی بعضی از و همانجا زمزمه کرد: می کاشت

 ها عواقب خوبی برات ندارن؟تجربه

اش قدرت بال به سقف چشم دوخت به حس ناشناخته

ام بهترین خواد از فرصتو پر زدن داد: دلم می

 رو کنم.استفاده

سرش را باال آورد و انگشتانش را روی موهای او به 

 حرکت در آورد: به چه بهایی؟

خیره شد. از این مردمک به آن مردمک  در چشمان او

هایش توقف کرد: من عادت دارم رفت و بعد روی لب

خواد بیشتر از قیمتش خرج برای هر چی که دلم می

 کنم.

های او کشید: اش را روی لباشارهآمین انگشت 

 اش کنی؟!خوای با من تجربهمی
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یک لحظه به موقعیت پیش آمده شک کرد. او 

وانست آن دختری باشد که در لیست خوش تنمی

های آمین جایی داشته باشد. پس این لحظه آمدن

توانست یک دام باشد. یک چالش برای خراب می

و او را عقب فرستاد شدن خودش. به خودش آمد 

 سریع در جایش نشست: با من از این بازیا نکن.

آمین یک تای ابرویش را باال داد. اصال انتظار این پس 

اش کشید و سعی کرد ن را نداَشت. دستی به چانهزد

 تفاوت نشان دهد: فیلم ببینیم؟خودش را بی
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آیه زانوهایش را در شکمش جمع کرد. نگاهی به 

ت و گفت: خیلی دیره. من صبح یه ساعت گوشی انداخ

 خوام خواب بمونم.کالس عمومی دارم. نمی

رد: آمین پوزخند زد و با چشمانی تنگ شده به او نگاه ک

 ترسی؟خر خواب شدی یا از من می

چشم غره رفت و با اعتماد به نفس جواب داد: تو مگه 

 ترسم داری؟

توجه به او بلند شد و لپ تاپ را آورد. یکی از آمین بی

هایی که ندیده بود را گذاشت تا باهم ببینند. وقتی فیلم

کنار آیه به تاج تخت تکیه داد آیه ناخوداگاه خودش را 

ر کشید. نه اینکه از آمین بهراسد در واقع کمی کنا

 اش بود. نگران خودش و امیال تازه بیدار شده

ای که میانشان ایجاد شد نگاه جب به فاصلهآمین با تع

کرد. سرش را کمی تکان داد و فیلم را پخش کرد. آیه 
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که جو را سنگین دید پرسید: کارکترای اصلی فیلمو کیا 

 کنن؟بازی می

تاپ را روی پایش تنظیم اهش کند لپبدون آنکه نگ

ی بازیگرای کرد و دست به سینه شد: االن مثال تو همه

 پرسی؟شناسی که مییهالیوودو م

ی ساقش فرو کرد. آیه دستانش را الی ران و ماهیچه

کمی به تصویر فیلم چشم دوخت و بعد پرسید: من رو 

 تخت بخوابم تو رو زمین؟ 

چون ثواب کردم باید  باز هم نگاهش نکرد: کی گفته

 کبابم بشم؟

آیه به زمین نگاهی انداخت و غر زد: این چه هتلیه که 

 رو زمین بخوابه؟!مهمانش باید 

روی ریشش را خاراند: مهمانی که اوسکول باشه آره 

باید رو زمین بخوابه. ولی اگر مخش کار کنه روی 
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کنه که تا صبح تخت به این بزرگی یه تیکه جا پیدا می

 خوابه. روش ب

دیگر بحثی بینشان شکل نگرفت. آیه همانطور که از 

فیلم رفته خورد در بحر باقالی خودش و لبوی آمین می

تاپ را پایین بود که موضوعی ترسناک داشت. آمین لپ

گذاشت و سیگاری آتش زد. وقتی که دید آیه حواسش 

تماما به فیلم است کنار پوست آیه فندک را در یک 

اش جیغ آیه را درآورد شوخی خرکی لحظه روشن کرد.

 و او را در جایش پراند.

کیلوت  خندید گفت: یه دو سهآمین همانطور که می

 همین االن ریختا!
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ی تخت تکیه داده بود و سیگارش را دود به پایه

کرد. آیه هنوز به سقف خیره بود. ضربان قلبش هنوز می

ر اکسی توسین اش برنگشته بود. آنقدروی ریتم اصلی

در خونش ترشح شده بود که گیجش کرده بود. 

از  ای اشکدستش هنوز دور ملحفه مشت بود و قطره

یک طرف چشمش چکیده بود و البه الی موهای 

اش گم شده بود. با احساسات متانقضش دست شقیقه

کرد. هم پشیمان بود و هم نبود. هم و پنجه نرم می

د. هم عذاب کرکرد و هم نمیاحساس سبکی می

وجدان داشت و هم نداشت. آینده مثل یک تصویر 

بود.  ی پر ابهام جلوی چشمانش نقش بستهبرفک زده

خواست به بعدش فکر کند. به فهمیدن نمی

اش، به حالل شدن خونش، به ازدواج سنتی و خانواده

هزار چیز دیگر که تابویشان را یک شبه بر باد داده 

 بود.
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پایش لباس زیر او را به  آمین در همان حالت با

 خوری.سمتش پرت کرد: بپوش لباستو سرما می

عیت نابسمان دور و آیه آرام در جایش نشست و به وض

 برش نگاه کرد. 

 زنی؟ تفال می -

حرف در جایش نشست و در مقابل چشمان آیه بی

هایش را پوشید. آمین لبخند روی گستاخ او لباس

ی خاموش کرد صورتش نشست. سیگار را در جاسیگار

و به سمت او چهاردست و پا رفت و اجازه نداد کامل 

ی عقلش را کرکره خودش را بپوشاند. آیه که انگار تازه

باال داده بود خجالت زده و شرمگین خودش را با دست 

پوشاند و سعی کرد او را پس بزند. آمین سماجت به 

 خرج داد و او را دوباره به طرف خودش کشاند. 
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موهای آویزان روی پشتش خزید و دستش الی 

صورتش را کنار گوش او فرو کرد. آرام پچ پچ کرد: 

 پشیمونی.دیگه دیر شده برای 

هایش را آیه سرش از هرم گرم نفس او کج شد. پلک

های خلسه آور روی هم گذاشت و خودش را در نوازش

 او ول داد. 

هایش معاشقه نداشت. آمین هیچ وقت بعد از رابطه

ی شود صحنهود بعد از اینکه کارش تمام میعادتش ب

جرم را ترک کند. اما ماجرای آیه انگار فرق داشت. 

دخترک یک جور عجیبی به جانش چسبیده بود. انگار 

آنقدر گوارا و دلچسب بود که برای اولین بار فاصله 

 خواست.گرفتن را نمی
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آیه کورمال کورمال روی پاتختی دست کشید و 

کرد. به ساعت که از ده گذشته بود  موبایلش را پیدا

پاسخ های بیی تماسنگاهی انداخت و تازه متوجه

د. یک تماس هم از خوابگاه داشت ی مادرش شمانده

ها به استرسش دامن زدند. فوری روی ی اینو همه

تخت نشست و تازه آمین را ساعدش روی پیشانی بود 

 و زانوهایش تا شده در هوا. 

 گه و کلفت شده بود گفت: چی شده؟با صدایی که دو ر

مامانم چند بار زنگ زده. از خوابگامم زنگ زدن.  -

 ده.فکر کنم گندش دروم

هایش را باز ساعدش را کمی باال داد و بزور الی پلک

کرد و نگاهش کرد: االن فکر کردی زمین و آسمون 

 همه خبردارن که تو دیشب چیکار کردی؟! 
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ند: نگام نکن دست آمین را روی چشمانش برگردا

 خوام لباس بپوشم.می

ی دیدنیارو دیدم. دیگه چیز قابل آمین پشت کرد: همه

 توجهی نمونده.

هایش را پوشید و به عقب چرخید: یه تند تند لباسآ

 کنم که تو دوست پسرم نیستی.خدارو شکر می

آمین فوری در جایش نیم خیز شد و به او که شلوار 

د نگاه کرد: نکنه فکر کشیجینش را به سختی باال می

خوابی کردی هنوز اون شلغم دوست پسرته؟! با من می

است؟ آفرین داره  اون وقت دوست پسرت یکی دیگه

 این طرز فکر. تبریک میگم بهت خانوم اروپایی.

 به لحظه این از من  پالتویش را به تن زد و کالفه گفت

 . داری خود جای که تو نیستم خری هیچ با دیگه بعد
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جایش نشست و انگشتانش را الی موهایش فرو  در

کشید. از زد و با پا پیش میبرد. آیه را با دست پس می

چشم نگاهش کرد و گفت: حاال چرا اینقدر عجله  باالی

 داری؟ ساعت کالست که گذشت. 

شالش را روی موهابش گذاشت و دوباره نشست تا 

ه هایش را بپوشد: برم ببینم این مسئول خوابگاجوراب

 چه گندی زده که بتونم جمعش کنم.

ی تخت کشاند: وایستا با رخوت خودش را به سمت لبه

 رسونمت.یلباس بپوشم خودم م
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هایش آویزان بود. ترس، شک و دو دلی گریبان شانه

گیرش شده بود. همه چیز به طرز عمیقی ترسناک بود. 

 سرش را که باال گرفت جمعیت اندک مقابلش همه سر

به زیر داشتند. انگار همگی با غم عجین شده بودند که 

هیچکس شاد نبود. ضربان قلبش مثل یک نبض پر 

ای سه باره کوبید وقتی جملهدر تمام بدنش میقدرت 

 تکرار شد: عروس خانوم وکیلم؟

بغضش را قورت داد. شوخی که نبود، داشت وارد یک 

شد. اگر یک ساعت برنارد داشت زندگی جدید می

گذاشت. کرد و پا به فرار میتما زمان را متوقف میح

اش کمی خم شد و انگشت پونه از روی صندلی

ا در پهلوی او فرو کرد. صبا نیم نگاهی به اش راشاره

مادر دلواپسش انداخت. آب دهانش را قورت داد و با 

 ی مازیار و نسیم بله.صدایی لرزان جواب داد: با اجازه
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را بیرون داد و صبا آقای  اشفرزین نفس حبس شده

بدیعی را دید که یواشکی انگشتش را به کنار چشمش 

ر تاب دیدن نداشت که کشید. شهال خانم هم انگامی

نیامده بود و همسرش را در همچین جایی تنها 

 فرستاده بود.

اش کشید و با مهرانه دستمال را به نوک قرمز بینی

بودن سینی حلقه نزدیکشان شد. فرخ برای خالی ن

اش چند عکس عریضه هر چند دقیقه یک بار با گوشی

حوصله سیگار و فندکش را انداخت. مهدی بیمی

ت و بیرون رفت. مرجان در جایش جابه جا شد و برداش

سرش را پایین انداخت تا نگاهش با افرا که بدون 

 همسرش آمده بود تالقی نکند.

فرزین حلقه را برداشت و به سمت او متمایل شد. 

ستش را به سمت او دراز کرد تا انگشتر را در د
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انگشتش بگذارد. صبا دستش را درحالی باال آورد که 

لرزید. نگاهش به آنا رگ خشک پاییزی میمثل یک ب

افتاد که روی پای فرزین نشسته بود و با هیجان منتظر 

نشستن حلقه در انگشت مادرش بود. آنقدر روزها تند 

نفهمید کی دخترکش با  پشت هم رد شده بودند که او

 او این همه صمیمی شد! 

ی فرزین در هنگام گرفتن دست او محکم دست مردانه

کرد به ود، درست عکس او. صبا سعی میو ثابت ب

آرامش برسد ولی انگار مثل شن و ماسه این حس از 

ریخت. از احساس البه الی انگشتانش به بیرون می

اس انگشتان او روی پوست لختش کامال احس

خاموشی گرفته بود. پوستش دون دون شد. تپش 

قلبش تندتر شده بود. لمسش سبک بود و ناراحت 

ولی با این وجود او را وحشت زده کرده بود. کننده نبود. 

دار ی نگینی رینگ پشت حلقهی سادهوقتی آن حلقه
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در سرش  "ازدواج مجدد "یخودش نشست کلمه

 تکرار شد.

هایی بلند شد و تبریک رمق حضارصدای کف زدن بی

 شد. که به سمتشان پرتاب می

ن هر دو به احترام مهمانان از جایشان بلند شدند. آمی

جلو آمد و بعد از گفتن تبریک کوتاهی به صبا به سمت 

پدرش چرخید و زیر گوشش پچ زد: هر کاری دلت 

خواد با نوعروست بکن فقط یادت نره که من تو می

یا خواهر تازه بخوام. پس سنی نیستم که یه برادر 

 حواست باشه ارث خور زیاد نکنی.

ا فرزین با صورتی گر گرفته و پیشانی عرق کرده ب

تعجب عقب رفت و به او نگاه کرد و لب زد: پدر سگ 

 حیا.بی
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آمین خندید و اینبار آرام گفت: شب خونه نمیام که 

 سرخر نداشته باشی. 

به صبا گفت:  قبل اینکه فرزین اعتراض کند با خنده رو

بازم تبریک عروس خانوم. من رفتم. هوای بابای مارو 

یه تار موی اش نکن فقط داشته باش. نگاه به کله

 سفید توش نیست واس خودش سنی داره.

ی دست انداختن آمین شد لبخند زد و صبا که متوجه

سر تکان داد: چشم. ولی از قدیم گفتن دود از کنده 

 بلند میشه.

ی پدرش آمین باال رفت و روی شانهیک تای ابروی 

 زد: انتخاب به این میگن دست مریزاد!
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ی آمین چشم صبا لبخندش محو شد وقتی به راه رفته

دوخت. کارش به کجا رسیده بود که حاال باید هوای 

داشت؟ اصال ربط فرزین به او کسی مثل فرزین را می

اشت او را از چه بود؟ عواقب این ازدواج از همین حاال د

ی بعد فکر ترسید حتی به پنج دقیقهآورد. میپا در می

 کند. 

یجان جیغ کشید و دور مرجان چرخید. صبا به آنا پر ه

او خیره شد. شاید منت گذاشتن بر سر دخترش زیادی 

گفت که بخاطر او تن به این ازدواج داده بود اگر می

 است ولی مطمئن بود که بخش اعظم این جواب مثبت

 بخاطر او بوده است. 

پونه بازوی صبا را گرفت و کمی او را عقب داد تا 

تر ببیند. خودشیرینی کرد و گفت: یه چند فرزین را به

 تا عکس بگیریم بعد راه بیفتیم؟
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فرزین در آن کت و شلوار مشکی بسیار برازنده به نظر 

آمد. با همان لبخند کمرنگی که به صورتش چسبیده می

کرد ای به صبا که نگاهش نمیاه خریدارانهبود انگار، نگ

 انداخت و گفت: بله حتما.

رزانش جسارت داد و آن را پشت صبا و بعد به دست ل

قرار داد. صبا تکان محسوسی خورد و کمی فاصله 

گرفت. دست فرزین در هوا جمع شد و صبا شال عقب 

اش را به جایش برگرداند. به این فکر کرد که رفته

مردان دور و برش احساس راحتی  چطور با تمام

رسد این همه کند اما درست وقتی که به فرزین میمی

 شود!فتاب و مهتاب ندیده و با حجب و حیا میآ

فرخ برای گرفتن عکس جلو آمد ولی قبل اینکه همه 

جمع شوند آقای بدیعی نزدیکشان شد. لبخند محزونی 

زد و دست فرزین را در دستش گرفت و همانطور که 
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داد گفت: مواظب نوه و عروسم باش. به تو کانش میت

 سپردمشون. 

داخت و شرمنده گفت: چشم. فرزین سرش را پایین ان

 کنم. مثل چشمام ازشون مراقبت می

به سمت صبا که چرخید دخترک تاب نیاورد. خودش را 

اش چند قطره در آغوش او فرو کرد و بغض فرو خورده

د. آقای بدیعی ی پیرمرد چکیاشک شد و در شانه

ی او را بوسید و روی سرش دست کشید پیشانی گونه

ظب خودتو دخترت باش. مازیار و به عقب راندش: موا

. قرارم نیست هیچ وقت برگرده. حواستو دیگه رفته

 جمع زندگی جدیدت بکن. 

کتش و یک پاکتِ سکه به دست دست کرد در جیب 

یشاهلل صبا داد: اینم چشم روشنی از طرف من شهال. ا

 که خوشبخت بشی.
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به فرزین دست داد و از مجلس کوچکشان بیرون 

اش که را میان مشت عرق کردهرفت. صبا پاکت س

فشرد. احساس شرم عجیبی داشت از حضور پدر 

مازیار. حاال که او رفت انگار اکسیژن راحت تر وارد 

 شد.هایش میریه

ساجده بلند گفت: صباجون چقدر دور ایستادی از 

 ها!؟ مثال عکس عروسیتونهپسرم

گلنوش لب گزید. بازوی مادرش را فشار داد و دم 

تونی هیچی نگی مامان؟ این دیگه د: میگوشش پچ ز

 نسیم نیست یهو جوابتو میده بد میشه برات.

ساجده ابرو در هم کرد و همانطور که به گلنوش نگاه 

کرد به یاد آورد شب بله برون را که با هیجان گفته می

کنم با سمساری بیاد صباجون من هماهنگ می "بود
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ی ه سلیقهتمام اسباب و اثاثیه رو جمع کنه. شما ب

 "رو نو کنی.خودت هر چی دوست داری بخری خونه

 "انتظار نداشت صبا آنقدر جدی نگاهش کند و بگوید

ممنون که به فکر من هستین ولی وسایل اون خونه به 

جونو قبول  ی نسیمقدر کافی نو هست. من سلیقه

ای به خاطرات خوام خدشهدارم. به غیر از اون نمی

  "ها وارد کنم!بچه

نگار با یادآوری آن خاطره دوباره یک سطل آب یخ ا

روی سرش خالی شد. سر که چرخاند صبا را دید که 

ی فرزین جانی روی لبش است و به سینهلبخند بی

وس های ریز عرتکیه داده. دسته گلش را که پر از گل

کرد. اینبار بود را باال آورده بود و به دوربین نگاه می

حواسش نه به مهمانان بود  پسرش را زیر نظر گرفت.

نه به لنز دوربین. نگاهش دوخته شده بود به صبا. دلش 
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هایش همیشه در اولویت آرام گرفت. خوشبختی بچه

ی بود. چقدر باال و پایین پریدند تا امروز صبا به سینه

اق شود و این لبخند سهم صورت پسرش او سنج

 بشود...
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دای کوبش ضربان صبا به فرزین چسبیده بود. ص

کرد. حد تنش را حس میشنید گرمای بیقلبش را می

کرد تا سخت بود این نزدیکی ولی باید تحمل می

تبدیل به عادت شود. دلش نیامد روی ساجده را میان 

ب به فرزین چسبید جمع زمین بگذارد. وقتی از عق

 دورش  حس کرد که او یک لحظه قالب تهی کرد.

فتن عکس جمع شده بودند و گر برای همه. شد شلوغ
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شدند. این میان فقط او و فرزین به جا میمدام جا

بودند که در همان حالت انگارتبدیل به مجسمه شده 

دانست بعد اینکه عکس گرفتنشان تمام بودند. نمی

 چرخد و در چشمان او نگاه کند. شد چطور به عقب ب

خواین مهرانه باالخره صدایش در آمد: شما دوتا نمی

 یه تکون بخورین؟ یا این ژستو خیلی دوست دارین؟

صبا خندید و از فرزین جدا شد. مرجان آنا را در آغوش 

مهدی گذاشت: بگیرش بذار من با دوستم یه عکس 

 بگیرم. 

دور او قالب  آنا تا در آغوش مهدی رفت پاهایش را

کرد و دور گردنش را سفت بغل کرد: من تیلی تولو 

 توست تالم. 

ی فرخ زد و گفت: اونارو ول کن بیا از شانهمهدی به 

 منو عشقم عکس بگیر. 
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مرجان کنار گوش صبا پچ زد: طرف بدجور تو کفته 

 صبا. امشبه رو یه جور در رو که بزنه دیگه پا نمیشی. 

اش دستش را کنار لبش ادهتوجه به شال افتصبا بی

نگه داشت و زمزمه کرد: خفشو عوضیه آشغال من 

 لم نیس تو هم هی منو انگولک کن. خودم دل تو د

دوباره به گوشش نزدیک شد: انگولکو که اون قراره 

 بکنه عشقم.

ای با آرنج اش را بخورد. سقلمهصبا لب گزید تا خنده

فت: این ها شد و گبه پهلوی او زد. فرخ به سمت آن

 ها. عکاس مفت گیر آوردن. یک، دو. آخرین عکسه

دست فرزین با پررویی قبل سه روی کمر صبا نشست 

 و عکس آخر هم گرفته شد. 

ه رفتند. مرجان به همراهایشان میهمه به طرف ماشین

آنا سوار ماشین مهدی شدند. صبا همانطور که 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

گذاشت گفت: مهدی موهایش را پشت گوشش می

 ا. آروم بری

مهدی دستش را روی چشمش گذاشت: اطاعت 

 عروس خانوم.

ی سمت او سرش را به داخل همانطور که از شیشه

 اش کرد: نگو بدم میاد. ای حوالهبرد چشم غرهمی

به او نگاه کرد: چته  مرجان از صندلی عقب با تعجب

 بینیمت دیگه.عین غاز سرتو کردی تو؟ تو رستوران می

مرجان داد: بیا اینو بگیر یادم  صبا گوشی خودش را به

 رفت تبلتشو بیارم.

خواد چیکار مهدی اینجا هست مرجان خندید: تبلت می

 کنه دیگه.سرگرمش می

مهدی سرش را به سمت او به طرف عقب چرخاند: تو 

 ذغال اخته؟ چی میگی
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قبل اینکه مرجان افسار پاره کند صبا را به بیرون هل 

ره چراغ میده االن باز داد: تو هم بیا برو شوهرت دا

. ماشین چهارتا مارو بخاطر آش نخورده جیز میده

 اتو بکنی تو؟پنجره داره تو عهد باید از این کله
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ا باز کرد صبا به سمت ماشین فرزین راه افتاد. در جلو ر

روی صندلی نشست. فرزین جفت راهنما زد و همانطور 

التو بذار سرت شد آرام گفت: شکه از پارک خارج می

 لطفا. 

ایش رها کرد و شال را به دسته گل را روی شلوار پارچه

ی کنارش حرف از شیشهاش برگرداند. بیجای اصلی

 به خیابان در عصر یک روز تابستانی چشم دوخت. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

نیم نگاهی به طرفش انداخت. هنوز درون صبا فرزین 

هایش او ترسید حساسیترا خوب کشف نکرده بود. می

آزرده کند. با آنکه یکبار برای هم حد تعیین کردند اما را 

 اش بر روی آب بنا بود. او انگار هنوز خانه

دوست داشتن اگر دوست  "یکبار به صبا گفته بود

 داشتن باشه،

خوام هیچوقت، ببین من نمیبرمیگردی بهش میگی 

سرِ هیچ تصمیمی، قید دلت و دلخواهتو بزنی بخاطر 

نی باشم که محدودت میکنه و سد خوام اومن. من نمی

 شه بین تو و رویاهات، تو و باورات.می

خوام اونی باشم که هرجا گیر کردی روم من می

حساب کنی. هرجا کمک خواستی بدونی هستم. هرجا 

هات خواستی بدونی هستم. هسنگ صبور واسه غص

 هرجا تنها بودی بدونی هستم که از تنهایی درت بیارم.
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دوست داشتن باشه آدم وامیسته  دوست داشتن اگر

کنارش و میگه برو راه رویاهاتو من کنارتم. کسی که 

واقعا یکیو دوست داره هیچوقت وانمیسته مقابلش بگه 

هام جز من و آغوشم مقصد نداشته باش. جز دلخواسته

به چیزی نرس. آدم عاشق خودخواه نمیشه! دوست 

اون کنی که داشتن واقعی اگر باشه تو هر کاری می

خوای! خواد، نه اونی که تو میهمونی باشه که می

حاالم من دوست دارم. همینقدر واقعی؛ ولی چندتا چیز 

کنم، من خط قرمزمه. من کار کردنتو محدود نمی

کنم مگر وششتو محدود نمی، پکنمتفریحتو محدود نمی

کنه. داره از ای وارد میتا زمانیکه حس کنم داره لطمه

نها چیزی که در تو گاهی من حس کردم گذره. تحد می

زیاده روی محسوب میشه طرز لباس پوشیدنت بوده. 

روسری من تو جمع خانوادگیو دوستانه مشکلی با بی

ر چرا. بودن تو ندارم ولی تو کوچه و خیابونو محیط کا
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شاید به نظرت من آدم متحجری بیام ولی متاسفانه 

دارم. دلم های باز و تنگ مشکل من به شدت با لباس

ای به این موضوع کنم ولی هیچ خواست اشارهنمی

تونم بپذریم که تو بدون لباس زیر تو جمع وقت نمی

  "ظاهر بشی...

شد خورد. در آن روز صبا را با یک من عسل هم نمی

خداروشکر که تنها مشکلم  "طعنه زده بود که آخر هم

پوششم هست و خوب شد که فقط با پوششم مشکل 

 "داری!

 را آنارو نیاوردی تو ماشین خودمون؟چ -

هایش به راه افتاد: دردی شبیه به نبض زدن در شقیقه

 تره.با مهدی راحت

اش گل کرد: چرا اونوقت؟ برای چهار تا باز حسودی

 اون تبعییض قائل میشه؟خال مو بین منو 
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صبا نگاهی به او انداخت و پوزخند زد: تو قبال هیچ 

کردی. وقتی مازیار نمی تالشی برای نزدیکی به آنا

 ی ما بود.فوت کرد مهدی تقریبا اکثر روزها خونه
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سر تکان داد و تایید کرد: اونقدر که صدای 

 هارو هم درآورد.همسایه

را دوباره در دست گرفت: صبا عصبی دسته گل 

 کنی؟منظورت چیه؟! چیو داری به چی وصل می

ید و به خودش آمد. دستی روی پوست سرش کش

خودی حساس شدم به بحث را جمع کرد: ببخشید. بی

 این موضوع. 
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انگشتش را باال برد و اولتیماتوم داد: حساس نشو. من 

به هیچ کس اجازه نمیدم که بهم تهمت بزنه. هیچ 

 کس. 

فرزین کالفه از بحث مخربی که به راه افتاده بود گفت: 

 ی؟ اعزیزم من چه تهمتی زدم؟ چرا اینقدر بهم ریخته

ام؟ این صبا حق به جانب جواب داد: چرا بهم ریخته

سواله؟ وسط هزار و یک حس و فشار و تنش قرار 

دارم اونوقت تو بهم انگ یه آدم مریضو یادآوری 

برات روشن کنم تا دیگه سو کنی. بذار همین االن می

تفاهمی پیش نیاد. مهدی برای من همون افراست. و 

رادری کامال دو مطمئنم که این حس خواهر و ب

 اس. طرفه
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کنار خیابان ماشین را پارک کرد. به دنده چشم دوخت 

خوام صباجان. نباید حرفو تو و گفت: معذرت می

 کشوندم. همچین روزی به اینجا می

مشغول درختان سرسبز کرد: اتفاقا  صبا نگاهش را

که تا  ی اینهزدن این حرف تو همچین شرایطی نشونه

 ...کردهداشته ذهنتو اذیت میچه حد این موضوع 

اش را دراز کرد و جنبهمیان حرفش رفت. دست بی

کنم ازت. دست او را گرفت: عزیزم؟ لطفا! خواهش می

 اب نشه. ی امروزمون خرمنو ببخش و اجازه بده خاطره

صبا معذب به دستش حرکتی داد تا خودش را از 

تر دست او را گرفت: مخمصه برهاند ولی فرزین سفت

منو تو قبول کردیم که با وجود تمام مشکالتو و 

بره های بینمون باهم ازدواج کنیم. قطعا زمان میتفاوت

تا کامال به خلقو خوی هم عادت کنیم. من انتظار ندارم 
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کنم تو همچنان مصرانه روی واهی میوقتی ازت عذرخ

کنم . یا هر بار که لمست میموضع خودت بمونی

کنم من پامو از گلیمم درازتر نمیبخوای ازم فرار کنی. 

کنم تو هم ابتدایی ترین چیزهارو ولی خواهش می

 رعایت کن. 

وقتی فرزین دست او را رها کرد و دوباره ماشین را به 

به دستان بزرگ او که دور راه انداخت نگاهش چسبید 

فرمان را چسبیده بودند. ذهنش دوباره فلش بک زد به 

برای اولین قرار مقابل هم  چند ماه پیش. آن زمانی که

 در کافه رستوران نشستند. 

آن روز هم مثل امروز حس بدی را در بند بند وجودش 

ترین آدم به فرزین ربطکرد. خودش را بیدریافت می

ی وارد رستوران شدند الم تا کام حرف دید. از وقتمی
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نزده بود. بخت النصر نشسته بود و نگاهش را به 

  کرد.اطراف جلب می

فرزین اما با لبخند، سر به زیر انداخته بود و صبوری 

کرد تا یخ او بشکند. بعد از سفارش چای و نبات و می

خوای آمدنش بر سر میز فرزین پرسیده بود: نمی

 زنی؟ سوالی بپرسی؟چیزی بگی؟ حرفی ب

صبا چوب نبات دارچینی را گرفت و میان فنجانش 

نگاه کند. خواست که به او چرخاند. حتی دلش نمی

همانطور که عطر چای با بوی دارچین مخلوط شده بود 

نشست جواب داد: من برای حرف اش میو در بینی

های زدن نیومدم. اومدم به احترام آقای بدیعی حرف

 شمارو بشنوم.
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فرزین فنجانش را به سمت خودش کشید و با حفظ 

همان لبخند گفت: پس اومدی که رفع تکلیف کنی. 

خورد و جواب منفی بعدشم بریو بگی بدرد من نمی

 بدی. 

سرش را باال آورد و دید باالخره نگاه صبا معطوفش 

شده. اینبار خودش از نگاه کردن پرهیز کرد. دستش را 

جان چسباند و گفت: سنو سالت که به دور بدن داغ فن

یه جایی برسه، دیگه رنگ و لعاب و هیکل و شکل و 

ت. چال روی گونه و خال کنار شمایل برات مهم نیس

ترین ظاهر ارزش میشه. اگر بخوری به ایده آللب بی

اما بلد نباشه کی و کجا مغرور باشه و کجا تمام 

های خمغرورش رو زیر پاش بذاره یا با کدوم حرفش ا

ات پیشونیتو باز کنه، کجا چه رفتاری کنه که ذوق زده
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لیاقتی باشه قطعا کنه، بلد نباشه در آینده پدر یا مادر با 

 گیره.چشمتو نمی

نیم نگاهی به او انداخت و که در کمال آرامش از 

رسی که به تجربه خورد: به جایی میچایش می

ق و فارغ از هر ظاهری، آدمهای خوش اخال»فهمی می

 «خوش قلب، همیشه زیباترینند

ی بزرگ مجبورم که مراقب من با وجود دوتا بچه

 شم.ها و معیارام باالویت

ای فکر من وقتی تورو انتخاب کردم به یه عمر زندگی

کردم که قراره باهم برای همیشه فصلهاشو پا به پای 

ات کرده نه هم ورق بزنیم. اون چیزی که منو شیفته

پول و تحصیالتت. من تو رو دقیقا برای  سن و سالته نه

بینم کم خود واقعیت دوست دارم. من ازینکه می

های برم. مطمئنم بچهجویی لذت مینمیاریو چقدر جنگ
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تونن چیزای بیشتری یاد بگیرن. تو من هم کنار تو می

هیچ وقت یه آدم منفعل نبودی که بشینی چشم بدوزی 

ه مسیر ساختیو به دست بقیه. تو همیشه خودت بودی ک

اون مسیرو تا ته رفتی. تو برای خیلی قابل احترامی 

کنم اگر بتونم دونی. من افتخار میخودت هم اینو می

همچین زنی رو کنار خودم داشته باشم. اگر تو به من 

کنم ی این همراهیو بدی من برات هر کاری میاجازه

 صبا!

مک و دقیقا همان لحظه بود که چیزی میان قلب صبا نر

نرمک وا رفت و آب شد. تا به حال هیچ کس حتی 

 مازیار هم این همه تعریف را یکجا از او نکرده بود. نه

ها احتیاج داشته باشد نه! اینکه اینکه به این تعریف

هایش به چشم کسی آمده بود که او هم کارها و تالش

های قبولش داشت برایش حس خوشایندی بود. حرف

های ها و برتریشد. خوبیمرجان در گوشش تکرار 
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فرزین نسبت به مردان اطرافش. باز به او نگاه کرد. 

دن بود اما او صدایش را فرزین همچنان درحال حرف ز

شنید. حواسش به دستان بزرگش بود که عجیب نمی

توانست از این به دستان پدرش شباهت داشتند. می

 فاصله هم طعم حمایتشان را بچشد...

ی مهمانانشان یز نشست و به خندهکنار فرزین پشت م

شد آنا را وادار نگاه کرد. موسیقی شادی که پخش می

ط سالن برود و برقصد. مهدی هم کرده بود که به وس

داد. صبا به پونه و ساجده راه شادباش به او میراه و بی

خان نگاه کرد که گرم حرف بودند. گلنوش کنار شهاب

کرد و ن آنا نگاه مینشسته بود و با لبخند به قر داد

زد. مهرانه مثل همیشه برای سیگار برایش دست می

ی ش به راه رفتهکشیدن جیم زده بود و فرخ هم نگاه

او دوخته شده بود. مرجان کنار گوشش گفت: افرا 

 برای شام نیومد؟
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ها گرفت و به سمت چپش چرخید. به چشم از آن

عنترخانومشم چشمان مرجان زل زد و گفت: نه. 

اش نگرفت بیاد. به مامان گفته نکه تو مراسم سلیقه

م نیست ی یه پول شدیم دیگه در شانحامد اینا سکه

 .دوباره تو مراسم صبا شرکت کنم

 مرجان خندید: زارت. 

اش گرفت. بعد با دلسوزی گفت: مرجان صبا هم خنده

 ترسی تنهایی تو خونه؟نمی

ی تو که قراره دازهچشمانش را درشت کرد: نه به ان

 تنها نباشی.
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ی چشم به فرزین نگاهی صبا لب گزید و از گوشه

م بود. سرش را بیشتر اش سرگرانداخت که با گوشی

به سمت مرجان خم کرد: بابا قولو قرار کردیم که کاری 

 به کارم نداشته باشه.

مرجان از ران پای او نیشگونی گرفت: لعنتی من نگران 

ترسم تو بهش که خیالم راحته. می. از اونخود توئم

 تجاوز کنی.

 صبا چشمانش را خمار کرد: وای مرجان چی گفتی!

 زدن درآورد: متاسفم که دوستتم.مرجان ادای عق 

 خندید و باز شالش از عقب سر خورد. 

مرجان جدی شد و گفت: االن قرارداد خونه تا کی 

 هست؟ 

خت که صبا دستش را زیر چانه زد و نگاهی به آنا اندا

گرفت: تا یه ماه دیگه. مشکلی مهدی در آغوشش می
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نیست اصال. تو نگران نباش. من هر وقت تموم شد 

 کنم. ره تمدیدش میدوبا

هایش در هم رفت: من از کجا بیارم اون همه پولو. اخم

ات. حاال من کار از منم از کارم انداختی کردیم لَلِ بچه

 کجا پیدا کنم؟

رستار آنایی. من که استعفا کار چی؟ تو هنوزم پ -

 ذارم پیشت. رو میارم میندادم. باید سرکار برم. بچه

 تونم بمونم. بیارش ولی اونجا نمی -

خوای برگردی قاشقش را با دستمال تمیز کرد: می

 ی بابات؟خونه

چشم غره رفت: خل شدی؟ االن دیگه خودمم بخوام 

 برم رام نمیدن. 
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برداشت و در دهانش  ها را با چنگالیکی از زیتون

گذاشت: ناراحت نباش. بمون همونجا به هیچی هم 

 فکر نکن.

رام شال را به سر او غذا را که گارسون آورد دستی آ

. با تعجب به سمت راستش نگاه کرد. فرزین برگرداند

خیال گفت: افتاده دوباره سرش را در گوشی کرد و بی

 بود. 

ازش را در صبا چنگالش را پایین گذاشت و موهای ب

زیر شال مرتب کرد. مهرانه همان لحظه به سر میز 

برگشت و صبا دید که ساجده رو ترش کرد و برای 

رخ پشت چشمی نازک کرد. فرخ زیر گوش مهرانه ف

پچ پچ کرد و او در کمال خونسردی برای خودش غذا 

های همسرش مشغول توجه به جلز و بلزریخت و بی

 خوردن شد. 
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ه ران مرغ را به دست آنا داده بود صبا رو به مهدی ک

 گفت: مهدی لباسش کثیف میشه بگیر اونو از دستش. 

داد: سخت نگیر سر جدت.  مهدی با دهان پر جواب

بچه باید راحت باشه. شما تو دهن آقای داماد غذا بذار 

 منتظره. 

 تربیت.همه خندیدند اما صبا زیر لب غر زد: بی

فرزین که همچنان بشقابش خالی بود دوباره دست به 

ای از کبابش را که در دهانش بود گوشی شد. صبا تکه

 خورین؟ قورت داد و گفت: آقای موحدی شما نمی

 مهرانه تکه انداخت: آقای موحدی غذا از دهن افتاد که!

 مهدی ادامه داد: آقای موحدی بزن روشن شی. 

د و آن را کنار ی گوشی را قفل کرفرزین صفحه

ها و دست انداختن توجه به خندهبشقابش انداخت و بی

دانست چه ها برای خودش غذا کشید. صبا که میبچه
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موش شد و دیگر صدایش در  گندی به راه انداخته

 نیامد.
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فرزین آنا را که به خواب رفته بود از آغوش صبا گرفت 

پیاده شد و در و به سمت خانه راه افتاد. صبا هم 

ها ماشین را بست. نگاهی به حیاط باغ باصفای آن

های روشن چشم دوخت. به انداخت و به ردیف چراغ

ی ه خانم خانهکرد کمحض اینکه به این فکر می

شد. موحدی شده و جای نسیم را گرفته حالش بد می

های به سرش تکانی داد و به سرعت با آن کفش

نار استخر عبور کرد و به سمت ای از کپاشنه بلند نقره

 رفت. خانه
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وارد که شد فرزین در ابتدای راهرو ایستاده بود و 

تو زد نگاه کرد: بذارمش سوالی به او که نفس نفس می

 اتاق آذین؟

تر شده. تازه احساس کرد که ضربان قلبش محکم

های کلوش پر زرق و برق باال دستش را با آن آستین

 خوابه. د: پیش خودم میبرد و شالش را جلو کشی

فرزین چند لحظه در چشمان او خیره شد و بعد به اتاق 

خودش رفت. دخترک را در وسط تخت دو نفره 

ی کرواتش را شل اد. گرهخواباند. خودش عقب ایست

کرد و بعد کتش را از تنش بیرون آورد. صبا با 

هایی که جلوی در به پا کرده بود وارد اتاق شد و صندل

ای کوچکش تخت چسبید. کیف دستی نقره چشمش به

را روی میز آرایش گذاشت و به طرف تخت رفت. خم 

اش را از پایش بیرون شد روی آنا و جوراب شلواری
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رزین کتش را روی صندلی میز آرایش انداخت کشید. ف

و از اتاق خارج شد. به آشپزخانه رفت. یک لیوان آب از 

یستاد. آب سرد کن یخچال گرفت و پشت پنجره ا

موبایلش باز ویبره داد. گوشی را بیرون آورد و به 

 ".بخشمتمن هیچ وقت نمی "پیامش چشم دوخت. 

را لمس  ی تماسای کشید و دستش دکمهپوف کالفه

کرد. یکی دو بوق آخر بود که باالخره جواب داد: الو؟ 

 جونم؟

ی سر آستینش را لیوان را در سینک گذاشت و دکمه

 دی بهش؟باز کرد: زنگ نز

 زنگ زدم. فحش داد گریه کرد بعدم قطع کرد. -

پیراهن را از شلوارش بیرون کشید: یه کاری نده دست 

 خودش آمین؟
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اشو بابا چه کاری؟ خایهصدایش دور و نزدیک شد: نه 

 نداره...

 عصبی غرید: تربیت داشته باش!

خندید و صدای تیک تیک فندک آمد: من با مامان 

دونه ن نباش. بابا این میجونم حرف زدم گفت نگرا

خواد اعصابتو بهم بریزه تو نتونی االن اومدین خونه می

مردونگیتو ثابت کنی. گوش کن ببین من چی میگم. 

نت کن. به هیچی هم فکر نکن. بذار صبا گوشیتو سایل

 خانوم بفهمه تو چه مررردی هستی. 

 گوشی را از گوشش دور کرد: خفشو. 

نتر نشست و غر زد: تماس را قطع کرد و پشت کا

 فکرت فقط تو کمر به پایینه.

ی اول ریجکت ی آذین را گرفت. دفعهاینبار شماره

ا وصل ی سوم تماس ری دوم هم. اما دفعهکرد. دفعه
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کرد و اجازه داد صدای فس فسش را پدرش بشنود و 

 عذاب وجدان بگیرد. 

 الو؟ آذین بابا؟ هستی؟ -

بگو. دهم دو فس فس پشت همش یعنی گوش می

آرنجش را روس سنگ جزیره گذاشت و با کف دست 

اش را ماساژ داد: آذین جان ما با هم حرف زده پیشانی

هایی در بیام. بودیم. تو قبول کرده بودی که من از تن

االن واسه چی قهر کردی؟ صبا با دخترش اومده چرا 

 بود؟دختر من نباید امشب خونه می

ودم که چی بصدای پر بغضش را به رخ کشید: می

بشه؟ که چیو ببینیم؟ دومادیتو؟ جای اینکه دومادی 

 برادرمو ببینم باید نو عروس بابامو ببینم؟

رفتم! صبا زن کالفه شد: آذین جان دختر مجرد که نگ

 عمو مازیار بود...

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

آره زن عمو مازیار بود. همین چند سال پیش بود  -

وقتی از عروسی عمو برگشتین تو و مامان 

گرفته یا بچه؟ دختره هیفده سال گفتین زن می

 کوچکتره ازت بابا...

 صدایش را پایین نگه داشت: االن تو مشکلت سنشه؟!

 اشه. تویی.... بچهمن مشکلم خودشه -

گیری. های دوساله فقط بهانه میبانی شد: مثل بچهعص

خوای. فردا حاضر باش میام دونی چی میخودتم نمی

کنم آذین. بول نمیای هم قدنبالت. هیچ عذر و بهونه

 هیچی. 

تماس را قطع کرد و گوشی را همانجا رها کرد: ریدم 

تو این زندگی که هیچیش شکل و شمایل آدمیزادی 

 نداره...
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آمد. آنا به اتاق که رفت صدای شرشر آب از حمام می

با تیشرت و شلوار در همان جای قبلی خوابیده بود. در 

کتش را روی رگال آویزان کند. کمد را باز کرد تا 

های آذین که از سر شب شروع شده بودند را پیام

بخاطر آورد. عصبی کت را در جایش قرار داد و دستش 

دش شد. همان لحظه صدای آب بند باز کردن کمربن

قطع شد و به دقیقه نکشید که صبا بیرون آمد. فرزین 

با شنیدن صدای در به عقب چرخید. با دیدن صبا که 

کرد، روح از لخت و عور با بدنی که از آن آب چکه می

تنش خارج شد. صبا با دیدن او چشمانش از حدقه 

وارد  اش اینگونه بود که تا قبلدرآمدند. برنامه ریزی

ی فرزین دوشش را گرفته باشد و حداقل شدن دوباره
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های زیرش را به تن کرده باشد. اما انگار هیچ لباس

فکار او پیش برود. به دور و برش چیز قرار نبود طبق ا

نگاهی انداخت تا چیزی پیدا کند و دور خودش نگه 

دارد. اما چیزی نبود جز لحاف روی تخت که آن هم زیر 

. دستانش را جلوی خودش حائل کرد و آنا اسیر بود

سعی کرد به خودش بقبوالند که مرگ یک بار و شیون 

 دید.گونه می یک بار. دیر یا زود فرزین باید او را همین

رفت با صدایی که تالش همانطور که به سمت کمد می

 ام بیارم. امو یادم رفت از خونهکرد نلرزد گفت: حولهمی

ی درون کمد شد و از قفسه فرزین رو برگرداند و خم

ی تمیزی به او داد. صبا که حوله را گرفت حوله

چشمش به او افتاد. حالت بدنش خبر از سر درونش 

! نفسش را حبس کرد و حوله را به کندی دور دادمی

 "خودش پیچاند. باز صدای مرجان در سرش پیچید.
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نفسش را به یکباره رها کرد.  "ترسم.من از تو می

ت به او پیراهنش را از تنش بیرون کشید. فرزین پش

بارها و بارها بدن مهدی و فرخ را در هنگام شنا دیده 

ئل حساس بود و بود اما فرزین همیشه روی این مسا

هیچ وقت او را بدون رکابی و شلوارک ندیده بود. 

نفسش وقتی بیشتر به لرزش افتاد که فرزین شلوارش 

نش شد. در همان را هم در آورد و مشغول آویزان کرد

خوای لباس بپوشی؟ ممکنه سرما حال گفت: نمی

 بخوری.

و این یعنی من سر قولم به تو هستم. تو هم از من دور 

 جفتمان را خاک بر سر نکردی!شو تا 

ی چند تنی وصل کرده ولی انگار به پای صبا دو وزنه

هایش داشت. فرزین پلکبودند که قدم از قدم بر نمی
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ت و وقتی به سمت صبا چرخید سعی را روی هم گذاش

 کرد فقط به زمین نگاه کند و از کنار او بگذرد. 

صبا به خودش آمد. به سمت چمدانش رفت و لباس 

وابی را که مرجان با خنده تا کرده بود و در آن خ

اینو بپوشه عروس  "گذاشته بود را بیرون کشید

  "موحدی، نه ماه بعد یه کاکل زری بیاره براش...

زید و نگاهی به در انداخت. اصال نفهمید که مرد لب گ

ی کجا کرده است. تاپ سرخابی را به بیچاره را آواره

ها و د. نگاهی به لباستن کرد و شلوار را هم پوشی

لوازم آرایش درون چمدان انداخت و از جایش بلند 

شد. از اتاق بیرون رفت و پاورچین پاورچین وارد سالن 

ها را زیون نشسته بود و کانالشد. فرزین مقابل تلوی

کرد. نفس عمیقی کشید و دستش را از باال و پایین می
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 روی قلبش برداشت. به خودش مسلط شد و صاف به

 خوری؟سمت آشپزخانه رفت: چایی می
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از فکر بیرون آمد و به او در درگاه آشپزخانه نگاه کرد 

که آتش  که خونسرد منتظر جوابش بود. انگار نه انگار

 انداخته بود در تنبان خرمن او!

 ی آشپزخانه را پایین آمد: خوبی؟دو پله

فت گ. باید میهایش گرفتپوست لبش را الی دندان

نه؟ خوب نیستم؟ اتفاقا بهترین شب زندگیم تبدیل 

گفت از زمین و هوا و ترین شب. میشده به جهنمی

 بارد؟ زمان برایم می
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حوصله جواب داد: خوبم. بی کنترل را کنارش انداخت و

 خورم. خوری منم میاگر خودت می

ها بود که حال تر از این حرفسر تکان داد. زرنگ

مد. چرخید و به سمت کتری برقی پریشان او را نفه

خورم. ببینم پودر آماده داری رفت: من نسکافه می

 اینجا؟

با تعجب به نیم رخش چشم دوخت که آن وسط مدام 

واقعا این همه بیخیال بود یا نقش بازی  خورد.چرخ می

کرد؟ نکند آنطور لخت بیرون آمدنش یک حربه و می

 ی زنانه بود برای تست او؟ نقشه

نتر را بست و مچ نگاه بازیگوش او را گرفت: آذین در کا

ام نیست. این یعنی شمشیرو از رو نیومده بود! خونه

 بسته؟
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کجا را نگاه دانست باید فرزین واقعا اذیت بود. نمی

کند. چه حرفی بزند. چه حرفی نزند. کاش امشب هر 

شد. روی زانویش خم شد و کف چه زودتر تمام می

داغش چسباند: هضم امروز  دستانش را به پیشانی

براش سخت بود. مثل آمین پسر نیست که به در 

بیخیالی بزنه و تهش بره با دوستاش دور دور که 

آذین همیشه حساس  فراموش کنه باباش چیکار کرده.

بوده. به نسیم هم وابسته بود. االن یکم براش سخته 

. یکم که جایگزین ببینه براش. چیز مهمی نیست

 کنه. فردا میرم دنبالش.عادت میبگذره اونم 

بک و با سینی که حاوی دو فنجان آب جوش و یک تی

ی نسکافه بود به سمتش یک ساشه از پودر نیمه آماده

ها ابروهای درهم به چینش مزخرف مبلآمد. با همان 

نشست از فرزین خیلی دور نگاه کرد. هر طرف می

ند. با خواست با این کارش به او توهین کشد. نمیمی
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اندکی فاصله کنارش نشست و سینی را روی میز 

 کوچک مقابلشان گذاشت. 

وقتی یک طرف مبل فرو رفت فرزین ناباور دستانش را 

گاه کرد. صبا با حرف زدنش پایین آورد و به او ن

ی لذت بردن از موقعیت را از او گرفت: تو به من اجازه

که  گفته بودی اون راضیه! من از روز اول بهت گفتم

هات ندارم. گفتم که اصال توانایی اثبات خودمو به بچه

تونن ی کوچیک من میی بزرگ تو و یه بچهدوتا بچه

ما فرضو بر خیلی معضل درست کنن برای ما حتی اگر 

 این بذاریم که خودمون با هم هیچ مشکلی نداریم.

ها با شرمندگی سرش را پایین انداخت و به فنجان

نگاه کرد: من آذینو بردم پیش مشاور. دو ماه رفتیم و 

اومدیم تا خودش گفت من متقاعد شدم بابا. مشکلی 

ی اخیر که همه چیز داشت به ندارم. این چند هفته
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رفت دوباره بنای ناسازگاریو یصورت جدی جلو م

 الیدم نه سر اونو. گذاشت. من نه سر تورو شیره م

صبا دلش به حال او سوخت. میل شدیدی به این 

داشت که سر او را در آغوشش بگیرد و نوازشش کند. 

اما به جایش دستش را دراز کرد و روی ساعد پر موی 

او گذاشت: ناراحت نباش. من مطمئنم آذین دختره 

 کنیم.لیه. با هم این موضوعو حل میعاق
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ی دست سفید او روی ساعد آفتاب سوختهفرزین به 

خودش نگاه کرد و کم کم نگاهش به سمت او کشیده 

شد. هر چه کرد که در صورت او مکث کند نشد و باز 
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های او کشیده شد. پوست لبش را چشمانش به سینه

 لباس زیری؟گزید و پرسید: همیشه تو خونه بدون 

ین برد ابروهای صبا از تعجب باال رفتند و سرش را پای

اش از پشت و به خودش نگاه کرد. باز هم نوک سینه

لباس در حال خودنمایی بود. دست فرزین ول کرد و در 

خودش  "جنبهلیاقت بیبیشعور بی "دلش اعتراف کرد

را نباخت. خم شد فنجانش را برداشت و همانطور که 

کرد با خصومت جواب داد: آره. اکثرا. از میساشه را ب

 چطور مگه؟

ین از پشت به او که خم شده بود نگاه کرد. حاال فرز

لباسش کمی باال رفته بود و کمر لختش پیدا بود. اگر از 

کرد و آن ترسید حتما دست دراز میواکنشش نمی

کرد. شاید بعد آن هم جاهای دیگر نقطه را نوازش می

 کی که نبود؛ او لباس زیر نداشت...!را! باالخره ال
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زد صاف نشست. ش را هم میصبا همانطور که فنجان

عاقل اندر سفیه تماشایش کرد. عجیب امشب 

هایش به رقص و پایکوبی درآمده بودند: نگفتی؟ کرم

 مشکلش چیه؟

فرزین به تلویزیون خیره شد و بعد نیم نگاهی به او 

د: وقتایی که کرانداخت که از مایع فنجانش مزه می

 است رعایت کن. آمین خونه

کرد و چه شد. مردک یبسی فکر می صبا ماتش برد. چه

 در دلش نثارش کرد و از او چشم گرفت. 

چاییتم که نصفه و نیمه آوردی! آب جوش جدا  -

 بک جدا. لطفا درستش کن بده بهم. تی

. خودش را کنترل کرد که فنجان به لبش چسبید

فرزین موزمار. باز در دلش  "اچَش کاظم آق "نگوید
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م تشنه ببرمت لب آب نشونت میدم. صبا نیست "غرید

 "تشنه برت گردونم

همه چی جلوته. خم بشی اونو بکنی تو اون چاییت  -

 اس.آماده

ای کمی روی مبل به سمت فرزین با لبخند کنترل شده

او وا رفت: کردن اون تو اون که چیزی نیست! ولی شما 

اد چایی اول زندگیمونو از دست خوفکر کن دلم می

 .خانومم بخورم

هایش در پشت گردنش غوغا به پا فسهرم گرم ن

کرده بود. تنش مور مور شد. سعی باز هم مقابله به مثل 

ترسم بد عادت بشی. ترجیح میدم شوهرم رو کند: می

 پاهای خودش وایسته.

اتفاقا من خیلی خودکفام. خوبم بلدم رو پام  -

کردم تو زنی باشی که یه کر نمیوایستم. فقط ف
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ی چیزا ازم دریغ هفنجون چایی رو هم مثل بقی

 کنی...!

ی مستقیم او مو به تنش صاف شد. صبا از اشاره

بک ی کوفتی را روی میز گذاشت و تیفنجان نسکافه

او را در فنجان انداخت. فرزین هم خم شد و سیگارش 

گ را برداشت و آتش زد. وقتی آب جوش حسابی رن

دار شد آن را به سمت فرزین گرفت. سیگارش را 

صله داد و همزمان با حرف زدنش دود هایش فالب

سیگار را بیرون داد: ممنون. حاال این چایی خوردن 

 داره. 

صبا به پشتی مبل تکیه داد و پاهایش را باال آورد. 

کنترل را برداشت و همانطور که با یک دست کانال 

وهایش را به بازی گرفته کرد با آن دست معوض می

 بود در فکر رفته بود.
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کرد که آدمیزاد چه موجود پوست کلفتی به این فکر می

ی خودش نشسته بود برای است. دیشب که در خانه

دانست که کرد. حتی بعید میامشبش عزاداری می

بتواند در این خانه راه برود چه برسد به این که بنشیند 

ابد. اما حاال، هم اینجا نشسته بود و هم و بخورد و بخو

هایش را یکی یکی کرد و هم کرممیبا فرزین کل کل 

ریخت تا او را اغوا کند تا بلکه بدون آنکه دستش می

برای آن شرط رو شود فرزین عنان از کف بدهد! چه 

 تواند به همه چیز عادت کند.زود آدم می
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ر جا اش سیگارش را دفرزین بعد از خوردن چایی

خوای سیگاری خاموش کرد و از جایش بلند شد: نمی

 بی؟بخوا

چشم از تلویزیون برداشت و سرش را باال گرفت تا او 

را ببیند. نگاه فرزین را چسبیده به دستان خودش دید 

که در حال ور رفتن با موهایش بودند. ابرو باال داد و 

 گفت: تو بخواب. من معموال شبا تا دیروقت بیدارم. 

خوای منم بیدار های او نگریست و گفت: میمردمک به

 ا نباشی؟باشم تنه

لبخند زد و صدایش با رنگی از آرامش بیرون آمد: نه. 

 ممنون. برو بخواب. 

فرزین دلش طاقت نیاورد، ناخوداگاه روی سر او خم 

شد و دستانش با ولع الی موهای او فرو رفتند. همیشه 

آمد و دلش شش میاز موهای بلند و حالت دار او خو
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اشتند اما خواست لمسشان کند. با آنکه هنوز نم دمی

های کرد. با دیدن پلکشان کم نمیاین چیزی از نرمی

هایش را ی صبا جسارت به خرج داد لبشده بسته

های او قرار داد. به خودش گفت فقط یک روی لب

ی کوچک. اما این نرمی و این رطوبت و این گرما بوسه

ی کوچک بماند! دست داد که فقط یک بوسهمیاجازه ن

د و زیر گلویش را لمس کرد شهامتش صبا که باال آم

نظیرش را چشید و بیشتر شد و پیشروی کرد. طعم بی

حس کرد عقل هوشش زایل شده. لعنتی مثل شراب 

قدمت دار بود. کاش پای شرط و شروط در میان نبود. 

بود. عقب کاش به روح مازیار و نسیم قسم نخورده 

 دیدکشید و همانطور که سر و ته، صورت صبا را می

 گفت: ببخشید. این فقط قرار بود شب بخیر باشه. 
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های صبا باز نشدند. سرش هنوز به تاج مبل تکیه پلک

داده شده بود. وقتی فرزین با شرمندگی گفت: شب 

 بخیر عزیزم. 

هایش روی پارکت آمده بود و صدای سایش صندل

از دو طرف چشمانش رها شدند. پلک که  های اواشک

س نسیم روی میز یادبود سر باز کرد به دنبال عک

چرخاند. نسیم با آن لبخند زیبایش که در میان آمین و 

کرد. عصبی بود از دست آیه ایستاده بود به او نگاه می

خودش. چرا وقتی فرزین او را بوسید پسش نزد و به 

زش گردن او جایش دستش را باال برد و به نوا

هایش را روی پوستش پرداخت. هنوز قلقلک ریش

کرد. چرا این همه افسار گسیخته عمل می حس

خود شده بود؟ چرا افکارش کرد؟ چرا از خودش بیمی

 منحرف شده بودند؟ 
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از جایش بلند شد و به دنبال موبایلش گشت. باید با 

ماند تا صبح زد. اینگونه اگر میمرجان کمی حرف می

آمد. به اتاق خواب رفت. آنا ب به سراغش نمیخوا

اش را ها در وسط تخت بود. کیف دستیهنوز تک و تن

ی مردی افتاد که در که برداشت تازه چشمش به سایه

خلوت در حال سیگار کشیدن بود. قبل اینکه او حیاط

 بچرخد و ببیندش از اتاق خارج شد.
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را در آورد. یک  اش نشست و موبایلشهمان جای قبلی

تبریک از مهشید پاسخ از پونه و یک پیام تماس بی

ی چتش با مرجان توجه به هر دو به صفحهداشت. بی

 رفت. برایش تایپ کرد: بیداری؟
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بندو  "خیلی سریع مرجان در حال تایپ شد. جواب آمد

تر بردار. آب دادی رفت؟ گفتم که لباس خواب پوشیده

 "وشیدی احمقپامشبو باید یقه اسکی می

 "کرد افتادیبا ناخنش به جان لبش که هنوز ذق ذق م

شو. با این تاپو شلوار ساتنی که تو برام گذاشتی خفه

 "هیچ موجود نری تحریک نمیشه چه برسه به فرزین

رقصید! من بابا اون که نزده می "استیکر خنده فرستاد

گفتم برای حفظ آبروت اینو بپوشی یهو نگه دختره 

 "از خدا خواسته بود با المبادا اومد تو تخت خودش چه

خلوت آمد. نیم نگاهی به بسته شدن درِ حیاط صدای

پشتش انداخت و دوباره نوشت: مرجان یادته امروز 

 "ترسی من بهش تجاوز کنم؟بهم گفته بودی می
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 "ی آب را برایش فرستاد.مرجان استیکر چند قطره

مش پزشک ژووون به تو. سالمه یا فردا باید ببری

 "قانونی؟

گرفت: چرت و اش وسط این همه حس متناقض خنده

ترسم. حالم از ام. واقعا از خودم میپرت نگو جدی

خوره. این همه براش طاقچه باال خودم بهم می

گذاشتم دستتم نباید بهم بخوره بعد ازدواج. باید بهم 

فرصت بدی تا بهت عادت کنم. هر وقت خودم حس 

میگم اونوقت همین شب اولی لخت  ام بهتکردم آماده

ش. مرد بیچاره سنکوپ نکرد خیلی مادرزاد پریدم جلو

 بود به خدا. 

خب؟ بعدش چی شد؟ سالحشو در نیاورد از خودش  "

  "در برابر تو دفاع کنه؟

 خندید: نه، فکر کنم سالحش خرابه. 
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 "بابا این معاینه فنی الزم داره که! "برایش نوشت

نسیم افتاد: مرجان من چرا  باز صبا چشمش به عکس

حتی برم تو اتاق. نکنه مثل  ترسماینجوری شدم؟! می

 ماجرای اون شب پارتی دوباره خراب کاری کنم؟

صبا؟ لطفا اینقدر اوشکول  "این بار جواب با تاخیر آمد

نباش. بعد یکی دو سال تحمل خب طبیعیه که حاال 

 خودی تو سربخوای دوباره اون حسو تجربه کنی. بی

زنی که چی؟ تو یه زن نرمالی. از خودت خودت می

 "عکس چیزی که هستیو انتظار نداشته باش.بر

چهار زانو روی مبل نشست و نوشت: همش تقصیر 

کردی که بهش بگو توئه دیگه. تو بودی هی منو پر می

ازت هیچ انتظاری تو این زمینه نداشته باشه تا خودت 

 بخوای...
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خمیت دستم بود اینو گفتم. اتفاقا چون اون اخالق ش "

اول رابطه برقرار کنی  مطمئن بودم اگر همون شب

شی میفتی به گریه و بعدش مثل سگ پشیمون می

زاری که غلط کردم گه خوردم من به مازیار خیانت 

  "کردم. من به نسیم خیانت کردم.

اش را قفل کرد. حق با گوشی را پایین آورد و صفحه

ود درست مثل هوای بهار. مرجان بود. اخالقش شده ب

کشید. هر و با پا پیش می زدفرزین را با دست پس می

کرد از انتخابش مطمئن بار که با عقلش به او فکر می

ی نسیم و شد ولی به محض نزدیک شدن او خاطرهمی

انداخت روی صمیمیت شان سایه میمازیار و دوستی

هایش را ماساژ داد و بیشترش با فرزین. شقیقه

 هایش را جمع کرد.کپل
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دار شد روی تخت تنها بود. سرش صبح که از خواب بی

را باال گرفت و به ساعت نگاه کرد. از نه گذشته بود. در 

جایش نشست و پاهایش را آویزان کرد و به 

های کف اتاق خیره شد. صدای تاپ و توپ پا پارکت

دا شد. آمد و بعد سر آنا تالی وار از کنار در اتاق پی

ختر رنگی زد. دیدن د فرزین با دیدنش لبخند کم

اش کمی عجیب بود. مازیار به عنوان دختر خوانده

دخترک باز دوید و انگار اینبار برای مادرش خبر برده 

 آمد.بود که صدای پچ پچش می

به سرویس بهداشتی رفت. صورتش را شست و 

کرد وارد سالن همانطور که با دستمال خشکش می

ها چای صبا پشت جزیره ایستاده بود و در فنجان شد.
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ریخت. میز صبحانه پر بود و آنا از باالی پشتی می

 کاناپه او را زیر نظر داشت. 

 سالم. صبح بخیر. -

کنان با خجالت  آنا را در آغوش گرفت. دخترک خنده

ی او پنهان کرد. روی موهای او را صورتش را در سینه

که زوم بود روی آنا در  بوسید و به سمت صبا چرخید

 . صبح شمام بخیر.میان آغوش او: سالم خانوم

صبا با قلبی آکنده از احساس رو گرداند و به سمت 

اجازه به همه جا سرک یخچال رفت: ببخشید بی

 .کشیدم که صبحانه آماده کنم

صورت آنا را از خودش جدا کرد و باالتر فرستادش. 

نداخت و به طرف دستمال نم دار را در سطل زباله ا

ی کی نیاز به اجازهی خودت ها رفت: تو خونهصندلی

 داری؟
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او هنوز هم این خانه را شش دانگ به نام نسیم 

دید. نان را از سوالر بیرون آورد و به همراه خامه می

روی میز گذاشت. روی صندلی کنار فرزین نشست و 

 برای دخترکش لقمه درست کرد. 

موهای باز آنا کرد و همه را  هایش را الیفرزین پنجه

. نرمی موهای مادرش را داشتند. مرتب به عقب راند

اولین باری که صبا به همراه آنا برای صحبت آمده 

بودند دخترک حتی حاضر نبود به او نگاه کند. آن روز 

یک طور که مثال مخاطبش صباست گفت: من وقتی 

 رفتم حمام. هرچی مامانمکوچولو بودم خیلی دیر می

کرما  کردم. بخاطر همینخواست منو ببره قبول نمیمی

موهامو خوردن االن مو ندارم. خیلی ناراحتم که بعضی 

 از آدما چون مو ندارم منو دوست ندارن. 
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اش را نگه داشته بود اما دخترک یک صبا به زور خنده

چشمش را از پالتوی مادرش فاصله داد و به او نگاه 

گفت: مامان؟ ازش بپلس  کرد. بعد با صدای درگوشی

 جان؟االن حموم میره؟ کرما ک

سوالش را صبا تکرار کرد: آقای موحدی االن کرما 

 کجان؟ االن دیگه متوجه شدین که باید حموم برین.

فرزین سرش را پایین انداخت: االن دیگه همیشه 

 کشه. میرم حموم. شامپوم کرمارو می

: بپلس چال دوباره آنا رو کرد به مادرش و آرام پرسید

 مو دل نیاولده پس؟

اه کرد و اینبار نتواست جلوی خود را صبا به فرزین نگ

 بگیرد و خندید: ببخشید.
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ی موهام فرزین با لبخند سر تکان داد: دیگه ریشه

تموم شده. هر چی که بودو کرما خوردن دیگه در نمیاد 

 صبا جان. 

رفته آنا کمی چرخید و به او نگاه کرد. با ابروهایی باال 

 پرسید: گیله کلدی؟

 خیلی. سرش را پایین انداخت: 

دیگر کامل به سمت او شد و دلسوزی خرجش کرد: 

 ناالحت نباش. نمیشه ازینجا بکنی بزنی به اینجا؟
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فرزین خودش را کنترل کرد تا نخندد: نه عزیزم 

نمیشه ریشو جای مو چسبوند. من برا موهام ناراحت 
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ختر خوشگلی مثل شما از من نیستم برا اینکه د

 ترسه ناراحتم.می

ا انگار دیگر ترسش را فراموش کرده بود که زل زل آن

 تلسم. در چشمان او خیره شده بود: من نمی

همان لحظه فرزین نگاه پیروزمندش را در چشمان صبا 

دوخت و اینبار از دخترک پرسید: دختر من میشی؟ 

 دوست داری من بابات باشم؟

برای فکر کردن پیچ داد و بعد سرش را با  آنا لبش را

اش خم کرد و پرسید: اگه دختلت وی سرشانهناز ر

 تونی؟بشم دیگه بال موهات گیله نمی

فرزین مهربان جواب داد: اگه تو دخترم بشی من دیگه 

 خوام چیکار خانوم خوشگله؟ مو می

. لقمه و به همین سادگی قاپ دل دختر کوچولو را دزدید

ا گرفت و خودش در دهان کوچک آنا گذاشت. را از صب
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ن حال پرسید: تونستی راحت بخوابی؟ من تا در هما

 چهار و نیم که بیدار بودم خبری ازت نبود.

موهایش را به یک طرف هدایت کرد و فنجانش را باال 

گرفت تا لبی به آن بزند: منم همون حدودا اومدم تو 

 اتاق.

رفت: بلم تبلتمو آنا از روی پایش سر خورد و پایین 

   بدلیم.

ای نان کند: پس ای خودش تکهچشم از او گرفت و بر

 منتظر بودی من بخوابم بعد بیای تو اتاق!

دست از گزیدن لبش برداشت و فنجانش را پایین 

گذاشت: اصال همچین منظوری نداشتم. من فقط خوابم 

 نمیومد.

 سر تکان داد و از خامه روی نانش مالید: درسته.
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 اش گذاشت. به آنا نگاه کرد کهستش را زیر چانهصبا د

در حال خودش بود و روی مبل ولو شده بود و با تبلتش 

کرد. اینبار برای رفع دلخوری پرسید: راستی! بازی می

 گرده؟آذین کی برمی

 لقمه را به طرف او گرفت: بعد صبحانه میرم دنبالش.

ت و لبخند زد به مهربانی زیر پوستی او. لقمه را گرف

حواسش بود که فرزین اصال نگاهش نکرد. این یعنی 

داد که دلخور بود ولی درست کردن لقمه نشان می

 اش دامن بزند. خواهد به ناراحتینمی

لقمه را جوید و وقتی دهانش خالی شد دستش را روی 

ار براش ساعد او گذاشت: آذین چی دوست داره ناه

 درست کنم؟
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انداخت و سعی کرد ندید ناباور به دست او نیم نگاهی 

. به خوردنش ادامه داد و آرام بدید بازی در نیاورد

 گفت: زحمت نکش. برای ناهار میریم رستوران. 

سرش را مثل آنا کج کرد و با لحن او پرسید: با من 

 قهلی؟

پر  اش گرفت. دور و برشفرزین به او نگاه کرد. خنده

شید: نه شده بود از بچه! دست دراز کرد و لپ او را ک

 خانوم کوچولو. قهر کردن از سن من گذشته.

صبا نان را برداشت و مشغول شد: خدارو شکر. حاال 

 بگو چی بذارم برای ناهار؟

لبی به فنجانش زد و به میز خیره شد: صبا جان؟ من 

کنم دونم آذین چشه، فقط ازت خواهش میاصال نمی

 قتی برگشت اگر حرفی زد تو به دل نگیر.و
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ی آماده شده را جلوی او گرفت. با اطمینان در صبا لقمه

چشمانش زل زد و گفت: من صبورتر از اون چیزیم که 

ی کنی جناب موحدی، پس لطفا نگران رابطهتو فکر می

 ی من با دخترت نباش. شکل نگرفته

بگیرد: کاش فرزین دستش را باال آورد تا لقمه را از او 

 گرفتی اسممو صدا کنی.یاد می

اش گرفت و دستش را با ابروهای باال رفته زیصبا با

 عقب کشید: نه نه اینجوری نه. باز کن دهنتو.

هایش فرزین لبش را گاز گرفت و دستش بند ریش

شد. این همان صبایی بود که همیشه همین گونه برای 

. این میاورد ها را درکرد و صدای آنمازیار لوندی می

ایش در نسیم همان زنی بود که به دنبال رفتاره

گشت. حسادت دیگر بس بود. حاال زمان لذت بردن می

 از زندگی بود.
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های او فشار آورد تا او صبا لقمه را جلو برد و به لب

 باالخره با خنده دهانش را باز کرد.

 

 236_پست#

  

حال اش را عقب داد و همانطور که دهانش در صندلی

 جویدن بود از پشت میز بلند شد. صبا با تعجب

 نگاهش کرد و پرسید: چیزی نخوردی که! سیر شدی؟

صندلی را به جای اولش برگرداند و گفت: ترسیدم بد 

 عادت بشم. 

ی گوشش را لمس کرد و به او عمیق خیره صبا الله

 شد: عادت کردن تو بعضی چیزا بد نیست. 
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هی به آنا انداخت که فرزین نفسش را حبس کرد. نگا

استفاده کرد. خم شد و در حال خودش بود. از فرصت 

 ای سریع بر روی لبان صبا گذاشت. بوسه

وقتی کمرش را صاف کرد صبا هاج و واج مانده بود. 

فرزین لبخند زد و گفت: فکر کنم بوسیدنت داره عادتم 

کنم عادت کردن خیلی هم میشه. حاال که نگاه می

 خوبه!

رفت دست صبا روی پوست نرم لبش  فرزین که

کرد. نباید آتش مرد را تحریک می نشست. نباید این

کرد. باز چشمش در چشمان ور میزیر خاکستر را شعله

خندان نسیم گره خورد. لعنت فرستاد به آن قاب 

اش طوری بود که از تمام خانه قابل عکس که زاویه

 دید بود. 
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بست ا میی تیشرتش رفرزین همانطور که دکمه

  خوای از بیرون بگیرم؟پرسید: چیزی نمی

اهرم آب را بست و به طرفش چرخید. نگاهی به سر تا 

پای او انداخت و به این فکر کرد که فرزین همیشه 

 همینقدر خوشتیپ بوده؟! 

 صبا جان؟ -

مویش را پشت گوش زد و نگاهش را به آنا چسباند که 

 چیزی احتیاج ندارم.خیره به فرزین بود: نه ممنون. به 

تکان داد و به  فرزین متوجه حال منقلب او شد. سر

سمت آنا چرخید. او را بوسید و قول داد که برایش 

 خرد. جایزه می

خداحافظی کرد و وقتی وارد حیاط شد موج گرما در 

برش گرفت. جای ماشین آمین همچنان خالی بود. 

سمت اش را به چشم زد و سرش را به عینک آفتابی
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ی باال گرفت. پسرک هنوز نیامده بود. چقدر با طبقه

ب بیرون ماندنش مشکل داشت اما مجبور بود ش

 سکوت کند تا پدر بدی نباشد!

ی پدری نسیم رفت. افکار درهم و به طرف خانه

گرفتند. روی دیدن برهمش یک لحظه آرام نمی

اش را نداشت. انگار خالف شرع ی همسر مردهخانواده

 د که دوباره تن به ازدواج داده بود. کرده بو

داد و کمی بعد صدای مادر نسیم زنگ خانه را فشار 

 آمد: سالم پسرم. بیا باال.

و بدون آنکه منتظر جواب باشد در را باز کرد و گوشی 

را سر جایش گذاشت. فرزین باالجبار داخل رفت. 

وقتی از آسانسور بیرون آمد پدر نسیم در را برایش باز 

 به، سالم فرزین خان. بفرمایید.کرد: 
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ن انداختن و شرمندگی انگار این روزها سر پایی

هایش را دم در از پا درآورد و اش شده بود. کفشتحفه

بااجازه ای گفت و وارد شد. مادر نسیم با همان قاشقی 

که در قابلمه چرخانده بود جلو آمد: سالم فرزین جان. 

 کجایی کم پیدایی؟

اش را گرفت و به عکس نسیم با با دست نم پیشانی

ت: سرم شلوغه مادر. آن نوار مشکی نگاهی انداخ

 ببخشید. 

مادر نسیم مسیر نگاه او را گرفت و بغضی که قصد 

داشت در گلویش النه کند را پس زد: بشین یه شربت 

 برات بیارم.

ها نشست و پدر نسیم هم در کنارش. او روی یکی مبل

لن خانه پیچیده بود. صدای وز وز اخبار در کل سا
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رو به پدر  فرزین سوییچ را در مشتش فشار داد و

 نسیم پرسید: آذین کجاست؟ هنوز حاضر نشده؟
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مادر نسیم با سینی نزدیک شد و لیوان را جلوی او 

 گذاشت: بذار یه چند روز بمونه اینجا فرزین جان. 

فرزین ابروهایش در هم گره خورد: ممنون. لطفا زحمت 

 خورم. نکشین من چیزی نمی

ن سابقش نگاه کرد: سرش را باال گرفت و به مادر ز

خواد آالخون آذین خودش خونه داره. تا کی می

 ی مردم باشه؟باالخون خونه
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مادر نسیم سینی را روی پایش گذاشت و نشست. 

همسرش به فرزین نگاه کرد و گفت: ببخشید که بهت 

مجدد حق تو بود. تبریک نگفتیم فرزین جان. ازدواج 

ته برامون. مام انتظار بیجا ازت نداریم. ولی خب سخ

نمیشه منکرش شد. اون بچه هم حق داره. یکم زمان 

ی مردم نیست. هیچ فرقی با بهش بده. اینجام خونه

 ی خودش نداره.خونه

فرزین باز سر پایین انداخت و خون خونش را خورد: 

ر بیشتر من قصد جسارت نداشتم. ولی آذین هر چقد

  بخواد دوری کنه این مسئله دیرتر براش جا میفته.

کنم بگین دوباره به مادر نسیم نگاه کرد: خواهش می

 حاضر بشه برگردیم خونه. 
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مادر نسیم باز به همسرش نگاه کرد. وقتی او با سر 

اشاره کرد که برود با نفسی که مثل آه رهایش کرد از 

 جایش بلند شد. 

وان شربت را نشان داد: بخور پدر نسیم با دست لی

 گرم میشه. 

بی نکرده باشد چشمی گفت و لبی به ادبرای آنکه بی

 مایع سرد و شیرین زد.

گفت چهار واحد معرفی با چه خبر از آمین؟ می -

التحصیل میشه استاد برداشته. انگار دیگه فارغ

 درسته؟

لیوان را به بشقاب برگرداند: بله اگر شیطنت نکنه و 

 کنه. درسشو ایشاهلل تمام میپاس کنه 

یون نگاه کرد: آمین تا ته پدر نسیم خندید و به تلویز

 جوونیشو در نیاره ول کنش نیست. 
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اش انداخت و پرسید: نیم نگاهی به داماد خجالت زده

بریش ای داری براش؟ میبرا بعد درسش چه برنامه

 فرستیش سربازی؟پیش خودت یا می

بینی که بره سربازی؟ لبخند زد: شما تو آمین می

 ترجیح فعال رشمکا برا  خرم.احتماال سربازیشو می

 .بده ادامه درسشو میدم

در اتاق باز شد و حواس فرزین از حرف پیرمرد پرت 

شد. آذین را با دو چشم پف کرده دید که کوله به دست 

آمد. بیشتر از این معطل با هل مادربزرگش بیرون می

اش را به سمت او رفت. کوله نکرد. از جایش بلند شد و

دخترش حلقه کرد و رو ی گرفت و دستش را دور شانه

 ها گفت: ممنون بابت همه چیز. به آن
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ی ماست. زود به زود مادر نسیم جواب داد: آذین بچه

ها وا نشده سر خودشم بفرستش پیشمون. تا مدرسه

 تره. خلوت

 فرزین تایید کرد: بله. چشم. حتما. 

پدر و دختر باالخره راهی شدند. در آسانسور آذین 

و رو به در ایستاد تا نبیندش. وقتی پشتش را به او کرد 

آنکه استارت بزند فقط به نیم سوار شدند فرزین بدون 

هایش رخ او زل زد. آذین شروع به کندن ژلیش ناخن

 آمدند. هایش پشت هم میکرده بود و اشک

 خوای به من سالم کنی؟فرزین آرام پرسید: نمی

زیر لب فقط یک سین ادا کرد. فرزین چشم دوخت به 

هایی که از چشمان او به سمت صورتش روانه ن گولهآ

دلش گرفت. کولر را روشن کرد تا کمی دم شدند. می
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ماشین بخوابد. دستی به صورتش کشید و دوباره به او 

 نگاه کرد: من چیکار کنم با تو آذین؟ 

هایش شروع به آذین به هق به هق افتاد و شانه

لوت در صبح لرزیدن کردند. فرزین نگاهی به خیابان خ

 ی مرداد ماه انداخت: من بهت گفتم صباروز جمعه

هات راضی باشن. ما سه ماه شرط گذاشته باید بچه

ی پیش بهم گفتی رفتیم مشاوره. تو خودت دو هفته

راضی هستی. از دو روز پیش تا حاال چی شده که این 

 شده حالت؟ کسی بهت حرفی زده؟ چیزی دیدی؟
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اش جواب داد: پشیمون شدم. اغیبا صدای تو دم

 اشتباه کردم. 
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تونه همه چیزو : همیشه پشیمونی نمیدستش را گرفت

به حالت قبل برگردونه. من االن اون زنو عقد کردم. 

 . متوجه میشی؟امهاالن اسمش تو شناسمه

اش بیشتر شد. در صورت پدرش خیره شد: ازش گریه

 ینم. خوام اونو جای مامان بببدم میاد. نمی

صدایش باال رفت: کی گفت اون قراره مامانت باشه؟ 

چشم دوست بهش نگاه کن. به چشم یه همخونه. به 

 کنی؟ چرا همه چیزو اینقدر پیچیده می

ی فکرت دستش را کشید: اون تو رو طلسم کرده. همه

 .شده صبا

ماشین را راه انداخت: معلوم نیست کی این خزعبالتو 

 تو پرتارو تحویل من میدی. تو سرت کرده که این چر

کرد و روی مغز تا رسیدن به خانه یکسره فس فس 

فرزین راه رفت. وقتی ماشین را در حیاط پارک کرد 
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دوباره نگاهش کرد: خودتو جمعو جور کن آبروی منو 

ای. فکر کنه امروز یه نبر. نذار فکر کنه تو بچه ننه

 زنی فردا یه حرف دیگه. حرفی می

ا با خشونت کشید و در را باز کرد. ی در ردستگیره

ت گفت: بذار فکر کنه. چون رفهمانطور که بیرون می

 اتفاقا من دقیقا همین آدمیم که میگی.

در را محکم بهم کوبید و به سمت خانه راه افتاد. 

فرزین عصبی چند ضربه روی ران پایش زد و پشت 

 هم تکرار کرد: اَه اَه اَه.

ا نشسته بود با شنیدن صدای صبا که روی کاناپه کنار آن

به دیوار کوبیده شد و در سر چرخاند. ناگهان در محکم 

آذین داخل آمد. صبا با ابروهای باال رفته در حالیکه آنا 

دور گردنش را سفت گرفته بود سالم کرد. آذین 

اش را پر سر و صدا باال کشید و به آن دو نگاهی بینی
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تاقش پا کوبید. توجه به هر دو به سمت اانداخت و بی

مد. صبا آنا را آدر همچنان باز بود گرما به داخل خانه می

در آغوش گرفت و خواست به طرف در برود که فرزین 

ای وارد شد و در را پشت سرش بست. صبا با کوله

 لبش را با زبان خیس کرد و سالم داد. 

فرزین زیر لب جوابش را داد و به سمت اتاق آذین 

خوام هیچی لند شد: دیگه نمیرفت. صدای آذین ب

 بشنوم. 

آمد. و صدای فرزین بیرون می یصدای ریزی از زمزمه

 خوام ببینمش. کرد: نمیبلند و مکرر آذین که تکرار می

صبا صدای تلویزیون را بیشتر کرد و آنا را که تمام 

ی آذین بود را مقابلش نشاند حواسش به در اتاق بسته

 های نگهبان.اد: وای سگو هیجان کاذبی به صدایش د
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ناآرام به سمت در رفت حواس آنا که پرت شد با قلبی 

 و پشت آن ایستاد.

کنی که من یه برخورد دیگه داری یه کاری می -

 باهات داشته باشم...

میان حرف فرزین چند ضربه به در نواخت: آقای 

 موحدی؟ 

حرف فرزین قطع شد. دوباره به در کوبید: آقای 

 موحدی؟

باز شد و فرزین با صورتی برزخی بیرون آمد و  در اتاق

منتظر به او چشم دوخت. صبا با یک دست ساعد او را 

چسبید و خم شد و در مقابل چشمان آذین با آن دست 

 . در اتاقش را بست

 فرزین عصبی پرسید: با آقای موحدی چیکار داشتی؟!
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ساعد او را ول کرد: داری با یه دختر شونزده هیفده 

 کنی؟می بحث چی  یبارهساله در
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فرزین روی پوست سرش دست کشید و روی پس 

 اش نمیره. گردنش متوقف شد: حرف تو کله

او را از جلوی در کنار زد تا صدایشان به گوش دخترک 

گوشت تلخ نرسد. وارد اتاق مشترکشان شد و با 

کنم. فهممش. درکش میصدای پایینی گفت: من می

رو تبدیل کنیم به میدون جنگ. باهاش هیست خونقرار ن

 مبارزه نکن. بذار ذره ذره با وجود من کنار بیاد.
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رمق خودش را روی تخت ول داد: فرزین خسته و بی

من بهت گفته بودم آذین کامال با ورود تو به خانوادمون 

 .کنار اومده. اما حاال..

دلش به حال او سوخت. کنارش نشست و گفت: با من 

ه عروسا برخورد نکن آقای موحدی. من تازه مثل تاز

باهات آشنا نشدم که نشناسمت یا این موضوعاتو 

بذارم به پای اینکه خواستی گولم بزنی. من حال اون 

 فهمم.بچه رو می

گردنش را به سمت او چرخاند و نگاهش کرد: حال من 

 فهمی؟چی؟ اونم می

 سمت در در چشمان فرزین خیره شد و بعد از مدتی به

کنم. اتفاقا اتاق نگاه کرد: برای ناهار ماهی درست می

 تو فریزرتون هم بود.
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رنگی زد: فقط فریزر ماست؟ هنوز خودتو لبخند بی

 دونی؟عضوی از ما نمی

 مجبور شد دل از در بکند و دوباره به او نگاه کند.

چشمان فرزین در صورت او قدم به قدم گشت زد. 

ی آرامش مایه داشت کهاین زن در وجودش چیزی 

بود. طوفان درونش خوابید و دلش تسکین پیدا کرد. 

خواد ی او نشست: دلم میدستش باال آمد و زیر چانه

 اونقدر عمر کنم که از وجودت سیراب بشم.

صبا گر گرفت. صورتش را عقب داد و مویش را پشت 

اش را گوشش زد. فرزین اگر در مقابلش نبود حتما یقه

کرد تا هایش فوت میی سینهاد و رودفاصله می

 آتشش سرد شود.

ی گوش او رساند: بهت فرزین انگشتش را به الله

 نمیاد خجالتی باشی.
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دستش را روی دست فرزین گذاشت تا پسش بزند: 

خواد هیچ کدوم از نیستم. فقط تو این شرایط دلم نمی

 دخترا ما رو اینقدر نزدیک بهم ببینن.

ش را بوسید. از ت و پشتدست او میان دستش گرف

هان؟ حرف او بُل گرفت و پرسید: پس مشکل فقط بچه

 یعنی با اصل ماجرا مشکلی نداری؟

ی لپش را از داخل گاز گرفت و دستش را صبا گوشه

 کشید: آقای موحدی؟ لطفا!

فرزین بدون آنکه دستش را ول کند طوالنی تماشایش 

گفتن کرد: کی اون آقای موحدی از دهنت میفته صبا؟ 

 زین اینقدر سخته؟فر

تقال کرد و باز دستش را کشید: ترک عادت موجب 

 مرض است.
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ای کوتاه روی لب او فرزین بدون فکر خم شد و بوسه

گذاشت. وقتی به جای قبلش برگشت و چشمان 

درشت او را روی خودش دید توضیح داد: ترک عادت 

 موجب مرض است.
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ی لباسش را قهور که یاز روی تخت بلند شد و همانط

کرد جلوی آینه رفت. دستی میان موهایش مرتب می

کشید و کیفش را باز کرد. خط چشم پاک شده را 

هایش زد. از آینه به او تمدید کرد و رژ براقی به لب

 خوای بلند شی؟ لنگ ظهره. نگاه کرد و پرسید: نمی

با چشمانی جمع شده بزور به او که در حال شیتان و 

ی لختش را خاراند: بابا اه کرد و روی سینهبود نگ پیتان
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ذاشتی دو ساعت دیگه بخوابم دیگه. لعنت به این می

 شانس تخماتیک ما...

خندید ریمل را در رژ را بست و همانطور که می

 پاشم از گرسنگی. برداشت: پاشو دارم می

دونی یه تیکه نون پیدا نمیشه که یعنی تو این گه -

 من؟ تو اینجوری بند نکنی به

زیپ کیف را بست و به سمت او چرخید: دلم خواست 

 بیدارت کنم. حاال که چی؟ حرف حسابت چیه؟

اشایش کرد. موهای پریشانش را های در هم تمبا اخم

از روی پیشانی کنار زد و دوباره همه باهم سر ریز 

 شدند سر جای اولشان. 

های او آیه دو زانو روی تخت رفت و با هر دو دست لپ

 ای گفت: جیگر من. شید و با جیغ ذوق زدهرا ک
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مک محکم و ناگهانی که زیر گلوی او زد آمین را به 

 فریاد انداخت. 

ب کشید و لبخند دندان نمایی تحویلش داد: آیه عق

 ی بدون سحر میدی.ی روزهمزه

آمین عاجزانه دستانش را به طرف باال گرفت: یا 

 حضرت مازوخیسم. 

وبیده شد: بیاین بیرون دیگه. چند تقه پشت هم به در ک

از دیشب اتاق و تخت منو قرق کردین حداقل االن که 

شاید من اون تو سر . بابا از ظهر گذشته تحویلم بدین

یه حوری رو چال کرده باشم. دیگه من هیچ جای امنی 

 ندارم...

آیه در اتاق را باز کرد و روبه روی کامیار ایستاد: بیا. 

 لم تحویلت.اینم اتاقت. صحیح و سا
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ی آمین انداخت و ی برهنهکامیار نگاهی به باال تنه

 رویش را به سمت دیگر کرد: یااهلل. داداش اگر سختت

 نیست شورتتو بپوش دارم میام تو.

حوصله از روی تخت بلند شد و به سمت آیه آمین بی

 راه افتاد: کمتر حرف مفت بزن. 

همانطور آیه به دنبال مانتویش در سالن چرخید. آمین 

رفت: کرد پشت سرش میکه کنار چشمش را تمیز می

 آیه؟ 

 هوم؟ -

که  توجه به سر و صدایینگاهی به اتاق انداخت و بی

آمد گفت: این کامی دهن نداره. اگر یه وقت جلو می

ها سوتی داد تو چیزی نگو من خودم همه چیو بچه

 کنم.درست می
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د مگه در جایش ایستاد و به سمت او چرخید: چی بخوا

 مثال؟

به پوست سفید و کک و مک دارش چشم دوخت و 

تمرکز اش بزند. بیهای صورتیهوس کرد گازی به لپ

 ی منو تو...همین رابطه جواب داد:

 ای هست؟!برایش چشم درشت کرد: مگه بین ما رابطه

آمین متعجب نگاهش کرد: یعنی چی؟ سوال بود یا 

 ایستگام کردی؟!

تگاهی؟ االن به نظر خودت بین شانه باال داد: چه ایس

ایه؟ اگر تو اینطوری فکر کنی که مشخصه از ما رابطه

ت. ما فقط دوستیم. بقیه هم دیگه نمیشه انتظاری داش

کنی ی س.ک.سم بذار کنار. اگر فکر میاون قضیه

تونی این دوتا موضوعو در کنار هم مدیریت کنی نمی
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دارم ی دومو کنار بذاریم. چون من دوست نمعقوله

 دوستیمون بخاطر این قضیه بهم بخوره.
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انگار همین که بیدار شده بود دوش آب سرد گرفته 

توانست با این احساس کرده بود و نمیبود. یخ 

ی سرخوردگی کنار بیاید. چطور ممکن بود معقوله

ی جنسی را از احساس جدا کرد؟ چطور یک رابطه

اشد؟ پس این توانست این همه خوددار بدختر می

وابستگی که بعد از اولین رابطه او دچارش شده بود به 

دختری چه علت بود؟ چرا این روزهایش پر شده بود از 

که بین گذشته و حالش گیج شده بود؟ یعنی وجود او 
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به جز یک دوست معمولی هیچ ارزش و اعتبار دیگری 

 نداشت؟

آیه از مقابل نگاهش دور شد و مانتویش را از روی 

ها ی مبل برداشت و پوشید: آمین عجله کن بچهتهدس

 منتظر ما هستن.

 ر رابطهها دناگهان تمام دخترانی که در این مدت با آن

های بود در سرش یک به یک زنده شدند. رابطه

مکانیکی که هیچ خبری از احساس در خودش نبود. 

انگار دنیا چرخیده بود و چرخیده بود و حاال آیه را مثل 

 ه در مقابلش قرار داده بود. یک آین

کامیار حاضر و آماده همانطور که از اتاق بیرون آمد با 

دونیم لختتم قشنگه تعجب به او نگاه کرد: داداش می

ولی تو رو ارواح خاک بروسلی برو یه چی تنت کن 

 ایم. بریم. ناموسا گشنه
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های غرور و احساسش را جمع کرد و با ذهنی خرده

 ه شود.خراب رفت تا آماد

انتظارشان نشسته بودند. رسیده ها در در رستوران بچه

و نرسیده آنقدر تیکه بارشان کردند که همان دم کامیار 

ام این دوتا بیدار جفتشان را لو داد: به جون عمه

 شدن...نمی

ها به هر نازیال چشمانش را تنگ کرد و مثل کاراگاه

ن دوتا شان نگاه کرد و میان حرف کامیار پرید: ایسه

 یعنی کیو کی؟

های پنیری در دهانش زمینی ا خنده از سیبکامیار ب

گذاشت و با انگشت آمین و آیه را نشان داد: همین 

 دوتا نوگل نشکفته رو میگم دیگه.

فرحناز هین کشید و دستش را روی دهانش گذاشت: 

 شما دو تا با همین؟
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: ای کرد و به آمین که عصبی بود نگاه کردکامیار سرفه

 آب قطعه...

ی جدا کرد و به آمین نگاه کرد تا آیه لبش را از ن

ها بدهد. ولی با سکوت او روبه توضیحش را برای بچه

 رو شد. 

ی برزخی دخترها باقر خندید و نیم نگاهی به قیافه

انداخت: یعنی عاشق زیرو رو کشیدنتم که به ماهم 

 کنی.رحم نمی

این نبود که از  فرحناز طلبکار پرسید: مگه قانون گروه

ا کسی رِل نزنیم که گه نزده بشه تو بین خودمون ب

 دوستیمون؟! برا چی اینقدر بند تنبونت شله آمین؟

آیه خودش را با منو مشغول کرد و باز منتظر ماند تا 

 آمین دفاعی بکند. 
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نازیال با طعنه گفت: فقط برا ما اَخه؟ آیه خانوم از تو 

خوابم ت زیر تو میانتظار نداشتم من هر شب رو تخ

گفتی؟ حداقل یه راهنماییت من نباید میاونوقت به 

کردم از چهارتا خاطره کردم یکم چشمتو وا میمی

شد عقلت به کار میفتاد گفتم شاید چشمت وا میمی

 افتادی تو این دام.نمی

آیه دست زیر چانه زد و در نهایت خونسردی جواب 

صیحتارو به آمین داد: شاید اون موقع بهتر بود این ن

 ی من نده! ه تلهبکنی که دم ب

همه متعجب به آیه نگاه کردند. لبخند زد و ادامه داد: 

خودی بخاطر یه هیچ چیز جدی بین ما نیست. بی

. نه من نه آمین هیچ همخوابی مارو نبندین به دم هم

 ی جدی نیستیم. مگه نه آمین؟کدوم آدم یه رابطه
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و در چشمان منتظر آیه آمین از الک خودش در آمد 

اتفاقا من "خواست جواب بدهد د. دلش مینگاه کر

ولی سکوت کرد و تنها سر  "ترم!حاال از همیشه جدی

 تکان داد.
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کامیار ظرف سیب زمینی را جلوی خودش کشید: خب 

 بخیر گذشت.  خدارو شکر صلوات بفرستین

ین و فرحناز که انگار باور نکرده بود همچنان به آم

 هایش خیره بود.حالت

ها؟ بگین زودتر خورین بچهر پرسید: چی میباق

 سفارش بدیم.
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نازیال منو را باز کرد و انگشتش را روی اسم یکی از 

غذاها گذاشت: این چه کوفتیه دیگه؟ اسمشو تا 

 ات میشه.گرسنه خوای بگی دوبارهمی

باقر به منوی او نگاه کرد: شلغم جانم اون منوی 

 لیاییشونه. ایتا

و نگاهی انداخت و کامیار گفت: اینجا نازیال به جلد من

کدوم قبوستونیه مارو آوردین؟ اَی تو دیوار چین. مال 

من منوش چینیه. آقا من پیشنهاد دارم. چرا اسم ایرانو 

ذارن چین؟ خداییش؟ باال تا پایینمون شده چین. نمی

چه ذارن جلومون. رستورانم که میایم منوی چینی می

کنن؟ اصال یدگی نمیوضعیه آخه؟ چرا مسئولین رس

 بگین پیشنهاد کدوم احمقی بود امروز بیایم اینجا؟

 فرحناز صاف نشست: من.
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های ترسیده را در آورد: ای به قربون کامیار ادای آدم

 ی احمقای دنیا برم من. همه

غذاهای ایرانی رو  باقر منوی خودش را باال گرفت: اسم

 هر چی خواست بگه. چلو گردن؟گم هر کی می

اش را عقب بل اینکه کسی جواب بدهد آمین صندلیق

داد: من اشتها ندارم. میرم خونه. شماها خوش باشین. 

 غذاهم نوش جونتون.

باقر ناباور پرسید: چیزی شده آمین؟ از ما ناراحت 

 ها منظوری نداشتن...شدی؟ باور کن بچه

ی برا خودت. میان حرفش رفت: نه بابا چی تفت مید

کنه. خوابم میاد. اشتهامم هنوز وا نشده. میسرم درد 

 فعال.

سوییچ و کیف و پولش را از روی میز برداشت و نگاه 

ی آیه را روی خودش دید. زیر لب با او هم خیره
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خداحافظی کرد و به طرف بیرون رستوران راه افتاد. 

حق با فرحناز بود. بخاطر دوست شدن با آیه بودن با 

 .بود ستانش را از دست دادهدو

سوار ماشینش شد و به راه افتاد. بهتر بود دیگر 

ی جنسی را هم قطع کنند. این پنج ماه را هم رابطه

کرد. چون عادت به گل لگد کردن باید فراموش می

نداشت. باید تکلیف خودش را هر چه زودتر مشخص 

کرد. به خودش قول داد که آیه را با تمام خوب و می

نه به نفع همه بود. نگاهش ش کنار بگذارد. اینگوبد

روی ساعت ماشین افتاد. کمی از دو گذشته بود. به 

 خیابان داغ نگاهی انداخت و فشار کولر را بیشتر کرد.

برایش پیام آمد. گوشی را از روی داشبورد برداشت و 

دونم از دستم ناراحت شدی. حق می "متنش را خواند

مناسبی  گفتم که من آدمهت میداری. من باید زودتر ب
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ی طوالنی مدت نیستم. آمین من هر وقت برای رابطه

گیرم دور میشم. حس کنم دارم مورد توجه قرار می

خواد هیچکی هیچ توقعی چون از توجه بیزارم. دلم نمی

همین.  خوام آزاد باشمازم داشته باشه. من فقط می

 خوام بخاطر خوش اومدن هیچکی هیچ کاریونمی

دارم. تو تنها دوست منی.  انجام بدم. من دوستت

 دوستیتو ازم دریغ نکن.

خواست. ها را نمیقرارش هیچ کدام این حرفقلب بی

 یک اَه بلند گفت و گوشی را به کف ماشین کوبید.
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وقتی وارد حیاط شد با تعجب به ماشین فرزین در 

ر خانه پارکینگ نگاه کرد. معموال این ساعت از روز د
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ارک کرد و بدون گرفتن موبایلش از نبود. کنارش پ

ماشین پیاده شد. گرمای هوا مثل یک جنگجو به سر و 

صورتش حمله ور شد. عصبی و کالفه فحش رکیکی به 

زمین و زمان داد. دو سه پله را باال رفته بود که صدای 

ی پایین به گوشش برخورد قاشق و چنگال از طبقه

تاقش ال کشید و نگاهی به اخورد. گردنش را با

انداخت. در آن جهنم دره چیزی جز فکر و خیال 

شد. پایین حداقل کمی سرش گرم بود. نصیبش نمی

در خانه را باز کرد و هوای خنک حال بدش را کمی جال 

داد. اولین کسی را که دید آنا بود. با یک آب نبات 

د بزرگ و زبانی بیرون مانده برای لیس زدن به تازه وار

در حالیکه هنوز بین در بود سر  خیره بود. آمین گنگ

بار صبا را دید که با دیس ماهی کنار میز  چرخاند و این

های خانگی خشکش زده. نگاه آمین با تعجب به لباس
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او جلب شد. شلوار کوتاه زرشکی رنگی به پا داشت به 

 همراه تاپ ستش. 

 صبا زودتر از بهت درآمد. ظرف ماهی را وسط میز

الم داد. صدای آشنایش تازه گذاشت و با لبخندی س

تصویر عقد دیروز را برایش زنده کرد. اصال اگر دیشب 

این خانوم برای اتراق همیشگی پا به این خانه 

 شد. گذاشت که او اسیر آن ماجرا نمینمی

نمیای تو؟ غذا حاضره. به این جور به موقع اومدنا  -

 چی میگن؟

دم. رد شد: ببخشید هنگ کرموهایش را عقب راند و وا

من هنوز عادت نکردم یهو درو وا کردم شماهارو دیدم 

 رو اشتباه اومدم.  فکر کردم خونه

هایش را به روی خودش نیاورد. رفت به صبا تیکه

آشپزخانه تا باقی وسایل را بیاورد. آمین به طرف آنا 
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رفت و کنارش نشست. یک نایلون پر از هله هوله در 

ی سه ی کاناپهشهدخترک با دیدن او گو کنارش بود.

نفره رفت و زانوهایش را در شکمش جمع کرد. آمین 

دست دراز کرد و دامن پیراهنش را که باال رفته بود و با 

اش را به نمایش کشیده بود سخاوت شرت طرح باربی

را پایین داد: دختر تو چقدر دست و دلبازی. االن اینی 

 بزرگ بشی چی میشی؟

ریبه با پوستش بیشتر ب از برخورد دست یک غآنا معذ

جمع شد. صورتش را در پشتی کاناپه فرو کرد و هر از 

پایید. آمین از حرکت به گاهی با یک چشم او را می

خنده افتاد. او را امروز خدا جلوی پایش گذاشته بود تا 

رفتار آیه را بشورد و ببرد. از نایلون کنار دستش یک 

اری؟ این ید: ببینم اینجا چی دبسته پفیال بیرون کش

خوای بخوری؟ ئه چس فیلم که همه رو تنهایی می

 داری.
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اش با خجالت جواب داد: اِسِش آنا با صدای کودکانه

 پفیالس.

ی تپل را با هم در دهانش گذاشت: همون چند دانه

 منظورمه. ما میگیم چس فیل.

ی ذرت بو داده زل صورتش را از مبل جدا کرد. به بسته

ای خودش بود تکرار کرد: چس د و در حالیکه در دنیز

 فیل؟

یکی از پفیالها را در دهان دخترک فرو کرد: آفرین. 

 ات.معلومه که شاگرد خوبی هستی اینم جایزه

دخترک خندید. آمین به او نگاه کرد و یاد کودکی آذین 

های آیه افتاد. قبل از اینکه لبش به لبخند باز شود حرف

اموش کردن او تکرار شدند. برای فر دوباره در سرش

دست انداخت و آنا را به آغوش کشید. آنا خجالت زده 

به او نگاه کرد. آمین شباهت او را با صبا چک کرد. نه 
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اش هیچ کدام به موهای بورش نه چشمان عسلی

 مادرش نرفته بود. دخترک تماما شکل پدرش بود.
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 آمین جان نمیای سر میز؟ -

ی زیتون را روی میز کاسهنگاه کرد که به صبا 

گذاشت. بدون آنکه واکنش به سوال او بدهد می

 پرسید: بابا کجاست؟

قبل اینکه صبا دهان باز کند فرزین به همراه آذین از 

ی او شده اتاق او بیرون آمدند. فرزین که تازه متوجه

بود اول به بچه در بغل او نگاه کرد و بعد پرسید: اومدی 

 ردی؟ناهار که نخوبابا؟ 
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آذین تا نگاهش به برادرش افتاد باز چشمان ورم 

ی ذرت را روی اش به نشتی افتادند. آمین بستهکرده

 میز گذاشت و همراه با آنا بلند شد: نه نخوردم. 

آذین به آنا در آغوش او نگاه کرد. فرزین به سمت صبا 

کشید آرام اش را عقب میرفت و همانطور که صندلی

رفتیم رستوران یا اش میتو زحمت افتادی. کگفت: 

 زدم از بیرون غذا بیارن.زنگ می

آمین جای پدرش را در کنار آذین گرفت و پچ پچ وار 

 ایه؟گفت: این چه ریختو قیافه

آذین با حسادت چشم از آنا گرفت و با صدایی لرزان 

گفت: خوبه به خدا. چقدر غریب نوازین تو و بابا. اون 

 دختره.کشه تو رو سر می سر مادره دست

آمین که تازه فهمید دل خواهرش از کجا پر است دیگر 

 بحث را ادامه نداد و به طرف میز رفت. 
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صبا دیس را به سمت او هل داد و با خوشرویی گفت: 

آنا رو بفرست بیاد پیش من بشینه آمین جان تو راحت 

 بتونی غذاتو بخوری. 

کمی هم برای  آمین برای خودش از سبزی پلو کشید و

 .نه بابا نشسته دیگه همین جا آنا:

شد به آذین با قلبی که داشت از شدت فشار منفجر می

اش خیره بود. فرزین قبل این که برای بشقاب خالی

خودش بکشد اول بشقاب دخترش را پر کرد. جلوی 

ای ماهی کنار بشقابش قرار داد و دستش گذاشت. تکه

 دستش را روی سر او کشید.

ودشان مشغول بودند ولی زیر ه انگار با غذای خهم

 پاییدند. چشمی آذین را می
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یکی یکی سیر شدند. از صبا تشکر کردند اما آذین 

 هنوز نگاهش به بشقابش چسبیده بود و حتی یک لقمه

 هم نخورده بود. 

صبا معذب از شرایطی که بخاطر حضور او پیش آمده 

غذا بخوری  بود گفت: آذین جان؟ اگر اینجا سختته

 ی ببری تو اتاقت بخوری؟خوامی

آذین در همان حالت جواب داد: معلومه که سختمه. 

 رفتی...ولی کاش جای من تو می

صبا ماتش برد. دهانش باز مانده بود و هیچ حرفی به 

داد ولی دروغ بود اگر رسید. به او حق میذهنش نمی

 ی آذین را بجود. خواهد خرخرهگفت که دلش نمیمی

رفتار دخترش رو به صبا گفت: من فرزین شرمنده از 

دونم چطوری باید سرمو جلوت خوام. نمیمعذرت می

 بلند کنم.
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ی جمع کردن صبا جواب فرزین را نداد. فقط به بهانه

 های کثیف از جایش بلند شد.ظرف
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آمین بخاطر شرمندگی پدرش در مقابل عروس تازه 

روی . دور از چشم صبا وارد از آذین خشمگین شد

 ی او زد: چته تو؟! شانه

آذین باز بهم ریخت. از جایش بلند شد و به طرف قاب 

های مادرش رفت. همه را دانه دانه جمع کرد. عکس

زد: جفتتون آدم کرد و بلند بلند حرف میگریه می

فروشین. وقتی مامانو به همین زودی فروختین دیگه 

 داشته باشم. چه انتظاری برای خودم ازتون

 کنی؟ن بلند گفت: چیکار میفرزی
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با همان گریه جواب داد: عکسای مامانم برای اینجا 

 زیادیه.

صبا با دستی لرزان لیوان را زیر شیر آب گرفت. پر 

اش را سر کشید. آنا با شده و نشده یک نفس همه

های آذین به طرف صبا در آشپزخانه دیدن دیوانه بازی

در آغوش  رفت. صبا دخترک رادوید و پای او را گ

 گرفت. 

ها به اتاقش پناه برد و آمین به آذین با قاب عکس

معطلی آنا به بغل به اتاق خودشان دنبالش. صبا هم بی

رفت. شلوارش را از پا در آورد تا شلوار بیرونش را پا 

کند که فرزین در اتاق را باز کرد. با دیدن او در آن 

 کنی؟چیکار میوضع سرش را پایین انداخت: 
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کرد خجالت نکشد. شلوار بیرونی را به پا کرد و  سعی

بست جواب داد: معلوم اش را میهمانطور که دکمه

 پوشم. نیست؟ دارم لباس می

فرزین دستش را روی دهانش کشید و به آنا نگاه کرد 

راه انداخته  "بلیم، بلیم"کرد و که روی تخت گریه می

 خوای بری؟بود: کجا می

ای را روی شال سورمه وی پانچش را پوشیدمانت

سرش انداخت. آنا را سریع در آغوش گرفت و 

گذشت گفت: کجا برم؟ همانطور که از کنار فرزین می

 میرم خونم دیگه.

قبل اینکه فرزین جوابی بدهد از اتاق خارج شد و به 

ی طرف جزیره رفت. موبایلش را برداشت و وارد برنامه

 اسنپ شد.
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ه و مستاصل از وضعیت بوجود آمده دوباره فرزین کالف

به دنبال او رفت. کنارش ایستاد و سعی کرد آرامش 

 لطفا ولی  فهمم. حق داری.دونم. میکند: عزیزم می

 . نداشت منظوری آذین کن باور. باش آروم

ی درخواست را لمس کرد و منتظر شد تا ماشین دکمه

یک لی من حتی برسد: منم نگفتم منظوری داشت. و

مونم که باعث بشه به بچم این لحظه هم تو جایی نمی

ی همه استرس وارد بشه. تو قرار بود آرامش رفته

ام جای خالی پدرشو زندگی منو برگردونی. برای بچه

 پر کنی اونوقت خودت اندر خم یک کوچه موندی!

اش را وقتی دید مشخصات ماشین باال آمد کیف دستی

رزین بلند گفت: وایستا در رفت. ف برداشت و به طرف

 بهت میگم. 
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هایش را به پا کرد و راه افتاد: االن اسنپ میرسه. کفش

 خداحافظ.

های روفرشی بیرون فرزین عصبی شد. با همان صندل

رفت و بلندتر گفت: خیلی خب. خیلی خب. کنسلش کن 

 رو میرم لباس بپوشم.اون لعنتی

صبا با برگشت ولی این را گفت و دوباره به سمت خانه 

های پاشنه بلند در حالیکه سنگینی وزن آنا همان کفش

هات. کرد جواب داد: بمون پیش بچهرا هم تحمل می

بیشتر از این برای من حرف درست نکن. خودمم 

 . خداحافظ.ترماینجوری راحت

کرد: بلیم. بلیم زد و بدقلقی میآنا هم مدام غر می

 امون.خونه

تاد و تماشایش کرد: تو از ا رفته ایسفرزین جلوی در و

 اولشم از خدات بود که نباشی کنار من. 
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صبا متعجب زیر تیغ آفتاب ایستاد. با چشمانی که 

بخاطر نور زیاد جمع شده بودند به او نگاه کرد: پس 

هنوز خیلی مونده منو بشناسی آقای موحدی. من اگر 

چیزیو نخوام خدام بیاد پایین راضی به خواستنش 

م به جای غمبرک زدن این وضعیتو درست میشم. االنن

 کن.
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نفره افتاده  ی سههایی که روی کاناپهبه نایلون خوراکی

ای بودند ها همان به اصطالح جایزهبود خیره ماند. این

که هول هولکی قبل اینکه به دنبال آذین برود برای آنا 

ی سرش خریده بود. نفسش را یک جا بیرون داد و رو

ها را امان بچهکشید. صدای داد و بیدادهای بیدست 
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فهمید. شنید. اصال حال خودش را نمیشنید و نمیمی

به امید زندگی بهتر ازدواج مجدد کرده بود و حاال همان 

آرامش نیم بندش را هم از داده بود. پای زنی را به 

اش باز کرده بود که از مردی مثل او در سرش زندگی

حاال امروز فهمیده بود که به  اخته بود ویک بت س

شد به تنهایی کاهدان زده است! بار این حقارت را نمی

به دوش کشید. آن طرف ماجرا هم دخترش بود. 

توانست به او بگیرد؟ ای میاش. چه خردهجگرگوشه

ریزی مادری در دلش خوندخترکی که هنوز زخم بی

 داشت. 

ر ی احمق! فکصدای آمین در گوشش نشست: دختره

 آبروی بابارو نکردی؟ 

آذین در چشمان آمین خیره شد. به پهنای صورتش 

اش چند ضربه زد. روی سینهریخت و زجه میاشک می
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سوزم از گیره آمین. دارم میزد: دلم داره آتیش می

فهمی؟! زن بینمش حالم بد میشه. چرا نمیاینجا. می

 بابامون فقط چند سال از تو کوچیکتره... 

بان نفهمی او به ستوه درآمد. روی تخت آمین از ز

نشست و غر زد: به من چه؟ من تو چه؟ علف باید به 

 دهن بزی شیرین میومد که البد اومد.

آذین دل شکسته و مغموم سرش را روی زانویش 

 گذاشت: زن بابا داشتن زوری نمیشه.

عصبی شد و دوباره صدایش باال رفت: چاییدی بابا! 

رفتی مشاورو که هر هفته می ماه کوفتی پس اون چهار

کوفتو زهرمار به چه دردت خورد؟ تو که هنوز تو فرق 

 گوزو شقیقه موندی! 
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دید سرش را باال با چشمانی که دیگر جایی را نمی

خوام منو دلداری بدی. پاشو شو تو اصال. نمیآورد: خفه

 برو بیرون.

ای اخم کرد: کی گفته دارم دلداریت میدم؟ دارم رگ

ستشو میدم که اینقدر شرو ور برات مخابره مغزتو ش

اشو بازی که تو در آوردی یارو بچهنکنه. با اون کولی

کشی واقعا؟ یه انداخت زیر بغلش رفت. خجالت نمی

ی یه دونی چه جوری سکهذره به بابا فکر کردی؟ می

 پولش کردی؟ تو که راضی نبودی برا چی گفتی قبوله؟

اولین بار اعتراف کرد: بابا  اش را باال کشید و برایبینی

هات باید حتما قبول کرده گفت صبا شرط گذاشته بچه

باشن. منم کفتم قبوله که بعدا اومد ببینه من راضی 

 اعتماد بشه. نیستم به بابا بی
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شد نالید: تو دیگه چه همانطور که از جایش بلند می

های این نقشهسمی هستی. خاک تو سرت کنم با 

ین ازین به بعد به دسته گلی که آب تخمیت. حاال بش

دادی نگاه کن. ببین از این به بعد اونی که همه بهش 

 اعتماد میشن تویی یا بابا.بی

هایش باال در را پشت سرش محکم بست. آذین شانه

پرید. دوباره اشک به چشمانش نیش زد. نگاهی به 

انداخت. زیر لب  های عکسی که روی زمین بودندقاب

 من چطوری فراموشت کنم مامان؟!زمزمه کرد: 

 

 247_پست#

 

آمین در کشویی حیاط خلوت را باز کرد. به پدرش که 

کشید که به کف حیاط خیره بود و سیگار را طوری می
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هایش تو رفته بودند نگاه کرد. سری به تاسف گونه

ی تکان داد برای حال و روز او. خودش خیلی روحیه

اش را هم وادهی داشت امروز باید اعضای خانخوب

 کرد.راست و ریس می

 بابا؟ گرمه بیرون چرا نمیای تو سیگار بکشی؟ -

سرش را باال گرفت و دود را همراه با کلماتش بیرون 

 ام پره که هیچ جا بند نمیشم.داد: اینقدر کله

 ات چیه؟هایی که در باغچه بودند زل زد: برنامهبه گل

. این طرف دونمای باال داد و کالفه گفت: نمیشانه

آذینه اون طرفم صبا. برگشته بهم میگه من این امید 

اومدم تو زندگیت که تو جای خالی پدر بچمو پر کنیو 

آرامش من بشی اونوقت خودت تو زندگی خودت 

 موندی...
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دستی به ریشش کشید و به چهارچوب در تکیه داد: 

 مد اهل جا زدن باشه.برا چی رفت؟ بهش نمیو

! صبا همون آدمیه که خودش یه پوزخند زد: جا زدن؟

تنه کل اون شرکتو سرپا کرد بعد مرگ مازیار. این زن 

ساخته شده برای مقاومت. ولی امروز جریانش فرق 

کرد. با این سر و صدایی که آذین راه انداخت و این می

ترسه شمشیری که از رو بست نگران دخترشه. می

 اش بهم بریزه. ی بچههروحی

کرد: خب که چی؟ وقتی قبول کرد با تخس به او نگاه 

مالید. هر تو ازدواج کنه باید پیه همه چیو به تنش می

ای سر و صدا داره جنگ و جدل داره. قرار نیست خونه

چون اون از نیمه وارد شد زود بارو بندیل ببنده عرصه 

 رو خالی کنه که!
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ایش له کرد. بحث را عوض کرد ی سیگار را زیر پپوکه

 ر به صبا بند کند: آذین آروم شد؟ تا آمین کمت

ی سیگار جدا نشد: اگه مامان بود چشمش از پوکه

 بست به گردنت.کرد میخشتکتو پاپیون می

فرزین صندلش را از روی سیگار له شده بلند کرد. 

لبخند تلخی به یاد نسیم زد. بهتر بود به همان اتاق 

ا لعنتی تمام این خانه امروز قصد آزارش ر گشت.برمی

 داشت.

آمین در را بست و کنترل کولر را برداشت و دما را 

تر برد: به نظر من آذینو بذار کنار تو این ماجرا پایین

گفت برا خراب بابا. زیاد دل به دلش نده. امروز می

کردنت پیش صبا نقشه داشته. همینجوری هردمبیل 

 نبوده این اتفاقات. 
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و طرف ی تخت نشست و دستانش را از دفرزین لبه

گاه بدنش کرد: تو جای من بودی چیکار تکیه

 کردی؟می

تک خندی زد: من اگه بودم که عمرا دیگه دم به تله 

رفتم تو کار روابط آزاد. دیگه ته تهش دادم. کال میمی

 کردم.صیغه می

 فرزین چپ چپ نگاهش کرد: کره خر.

گذاشت و کمی خم شد:  اشدستش را روی سینه

 ارادتمندم. 

توجه به او ساعدش را روی دراز کشید و بیفرزین 

 چشمانش گذاشت: داری میری بیرون درم ببند. 

به خودش تکان داد و به سمت در حرکت کرد: ممنون 

 که سوسکی بیرونم کردی. 

 جواب گذاشت.فرزین او را بی
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ید: آمین قبل خارج شدن از اتاق دوباره به عقب چرخ

ر کنه و صبارو راستی؟ این ماجرارو زودتر ختم به خی

برگردون. هنوز یه روزم نیست که زنت شده اونوقت 

 نیومده برگشته.

آمین حرفش را زد و در را پشت سرش بست. فرزین 

پوزیشنش را عوض کرد و وزنش را روی سمت 

 بود کرده پر صبا دیشب که جایی به. انداخت  چپش

بزرگ سیبک گلویش را تکان  حسرت یک و کرد نگاه

 داد.

 

 248_پست#

 

مرجان در قابلمه را گذاشت و به او نگاه کرد: حاال قراره 

 چیکار کنی؟
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چشم از آنا که در حال تماشای تلویزیون بود برداشت 

 دونم. و با تاخیر به مرجان نگاه کرد: نمی

ی به سمت سینک رفت و دو فنجانی که چند دقیقه

را شست: شاید بهتر بود تو این  پیش کثیف کرده بودند

 موندی کنارش.شرایط می

تعجب کرد از حرف دوستش: من بخاطر آنا اومدم. تو 

کرد. من تو این سه که نبودی ببینی دختره چیکار می

تونم امو گرفتم رو سرم بزرگ کردم حاال نمیسال بچه

ی این طفل معصومو بخاطر یه تصمیم اشتباه روحیه

 خراب کنم.

دستانش را با حوله خشک کرد: چه خبر از آقای 

 حدی؟ وسط دعوا میانه داری نکرد؟مو

به میز زل زد: موحدی مرد خوددارو آرومیه. خوبم 

تونست خودشو کنترل کنه. مغروره ولی پیداست که 
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ی محبته. آذین که این ماجرارو راه انداخت انگار تشنه

کنه پیش من سر شکسته شده. راستشو حس می

 سوزه. ای یکمم دلم براش میبخو

ستانش را روی میز در هم قالب روبه رویش نشست. د

 کرد و پرسید: دوسش داری؟ 

اش گرفت. موهایش را یکجا عقب داد و نیم خنده

نگاهی به آنا انداخت تا چکش کند: دوست داشتن 

نیست ولی برام مرد جذابیه و به طرز حرص دراری 

 برم.ازش حساب می

این مورد آخر یعنی مورد بسیار اکازیونه.  مرجان خندید:

ی که تو جلوش زبونت کوتاه باشه یعنی ته همهکسی 

 مرداست.

 لبخند زد و روی میز وا رفت: خیلی خوابم میاد.

 با حالت خاصی پرسید: دیشب نخوابیدی مگه؟
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اش گرفت. حتی فکر به دیشب هم به تنش باز خنده

نت آمیز ی شیطانداخت. یاد آن چند بوسهگر می

 برد. های قلبش را باال میتپش

ار پرسید: چیه؟ خوشت اومده؟ انگار جدی منظورد

 جدی دیشب تا صبح بیدار بودی!

صدایش را پایین آورد: نه. هیچی نشد. فقط یکی دوتا 

کردم تا این ی کوچولو بود. هیچ وقت فکر نمیبوسه

 حیا باشم مرجان.جنبه و بیحد بی

ی گاز انداخت: هر حسی که داری ی رونگاهی به قابلمه

ی چیزی که تو وجود همه هست به حق طبیعیته. برا

 خودت انگ نزن.

چشمانش را ریز کرد: وایستا ببینم. تو که اینقدر خوب 

به من مشاوره میدی جریان خودت چیه؟ تو نیاز 

 نداری؟ نه دوست پسری! نه سری نه همسری!

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 دونی ندارم. خندید: از کجا می

مچاله کرد و فحشش داد: بیا برو گمشو. تو صورتش را 

ها داشتی که هنوز سر قبر خالی افرا ز این عرضهاگه ا

 ریختی.اشک نمی

 دستش را زیر چانه زد و با لبخندی به او خیره شد.

صبا ناباور به ژستش نگاه کرد: چیه؟ جدی با کسی 

 هستی؟

 ی جواب مثبت روی هم فشرد.هایش را به منزلهپلک

 درشت کرد و ابروهایش را باال داد: دروغ؟!!!صبا چشم 

 اش ابرو باال داد که یعنی نه.همان خونسردی ذاتی با

صبا چند لحظه هاج و واج تماشایش کرد و بعد دوباره 

 شناسمش؟پرسید: من می

 هایش را جمع کرد.با چشم
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 شناسمش؟صبا لب گزید: کیه که منم می

 باالخره زبان باز کرد: حدس بزن.
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د با شک صبا مات و مبهوت به او نگاه کرد. کمی بع

 پرسید: تو که با افرا نیستی مرجان؟!

حالت نگاهش کرد: احمق نباش. یکم اون مرجان بی

 اتو به کار بنداز.مغز کپک زده

دونم. توان فکر کردن سریع خودش را راحت کرد: نمی

 ندارم. خودت بگو.

 خندید: مهدی.
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صبا دستش را به پیشانی داغش چسباند: مهدی؟ 

ره کاهه. این پسره اصال اهل مرجان مهدی خیلی آب زی

 دم به تله دادن نیست. 

 گردم. شانه باال داد: بهتر. منم دنبال شوهر نمی

ناباور پرسید: په جوری آخه؟ شما دوتا که سگو گربه 

 بودین از کی باهمین؟

 چهارماهی میشه.مرجان کمی فکر کرد و گفت: حدود 

صبا ناگهان به سمت مرجان حمله کرد و در سر و 

اش کوبید. مرجان با خنده گارد گرفت و جیغ کشید: کله

 نکن وحشی چته؟

صبا با دویدن آنا به طرف آشپزخانه او را ول کرد و 

کشی که هنوز دوباره در جایش نشست: خجالت نمی

تاق بهم نگفتی؟ اونوقت منه خر ریز به ریز جریان ا

 کنم. خوابمو برات تعریف می
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که چی؟ منم  خم شد و آنا را در آغوش گرفت: خب

گیرم بعدم میرم شاگرد خوبیم قشنگ ازت یاد می

 درس پس میدم. 

شعور یه صبا دستش را در هوا تکان داد: برو بابا. بی

 ...کلمه به من نگفته

 ناگهان سکوت کرد و به او زل زد: چی گفتی؟!

 آنا را روی پایش جابه جا کرد: چی؟ مرجان خندید و

تی با مهدی همین درس پس دادنو... توی لعن -

 خوابیدی؟!!!

 مرجان خندید و با چشم به آنا اشاره کرد: ای بابا.

صبا دستانش را روی دهانش گذاشت. این دو نفر در 

 کنار هم؟ شبیه یک امر محال بودند.
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ه در های سرخ شدمرجان با آنا بلند شد. از سیب زمینی

اتو بشقاب ریخت و به دست آنا داد: برو خاله برنامه

 اینارو بخور. تماشا کن

 آنا آرام پرسید: مامانم تولو زد؟

. منو مامانت با هم خندید: نه خاله زدن کار بدیه

 کرد.دوستیم. داشت باهام شوخی می

آنا که متقاعد شد از آشپزخانه بیرون رفت. مرجان به 

صبا نگاه کرد: چیه صبا؟ چرا جای قبلش برگشت و به 

 این شکلی شدی؟

تونن بهم شد: دو خط موازی میبا نگرانی به او خیره 

 برسن مرجان؟

تونن مرجان سرش را به طرفین تکان داد: نه ولی می

 تا ابد کنار هم دوست بمونن. 
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صبا از جایش بلند شد و پشت پنجره ایستاد. به 

ان را تکان خیابان با آن درختان سبزش که باد برگش

ی داد نگاه کرد. غروب طوالنی از عصر یک جمعهمی

 رسید؟انی باید با همچین خبری به پایان میتابست

صبا نگران من نباش. حالم کنارش خوبه. فقط  -

دنبال همینم. اون بابای پفیوزم که به هیچ جاش 

نیست من کجا باشم. اصال باشم یا نباشم تنها 

. تو هم خونه نباشمخواد اینه که من چیزی که می

م تونم وقتی تو نیستی بمونرفتی پی زندگیت. نمی

 تو این خونه. بقیه چی میگن...

کنن بخوان حرفی میان حرفش پرید: بقیه غلط می

 بزنن.

لبخند زد: تو االن میگی ولی همین چهار روز دیگه 

مامانت میاد میگه تو که سرو سامون گرفتی چرا 
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رو ا اون مرجان دریدهرو. چرفروشی اون خونهنمی

ی مالی کنی. منم درحال حاضر هیچ پشتوانهبیرون نمی

ندارم که بخوام برم دنبال اجاره و این حرفا. زندگی با 

 مهدی حداقل برا من دو سر سوده.
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ی آشپزخانه را در ی کنار رفتهدرحالیکه هنوز پرده

 نیست...دست داشت با غم نگاهش کرد: سطح تو این 

کنه؟ چه میان حرفش پرید: سطحو کی تعیین می

میگه؟ مهم منم. منم که دلم اهمیتی داره که کی چی 

هم پسر خوبیه.  خواد همینطوری زندگی کنم. مهدیمی

عجیبه برام که داری اینقدر همه چیزو پیچیده نگاه 

 کنه.می
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پسر خوبیه ولی شما دوتا کنار هم هیچ تلفیقی  -

 ندارین. 

کالفه از یکی به دو کردن با او نامش را صدا مرجان 

 کرد: صبا!

م شد: باشه. من فقط آرزوم سر تکان داد و تسلی

بینی پس خوشبختیته. اگر خودت اینطوری صالح می

پیچم. مبارکه. به مهدی هم بگو ببینمش گوششو می

ی من زیر گوش ی گستاخ هول. اومده تو خونهپسره

 من خواهر منو قر زده. 

از داشتن دوستی مثل او کیف کرد. حاال  مرجان

پس واجب  کرد پشتش گرم است. خندید:احساس می

 شد حتما بهش بگم.
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صبح وقتی از خواب بیدار شد مثل تمام روزهای کاری 

ی آنا را در خواب دیگر اول لباس پوشید و بعد گونه

بوسید. قبل رفتن نگاهی هم به مرجان انداخت که روی 

دلش به حال دوستش سوخت. حق او کاناپه ولو بود. 

وست. ی داین آوارگی نبود. خوابیدن روی مبل خانه

 فکرش کرد و به راه افتاد.لعنتی نثار پدر بی

وقتی با ماشین وارد نمایندگی شد نگهبان با تعجب 

نگاهش کرد. جلو آمد و با لبخندی لرزان سالم داد: 

خانوم مهندس تبریک میگم ایشاهلل با آقا خوشبخت 

بشین. فضولی نباشه خانوم؟ ولی چطوره هر کی با 

 ماشین خودش...

ی همیشگی ت و با همان جذبهمیان حرفش رف

داد اش را باالی سرش جا میدرحالیکه عینک آفتابی

های صدمن گفت: آقای منوچهری اینجا جای این حرف
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یه غاز نیست لطفا حواستونو جمع کنید. اینم فقط برای 

کنم بنده زودتر نمونه عرض می اینکه جای هیچ حرفی

اشین از جناب موحدی میرم پس ترجیحم اینه که با م

خودم برم تا منتظر ایشون بمونم تا پایان ساعت 

 کاریشون. حل شد مشکلتون؟

نگهبان سرش را پایین انداخت: شرمنده خانوم 

 ام نکنین. مهندس. بیشتر از این خجالت زده

ان رفت. صدای توجه به حضور او به سمت ساختمبی

شنید و به روی های تک و توک پرسنل را میتبریک

د. همین کارمندان چند سال پیش وقتی آورخودش نمی

گفتند. دوسال با مازیار ازدواج کرد به او تبریک می

پیش که فوت کرد تسلیت و حاال بابت ازدواج مجددش 

گرفت. دوباره تبریک. حس بدی از واکنششان می

 هیچ کدام همکالم نشود.  داد باترجیح می
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معطلی برپا شد: وارد سالن خودشان شد. سلطانی بی

 . تبریک میگم.سالم خانوم مهندس

رفت سری تکان داد و همانطور که به سمت اتاقش می

گفت: لیست قیمتای روزو دربیار تا قبل از ساعت نه 

 تحویلم بده.

حسی سلطانی لبش را جلو داد. انتظار این حجم از بی

 نداشت: چشم. را

اش باال بیاید پشت تاپش را روشن کرد. تا صفحهلپ

ی فرزین از ماشینش پیاده شد. یک جعبه پنجره رفت.

بزرگ شیرینی به دست داشت. نگهبان با لبخند به 

اش زد شیرینی را سمتش رفت و او دوتا روی شانه

 تعارف کرد.
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هنوز به ورودی نرسیده تعداد زیادی از کارمندان 

دورش را گرفتند. هر چه او سرسخت بود فرزین با 

 کرد. همه مهربانی می

ای همراه با اه کرد. شلوار کتان سورمهبه تیپش نگ

دار همرنگش. عینک آفتابیش هم مزید تیشرت یقه

 تر به نظر برسد.برعلت شده بود تا خوشتیپ
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چک کردن خریدهای لیزینگ بود که در اتاقش  مشغول

 باز شد و بوی عطر تلخش همه جا را فرا گرفت. 

 سالم خانوم. -
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نگاه کرد. جواب لبخندش را سرش را باال آورد و به او 

 داد: سالم آقا.

جعبه را روی میزش گذاشت: بشقاب نداری چند تا 

 برای خودمون بردارم؟

شیرینی نداشت اما بشقاب را با آنکه میلی به خوردن 

 ها؟ خوبن؟در اختیارش گذاشت: چه خبر از بچه

سری با تاسف تکان داد: دیروز بعد رفتنت تا چند 

بود. آمین داشت بزور متقاعدش ساعت دعوا و مرافه 

رفت. کرد که باید باهات کنار بیاد. اونم زیر بار نمیمی

 ای بهم پیچیده. همه چیز به طرز مسخره

دار در بشقاب گذاشت و ای مدلرینی خامهچند شی

های جعبه را دوباره برداشت: اینو ببرم بدم بین بچه

 کنیم.تعمیر پخش کنن. میام صحبت می
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د و به رفتن او نگاه کرد. با وجود اتفاقات سر تکان دا

 دیروز انتظار نداشت امروز او را تا این حد شاد ببیند. 

سرش بست.  فرزین به اتاق برگشت و در را پشت

نفسی کشید و روی مبل نشست. به بشقاب شیرینی 

خیره شد و گفت: شبیه پسرای تازه دامادی شدم که 

 ن.دنبال یه فرصتن با نامزدشون خلوت کن

صبا از پشت میزش بیرون آمد و کنار او نشست. دست 

کرد گفت: بزرگش را گرفت و همانطور که نوازشش می

رفتم. بخاطر آذین من بخاطر فقط بخاطر آرامش آنا ن

هم بود. اون دختر واقعا داشت بخاطر بودن من اذیت 

 شد. می

به دست ظریف و سفید و نرم او که روی پوستش 

هایش برانگیخته شد. رد. حسکرد نگاه کحرکت می

ترین کار ممکن چقدر به این زن عالقه داشت. با ساده
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ها نشست و ماهیچهشبیه یک قاصدک روی قلبش می

. با تمام احساسش به کردر به تندتر تپیدن میرا مجبو

تونی او نگاه کرد و گفت: تو با این همه خوبی مگه می

 اذیتم بکنی؟

رزین اینطور خون به های ففهمید از تعریفنمی

 دوید یا از طرز نگاهش. صورتش می

انگشت دست چپش که در دست صبا نبود را به زیر 

ستاد: هنوز نفهمیدی ی او کشید و سرش را باال فرچانه

 چقدر دوست دارم. 

هایش بین چشمان فرزین این سو و آن سو مردمک

 شدند.می

ی یه آدم برگرد صبا. فقط یه شب اونم به فاصله -

ازم خوابیدی ولی تمام دیشب چشمم به جای 

 خالیت بود. 
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اش جدا کرد و با هر دو دست صبا دست او را از چانه

است. باید به آذین نگهشان داشت: این به نفع همه

 فرصت بدیم.

 کنی؟قرار گفت: پس من چی؟ اصال به من فکر میبی

ها. اش گرفت: آقای موحدی؟ شدی شکل بچهخنده

 کنی!بهونه گیری می

بار او بود که با  جای دستشان را با هم عوض کرد. این

ی زنمو دستانش به کشف دستان او پرداخته بود: بهونه

ات گیرم. المصب من هنوز مزهی کیو بنگیرم بهونه

نرفته زیر دندونم تو باز از دستم لیز خوردی. منه 

بدبخت عرضه ندارم یه موحدیو از دهنت بکشم بیرون 

 بکنم توش.جاش فرزینو 

صبا لبش را گزید. بروز احساسات عریان فرزین 

انداخت. داشت چیزی را در وجودش به غلیان می
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آرام روی لب او فشار  فرزین باز انگشتش را باال آورد و

ی او آورد تا از زیر دندان رها شد. کمی به لب رژ خرده

نگاه کرد و بعد انگشتش را روی آن کشید: حتی به من 

 که خوب بتونم نگات کنم. فرصت ندادی

صبا پوستش به عرق نشست. نگران بود هر لحظه 

کسی در بزند بخواهد وارد شود. برای رفع تکلیف 

گم امشب آنارو امشب ببره بیرون. گفت: به مرجان می

 . ی من شامو با هم بخوریمبیا خونه

دست او را روی پایش گذاشت و از جایش بلند شد و 

تر موندنت تو این اتاق از به سمت میزش رفت: بیش

. منم معموال سرم تونه حاشیه ساز بشهاین به بعد می

 دونم. کنه تورو نمیبرای دستمال بستن درد نمی

هنوز فکرش به قرار شامشان بود. دستی به  فرزین

حرف سر تکان داد. حق با صبا صورتش کشید و بی
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و  تر بود. به طرف در رفتبود. انگار دخترک از او عاقل

 گفت: کاری داشتی زنگ بزن.
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ی چتش با مرجان شد. پوست لبش را الی وارد صفحه

پ کرد: هایش اسیر کرد و دو دستی برایش تایدندان

 گند زدم مرجان. موحدیو برای شام دعوت کردم. 

با آنکه هنوز ساعت خیلی از هشت نگذشته بود پیامش 

متی. دوماد به سال "دو تیک خورد و فوری جواب آمد

 ". فقط گندش کجاشه؟!پاگشا کنون داریم امشب پس

کمی با صندلی چرخید: اونجاش که گفتم تو و آنا خونه 

 "نیستین
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تو یزیدی دختر!  "استیکر چند قطره آب فرستادبرایش 

فرستی پی نخودسیاه چیدن خودت خونه رو مارو می

 "کنی؟ تو مسلمونی صبا؟مکان می

ز حرف زدن از عواقب اش گرفت: این طرخنده

 ارتباطت با مهدی دیگه؟

اصال اسمشو آوردی سر  "استیکر قلب برایش فرستاد

کان ماهم صبحی دلم وا شد. خب خدا رو شکر که م

 "جور شد. خدا خیرت بده.

 حیا.خندید. برایش تایپ کرد: بی

صبا برای شامتون چی درست کنم.  "جوابش زود آمد

 "این کچل خانت چی دوست داره؟

تاپ برداشت و به پیام او نگاه کرد. شم از لپچ

اش گرفت: شوهرم خیلی هم خوشتیپه. حاال تو خنده

وما موهاشو دم اسبی ات اینه که پارتنرت مثل خانسلیقه
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است. درمورد غذاهم زحمت ی دیگهببنده یه مسئله

 خواد دست پخت خودمو بخورم.نکش. دلم می

کرد را برایش ایموجی که از دهانش آب چکه می

 "خواد چیاتو بخوره؟جووون. دیگه دلت می "فرستاد

ای به در خورد. گوشی را قفل کرد و روی میز تقه

ر که فحشی نثار روح مرجان انداخت. زیر لب همانطو

اش را خورد. تمام تالشش را کرد که کرد خندهمی

ی مرجان را برای خودش های لکاتهففکرش حر

 تصویر سازی نکند.

مرتب کرد و با همان صالبت همیشگی جواب شالش را 

 داد: بفرمایید.

ی مهدی تالی وار اول دسته گلی وارد شد و بعد کله

 داخل آمد: اجازه هست؟

 هایش را بهم فشرد تا نخندد.دندان
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 برای دست بوسی اومدم. -

 پشت دستش را در هوا نگه داشت: بیا ببوس.

و بعد ای نمادین به دست او زد داخل آمد و اول بوسه

 دسته گل را تعارفش کرد: تقدیم به بانو.

ای ورود همراه با دسته فرزین که از پس دیوار شیشه

 شد. اش بند نمییگل مهدی را دیده بود روی صندل

 ها پرسید: خب؟ها را گرفت و مثل مفتشصبا گل
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اش نگه داشت و مهدی کف دستش را روی سینه

ن دخول که گرفتم، آها! گفت: دست بوسی که کردم. اذ
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قید و بینین به غالمیه بیمنو اگر در حد دخترتون می

 شرط قبول کنین.

قیدو شرط دزد بیچشمانش را ریز کرد: آدم دست تو 

 میده که من دختر بدم؟

وا رفت: چرا بابا؟ مگه من چمه؟ تازه دخترت خودش 

 آویزونم شد وگرنه منکه قصد ادامه تحصیل داشتم.

ی میز شیرینی برداشت و همه را یکجا در از بشقاب رو

دهانش فرو کرد. با همان دهان پر پرسید: مناسبت 

 داره؟

جای داده بود را باال انگشتی را که دو حلقه در خودش 

آورد: خدارو شکر هوش درستو حسابی هم نداری. 

 قشنگ یه پکیج سمی هستی.

اش را قورت داد و بلند خندید: بابا این دختره شیرینی

ود منو. از دیشب تاحاال بند کرده برو به صبا بگو برو نم
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به صبا بگو. هر چی میگم مهلت بده فردام روز خدائه 

ریزه حاال دنبال ماست ماستو میول بکن نبود. خودش 

 بنده.

چپ چپ نگاهش کرد: حداقل آدم باش جلوی من زیر 

 پاشو خالی نکن.

ی مبل نشست: به جان صبا فقط رو حساب تو لبه

ی من لش کردم. وگرنه اصال ذغال اخته تو سلیقهقبو

 نیست.

دست زیر چانه زد و به مانیتور زل زد. همانطور که 

کرد گفت: از سرتم زیادیه. میلیست خریدها را چک 

 حاالم پاشو شرتو کم کن. کی گفت بشینی؟

مظلومانه نگاهش کرد: به خدا ظلمه آدم با کارگر زیر 

 . دستش این برخوردو داشته باشه
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های زیر چشم از مانیتور برنداشت. طبق اسامی پرونده

دستش را چک کرد و جواب داد: حاال هر چی. فقط 

ان بره، اشک از چشمش بیاد، مهدی خوار به پای مرج

 دم.ای ازش بشنوم به خدا دودمانتو به باد میناله

از جایش بلند شد: مورد آخر که کال نشدنیه شرمنده در 

 چشم قول میدم.مورد دو مورد اول 

سرش را باال آورد: دوست خر من عاشق کجای توی 

 ادب شد؟!بی

 اش را باال برد: اجازه؟ بگم؟انگشت اشاره

با تاسف و خنده تکان داد: برو بیرون تا کار  سرش را

به جای باریک نکشید. به مرجان بگم یه سانسوربند 

 برا دهنت بخره.

مت در به او الیک نشان داد و همانطور که به س

ی رفت نگاهش به فرزین افتاد. به نشانهخروجی می
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اش گذاشت و سالم دستش را باال برد و بعد روی سینه

جانتم که عین ببر بنگال داره منو کمی خم شد: کچل 

کنه! تا با اون مغز مریضش نزد اون طرف نگا می

 امو بپوکونه برم پی کارم. گونه

رف مهدی های زیبا انداخت و به حنگاهی به گل

هایش. به ی فرزین فکر کرد. به حساسیتدرباره

ها و لحن گاها هایش. به بکن نکنحمایت

وقت تصمیم به مقابله اش. عجیب بود که هیچ دستوری

نگرفته بود! نه اینکه آدم صلح پذیری باشد نه. انگار 

اش جا داده بود. این بعد از فرزین را در باکس جذبه

گاهش را به پای غیرت و های گاه و بیگیر دادن

اش را نوشت. چیزی که هیچ وقت تجربهاش میعالقه

 اش نداشت.با هیچ کدام از مردان زندگی
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کرد به ها را همانطور که بررسی میلیست قیمت

هایی که اونجا گذاشتم صبوری گفت: پرونده

مدارکشون کامل نیست. تماس بگیر با خریدارها بگو 

 رفیت مدارکشونو بفرستن. قبل تکمیل ظ

ها را جمع کرد: چشم سلطانی فوری خم شد و پرونده

 .مهندس

ه بود نگاهش بین دری که پشت سر صبوری بسته شد

و گوشی موبایلش در گردش بود. دلش انگار روی 

شد. های دریا سوار بود که اینگونه باال و پایین میموج

اری بود حس و حالش در مواجه با فرزین شبیه اولین ب

ی دبیرستانش با دوست پسرش قرار که در دوره

گذاشته بود. همه چیز همانقدر بکر و پر هیجان به نظر 
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عشقی بود که مثل تب تند زود به  آمد. حامد امامی

عرق نشست و مازیار حاصل عقل و منطقی که بر 

اساس حساب و کتاب اول بر روی کاغذ آمد و بعد وارد 

 . اش شدزندگی

ش را قبل آنکه پشیمان بشود برداشت و برای موبایل

شام چی دوست داری برات  "فرزین تکست فرستاد

 "درست کنم؟

روش خودروسازی صحبت فرزین همانطور که مدیر ف

کرد به نامی که روی موبایلش روشن شد خیره می

. چند لحظه به گوشی خیره ماند. "صباجان "ماند

ده بود؟ حواسش تماما پرت شد. صبا جان؟! جانش ش

دقیقا از کی؟ از کی این همه نزدیک شد که تمام آن 

 ی قرمز را در بر گرفت؟ ماهیچه

 فرد پشت خط پرسید: مهندس هستین؟
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کرد و به خودش آمد. فرد مزاحم را باید زودتر دک می

خواند. بعد از اینکه تماس را قطع کرد به پیام یار را می

ه حال به غذای متنی که فرستاده بود فکر کرد. چرا تا ب

فرقی  "اش فکر نکرده بود؟ برایش نوشتمورد عالقه

خوایم حرف کنه. خودتو به زحمت ننداز. فقط مینمی

 "ای شام خوردن نمیام.بزنیم بر

هنوز صبا چیزی نفرستاده بود ولی ذهن او کنار آن 

دسته گل لعنتی که مهدی آورده بود جا خوش کرده 

عنا بود. او تا ته دنیا مبود. دندان روی جگر گذاشتن بی

ماند. سوال ی متحجر باقی میهمین مرد عقب مانده

ی اون دسته گلی که مهدی با خودش قضیه "پرسید

 "د بود چی بود؟آور

صبا دست از کار کشید و خودکار را پایین گذاشت. 

 رفت و برگفتند به فرحزاد میدختر زرنگی بود. ف می
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ون رفتنش افتاد. و گشت. یاد حرف مهدی قبل از بیرمی

اش کبود شده بود. تر از آن هم، که گونهحتی قبل

توانست به خودش بقبوالند که مردی مثل فرزین با نمی

اش ن حجم از منطق بخواهد روی رفیق صمیمیآ

 حساس شود!

صبا با فکر بر این که اگر واقعیت را بگوید شاید 

ی این حسادت برای همیشه خشک شود ریشه

از چشم من با مرجان ریخته رو هم. ظاهرا دور  "نوشت

قراره مرجان هم بره و باهاش زندگی کنه. االنم با این 

ر کنه تا بگذرم از دسته گل اومده بود که منو خ

 "خبطشون.

فرزین با خواندن متن حس کرد یک سطل آب سرد 

اند. آرام گرفت و لبخند ناخواسته روی قلبش ریخته

نه چانه حریف از  مهمان صورتش شد. نه چک زد و
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میدان به در شد. حاال فقط خودش بود و خودش. 

خواهد در میدان دل صبا بتازد. توانست هر چه میمی

 ای.ترس و نگرانی بدون هیچ
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ها تفت چرخید. قارچدور خودش در آشپزخانه می

گرفته بودند و حاال آبی که پس داده بودند داشت 

ها جلوی یخچال آن آوردنسوخت. اما به جای در می

خواند و ایستاده بود و رسپی دسرها را در گوشی می

کرد. تنها چیزی که مواد درون یخچال را چک می

اد محدودش درست توانست در این مدت کم و با مومی

کند پودینگ زعفرانی بود. بطری شیر را بیرون آورد و با 

فوری  ی روی گاز به طرفش پا تند کرد.دیدن ماهیتابه
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ی مفلوک را از سوختن نجات هاشعله را کم کرد و قارچ

 داد. 

دو ساعت بعد در حالیکه موهای خیسش الی حوله 

یره بود. پیچیده شده بود مقابل آینه به تصویر خودش خ

انگشتانش آرام باال آمدند و ناباور روی پوست 

صورتش نشستند. این همه التهاب و هیجان برای چه 

عت زودتر به خانه آمده بود و به بود؟ چرا یک سا

خودش این همه سخت گرفته بود تا هم دو مدل غذا 

بپزد و هم دسر درست کند؟ چرا به حمام رفت و بعد 

مالید. مگر قرار بود چه  تمام پوست بدنش را لوسیون

اتفاقی بیفتد؟ فرزین که گفته بود فقط برای حرف زدن 

سر داشت؟ آید! او جز حرف زدن دیگر چه چیزی در می

دندانش را روی پوست لبش فشار داد. سر چرخاند و 

نگاهش به تخت دو نفره افتاد. اولین شبی که قرار بود 

صد سال  با مازیار بخوابد طوری پیش رفت که انگار از
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ریزی شده بود. بدون استرس، بدون هیجان قبل برنامه

 کاذب و با ذهنی کامال آماده پذیرفته بود. 

شد و رسید گیج میکه فرزین می اما چرا هر وقت

 چرخید؟ خودی دور خودش میبی

ی او پرید. از روی میز موبایلش زنگ خورد و شانه

می آرایش گوشی را برداشت و تماس مرجان را با ک

 تاخیر جواب داد: الو؟

دلیل خندید: احوال عروس خانوم؟ آقای مرجان بی

 داماد هنوز تشریف فرما نشدن؟

موهای بلندش درآورد. سرش را یک حوله را از دور 

وری کرد و تکانی به تارهای خیس داد: جلو مهدی این 

خوام روش بیشتر از این وا حرفارو نزن مرجان. نمی

 بشه.
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یشم نیست بابا. من تو اتاقم. آنا شال باز هم خندید: پ

 کنن. منو کرده سرش دارن باهم خاله بازی می

ش گرفت: بگو یه ای مهدی با شال خندهبا تصور چهره

 شینیون تپلم بزنه براش. 

 مرجان آرام گفت: صبا چی پوشیدی؟

صبا به خودش نگاه عاقل اندر سفیهی انداخت: فعال که 

 لختم.

رو لباس ببینتت. مرد بیچاره دختر بذار دو بارم با -

 دلزده نکن همین اول کاری.
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ها سخندید در کمد را باز کرد و به لباهمانطور که می

 نگاهی انداخت: تو بگو چی بپوشم؟ جلوی لباسام.

خوای صدایی شبیه به فکر کردن درآورد: اوووم، می

 اون لباس خواب...

حرفش اش کشیده شد. میان دستش روی سرهمی

گی تو؟ لباس خواب چیه؟ رفت و گفت: چی می

خوای شامم رو تخت براش بچینم که حساب کار می

ه قصد و نیتی هم نداره، دستش بیاد؟ اگر خدای نکرد

 به فکر بیفته. 

: خیلی خب بابا فهمیدم براش برنامه نریختی اصالهم -

فکرت به این چیزا نرفته. فقط جون اون پونه خانومتون 

 ار نپوش. یه پیراهن جیگر بپوش لنگ و پاچهبلوز شلو

رو هم بنداز بیرون. بذار اون کچل قشنگ حال بیاد روح 

 و روانش تازه بشه. 
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ا شنیدن نام پیراهن چشمش به پیراهن گلدار ب

های درشت اش افتاد. آبی آسمانی بود با گلنخی

 صورتی. همان را برداشت و با لبخند تماشایش کرد.

 ست کردی.نگفتی شام چی در -

پیراهن را روی تخت انداخت و در کمد را بست: آمار 

اینارو بعدا بهت مو به مو میگم فعال برو ور دل اون 

یسو کمندت بشین بذار منم یه چی تنم کنم تا مهدی گ

 این موحدی برا بار دوم منو لخت و پاپتی ندیده.

. موهایش را تماس را قطع کرد. پیراهن را پوشید

سشوار کشید و پایین موها را که هنوز الیت کاراملی 

داشتند لول کرد. رژ لب هلویی را کمرنگ مالید. عقب 

های نگاه کرد. مردمک ایستاد و به خودش برای بار آخر

اش با آن سایه آبی آسمانی بیشتر به جلوه ایقهوه

ی صورتی صورتش با آن رژگونه افتادند. پوست سفید
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بود. نفس عمیقی کشید. خودش را باالخره  تر شدهتازه

بعد از چند ساعت پیدا کرده بود. اعتماد به نفسش 

برگشت. به سالن رفت و قهوه ساز را راه انداخت. 

صد نشستن داشت که زنگ پشت در به صدا درآمد. ق

نگاهش اول روی ساعت نشست که کمی از هشت 

 بودند. گذشته 

های چرمش روی سرامیک صدا همانطور که با صندل

کرد به در رسید. از چشمی فرزین را دید و در ایجاد می

 را به رویش باز کرد. 

فرزین با سبد گلی که در دست داشت وارد شد. صبا 

 خند زد و در را بست: سالم.لب

ای به سر تا پای صبا انداخت. لبش نگاه خریدارانه

ت و سبد را به دست او داد: سالم کمی انحنا گرف

 عزیزم.
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سبد را گرفت و از بوی عطر و افتر شیو او یک دم 

عمیق گرفت. با دست به خانه اشاره کرد: ممنونم. 

 خیلی خوشگلن. بفرمایید.

دن کند و به راه افتاد. روی مبل فرزین دل از نگاه کر

 ای که صبا نشانش داد نشست.سه نفره
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ها را در سینی مستقیم به آشپزخانه رفت. فنجان

 گذاشت و پرسید: چه خبر؟ چقدر دیر کردی!

فرزین عینک کائوچوئیش را برداشت و روی میز 

پور آخر گذاشت: تا از نمایندگی برم دیر شد. حسن

ها و حقوق مزایارو ها و اضافه کاری بچهیمهوقت اومد ب

و یه دوش کرد. تا برسم خونه داشت باهام چک می
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بگیرم و لباسمو عوض کنم طول کشید. خیلی هم 

 ترافیک بود.

سینی به دست به سمت او رفت. کنارش روی مبل 

نشست و لبخند زد: پس من اشتباه کردم. باید 

 دتو رسوندی. گفتم مرسی که با این همه مشغله خومی

جواب گذاشت. معذب بود از این همه فرزین او را بی

لین باری بود که در یک محیط در نزدیکی او. این او

بسته فقط خودشان دوتا بودند. و البته شیطان رجیم که 

 زد تا او دست از پا خطا کند!مدام سیخش می

نگاهش بین پرده و ساعت و تلویزیون در گردش بود. 

 د جز صبا را دید. هر جا که بشو

ی او را با شکالتی، در بشقاب گذاشت صبا فنجان قهوه

 داد: بفرمایید.و به دستش 
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ی ماهواره بردارد و مجبور شد چشم از مجری شبکه

کرد با ای کوتاه به او نگاه کند. لعنتی چه میبرای لحظه

 شد؟!تر میخودش که روز به روز خواستنی

ش را روی آن پایش صبا تکیه داد و پای خوش تراش

زد و هر از گاهی لبی به فنجانش انداخت. حرف می

کرد. داد و گاهی همراهیش میش میزد. فرزین گومی

ها حواسش به زیر ران پای او ی ایناما بیشتر از همه

بود که بخاطر نوع نشستنش کامال در معرض دید قرار 

گرفته بود. اگر به خودش بود حتما همین حاال مثل 

انداخت آن زیر و او را با خودش ای هَوَل دست میمرده

 برد.کرد و به اتاق میبلند می

با خم شد و فنجانش را روی میز گذاشت: شامو ص

 بکشم یا زوده؟
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اش را پاک کرد: چرا زحمت فرزین عرق پیشانی

 کشیدی عزیزم؟ 

لبخند زد: چه زحمتی؟ من آشپزیو دوست دارم. تازه به 

 دم. قول مرجان، پاگشات کر

خندید و به همراه او بلند شد. صبا سنگینی نگاه او را 

کرد. به آشپزخانه که رسید هایش حس میروی اندام

 مچ گیرانه به طرف او چرخید. 

 فرزین به روی خودش نیاورد و نگاهش را بر نداشت. 

 صبا گلویش را صاف کرد تا مثال او را به خودش بیاورد.

سعی کرد حرفی بزند:  وقتی مسیر نگاه او تغیر نکرد.

خوای داری میری بهت غذا بدم ها شام دارن؟ میبچه

 ری؟با خودت بب

ربط گفت: دوست فرزین به صورت او نگاه کرد و بی

 ندارم حتی ده گرم الغر بشی صبا.
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 ی او ماند.وا رفت. کنار گاز مات و مبهوت جمله
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تن های او بعد از گفروی صندلی نشست و به واکنش

ی ساده چشم دوخت. مویش را پشت یک جمله

ل رفت و آمد گوشش زد و بین کابینت و گاز مدام در حا

 بود آنکه به عقب برگردد و دوباره به او نگاه کند. 

های او فرزین هم تا توانست بین دوال و راست شدن

دلی از عزا درآورد. از جایش بلند شد و کنارش ایستاد: 

خوردیم که اش شامو بیرون میقرار بود حرف بزنیم. ک

 تو اینقدر درگیر نشی.

ی برنج را با آن بلمهصبا آب دهانش را قورت داد و قا

ته دیگ طالیی در ظرف سر و ته کرد: نمیشه که 
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همیشه غذای بیرونو خورد. تو هم بشین از این قورمه 

کنی اسم غذای سبزیه من بخور ببینم دیگه جرات می

 بیرونو بیاری یا نه. 

رزین مردانه خندید و ظرف برنج را از او گرفت و سر ف

 میز گذاشت. 

دونستم مقابلش نشست با خنده گفت: نمیصبا که 

بیشتر اهل غذای سنتی هستی یا فرنگی. هم قورمه 

سبزی درست کردم هم بیف استراگانف. مازیار عاشق 

 داد واسه این...غذاهای این مدلی بود. جونشو می

د فرزین را دید که آرنجش را به سرش را که باال آور

اش بند میز تکیه داده است و دستش را به پیشانی

کرده است. صبا لپش را از داخل گزید و سعی کرد به 

روی خودش نیاورد. از جایش بلند شد و در همان حین 

 گفت: ای بابا! نوشابه رو نیاوردم. 
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وقتی دوباره نشست فرزین برای خودش برنج کشیده 

تالش کرد لبخند بزند. بشقاب خورشت را بود. صبا 

ادت دارم تو بیشتر به دست او نزدیک کرد: من ع

قورمه لیموعمانی زیاد بریزم. با تلخیش مشکلی 

 نداری؟

برای خودش خورشت ریخت و در مقابل چشمان 

مشتاق و منتظر صبا یک قاشق خورد. در صورت 

تونستم کاش می "مهربان او خیره شد و در دلش نالید

نفهمید از تصور طعم  "ای قورمه سبزی تو رو بخورم!ج

مه سبزی که ناخواسته آوایی از ی قورصبا بود یا مزه

 اس.دهانش خارج شد: هوووم! واقعا خوشمزه

هایش را روی هم فشار داد و بعد گفت: نوش صبا لب

 جونت. 
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خودش هم شروع به خوردن کرد و در همان حال 

 ها.بری برای بچهیپرسید: غذا زیاد درست کردم. م

اش اش را قورت داد و قلپی از نوشابهفرزین لقمه

رد. سرش را پایین انداخت و همانطور که با قاشق خو

کرد پرسید: تا کی قراره بمونی برنجش را زیرو رو می

 اینجا؟

صبا دور لبش را با دستمال پاک کرد و گفت: تا هر 

 وقت که آذین پذیرای حضور من باشه.

ون بچه خواست تا چند سال همینطور اومدیمو ا -

؟ تو لجبازی کنه؛ اونوقت تکلیف من چی میشه

 اینجا من اونجا؟! این راه حله؟

به فرزین نگاه کرد. به مردی که با تمام مردانی که او 

کرد. احساس ترس فرزین تا به حال دیده بود فرق می

کرد. سعی کرد منطقی بماند: نگران نباش. را درک می
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اینقدر طوالنی نمیشه. قول میدم اگر تا چند هیچ وقت 

د خودم برگردم خودمو وقت دیگه آذین منو قبول نکر

بهش بقبولونم. فعال بهش این فرصتو بده. نذار فکر 

 کنه که ما باهاش سر جنگ داریم. 

شان را خراب نکند. فرزین تالش کرد شب دو نفره

قاشق دیگری در دهانش گذاشت و گفت: تا حاال فکر 

ی غذاهارو دوست دارم و هیچ غذای کردم همهمی

الن فهمیدم که قورمه ای ندارم. ولی امورد عالقه

 امه. سبزی غذای مورد عالقه

صبا در چشمان او زل زد و وقتی صداقتش را دید لبش 

 از دو طرف کش آمد.
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دسرشان را خورده بودند و بعد از یک توضیح مفصل از 

زین برای صبا داده بود حاال بحث به آمین و آذین که فر

د. ساعت نزدیک های جدید رسیده بونمایندگی و پالن

ده شده بود و برای برگشت مرجان و آنا کم کم داشت 

 "دیر وقت محسوب میشد. صبا به مرجان پیام داد

 "اتونارازل؟ برگردین خونه

برگشت کَنکِله. آنا لج کرده  "مرجان فوری جواب داد

خوام بغل عمو مهدی بخوابم. صبا این میگه شب می

 "است ما تربیت کردیم؟بچه

اش گرفت. فرزین که حواسش زیر چشمی صبا خنده

به او بود گفت: صباجان من دیگه کم کم برم. مرجان 

 خواد برگرده خونه درست نیست.خانوم هم می

خود. بندازش زیر بغلت نیم صبا برایش تایپ کرد: بی

 خودت بیار خونه. وجب بچه رو بردار با 
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رو به فرزین گفت: مرجان که خجالتی نیست. بخاطر 

 ان. ی مهدیفته. خونهتو نر

خوای من برم فرزین دوباره عینکش را به چشم زد: می

 دنبالشون اگر ماشین ندارن؟

سرش را باال انداخت: نه ممنون. ماشین خودمو دادم 

 به مرجان که راحت باشن.

 شت: خوب کاری کردی. گوشی و کیف پولش را بردا

رفت؟ هنوز که دل صبا مچاله داشت. واقعا داشت می

 زمان زیادی نگذشته بود؟ تازه سر شب بود. 

 با من کاری نداری عزیزم؟ -

اش را کرد تا صورتش آویزان نشود. از ی سعیهمه

جایش زودتر از او بلند شد و گفت: صبر کن پس برای 

 ها غذا بکشم.بچه
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ی آنا روی سلیطهباز اون  "جان آمدهمان لحظه پیام مر

زده باال. اینجا داره غشی بازی در میاره که نمیام. 

مهدی هم گفت بمونیم. خداروشکر که با خودمون زیر 

شلواری آورده بودیم. تو چه خبر؟ با کچل به کجا 

 "رسیدین؟ شامو رو تخت خوردین یا زیر تخت؟

 صدای فرزین باعث شد سرش را از گوشی بلند کند:

 کنه. براشون غذا درست می الزم نیست. فهیمه

صبا ظرف در را بیرون آورد و گفت: اشکال نداره. غذای 

 منم کنارش بخورن.

داره میره مردک  "و با آن دست سریع نوشت

 "شعوربی

فرزین جلوی آشپزخانه ایستاد و گفت: بهتره نبرم صبا. 

 دونم آذین غذای تورو بخوره. بعید می
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ش کرد. لبخند به سمت او و نگاه یخ کرد. چرخید

 معنی زد و گفت: راست میگی، اصال حواسم نبود.بی

فرزین سرش را پایین انداخت: ببخشید. بخاطر این 

 اتم.شرایط واقعا شرمنده

گوشی در دستش لرزید. بدون آنکه قفل صفنه را باز 

نذار بره دیوونه. امشب  "کند فقط ابتدای جمله را دید

 "...سرخرو از دستبی

را ندید. گوشی را همراه با ظرف در دار ی جمله بقیه

روی کانتر گذاشت و همراه فرزین تا جلوی در رفت. 

فرزین ایستاد و از باال نگاهش کرد. لبخند زد به آن 

همه اجزای دلبرانه. با صدای آرامی گفت: ممنون بابت 

 امشب. خیلی شب خوبی بود. 
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رد و بین صبا هر دو دستش را پشت کمرش قالب ک

ترسید مثل زلیخا یوار حبسشان کرد. میخودش و د

 چنگ بندازد به پیراهن یوسف تا او را نگه دارد! 

 منکه کاری نکردم. برای منم شب خوبی بود.  -

فرزین کمی نزدیکش شد. سرش را کمی خم کرد و 

اش را به سر او چسباند: وقتی اومدم تو خونه پیشانی

 مون اول کاری خرابحتی نبوسیدمت از ترس اینکه ه

 کنم. اما...

های بلند به پوست لطیف او صورتش را با آن ریش

تونم با خیال کشید: حاال که مطمئنم دارم میرم می

 راحت ببوسمت.
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صبا نفس لرزانش را حبس کرد. لعنتی انگار به 

ی یک لیوان بزاق در دهانش جمع شده که وقتی اندازه

 گلویش صدا آمد. قورت داد اینگونه از 

های ریز هی اش شروع کرد. بوسهرزین از کنار گونهف

ی گوش. صبا جلو آمدند و جلو آمدند تا رسیدند به الله

نفسش را ناگهان بیرون فرستاد. فرزین کمی عقب 

کرد. دست راستش رفت و با چشمانی خمار به او نگاه 

ی دست چپ را به دیوار چسباند و با انگشت اشاره

 وچولوی خوشگل...ب او کشید: لوند کروی ل

صبا از اصطالح او چشمانش را باال کشید. در چشمان 

هم خیره شده بودند که فرزین باز فاصله را هیچ کرد. 

کرد. های دو شب پیش فرق میاین بوسه انگار با بوسه

خواست قفل داغ بودند و عطش داشتند. صبا می

نفس نفس ها را باز کند که فرزین عقب کشید. دست
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قرار به او ر دو دست روی صورتش کشید. بیزد و با ه

نگاه کرد و دستش روی دستگیره نشست: من برم 

 صبا.

شرت او را باالخره دستانش کار خودشان را کردند. تی

به چنگ آوردند و او را به در چسباندند. صبا خودش را 

به بدن او چسباند و دستانش را دور گردنش حلقه کرد: 

 یشم بمون. امشب پ

های گیج بین چشمان او گشت زد. مردمکفرزین 

 : آنا و مرجان خانوم...غروب کرده در زیر آسمان آبی

باز دستان شیطان صفت به حرکت درآمدند و اینبار 

 ی مهدی. مونن خونهی او چرخیدند: میروی سینه

ی ترین مردان روی کرهفرزین در آن لحظه جزء نفهم

 ؟ من...زمین شده بود: صبا
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دست ها! دست مرد خنگ را گرفتند و با  و امان از

خودشان کشیدند. صبا وسط اتاق خواب او را ول کرد. 

قبل آنکه پشیمان شود دست انداخت به زیر پیراهنش 

ی فرزین از و ناگهان آن را مقابل چشمان شوک شده

. چراغ خواب را روشن کرد و دوباره به تن در آورد

دریده زل زده  ها با چشماناحمق سمت او چرخید. مثل

بود به لباس زیر او. صبا جلو رفت. دستانش را بند 

شرت او کرد و خیلی سریع از تنش در آورد. فرزین تی

 آمد. هنوز مسخ بود و صدایش در نمی

ی شلوار او صبا با شیطنت دستش را روی دکمه

کرد گفت: زحمت اینم گذاشت و همانطور که بازش می

 من بکشم؟

اتفاقات را هضم نکرده بود. صدای فرزین انگار هنوز 

باز شدن زیپش که سکوت فضا را شکاند تازه به 
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ی آخر خودش آمد. دست صبا را قبل آنکه وارد مرحله

 شود گرفت: صباجان یه لحظه لطفا. 

های لخت او را در صبا از حرکت ایستاد. فرزین شانه

شدت  ای که ازدستش فشرد. دمی گرفت و با حنجره

تارهایش لرزش افتاده بود گفت: مطمئنی؟ هیجان بر 

بعدا نگی من حواسم نبود تو چرا نگفتی؛ همینو بامبول 

 کنی که ازم دور بشی؟

شد؟ باز های این مرد میی ترسچرا داشت دلباخته

فاصله را صفر کرد. پوست لختش را به تن عریان او 

ام ظهخوام حتی یه لحچسباند و زمزمه کرد: دیگه نمی

 بشم.ازت دور 

و بوم. ترکید و از هم پاشید هر چه را که فرزین رشته 

خواست کرده بود. دیگر حتی اگر خود صبا هم می

 توانست خوددار باشد!نمی
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آمد. صبا صدای زنگ موبایل به صورت خفه از جایی می

هایش قطعه و همان طور که نفس زودتر به خودش آمد

و به فرزین گفت: این  د به عقب چرخیدقطعه شده بودن

 صدای گوشیه توئه؟

زد فرزین از حرکت ایستاد. با بدنی که تماما نبض می

ها مثل صاعقه به مغزش از صبا فاصله گرفت. یاد بچه

زد. فوری از تخت پایین آمد و گوشی را از جیب 

شلواری که وسط اتاق افتاده بود در آورد. با دیدن نام 

بعد جواب داد: سالم  ش را صاف کرد وآمین اول گلوی

 بابا. 

 آمین با تاخیر گفت: سالم. خوبی؟ کجایی؟
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ی صبام. چیزی سعی کرد منظم نفس بکشد: خونه

 شده؟

صدای آمین خندان شد: اُه اُه. ساعت چنده؟ یازده و 

نیم! بابا ببخش که من انقدر نااهلم. این آذین هی گفت 

زنگ زدم بهت.  زنگ بزن ببین بابا کجاست کجا نیست

شبم که قطعا نمیای پرسیدن نداره. برو بهت خوش 

 بگذره. فعال. 

دهان فرزین برای زدن حرف نیمه باز مانده بود اما 

 تماس قطع شده جایی برای حرف نگذاشته بود. 

فرزین به سمت صبا چرخید که خودش را الی ملحفه 

پیچیده بود. لبخند زد و گوشی را در هوا نشان داد: 

ین نگرانم بود اینو فرستاده بود جلو بود. انگار آذ آمین

 که حالمو بپرسه. 
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های کرد که بچهصبا همان طور که به این فکر می

فرزین قطعا همیشه در اولویت هستند برای او، لبخند 

کنم بیشتر از اینکه نگرانت باشه زد: فکر می

 خواسته آمارتو در بیاره. می

رفت.  داخت و روی تختفرزین نگاهی به دمای کولر ان

ی صبا جا کرد و دستش را روی خودش را زیر ملحفه

گفتم که پیش پوست شکم او کشید: یعنی نباید می

 توئم؟

به طرفش چرخید. دستش را روی ریش سفید و 

گفتی. مشکی او کشید و قلبش به تالطم افتاد: باید می

باید بفهمه که با دور کردن من ناخواسته تو رو هم از 

 .کنهتون دور میخون

لعنت خدا بر شیطان! چرا این زن هر لحظه بیشتر از 

کرد؟ دوباره سنسورهای قبل او را تحریک می
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هورمونش فعال شد. دستانش پیش رفتند و در نهایت 

باز برگشت به پشت او تا کار نیمه تمام را تمام کند. 

اما قبل آن کنار گوش او گفت: صبا خانوم؟ خونتون نه! 

  .خونمون

ش گرفته بود سرش را به یک ور خم کرد صبا که قلقلک

مونه. فقط آقای : چشم یادم میهایش لرزیدندو شانه

موحدی حواست به ساعت هم باشه فردا باید بریم 

 سرکار.

اش فرزین با سر خوشی که دچارش شده بود پیشانی

ی صبا چسباند و غر زد: چرا نمیگی فرزین، را به شانه

 صبا؟ 

رتش را در بالشت فرو نش را بست و صوصبا چشما

آمد گفت: عادت کرد. با صدایی که خفه بیرون می

 کردم.
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فرزین سعی کرد حواسش را معطوف کند اما جایی از 

احساسش انگار گره خورده بود به آنکه نامش را از 

هایش را دو طرف صبا قائم زبان این زن بشنود. دست

و جدا کرد و کرد. سرش را از پوست داغ و خوشبوی ا

های حاال با اشراف کامل در حال کشف قوس و زیبایی

کرد باید تمام او را حفظ می او در این زاویه بود. امشب

 تا هر بار که پلک زد او را خوب به خاطر بیاورد. 

 شد. شنید نمیشد! تا نمینه نمی

 هایش دستوری گفت: صدام بزن صبا. میان هرم نفس

اش را از بالشت بیرون وختهصبا متعجب صورت برافر

 آورد و سعی کرد او را ببیند.

 . جدی و مصمم دوباره گفت: صدام کن

صبا بالشت را محکم در مشتش فشرد و گفت: آقای 

 موحدی...
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 عصبی غرید: بگو فرزین...

 صبا صورتش باز میان بالشت فرو رفت: فرزین!

و ناگهان موجی از آرامش در وجودش مستولی شد. 

 به مراد دلش رسیده بود.انگار که 

حال در کنارش دراز کشید و میان موهای او پنجه بی

انداخت. لطافتشان او را به یاد ابریشم میبرد. نرمی و 

 زیر گردنش را بویید و بعد بوسید: خیلی دوست دارم.

 :�🌺�دوپرنده ی بی سرزمین
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ی بازوی او دست کشید و گفت: صبا روی ماهیچه

 از زیر زبون من اسمتم بیرون کشیدی.باالخره 
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زد: لبخند زد. تار موی مزاحم را از روی پیشانی او عقب 

 دونی شنیدنش چه حالی داشت.نمی

ها، ابروها، بینی، . به چشمصبا در صورت او خیره شد

های بلندش. بغض به گلویش افتاد. سرش لب و ریش

 ی او رارا پایین گرفت و اینبار دستش عضالت سینه

 لمس کردند. 

از اینکه کنارتم خوشحالم. خیلی سال از مرگ  -

یچ وقت وقت پشتم گذره. بعد اون دیگه هپدرم می

به هیچکی قرص نبود. حتی مازیار! مردای زندگی 

من همیشه یه ضعف بزرگ داشتن. افرا منفعل بود. 

خیال و بلد نبود پای چیزی بایسته. مازیار بی

ر بودم که هواشو مسئولیت بود همیشه من مجبوبی

داشته باشم. سرش را باال آورد و با چشمانی که از 

: تو ولی با همه فرق زدند گفتاشک برق می
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داشتی. از اولش. از اولین روزی که دیدمت. 

های خاصت. حمایتات. مهربونیتو حتی به توجه

 موقع دستور دادنت...

میان حرفش رفت: پس چرا این همه دورم دادی؟ چرا 

یه لنگه پا منو دنبال خودت کشیدی؟ اگر این این همه 

زم دریغ همه خوب بودم چرا اون بله رو این همه مدت ا

 کردی؟!

دونم. فکر نفس لرزانش را آرام آرام بیرون داد: نمی

کردم ما مال دنیای هم نیستیم. از طرفی دوستی تو می

با مازیار و رفت و آمدمون، از اون طرف شراکت و 

ی های بزرگ تو و بچهیندگی. بچههمکاریمون تو نما

 کردم کنار هم معنا نداریم.کوچیک من. حس می

را بوسید: مهم اینه که االن تو توی بغل  اشپیشانی

 منی.
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کنم که سرش را عقب کشید و خندید: ولی اعتراف می

 کردم همچین مردی باشی.هیچ وقت فکر نمی

م. کردمردانه و بلند خندید: راستش خودمم فکرشو نمی

ام. انگار نه انگار که کنار تو شبیه پسرای تازه بالغ شده

 دارم.ی بزرگ من خودم دوتا بچه

صبا در جایش نیم خیز شد: آقا... ئه... فرزین منظورم 

دونی ناراحت خواستم بگم فقط نمیبودم. یه چیزی می

میشی یا نه. امشب دیدم که لب به بیف استراگانف 

ر این بود که گفتم مازیار زنم که بخاطنزدی. حدسم می

کنی و دونم که بهش حسادت میعاشقش بود. می

ی اون حساس شدی. ای من دربارهناخواسته روی حرف

کنی. چون هر بار که اسمشو میارم مثل االن اخم می

. مازیار و نسیم خوام اینو برای اولین آخرین بار بگممی

. دنهایی بودن که بخشی از زندگی مارو تشکیل داآدم
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ما ازشون بچه داریم و این بخشو حتی اگر بخوایم نه 

کنیم و نه حتی فراموش  تونیم کتمان کنیم، نه پنهانمی

کنیم. پس بهتره باهاش کنار بیایم. حساسیت بیش از 

کنه بلکه طرف مقابلم حد نه تنها خودمونو اذیت می

 کنه.معذب می

د: حق دانست برای چندم اما باز پیشانی او را بوسینمی

با توئه. ببخش اگر با اخمو تخمم اذیتت کردم. سعی 

تو هم سعی کن کمتر کنم از حساسیتم کم کنم ولی می

 به گذشته گریز بزنی. 

 .صبا به آرنجش تکیه داد و روی لب او را بوسید: چشم

فرزین به این فکر کرد که صبا چه راحت چشم 

ت کرد و چه راحگفت. چه راحت ابراز احساسات میمی

ی او زد. در سرش شروع به مقایسهحرف دلش را می

پذیرفت. می با نسیم کرد. نسیم سخت چیزی را از او
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ابراز احساساتش هیچ وقت مستقیم نبود. حتی به یاد 

ای اول او بوده باشد که پا آورد که در هیچ رابطهنمی

گذاشت. و چقدر خوب بود که صبا تمام پیش می

 .شتهای خوب را یکجا داخصلت
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هایش را به زور از صدای زنگ ساعت باعث شد پلک

آشنا زودتر از حالت عادی هم فاصله دهد. محیط نا

هوشیارش کرد. آب دهانش را قورت داد و گلویش به 

خاطر سرمای کولر ذق ذق کرد. سرش را به سمت 

راستش چرخاند و تازه صبا را دید که تا گردن زیر 

ه بود. همه چیز در کسری از ثانیه پتوی بهاره فرو رفت

بخاطرش آمد. ماجرای ماندنش دیشب و اتفاقات بعد 
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. ناگهان موجی از آدرنالین در جانش شروع به از آن

ترشح کرد. لبخند مهمان صورتش شد و کامل به 

سمت صبا چرخید. به صورتش که نیمی در بالشت فرو 

شده  رفته بود و نیم باقی مانده زیر انبوه موهایش دفن

اش به بود نگاه کرد. هر چه او در حسرت موی نداشته

مند بود. از بهره برد صبا خوب از این نعمتسر می

اش گرفت. دست دراز کرد و کمی موها را فکرش خنده

عقب راند. یک حال عجیبی داشت. به محض اینکه 

صبا را در کنار خودش دید ضربان قلبش تند شد و تا 

 ی در قلبش ادامه داشت.قرارهمین لحظه این بی

سرش را جلو برد و پیشانی او را بوسید. با انگشت 

را پشت گوشش راند و آرام صدایش موهای بازیگوش 

 کرد: صبا خانوم؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

صبا خم به ابرو نیاورد. دریغ از یک تکان کوچک. 

فرزین لبخندش عمق پیدا کرد. پافشاری کرد در بیدار 

هایش ککردنش. در صورتش فوت کرد. صبا پشت پل

 لرزید. فرزین دوباره صدایش کرد: صبا جان؟ عزیزم؟

شده به فرزین نگاه  صبا بیدار شد و با چشمان درشت

کرد. یکدفعه روی آرنجش بلند شد و پرسید: ساعت 

 چنده؟

ی او نگاه کرد: فرزین به پتوی کنار رفته از روی شانه

 نگران نباش وقت داریم هنوز.

ا به سمت او چرخاند و صبا دوباره دراز کشید. سرش ر

 کردی؟تماشایش کرد: داشتی تو صورتم فوت می

به خودش چسباندش: بهم  دست انداخت دور او و

 نمیاد نه؟
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ابرو باال داد: خب واهلل اون آقای موحدی که ما 

 ...شناختیممی

میان حرفش رفت و انگشتش را روی لب او فشار داد و 

میشم وارد  اخم کرد: یه بار دیگه بگی موحدی مجبور

 راند سوم بشم. 

صبا ادای فکر کردن درآورد. انگشت او را با هر دو 

و عقب برد: اوم، خب من فکر کردم دیدم  دست گرفت

 ترم. با موحدی راحت

فرزین چند لحظه به او، در آغوش خودش نگاه کرد و 

اش افتاده باشد سرش را به زاری بعد انگار که تازه دو

راند سوم؟ اونم سر صبح؟  آن طرف گرفت و خندید:

 ات نیس؟ ضعف نداری؟دختر تو گرسنه

جا کرد: یه جوری حرف نزن به خودش را در بغل او جا

 که فکر کنم پیر شدی.
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 فرزین کنار چشمش را خاراند. 

صبا به نیم رخ او که باالی سرش روی ساعدش تکیه 

شد به راحتی تا ابد داده بود نگاه کرد. این مرد را می

ای صدایش اشت. ناخواسته با لحن پرغمزهدوست د

 کرد: فرزین؟

خورد تا حوالی ی فرزین سر چیزی میان سینه

ی اش. سرش را به سمت او چرخاند و از قهوهمعده

 داغ چشمانش سر صبح نوشید: جان فرزین.

قلب صبا تکان خورد. او جان فرزین شده بود و خودش 

 دانست؟ نمی

 چرا این همه معطلت کردم من؟ -

لبخند زد و زمزمه کرد: برای اینکه بهم حالی کنی اونی 

 ر هندوستانشم بکشه.خواد باید جوکه طاووس می
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های او فرو برد: کی من صبا انگشتانش را الی ریش

کردم تو این همه خوب باشی؟ این همه ابراز فکر می

 عالقه بلد باشی؟! این همه قشنگ حال منو خوب کنی؟!

بیرون کشید و بوسید:  دست او را از الی ریشش

راستش خودمم از خودم متعجبم. من واقعا این همه 

دونم اینا از عالئمه کردم. نمیرج نمیاحساسات خ

 پیریه یا واقعا عاشقت شدم!

ای زیر گلوی او کاشت و جواب داد: صبا خندید. بوسه

تو تازه اول چل چلیته. کنار من اصال قرار نیست رنگ 

 پیریو ببینی.

صورت او چرخید: نظرت چیه امروزو با تاخیر  فرزین در

دا یه فرقی باشه برسیم. باالخره باید بین ما و کارمن

 دیگه نه؟

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

  263_پست#

 

پشت میز غذاخوری نشسته بود و غذایش را در 

خورد. یک جوری تنها بود که در میان سکوت می

 کرد. ی خودشان احساس غریبگی میخانه

کرد و به سمت او آمد:  فهیمه طی را کنار یخچال فرو

ام حال نداره اگر آقا آمین؟ با من کار ندارین؟ یکم بچه

مشکلی نیستو به بودن من احتیاج نیست یه چند 

 ساعت زودتر برم.

دستش را در هوا تکان داد و بدون آنکه او را ببیند 

 جواب داد: برو به زندگیت برس. خوش گذشت.

و آن پا شد: اش را جلو کشید و این پا فهیمه روسری

 آخه آقای مهندس یه وقت خدای ناکرده شاکی...
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ور که سرش خم بود و میان حرفش رفت و همانط

موهای پریشانش روی پیشانی را پر کرده بودند گفت: 

 گفتم برو. نگران چی هستی تو؟ 

فهیمه لبخند زد و خوشحال از سخاوت صاحب خانه 

را دعا و ثنا گویان از خانه خارج شد. آمین نفسش 

میل نگاه کرد. بوی بیرون داد و به کلم پلوی مقابلش بی

اش زد و او ظرف را عقب پیاز ساالد شیرازی زیر بینی

دانست به گردن چه فرستاد. حال مزخرفش را نمی

ایشان یک مادر ترگل و کسی بیندازد. پدرش که بر

ورگل آورده بود و دیشب را هم خیلی شیک و مجلسی 

هایش؟ فسا آذین و زر زرها و فسبه خانه نیامده بود ی

ی شاید هم امتحانی که قرار بود فردا وسط چله

 تابستان برگزار شود؟ 
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نگاهش از بشقاب و کاسه و پارچ و لیوان کنده شد و 

سیاه بود. این روزها  اشبند شد به موبایلی که صفحه

گفت.حال بدش را به همه حتی به خودش هم دروغ می

 ن چیزی که باید!داد اال آچیز ربط می

ای باز شد. صدای برخورد ها با نالهدر یکی از اتاق

ای کوچک از شنید. لقمههایش با پارکت را میصندل

برنج در دهانش ریخت. آذین در مقابلش نشست. 

و قرمز او انداخت.  ان پف کردهآمین نگاهی به چشم

 نخواست بحثی با او داشته باشد: ناهار خوردی؟

به غذا نگاه کرد و غر زد: همه آشپز  ی چشماز گوشه

دارن ما هم داریم. اینا آخه چه کوفتین که این درست 

 کنه!می

آمین قاشق دیگری خورد: اسمش ترسناکه ولی 

 اش خوبه خدایی.مزه
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شان سکوت شد. آمین دو قاشق آذین جواب نداد و بین

دیگر خورد و بعد کالفه پترن گوشی را زد. همچنان 

  هیچ خبری نبود.

 بابا دیشب نیومد. -

 ی اینستایش شد: اوم.هدف وارد صفحهبی

ی غیرتت آذین به دستش تکیه داد: االن این ته همه

 بود؟ اوم؟! همین! 

 ها را یکی بدون الیک کردن رد کرد: اوهوم. پست

خیالی تو آمین! بابامون اصال نی شد: چقدر بیعصبا

ه من کنه اونوقت تو واسمعلوم نیست کجائه چیکار می

 کنی؟اوم اوم اوم می

گوشی را پایین آورد و پوزخند زد: کجائه؟ چیکار 

دونی؟ با اون همه گندی که زدی کنه؟ یعنی تو نمیمی

االن انتظار داشتی ور دل تو باشه؟ واقعا حالیت نیست 
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ه در چه ابعادی ریدی؟ همین جوری ادامه بدی دو روز ک

 بینیم. ی بابا رو هم نمیدیگه سایه

غیرت نیستم غیرتمو به جاش خرج من من بیدرض

کنم. مردونگی این نیست که چون مامانم مرده می

بابامو از هر حقی منع کنم. همین خود تو حاضری 

از  کنکور ندی دانشگاه نری که بمونی ور دل بابا که

 تنهایی در بیاد؟ 

 چشم درشت کرد: اینا با هم فرق داره. 

. فرقی نداره. تو هم از پشت میز بلند شد: نه اتفاقا

حاضر نیستی که از حق و حقوقت به خاطر یه نفر دیگه 

بگذری. پس لطف کن به خودت بیا. بابا قرار نیست 

زندگیشو از صبا جدا کنه ولی اگر تو بخوای بیشتر از 

الی چرخش بکنی حتما اونو از ما جدا این چوب 

 کنی.می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

 

  264_پست#

 

: آمین؟ من آذین با گلویی پر از بغض صدایش زد

 خوام بابا تنهامون بذاره.نمی

ای در موهایش آمین کالفه میان سالن ایستاد. پنجه

فرو برد و گفت: نگران نباش. بابا خوب بلده تعادل 

 ایجاد کنه. 

 روان شد: از صبا متنفرم. لبش لرزید و یک قطره اشک 

به معنای درک کردن سرش را تکان داد: درگیرش 

ات قرقره نکن. به یه سره تو کله نشو. این فکر لعنتیو

چشم زن بابا بهش نگاه نکن. بعضی چیزارو شاید 

زمان نتونه درست کنه ولی مطمئن باش به مرور باعث 

میشه کمتر اذیت بشی. فقط بسپرش دست زمان. 
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ردتو بکش پایین بذار یکم هوا به سرت خودتم گا

گرده نذار تو بخوره. صبا دیر یا زود باالخره برمی

ای بسازه. اون قرار نیس ی عقدهش از تو یه چهرهذهن

خاطرات مادرمونو ازمون بدزده فقط قراره تو روزای 

تنهایی بابا کنارش باشه. پس اگر واقعا بابارو دوست 

 اونو هم قبول کن. داری از نفرتت به صبا کم کن. 

ای چشم دوخت و پژواک های قهوهآذین به پارکت

های آمین مرور ی حرفصدای مشاور را در پس زمینه

 کرد. 

ها با رخوت های داغ چسباند و از پلهدستش را به نرده

باال رفت. چش شده بود؟ این همه غم فقط برای یک 

بود اش آمده دختر پاپتی دهاتی که دور از چشم خانواده

تا عقده گشایی کند؟ چشمش از حجم نور خورشید 

د. باید ها تمام نشده بودنجمع شده بود و هنوز پله
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کرد و رفت. همین امشب یک مهمانی پیدا میمی

کرد در عیش و نوش. یک جوری که خودش را عرق می

گرفت. دو سه تا انتقام تمام این حال بدها را از او می

د تا هر چه در سرش از آیه کرداف آمین پسند پیدا می

 . مانده را بشورد و ببرد

قش رسید. ایستاد. ها تمام شدند و به در اتاباالخره پله

رو به حیاط بزرگ و باصفایشان. از آن باال به همه جا 

نگاه کرد. لعنت به این روزهای داغ و گرم تابستان که 

شدند. آیه و آن پوست سفید و ملتهبش یادآور آیه می

ای های ریز قهوهسوزاند. آیه با آن ککل آتش میکه مث

. همان و موهای مواج که ته رنگی از نارنجی داشتند

کرد آدم زندگی او نیست. همان دختری که ادعا می

آدمی که دنیایش با او زمین تا آسمان فرق داشت. ولی 

خواست این آدم را؟ چرا دنیا را بدون او چرا باید می
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شد شد؟ چرا برای اولین بار نمیخواست؟ چرا نمینمی

 ! "کون لق همشون باهم "بگوید 

عرق نشست.  پوست سرش زیر تابش خورشید به

دستگیره را فشار داد و وارد اتاقش شد. کولر روشن 

بود و هوای اتاق خنک. با عجله به سمت تخت رفت و 

گوشی را از جیب شلوارکش در آورد قبل از اینکه 

خواست. همین حاال. همین میپشیمان شود. او آیه را 

حاال و شاید برای همیشه. آینده نگری در قاموسش 

کرد ولی باید او را ان بعد فکر مینبود به بعدش هم

 داشت. همین حاال می

 صدای مخملیش در گوشش نشست: بخشیدی یعنی؟

نم دارش را به کف دستش چسباند و به  پیشانی

داد: بیا اینجا. همین آرنجش که روی زانویش بود تکیه 

 االن.
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کمی خش خش در گوشی آمد و بعد آیه گفت: االن؟ 

 االن چه وقته آخه...

ن حرفش رفت و غرید: آیه؟ دو روزه ندیدمت میا

 فهمی؟می

خوام برم فهمی؟ من دو روز دیگه میتو خودت می -

کار کنی؟ مگه من زنتم باهام خوای چیشهرم تو می

 زنی؟اینجوری حرف می

کنم به حال ر وقت رفتی شهرت یه فکری میه -

تونم دونم تو همین شهری نمیخودم. االن که می

 و بیا.نبینمت. پاش

خندید: پس االن یعنی مشکلی با اینکه من موندنی 

 نیستم نداری؟
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صدایش باال رفت: ریدم تو اون تزهای روشن فکرانت. 

به جهنم که موندگار نیستی. پاشو بیا. اگه نیومدی 

 نیا. دیگه

تماس را قطع کرد. گوشی را روی تخت انداخت و به 

از روی ساعت نگاه کرد. از چهار گذشته بود. خم شد و 

ی سیگارش را چنگ زد. یک نخ الی پاتختی بسته

لبش فرو کرد و آتش زد. بغض و فریاد در حلقش 

چنبره زدند. نگاهش افتاد به عکس نسیم. سرش را 

باالخره مادر بود. طاقت  پایین انداخت تا او را نبیند.

دیدن حال زار فرزند را نداشت. حتی اگر دستش از 

واپس بود. با شرمندگی بلند شد دنیا کوتاه بود باز هم دل

و عکس را پشت و رو کرد. همان بهتر که مادرش به 

 زد.دیوار زل می
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رفت اما انگار در قبر کشید. راه میزنده بود. نفس می

هدفی انگار شده بود سهم بی بود. تنهایی و آشفتگی و

او از زندگی. همه جا تنگ و تاریک بود. در این سیاهی 

این گمراهی همیشه او را به بن شد. داشت غرق می

ی مادرش ی او با مردهرساند. فرق زندهبست می

 ظاهرا در هیچ بود!
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اش تماس گرفت و گفت پشت در است. از با گوشی

آیفونی که در اتاقش بود در را برایش باز کرد. باالی 

بالکن ایستاد و به آمدنش چشم دوخت. عینک آفتابی 

پانچ سرخابی پوشیده بود و مسیر در  زده بود. مانتوی

دوید. این دختر تپل که را تا راه پله را تقریبا داشت می
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شت چه جذابیتی برایش پیدا کرده زیبایی خاصی ندا

داشت از دوست داشتنش؟ دوست بود که دست برنمی

داشتن؟! اینکه هر روز از صبح تا شب بین کارهای 

ها هنگام بکرد یا شاش در ذهنش لی لی میروزمره

پرداخت خواب و رویا در سرش به رقص و دلبری می

 معنی دوست داشتن بود؟ 

هایی که در جیب با اخم و دست آمد و اوها باال میاز پله

کرد. و هنوز یک شلوارک فرو کرده بود تماشایش می

چرای بزرگ در سر داشت که برایش جوابی پیدا نکرده 

ت؟ یک دوست بود. واقعا این دختر را دوست داش

 داشتن واقعی؟ چطور ممکن بود؟

آیه نفس زنان به او رسید. دستش را به مچ او بند کرد 

هم باال آمد. نفس نفس زنان سالم  و آخرین پله را
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کرد: وای آمین خدا لعنتت کنه. حالم بهم خورد از خودم 

 که اینجوری مثل کبوتر جلدت خودمو رسوندم بهت.

از جیب بیرون آورد و او را  دستی را که او گرفته بود را

هل داد به سمت داخل اتاق: کار شاقی نکردی. 

 ات بود خودتو برسونی. وظیفه

شت سرشان بست و قبل اینکه او شالش را از در را پ

سر بردارد خفتش کرد. به دیوار کیپش کرد و خودش را 

به او چسباند: چون تو دقیقا کبوتر جلد پشت بوم 

 خودمی.

های مالکتی او عادت داشت با همان میم که به اینآیه 

چشمان درشتش چند پلک زد و سعی کرد با گذاشتن 

قب براندش. آمین تکان ی او به عدستش روی سینه

های درشتش فشرد و نخورد. دستان او را روی سینه
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ی حرکت اضافی نداد. سرش را در زیر دیگر اجازه

 نیا. گردن او فرو برد و گفت: اسیرت شدم. شبیه زندو

آیه وحشت زده چشمانش گشاد شد. از پس بدن او به 

قاب عکسی چشم دوخت که برعکس و رو به دیوار 

تر از عشق چ چیز در این دنیا وحشتناکشده بود. هی

توانست باشد برایش. سعی کرد دستانش یک مرد نمی

 را آزاد کند: آمین؟ برو کنار. یه لحظه...

تر به آیه دقیق آمین با چشمانی خمار شده عقب رفت.

ی آب ایجاد شده واقعا های او زل زد. آن حلقهمردمک

 اشک بود؟

کنم آدم م احساس میمردانه زمزمه کرد: وقتی باهات

خوبی هستم. حتی ساده تر از خوب بودن. انگار قبل از 

 تونم آدم خوبی باشم!دونستم میاین نمی
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آیه مات صورت جذاب او ماند. از آن چشمان مشکی 

حالت که در حصار موهای پریشان و ریش و ابرو خوش

ی گفت به پسری که همه. چه میاش بودندو مژه خیره

چرخاند و جلوی او این همه انگشت می دنیا را روی

 صادق بود؟ 

دستان نرم او را در دست گرفت: بیا به آخرو بعدش 

 فکر نکنیم. بمونیم تو همین لحظه.

مویی که پوستش را آیه دستی به صورتش کشید و تار 

گفت به این به قلقلک انداخته بود را کنار زد. چه می

 مرد منتظر؟

سفت فشرد: به هیچی فکر  آمین بازوهای او را گرفت و

 نکن جز من!

آیه که دوباره بین آمین و دیوار گیر کرده بود نالید: 

آمین من به تو بند نمیشم. اینو برای آخرین بار گفتم. 
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بودنت حتما اینو هزار باره با پس تو حس در لحظه 

 .خودت تکرار کن

ی او را محکم گرفت و در چشمانش زل زد: آمین چانه

د؛ ولی من روانی با تو آروم میشم. مال من خوادلم نمی

 باش. 

هایش از ریتم خارج ضربان قلب آیه باال رفت. نفس

فهماند که این تعلق خاطر را شدند. چطور به او می

همیشه باید یک جایی لنگ بزند تا  خواست؟ چرانمی

 نشود آرامش داشت؟

وارش و کم های دیوانههای تند آمین و لمسبوسه

هایش ذهنش را از این تعهدی به یک لباسشدن یک 

 که قصد داشت پایش را زنجیر کند آزاد کرد.
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ای ای پر عصیان، آیه در البه الی ملحفهبعد از رابطه

 یده بود و به سقف زل زده بود.وسط تخت دراز کش

آمین خیره نگاهش کرد. آنقدر طوالنی که یک پک 

دودش را در  سنگین از سیگارش گرفت و سر صبر

هایش چرخاند و بعد بیرون داد. وقتی دهان باز کرد ریه

دونی وقتی انقدر زیاد صدایش خش داشت: تو نمی

خوای یه نفر رو دوباره ببینی چقدر درد داره! چی می

ات؟ چته؟ چرا منو این همه پس خوای تو از آیندهمی

 زنی؟می

اه ای که روی سقف کار شده بود نگآیه به کناف ساده

 کرد.

کامی دیگر گرفت و با پایش بلوز او را کنار انداخت: 

 حرف بزن.
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ی لپش را از داخل گاز گرفت و باالخره دهان باز گوشه

شته خواست یه پسر داکرد: بابام همیشه دلش می

باشه. یه ارث خور که آخرش فامیلیشو یدک بکشه و 

اوالدشو بیشتر کنه. ولی ما سه تا دختر پشت هم ردیف 

مو اونم خیر پسردار شدنشو خورد و عطا رو به شدی

لقاحش بخشید تا بیشتر ازین با دختردار شدنش 

 رسوای خلق نشه. 

کشت که مامانم همیشه پیش مرگش بود. خودشو می

شه. خون ما سه تارو هم کرد تو شیشه مردش راضی با

 که یه وقت خالف عقاید بابام چیزی پیش نره.

گشتش پیچاند و با آن ای از موهایش را دور انطره

مشغول شد: به حرف دینو مذهب ما هر از چیزی که 

طعمی از لذتو شادی داشت محروم کردن. مجبور 

بودیم با وجود محرم بودن بابا تو خونه پیراهنو دامن 
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کردم شاید بابام ضعیف النفس بپوشیم. گاهی فکر می

کنه ممکنه با دیدن دختراش تحریک بشه. که فکر می

که با اینکه عذر شرعی داشتیم نشستیم سر  چه شبایی

ی زنای دنیا ی سحر که بابام بو نبره مام مثل همهسفره

دیم ای کرکره رو میطبق فیزیولوژیک بدنمون یه هفته

الن پام رسید به دانشگاه دو تا خواهر پایین. اگر من ا

قبلم حتی اسمشم تو رویاهاشون نتونستن بیارن. اونا 

که بشن تجربه برای من. که ی شوهر رفتن خونه

بفهمم تو ازدواج هیچ گهی منتظرم نیست جز اینکه یه 

تر از بابام گیرم بیاد. تو زندگی ما زن هیچ نکبت

قل بود نه جایگاهی نداشت. نه خبری از شخصیت مست

. یه هویت. ما ملزومی بودیم که چسبیده بودیم به الزم

کردن. مشت یابو که مرداشون باید اونارو هدایت می

هر جا هم دهنمونو وا کردیم زدن تو دهنمون که چشم 
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ها. شرع میگه، قانون سفید؟! تورو چه به این این حرف

 میگه سنت میگه. گرهمون زدن به یه مشت خزعبل.

ش بلند شد. موهای مواجش روی تخت روی آرنج

ریختند. چشم دوخت به چشمان منتظر آمین: من تو 

 ودم. ها تو اسارت بتمام این سال

دستش را زیر گردنش سفت کرد: یکی پاشو گذاشته 

 . کردام میبود اینجام. داشت خفه

ی اشک شکل دستش را پایین برد و پلک زد تا حلقه

ال انتظار داری من گرفته در چشمانش خشک شود: حا

برای این همه اکسیژنی که یهو گیر آوردم له له نزنم؟ 

م؟ عشق؟ عشق من این آزادیو بدم که چی بدست بیار

خوره وقتی من فقط دنبال هوام؟ من به چه دردم می

خوام آمین. همین. به دوست داشتن یک فضا می

ی . از من بیشتر از یه رابطهات راضی باشطرفه
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خوام. تونم میگم نمیاه. نمیگم نمیمکانیکی نخو

خوام هم بند تو بشمو . نمیخوام که درگیرت باشمنمی

خوام آزاد رت باشم. من فقط میحتی تو زندونت کنا

 باشم همین!

سیگار را در جا سیگاری له کرد. میان موهایش دست 

کشید و دیگر از هم جدایشان نکرد: من هر چی میگم 

تو بینو بابات چه وجه . تو فقط میگی من نباشم

 بینی آخه االغ؟تشابهی می
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گر خندید: خوشحالم که حداقل مطمئنم دوستم داری. ا

 زدی؟ازم متنفر بودی چه جوری باهام حرف می
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حوصله سیگار دیگری درآورد و صدایش باال رفت: بی

ترسم تو میگی می شر نگو. نفهم؟ میگم دوست دارم

اون آزادی کوفتیت مال خودت.  آزادیمو از دست بدم؟

من با اکسیژینو این ...شرات چیکار دارم؟ توی لعنتیو 

وسط زندگیه من که قشنگ  انگار خدا از قصد انداخت

 ی گناهای منو باهام صاف کنی. اون ته همه

هایش گذاشت و با حرص دود گرفت: سیگار را بین لب

هم آیه؟ آیه؟ آیه؟ چیکار کنم باهات که هم درد میدی 

درمونی... چرا منه خر باید درگیر کسی بشم که یه بومو 

دو هواست؟ تویی که نصفت تو روشناییه نصف 

تو تاریکی. من که یه دایره کشیده بودم دور ات دیگه

خودم نشسته بودم وسطش. زندگیو گذاشته بودم به 

حال خودش. دور از هیاهوی تموم آدما واسه خودم 

زبون نفهم از کجا  سابیدم. تویداشتم کشکمو می

 ات پیدا شد؟سرو کله
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با ملحفه از روی تخت پایین آمد و خم شد و تیشرتش 

ن نبودی که گاهی شبا حس کنی را برداشت: جای م

هیچی برات باقی نمونده. نه توان تالشی، نه حوصله و 

امیدی. تو ته همچین بن بستی که استیصال محضه 

زاعی و مبهم؟ ی انتتونی دل ببندی به دو تا کلمهمی

دوست داشتن تو کدوم مشکلو از رو دوش من 

بینم که بابامو داره؟ منی که هر شب کابوس میبرمی

خبر اومدن اینجا و مچمو گرفتن، منی که مانم بیما

مطمئنم یه روز که خیلی دور نیست تمام این خوشیارو 

قرارا از دست بدم. برای من چرا باید دوست داشتن تو 

 ن؟جذاب باشه آمی

ملحفه را ول کرد و پشت به او تیشرت را بدون 

پوشیدن لباس زیر پوشید. از پنجره به غروب با آفتاب 

دونم تو من چی دیدی که ت: هنوزم نمیچشم دوخ
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ها برا چیزی دلت رفت ولی من آدم تو نیستم. مثل بچه

 که ربطی به تو نداره پا به زمین نکوب. 

ای پوشیدن شلوارش به دیوار تکیه داد و به تالش او بر

 نگاه کرد: سادگیت.

 با تعجب به سمتش چرخید: چی؟

گیت سیگار دوم را هم خاموش کرد: دلم برای ساد

رفت. برای سر به هواییت. برای خنگیت. برای کک و 

مکات. برای اون هیکل تپلت. برای اینکه تو شبیه 

ای. آیه؛ نشونه. تو هیچکی نیستی. تو فقط شبیه آیه

ی. قاصدی که اومده منو بر گردونه. شبیه یه قاصد

کنم مامانم واسطه شده خدا تو رو گاهی فکر می

 ی اینا رفت...همهبفرسته برام. من دلم برای 

نگاه آیه ناخواسته دوباره نشست روی قاب عکسی که 

 ها بود.پشتش به آن
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از جایش بلند شد. دست او را گرفت و پشتش را 

گن؟ قسمت یا بوسید: تو تو سرنوشت منی. چی می

. بمون تونی تقدیرو عوض کنی. تو نمیهمچین چیزی

. قول میدم که کاری به آزادیت . دنبال فرار نباشبا من

 نداشته باشم. 

دستش را ول کرد و صورتش را گرفت تا مستقیم 

چیزای کوچیک مثل اآلن لذت  نگاهش کند: بیا از

ببریمو همدیگرو دوست داشته باشیم. من چیز زیادی 

ازت نخواستم آیه! نگفتم بیا باهام ازدواج کن که تو 

 اینقدر سختش کردی!
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دو هفته از آن هیاهویی که آذین به پا کرده بود گذشته 

ی ی صبا و خانهبود. پاهایش بین نمایندگی و خانه

زد و عرصه را گردش بود. با آذین حرف نمی خودش در

که به قول ساجده  برایش خالی کرده بود. این روزهایی

سر و سامان گرفتنش با نگرفتنش توفیری به حالش 

 نداشت. 

شد و ای پخش میی ماهوارهاخبار سیاسی که از شبکه

کرد. ساعت ها اعتراض داشت را تماشا میبه گرانی

ی پیش صبا پیام داده دقیقه نزدیک نه شب بود و چند

ال صدای ی بابود که قصد دارد آنا را بخواباند. از طبقه

دویدن آمد و ناخواسته نظر او جلب شد. سرش را باال 

برد و به سقف چشم دوخت. آمین هم انگار این روزها 

در عالم خودش بود. امشب بعد از اینکه ماشینش را در 

از پشت پرده  ی دختری راپارکینگ پارک کرد سایه

دید. حواسش بود که مدتی است که پسرک ناخلف 
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ده است اما به رویش نیاورده بود. کر "مکان"اتاقش را 

 افتد!کرد دیر یا زود از سرش میفکر می

کنترل را برداشت تا صدا را دو شماره باالتر ببرد اما در 

همان لحظه آذین از اتاقش بیرون آمد. برنگشت تا او 

اش نشست. کمی بعد او روی مبل کناری را نگاه کند.

ا شش توجهی کرد و تمام حواسش رفرزین باز بی

دنگ سپرد به اخبار. کمی بعد آذین آرام صدایش زد: 

 بابا؟

 نه تنها برنگشت حتی جوابش را هم بدهد.

 ترسونه.زنی؟ سکوتت منو میبابا؟ چرا حرف نمی -

تو معطلی جواب داد: دیگه حرف مشترکی بین منو بی

 نمونده.
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دخترک خشمش را فرو خورد از این حجم از 

ی خودتو داری بچهتوجهی: بخاطر اون زنیکه بی

 ذاری کنار که...می

بدون آنکه نگاهش کند میان حرفش رفت: اون زنیکه 

االن زن منه. در ضمن منم برا تو و برادرت هیچی کم 

 نذاشتم.

سر لج افتاد: یعنی چی هیچی کم نذاشتم؟ اینکه 

امون خوراک پوشاک مسکن درست کردی میشه کم بر

 من نکردی.نذاشتن؟ تو هیچ وقت، هیچ کاری برای 

فرزین پوزخند زد. قلبش شکست اما خم به ابرو 

نیاورد. سرش را به تاسف برای خودش تکان داد و 

خواست از جایش بلند شود که آذین احساس خطر 

خواست پدر را برای خودش حفظ کند اما کرد. می

 هش را بدد نبود. دخترک اعتراض کرد: بابا؟!را
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بابا چی؟ من این  فرزین باالخره نگاهش را به او داد:

همه خودمو براتون قطعه قطعه کردم برای آرامشو 

رفاهتون خودمو تو چرخ گوشت انداختم رشته رشته 

کردم که یه روز از راه برسه تو توی چشمام زل بزنی 

 من نکردی! بگی تو هیچ وقت، هیچ کاری برای

خود دل تو به من خوب چیزیو یاد دادی آذین! اینکه بی

ن نباید هیچ توقعی از هیچ کس داشته بستم بهتون، م

هام. اینجوری حداقل مثل االن باشم. مخصوصا بچه

 غافلگیر نمیشم.

 آذین بغض کرد و شرمنده به جان انگشتانش افتاد. 

یگی فرزین کمی نگاهش کرد و ادامه داد: تو راست م

من هیچ کاری برات نکردم ولی فقط یه چیزو از من 

کن که بتونی تو آینه به داشته باش؛ یه جوری زندگی 

 !چشمای خودت نگاه کنی همین
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از جایش بلند شد و خواست به سمت راهرو برود که 

آذین با خیز بلندی که به سمتش برداشت اجازه نداد. 

ت: خودش را در آغوش پدر انداخت و با گریه گف

. تو رو خدا با من قهر نباش. من جز تو ببخشید بابا

 هیشکیو ندارم.

قبضش با شنیدن عذرخواهی او دوباره شل عضالت من

های ظریفش حلقه کرد و شدند. دستانش را دور شانه

 روی فرق سرش را بوسید: من تا ابد پشتتم باباجان.

لرزیدند آرام زمزمه هایش از گریه میهمانطور که شانه

د: صبارو بیار خونه. کاری باهاش ندارم. بخاطر تو کر

 کنم حرصمو ازش.فراموش می
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شان بود که هر پنج نفرشان اولین مهمانی خانوادگی

 حضور داشتند. 

ساجده خوشحال بود و این را از هیچکس پنهان 

کرد. گلنوش برای کنترلش دور و برش بود تا مبادا نمی

 حرفی بزند که آذین را برنجاند. 

ی فرخ و مهرانه دیرتر از بقیه رسیدند و از نیش و کنایه

ه هم در امان نماندند. آنا با دوقلوهای گلنوش ساجد

خان هم با اخت شد و از صبا فاصله گرفت. شهاب 

وجود شلوغی دور و برش سرش با اخبار تلویزیون 

 گرم بود. 

ی آنا با صدای بلند های بامزهپانیذ و پارمیدا به حرف

ها نگاهی ی چشم به آنخندیدند. شهاب خان از گوشه
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نترل را برداشت و صدا را باالتر برد. انداخت و دوباره ک

میان صبا با دیدن این صحنه تعجب کرد. پیرمرد در 

 جمع بود و نبود!

فرزین که رد نگاه او را دیده بود کمی کنارش خم شد و 

 .زیر گوشش گفت: منظوری نداره، عادتشه. توجه نکن

صبا سرش را بلند کرد و به صورت فرزین نگاه کرد. 

گفت: نه مشکلی نیست. فقط تعجب  لبخند زد و آرام

 کرده بودم. 

و حلقه کرد و ی اخجالت دستش را دور شانهفرزین بی

 بیشتر به خودش کیپش کرد. 

اش بود زیر چشمی آذین همانطور که سرش در گوشی

ها نگاه کرد و عصبی به جان ی آنبه رفتارهای عاشقانه

پوست لبش افتاد. آمین محکم زیر دست آذین زد: شل 

 کن.
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چپ چپ نگاهش کرد: شل کردم که االن اینجا ور 

 دلمون تو بغل بابامون لمیده.

تش را پشت گردن آذین گذاشت و همراه با فشار دس

خفیفی سر او را به خودش نزدیک کرد طوری که نگاه 

آذین روی صبا و فرزین باشد: اگه واسه چند لحظه هم 

ید ات برداری شاشده دست از اون نفرت خودخواهانه

ای که رو صورت باباست به چشمت بیاد. به خنده

ابا لمیده نبود حال نظرت اگر االن ور دلمون تو بغل ب

تونست اینقدر خوب باشه؟! نکنه حال خراب بابا بابا می

 قبل صبا رو فراموش کردی؟

سرش را بزور آزاد کرد و در چشمان او زل زد: نفرت 

 وش کردی!خودخواهانه؟! تو انگار قشنگ مامانو فرام

آمین صورتش را مچاله کرد: فازت چیه تو؟ چرا یه 

هستو ما داریم  ر مامان زندهزنی که انگاجوری حرف می
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ی پوکتو بکار بنداز. کنیم؟ اون کلهبهش خیانت می

هارو مطمئن باش مامان االن هر جا که باشه بهترین

 خواد. منم بهتر از صبا براش سراغ ندارم.برای بابا می

های به دلش چنگ انداخت، هر چند که حرف حسادت

ورودش  منطقی آمین را قبول داشت. چرا صبا از بدو

گرفت، تا حدی که باید اینقدر مورد قبول همه قرار می

 حتی نتواند پیش برادرش از او گلگی کند؟

بحثشان با حرف ساجده به همینجا ختم 

شد.مادربزرگشان همانطور که داشت گالبی پوست 

فت: خب آمین خان! تعریف کن، چه خبرا؟ کرد گمی

 شما ازین طرفا؟ راهتو گم کردی؟
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آمین خودش را به سمت یک طرف مبل کشید و به 

ی تو رو که من چشم اش تکیه داد: راه خونهدسته

 هم نداره جیگر. بسته میام، خوابو بیداری

صبا از جواب آمین یکه خورد و فوری به دهان ساجده 

وخت تا واکنشش را ببیند. وقتی پیرزن خندید و چشم د

  ابروهایش باال رفت. "پدرسوخته! "گفت

فرزین دوباره زیر گوشش پچ زد: اینام عادتشونه جا 

 نخور. 

صبا ریز خندید و آرام گفت: چه عادتای غیر طبیعی 

 دارین شماها. 

ی تلویزیون شهاب خان بدون آنکه چشم از صفحه

ی جیگر خودتو پیدا کن اه خوتهبردارد گفت: بچه برو ر

 با جیگر من چیکار داری؟
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: تو تا االن میخ اخبارت آمین نچی کرد و طلبکار گفت

بودی، تا اسم جیگر اومد سیخ به دست دوییدی وسط 

 جمع؟!

ی جمع بلند شد. مهرانه همانطور که ته صدای خنده

ای روی صورتش داشت از آشپزخانه بیرون آمد و خنده

کنی اه کرد: موحدی جان شمام اگه دل میبه فرزین نگ

با رو ببر از جیگرت آتیش فرخ خاکستر شد، بیا این کبا

 تا نمردیم از گرسنگی. 

جواب نگذاشت: ی مهرانه را بیصبا لبخند زد و طعنه

 ایشون دیگه آقای موحدی نیستن، فرزین جانن.

اش را چین داد و با دهانی کج و کوله زیر لب آذین بینی

با را درآورد: ایشون دیگه آقای موحدی نیستن، ادای ص

 فرزین جانن!

 و نفسش را با صدا بیرون داد. آمین به پای آذین کوبید
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فرزین نگاهی محبت آمیز به صبا کرد: عزیزم اشکالی 

 ای تنهات بذارم؟نداره چند دقیقه

ی او احساس صبا که در همین مدت کوتاه با خانواده

ا لبخند تکان داد: نه صمیمیت کرده بود سرش را ب

 عزیزم، چه اشکالی، برو.

رفت رو به آمین فرزین همانطور که به سمت بالکن می

گفت: پاشو پسر. تو هم که آتیش دوست داری بیا یکم 

 باد بزن شاید یکم خنک بشی. 

ی طنز کالم او نشد. از جایش بلند شد و آمین متوجه

 پدرش را همراهی کرد.

تنها نماند سرش را روی اپن  مهرانه برای این که صبا

 یای کمک ساالد درست کنی؟خم کرد: صبا جون م

 صبا با کمال میل سر تکان داد و گفت: باشه حتما. 
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از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه راه افتاد. آنا که 

دور شدن مادرش را دید فوری از جایش بلند شد و به 

ست ی راه بود که ساجده دطرف او دوید. در میانه

د: بیا دخترک را کشید و او را به طرف آغوش خودش بر

 اینجا من ببینمت عروسک. 

در بالکن باز شد و فرخ همانطور که موهای سرش را از 

تکاند داخل آمد. خسته کنار گلنوش گرد خاکستر می

روی مبل ولو شد و به مادرش که موهای آنا را نوازش 

 کرد نگاه کرد.می

پراند با ا روی پایش میساجده همانطور که او ر

ی اینقدری قدر دلم یه نوهحسرت گفت: وای که من چ

 خواست.می

جا کرد و گفت: گلنوش هیکل تپلش را روی مبل جابه

ی ی مردم بچهگول نزن مامان جان خودتو. بچه
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تونی داشته باشی اونوقت واسه ی تنی میمردمه. نوه

 کنی...ی ناتنیت ذوق مینوه

ردنش را به سمت او چرخاند: االن حوصله گفرخ بی

 پیچین؟دار شدن برای فرزین می ی بچهنسخهدارین 

گلنوش به فرخ عاقل اندر سفیه نگاه کرد: تو داری یکه 

چرخی ما برا فرزین با سه تا بچه نسخه و یالغوز می

 بپیچیم؟
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فرخ عصبی شد و خودش را به جلو خم کرد: االن باز 

تونین پاتون افتاد تو کفش من؟! نمی فکرتون آزاد شد

 کونتون بشینین؟ سر
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جا کرد: حرف دهنتو ساجده دخترک را روی پایش جابه

 بفهم فرخ. 

موهایش را عقب فرستاد و کالفه گفت: شماها 

خواین یه جوری مهرانه بینین میفهمین؟ تا منو میمی

 رو از چشم من بندازین.

ت و وقتی دید گلنوش نیم نگاهی به آشپزخانه انداخ

هم هستند به سمت ها مشغول حرف زدن باعروس

برادرش چرخید: ما به فکر خودتیم احمق. داره چهل 

سالت میشه هنوز یه بچه نداری که پس فردا زیر 

 تابوتتو بگیره. 

چشمانش را فشار داد و عصبی گفت: من بمیرم اونقدر 

 دوست رفیق دارم که نمونم رو زمین.
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ها مین گذاشت تا به طرف بچهساجده آنا را روی ز

تونو گاز بگیرین. این چه حرفاییه که برود: زبون

 زنین. حرف مرگ زدن داره آخه؟می

گلنوش به سمت مادرش خم شد: مامان این حالیش 

اش. بابا من حرف نمیشه، زنش پا گذاشته رو خرخره

های خوب یه زنو ترین خصلتزنم؟ تو بیا عادیبدی می

. تو به همین صبا تاشو مهرانه دارهلیست کن ببین چند

 اش کن با زنت.ه کن، حاال مقایسهنگا

فرخ نفسش را پر حرص بیرون داد و از کنارشان بلند 

 . به سمت شهاب خان رفت و کنارش نشست. شد

شام در فضای آرامی خورده شد. اما فرخ دیگر آدم قبل 

افتاد ناخوداگاه به نبود. چشمش هر بار که به صبا می

ی خالی بچه را دید جاکرد. آنا را که میهرانه فکر میم
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کرد کرد. کاش مهرانه درک میمیان قلبش حس می

 حال او را!
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اش را با دستمالش پاک کرد و به فرخ صبا نم زیر بینی

های فرزین برای زل زد. عصبی و کالفه در مقابل توبیخ

 اش روی ماشین مشتری فقط سرش راخراب کاری

ر حال خودش به پایین انداخته بود. چند وقتی بود که د

برد. صبا دقیق به یاد نداشت اما یادش بود که سر نمی

ی ساجده ی پیش در همان مهمانی خانهاز چند هفته

 این حال و احوالش را دیده بود. 

فرزین باز صدایش باال رفت و کف دستش را یک بار 

نبود، خریت روی میز کوبید: فرخ این اسمش سوتی 
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یخ ریختی پفیوز! جوون بود. جای روغن موتور ضد 

بیست ساله هم نیستی که بگم عاشقی... چته آخه؟ 

حواست کدوم گوریه که همچین اشتباهات تابلویی 

 کنی؟می

ی چشم نگاهی به صبا انداخت و جدی و فرخ از گوشه

 کنم. آرام جواب داد: حواسم نبود. درستش می

های رون رفت. صبا شکل خانمچرخید و از اتاق بی

ت از جایش بلند شد و بطری آب را از وسط شوهر دوس

میز برداشت. درش را باز کرد و مقابل او گرفت: فرزین 

خوری جان؟ اینو بخور آروم بشی. حرص برای چی می

 عزیزم؟

هایش کشید و فرزین هر دو دستش را روی ریش

نیست همانجا نگهشان داشت: آبرو و اعتبار من شبدر 

 اش.بگیره به ریشه که این احمق بیاد یه روزه تیشه
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صبا بطری را جلویش تکان داد: اینو بخور عزیزم. 

 حالت بهتر میشه.

فرزین سرش را به تاسف تکان داد. آب را گرفت و 

خودو اس. بیی دردش مهرانهقلپی نوشید: همه

جهت پیله کردن بهم. معلوم نیست چی بینشونه که بی

داره دونه حتی خود میشه که نمیز خود بیاینجوری ا

 کنه. چیکار می

صبا تق تقی به راه انداخت و پشت پنجره ایستاد و به 

حیاط چشم دوخت: سخت نگیر بهش. حاال که 

 دونی یه مشکلی دارن یکم درکش کن. می

دوباره لبی تر کرد. نگرانی به دلش چنگ انداخت. به 

تاده بود سمت او که پشت سرش رو به حیاط ایس

 مشکلشون نگفته؟  چرخید: مهرانه بهت چیزی از
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گوید: نه. مهرانه اهل خاراند و میکنار چشمش را می

 حرف زدن نیست. 

آرنجش را روی میز گذاشت و خودش را با کار مشغول 

های روز را چک کرد. طبق معمول باال کرد. لیست قیمت

بهتره رفته بودند. اینبار بدون آنکه او را ببیند گفت: 

دیم. اینجوری پیش بره فروش چکیو لیزینگو یه ماه ببن

 کنیم. ماه دیگه سود خوبی می

ی او صبا به طرف او رفت. دستش را روی سرشانه

ها را از باال تا پایین چک کرد گذاشت و خم شد. قیمت

و سر تکان داد: پیشنهاد خوبیه. فردا که اومدم حتما 

 کنم. رسیدگی می

یله دادنش به تنش، حال خوبی  بوی عطرش و حالت

ی او را کمی خودش را باال کشید و زیر چانهداشت. 

 بوسید. آرام پچ پچ کرد: دوست دارم. 
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ی بعدی صبا لبخند زد. سرش را پایین گرفت و بوسه

را خودش پیشکش کرد. کنار این مرد آرامش داشت. 

 های عمرش نداشت. چیزی که در تمام سال

 

فرزین تعطیل کرد. اول آنا را از  مثل همیشه زودتر از

 جان گرفت و بعد راهی خانه شد.مر
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پیازهای خرد شده را در ماهیتابه ریخت و فوری عقب 

ایستاد تا روغن داغش روی دستش نپرد. شعله را کم 

کرد و در ماهیتابه را گذاشت. مویش را پشت گوشش 

خته های مرغ را روی تزد و به طرف سینک رفت. فیله

د. گردنش را به گذاشت و شروع به خرد کردنشان کر
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سمت چپ چرخاند و نگاهی به دخترک انداخت. آنا 

شال او را سر کرده بود و با عروسکش مشغول مامان 

هایش سرعت بازی بود. لبخندی به او زد و به دست

داد. وقت زیادی نداشت. باید هم شام امشب را 

خودش گفته بود  کرد و هم ناهار فردا را.درست می

ودن خدمتکار در خانه به استقاللش فهیمه دیگر نیاید. ب

کرد اینگونه تمام و کمال کرد. حس میلطمه وارد می

خانم این خانه نیست. هر چند با دیدن آذین و آن 

ماند که بعد اش همیشه یادش میهای خصمانهنگاه

خودی به نسیم آمده اما باز هم ذات کمال گرایش بی

 زد.چیزها پشت پا میبعضی 

ها اضافه کرد. سریع ه را به پیاز داغهای خرد شدمرغ

به سمت سطل برنجی که در کابینت بود رفت و چند 

کاسه از آن در قابلمه ریخت. موبایلش هم زمان شروع 

به زنگ زدن کرد. کالفه از جایش بلند شد و به طرف 
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ا هایش ردندان "مامان"آن پا تند کرد. با دیدن نام 

اره به سمت سینک روی هم فشار داد. توجه نکرد و دوب

گرفت و به آب  های خام برنجرفت. آب را روی دانه

کدرش چشم دوخت. تماس اول قطع شد و موبایل 

های ماند. تماستوجه میدوباره به صدا درآمد. باید بی

 دادند. ناگهانی مادرش همیشه بوی دردسر می

تیره خالی  کج کرد تا آب اهرم آب را بست و قابلمه را

ی چشم نگاهی دوم هم قطع شد. از گوشه شود. تماس

اش که روی کانتر بود انداخت. لبش را گزید به گوشی

و حواسش را به شستن برنج داد. تماس سوم با 

ی کوتاهی برقرار شد. به خودش لعنت فرستاد فاصله

کند. چرا همیشه  خیالی طیتواند به بیکه چرا نمی

پدرش  شد که نکند پونه هم مثلاش نگران میته

 بمیرد و او باز هاج و واج بماند. 
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قابلمه را همانجا گذاشت و به طرف موبایل رفت. به 

ی پونه در گوشش محض اینکه الو گفت صدای گریه

نشست: منتظری بمیرم تا جواب بدی؟ قد سر سوزن 

معرفت نداری؟ من اصال مادر بد؛ نه ماه که تو شکمم 

 هت داشتم.نگ

کند. همین که ی او نمیهاگریصبا توجهی به هوچی

 است کافیست! زنده

صبا؟ بیا اینجا فکر کنم فشارم رفته باال. پشت  -

گوشام قرمز شده. نفسم سنگین میاد باال. تو سرم 

 کشه...یه چیزی سوت می

کند پونه چطور توانسته پشت صبا به این فکر می

 گوشش را ببیند!

د: افتکند و اینبار به نفس نفس زدن میباز مویه می

 مادر میشی...میرم... داری بیصبا؟ دارم می
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زند. موهای نم دارش را از روی پیشانی عقب می

دوزد: دهد و به آنا چشم مینفسش را با اخم بیرون می

ی دیگه بیام. اگر فکر کنم تا چند دقیقهسعی می

 ا برسم. کنی حالت خیلی بده زنگ بزن آمبوالنس تمی

شود. دهد و تماس قطع میباالخره پونه رضایت می

اش زل غذاهای نیم پخته صبا بر میگردد به عقب و به

زند. زیر سوپ و مرغ و خورشت اسفناج را خاموش می

آید و ناامید به آنا نگاه کند. از آشپزخانه بیرون میمی

 کرد در این بلبشو بازار؟کند. بچه را چه میمی

ی های آنا به در بستهکند و میان سوالمیلباس عوض 

 کند.اتاق آذین نگاه می

 توجا میری؟ -

 نم بیام؟م -
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توانست به آذین برای نگه داری آنا رو بزند. اگر نمی

کرد برایش گران کرد که حتما میسنگ روی یخش می

 شد. تمام می

پایین مانتوی پانچش کشیده شد: مامان؟ سل کال 

 میلی؟

روی موهای نرمش دست کشید و نگاهی به ساعت 

زین هم کم فرانداخت. از شش غروب گذشته بود. کم

گشت: نه مامان جان. جایی کار دارم به خانه باز می

 گردم.زود برمی

نگاهی به سقف انداخت. آمین خانه بود. این را مطمئن 

بود. دوباره به آنا نگاه کرد که مظلومانه پایین مانتویش 
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ر دست داشت: برو عروسک بازیتو بکن من االن را د

 میام باشه؟

دخترک به دنبالش تا دم در رفت. انگار از بازگشت او 

ها باال مطمئن نبود. صبا همانطور که با عجله از پله

رفت با دست به آنا اشاره کرد که به داخل برگردد. می

خواست از پسر پشت در اتاق آمین ایستاد. می

کند که دخترش را چند ساعت همسرش درخواست 

بود از استرس دستش را  نگه دارد؟ با قلبی که پر شده

باال برد تا در بزند. ناگهان در با شتاب باز شد و دختری 

با صورتی گرد بیرون آمد. چشمان دختر وحشت زده به 

او خیره ماند. صبا هم با ابروهایی باال رفته و دستی که 

قب گرفته بود تا به در هوا خشک شده بود خودش را ع

 او برخورد نکند. 
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 "دش آمد و زیر لب زمزمه کرددختر زودتر به خو

ها گذر کرد. آمین که تنها یک و مثل باد از پله "ببخشید

شورت به پا داشت به صبا با اخم نگاه کرد و از اتاقش 

های فلزی آویزان شد و بیرون آمد. باالی بالکن از نرده

اگر بیشتر از یه هفته بمونی. آیه  داد زد: پدرتو در میارم

 نیدی؟شوخی ندارم باهات. ش

آیه جلوی در همانطور که به صبای شوک شده نگاه 

 کرد سر تکان داد و از در خارج شد.می

آمین نیم نگاهی به صبا انداخت و بدون بستن در 

ای شرم و خجالت اتاقش داخل رفت. بدون ذره

: کارم داشتی شلوارکش را پوشید و از همانجا پرسید

ال یا فقط ها قدم رنجه کردی اومدی باکه از این پله

 خواستی آمارمو دربیاری؟!می
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هنوز تصویر آن دختر از جلوی چشمانش محو نشده 

بود که با شنیدن این حرف برای رفع اتهام فوری 

خوره؟ من فقط اومده گفت: آمار تو چه به درد من می

 بودم که بگم حال مامانم...

ی او دهانش ماسید. چشمش روی سینه حرف در

ستند این متن را خالکوبی کنند توانخشک شد. چند می

آن هم درست روی این قسمت از سینه و با این 

 فونت؟! 

ای که در تمام این مدت مثل پلک زد و در دلش جمله

های مغزش را دوباره یک بنر چسبیده بود به دیواره

ی مقابلش تطابق جملهتکرار کرد. تکرار کرد و آن را با 

 ."if things go wrong don’t go with them "داد

زبانش به سقف دهانش چسبید. چشمانش ناباور بین 

آن جمله و آمین در گردش بود. نه! این ممکن نبود. به 
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هیچ وجه ممکن نبود که او آن شب را با پسر همسرش 

 "خوابیده باشد. باز به آمین زل زد و در دلش نالید

 "کنم واقعیت نداشته باشههش میخوا

نگاهش کرد. از رفتن یک آمین با ابروهایی درهم 

کافی عصبی بود. حاال ای آیه به والیتشان به قدر هفته

هم زن بابایش هلک و هلک آمده بود دم اتاقش و 

اینگونه خشکش زده بود. دستی در موهایش فرو کرد و 

 پرسید: خب؟ حال مامانت ربطش به من چیه؟
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ن دهانش چند بار باز و بسته شد. نگاهی به پایی

انداخت. آنا دوباره بیرون آمده بود. برای چه آمده بود 

 کرد؟اینجا؟ با آمین چکار داشت؟ چرا ذهنش یاری نمی
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انگار آمین دلش برایش سوخته بود که گفت: مامانت 

 مریضه؟

پونه مریض بود؟ هان! تازه یادش آمد. پشت هم سر 

تونی ن داد و گفت: آره. آره. اومدم... اومدم بگم میتکا

 ا رو نگه داری تا فرزین برسه؟آن

 خنده دار نگاهش کرد: به من میاد پرستار بچه باشم؟!

صبا هنوز گیج بود. تصویر آن مرد خوب در مغزش حک 

شده بود. و این تتو که مطمئن بود همان تتو است. ولی 

د. انگار سر آن مرد را فهمیربط این دو آدم را بهم نمی

آمین را چسبانده بودند. ی زده بودند و جایش کله

 شد؟!می

آمین از گنگی او کالفه شد. دستش را در هوا تکان داد 

اتو. من حال ندارم بیام و گفت: سگ خور. بیار باال توله

 پایین. 
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تر از آن بود که بفهمد پسرک چه توهینی به آشفته

داد و پایین رفت.  دخترش کرده است. سر تکان

ا عروسکش باال آورد. صامت و فکری، آنا را همراه ب

 دخترش را به او سپرد بدون هیچ سفارش خاصی. 

وقتی سوار ماشینش شد و از حیاط بیرون آمد تازه 

ی وسط را تنظیم اش رها شد. آینهنفس حبس شده

کرد و به پشت سرش نگاهی انداخت. آنقدر پریشان و 

تی توان زنگ زدن به مرجان را هم ناباور بود که ح

 نداشت. 

شان را مسخره بود. هزار نفر در طول زندگیکل ماج

روند و هزار و یک گند باال هزار بار به مهمانی می

خورد. حاال او آورند آن وقت آب از آب تکان نمیمی

امروز به این شک افتاده بود که ممکن است آن مردی 

بود همین آمین هفت که آن شب با او در تخت خزیده 
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آورد. حرصی ختر میی پدرش دخط باشد که در خانه

ای روی فرمان کوبید و جیغ کشید: لعنتی. لعنتی. ضربه

 لعنتی.

ی مادرش رسید. ماشین را درست پارک نکرد و به خانه

زنگ آیفونش را فشرد. کمی بعد در باز شد و او مثل 

ت. سگ در جهنم خودش را در کابین آسانسور انداخ

بود. ی مادرش رسید در خانه نیم باز وقتی به طبقه

هایش را در آورد و داخل رفت. چشم چرخاند در کفش

 سالن. اثری از مادرش ندید. 

 اومدی؟ -

به عقب چرخید. پونه با سری که دورش را با روسری 

بسته بود پشت میز آشپزخانه نشسته بود. از فنجان 

اش ر بینیشد. بوی قهوه دمقابلش بخار بلند می

دوخت که  تر از قبل به زنی چشمنشست و او عصبی
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پشت تلفن از حال خرابش به گریه افتاده بود. کسی 

تواند قهوه دم که این همه حالش بد است چطور می

 کند؟!

دونم بخاطر دیشبه شد. نمیسرم داشت منفجر می -

که بعد حموم موهامو سشوار نکشیدمو زیر کولر 

ای چیزی تو ونم الل غدهخوابیدم یا یه وقت زب

 ام درومده.کله
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اش دود بیرون کشیدند و از بینیهایش سوت میگوش

لرزید آمد. دست به کمر شد و با صدایی که میمی

گفت: پشت تلفن گفتی فشارت رفته باال. االن میگی 

 سینوزیتت عود کرده؟!
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 لبی به فنجانش زد: بیا برا خودت بریز تازه دمه. 

 سمت اپن رفت و هر دو دستش را روی کانتر کوبید: به

فهمی منو با چه حالی کشوندی اینجا؟ مامان؟ می

 دونی آنارو کجا گذاشتم که بیام زودتر پیشت؟ می

گذارد: خب بچه رو فنجان را دو مرتبه در بشقابش می

 هم میاوردی؟

داد کشید: میاوردمش که دروغو دغل بازیو از 

؟ چته تو؟ مشکل کمبود توجه مادربزرگش یاد بگیره

 داری؟

وهایش را کمی بهم رساند. لعنتی چه پونه بزور ابر

جنسی داشت این بوتاکس اخیر: افرا رفته با زنو 

 اش ترکیه. نگفت به مادر پیرم یه تعارف بکنم. بچه

ها پیر میشی؟ پس مسخره خندید: اینجور موقع

که  فشارت واسه این باال رفت؟ هنوز برات جا نیفتاده
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گل پسرت زندگی مستقل داره مامان جونش 

 زیش نیست؟سرجها

بغ کرده به او نگاه کرد: تنهایی نکشیدی که بدونی چه 

کردم دردیه؟ اگر منم بعد باباتون دوباره ازدواج می

االن این حالو روزم نبود که محبت شما دوتارو گدایی 

 کنم.

خورد که هر لحظه ممکن بود سکته آنقدر حرص می

تو خودت خواستی تنها باشی. هیچ وقت مارو کند: 

ی عمر بابای نخواستی. یادت رفته؟ شیشهکنارت 

بیچارمم تو سر کشیدی. کی جلوتو گرفت که دوباره 

شوهر کنی؟ تو که خودت تنهایی به یه دنیا خط میدی 

 از کی ترسیدی که تجدید فراش نکردی؟ 

سوییچش را بین مشتش فشرد و به خونسردی ذاتی 

اش م دوخت. همچنان جرعه جرعه از قهوهاو چش
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توانست در مقابل این زن خودخواه زبان نمی نوشید.می

شوهری مونده سر ی بیبه کام بگیرد: پس االن عقده

 دلت نه تنهایی. 

چرخید گفت: از کیفش را باالتر کشید و همانطور که می

این به بعد هرطورت شد یا زنگ بزن آمبوالنس یا زنگ 

تونی هم صبر کن تا پسرت هر ستات. اگر میبزن به دو

هست برگرده بعد مریض شو چون اون برخالف جا که 

ی من هم فکر کن اصال من خیلی خوش باوره. درباره

 من وجود ندارم.

ی او بیرون رفت. راه آمده را دست خداحافظ از خانهبی

اش گشت. سوار که شد کینهاز پا درازتر باید برمی

د و شکست. چرا هر طرف را که نگاه تبدیل به بغض ش

ی کور لعنتی وجود داشت؟ اصال اگر کرد یک گرهمی

برد خدایی ناکرده آمین همان مرد بود و فرزین بو می
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رفت. آن اش حتما به فنا میچه؟ زندگی جان نگرفته

 شد. وقت خوش خوشان آذین می

چند برگ دستمال کند و صورتش را پاک کرد. آمین و 

ی را دوباره به خاطر آورد. چرا پس او هیچ آن خالکوب

یزی نگفت؟ چرا جلوی ازدواج پدرش را وقت چ

 نگرفت؟ 

ها فقط توهمات ذهن مریض او بود و ی اینشاید همه

این جمله و این تتو فقط یه اتفاق مشترک بین دو آدم 

 مختلف بود...
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 درها مقابلش باز شدند. پایش را روی گاز گذاشت وارد

شد. ماشین فرزین در کنار ماشین آمین باعث شد 
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سرعتش کم شود. چند بار پلک زد و لب گزید. 

های کم و زیاد فرزین یکی یکی پیش حساسیت

برد چشمانش شروع به رژه رفتن کردند. اگر او بو می

 شد!حتما واویال می

ی ماشین را با استرس پارک کرد. نیم نگاهی به طبقه

هایی شل و وا رفته وارد خانه شد. دمباال انداخت و با ق

همراه آنا روی کاناپه لم داده بودند و گوشی فرزین به 

فرزین در دست آنا بود. صبا آنقدر ناگهانی تحت فشار 

قرار گرفته بود که حاال حتی از نگاه کردن مستقیم، به 

ترسید. انگار حاال تمام عالم و آدم در جریان فرزین می

 ند. مصیبت زندگی او بود

 ه رفت. زیر لب سالم کرد و مستقیم به سمت آشپزخان

فرزین با تعجب به رفتن او نگاه کرد. همانطور که 

داد از کنار آنا بلند شد و پشت سر جواب سالم او را می
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او راه افتاد: آمین چی میگه صبا جان؟ پونه خانوم 

 اتفاقی افتاده براشون؟

اش را شعلهی برنج را روی گاز گذاشت و زیر قابلمه

به همسرش فرار  روشن کرد. همانطور که از نگاه کردن

کرد جواب داد: مامانم یکم تو ابراز درداش غلو می

 کنه. چیز خاصی نبود شکر خدا. می

به کانتر تکیه داد: خدا رو شکر. خودت چی؟ خوبی؟ 

 یکم بهم ریخته به نظر میای!

های اسالیس شده را از روی سینک بشقاب قارچ

. به سمت ماهیتابه رفت و همه را یکجا به آن گرفت

اضافه کرد. در میان صدای جلیز بلیزش گفت: خب 

اتو تو هوا ول باالخره به آدم فشار میاد. طبیعیه. بچه

ذاری کنار کنی، خونه و زندگیتو اینقدر ناگهانی میمی
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بینی سر و مر ز نگرانی میبعد میری پیش مادرت پر ا

 خوره. می گنده نشسته داره قهوه

سری به تاسف برای وضعیتش تکان داد: آدم حتی 

 روش نمیشه با کسی درموردش صحبت کنه. 

فرزین به سر شلوغ او نگاه کرد که حتی فرصت 

ای با او ارتباط چشمی برقرار کند: نداشت لحظه

و ناراحت نکن. باالخره هر آدمی یه جوره دیگه. تو خودت

عی کن باهاش تونی حذف کنی پس سمادرتو که نمی

 کنار بیای بدون اینکه به خودت فشار بیاری. 

ی باال جواب گذاشت. تمام فکرش به طبقهصبا او را بی

بود. به اینکه ماجرای آن شب، جوابش تا چه حد در 

 دست آمین بود. 
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ن خودی گفتی فهیمه رو رد کنیم. االفرزین غر زد: بی

ساعت آخه این چه وضعیه؟ این همه بدو بدو بعد چند 

 کار تو نمایندگی! خونه جای استراحته نه این همه کار.

ای مخالفت بدون آنکه بداند چه گفته است بدون ذره

 جواب داد: حق با توئه.

فرزین کمی پس گردنش را خاراند و نگاهی به آنا 

بودم تو رم دوش بگیرم. تا االن منتظر انداخت: من می

 بیای.

 ن او را تایید کرد. صبا لبخند کمرنگی زد و با سر رفت

های گاز را کم کرد و بعد فرزین که رفت صبا زیر شعله

اینکه خیالش از آنا هم راحت شد پاورچین پاورچین از 

 خانه خارج شد. مرگ یک بار، شیون یک بار. 

ای به در زد و منتظر کسب ی باال رفت. تقهبه طبقه

 ی او ماند.هاجاز
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به رویش باز نشد. مستاصل و هر چه منتظر ماند در 

جواب ماند مردد راه کالفه دوباره در زد. وقتی باز هم بی

آمده را برگشت. نگاهی به پارکینگ انداخت و با ندیدن 

ماشین آمین نفسش را مثل آه بیرون داد. چه روز 

ا دویده سختی شده بود امروز. یک مسافت طوالنی ر

 بود و به پایان خط نرسیده بود. 

اش دچار یک درد گشت معدهه خانه برمیوقتی ب

عصبی شده بود. دستش روی آن چنگ شد و دوباره به 

آشپزخانه برگشت. سبد داروها را برداشت و به دنبال 

ترین قرص یا شربتی گشت. این ماجرا غیر ممکن

هتر بود ای بود که ممکن اتفاق بیفتد. شاید بفرضیه
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همیشه خوش خبری پرسید. بیاصال از آمین چیزی نمی

 خبری بود. آنا از روی مبل بلند گفت: من دُشنَمه.

توانست قرص را پیدا کند. به طرف یخچال رفت و نمی

یک موز و یک سیب از آن بیرون آورد. همانطور که 

کرد دوباره فکرش به سوی ها را در بشقاب خرد میآن

ه شد. تالش کرد تصاویر در سرش را آن مهمانی کشید

ها به آمین پیدا کند. جز ربطی از آننظم دهد و یک 

تصویری که از یک خالکوبی در مغزش ثبت شده بود 

 کرد. هیچ چیز مشترک دیگری پیدا نمی

چیزی از پشت بدنش را لمس کرد و او وحشت زده به 

پوش پشت دستی را عقب پرید. با دیدن فرزین در تن

اش قرار داد: وای خدا و درش بود را روی سینهکه چاق

 بم!قل
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فرزین با ابروهای باال رفته نگاهش کرد و خندید: واسه 

 چی ترسیدی؟! 

اینبار خودش را از جلو به او چسباند و به سینک قفلش 

 کرد: یعنی هنوز به دستمالی کردنای من عادت نکردی؟

ی او های تحریک کنندهداد که حرفاسترس اجازه نمی

د: برو حوصله خودش را از بین او کنار کشیبخندد. بی

 اونطرف یه وقت آذین میاد. 

فرزین که به این روی محتاط صبا عادت نداشت گفت: 

ات عزیزم مطمئنی اتفاقی نیفتاده؟ مثل همیشه

 ها.نیستی

م. اینارو تو دو بشقاب میوه به دست فرزین داد: خوب

 مسیرت یکیشو بده به آنا اون یکیم ببر تو اتاق آذین.

ا را گرفت: بشقاب من هفرزین سر تکان داد و بشقاب

 کو پس؟
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ی برنج که در حال قل خوردن بود رفت: به سمت قابلمه

دونستم االن میای بیرون تا لباس بپوشی برات نمی

 گیرم. پوست می

گرفت تا به  فرزین که رفت او هم یک دم عمیق

خودش مسلط شود. برنج را آبکش کرد و بین 

ت جزیره هایش فرزین دوباره آمد و اینبار پشچرخیدن

نشست و به او خیره شد: چقدر سرت به کاره؟ دلم 

 کنی؟ برات تنگ شد، یکم نگام نمی

های زیر برنج را کم کرد و به سمت او چرخید. چین

اه فرزین به پیراهن نخی سفیدش در هوا رقصیدند و نگ

 ها جلب شد. کوتاهی آن

صبا به سمت او رفت و روی دلش را فشار داد: معدم 

 اتون؟. قرص ندارین تو خونهکنهدرد می
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مچ دست او را گرفت و به سمت خودش کشید: دوباره 

 ی ما؟شد خونه

ماند به آنا نگاهی انداخت. صبا با فکری که یک جا نمی

نگال در دهانش دخترک همانطور که سیبش را با چ

گذاشت به عروسکش هم با دست دیگرش غذایی می

 داد.خیالی می
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ی او را در دستش جوابی از او نشنید چانهفرزین که 

گرفت و مجبورش کرد نگاهش کند: حواستو بده به 

 من.

صبا به زور لبخند زد. میان چشمان او مثل یویو، دو دو 

شست. اگر فرزین خورد. پوستش از اضطراب به نم ن
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فهمید، دیگر از داشتن این چشمان مهربان با این می

اند. آرام زمزمه کرد: من مهای عاشقانه محروم مینگاه

 حواسم فقط به توئه.

فرزین لبخند زد: من که چیزی جز یه خانوم حواس 

 بینم.پرت نمی

ها ی او گذاشت و به سمت ریشدستش را روی گونه

حواسم پرت باشه ولی جمع  حرکتشان داد: هر چقدرم

 توئه.

لبخند زد و دست او را گرفت و بوسید: امشب آنارو 

 نی؟خوابوزودتر می

توانست امشب با ی لبش را گزید. چطور میصبا گوشه

این فکر مغشوش هم بستر این مرد بشود؟! برای 

اولین بار در این مدت کوتاه از پیشنهادش استقبال 
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یه شب دیگه بهتر  نکرد: فکر کنم بذاریمش برای

 .باشه. امروز روز اعصاب خوردکنی بود برام

ینا بخاطر ی افرزین در چشمانش خیره شد: همه

 مادرته؟

گوی تمام عیار سر تکان داد: ما هیچ مثل یک دروغ

 ی خوبی باهم نداشتیم. وقت رابطه

اش تکیه داد: فرزین دست او را ول کرد و به صندلی

 تونم بپرسم چرا؟می

دا خواسته از او دور شد و در یخچال را باز کرد. از خ

ار برایش میوه برداشت و جواب داد: چیزای قشنگی قر

نیست بشنوی. بهتره که وقتمونو با این حرفای صدمن 

 یه غاز پر نکنیم.

فرزین دیگر ادامه نداد. به نظرش صبا امروز یک 

اش بر این چیزش بود. یک مشکلی داشت ولی سعی
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پنهان نگه دارد. عقب نشینی کرد تا زمانی بود که از او 

 اش را در میان بگذارد. که او خودش مجبور شود مسئله

های آنا و پشت چشم نازک ام را با خراب کاریش

های آذین و بدون آمین خوردند. صبا آنا را کردن

خواباند و وقتی به اتاق خودشان رفت فرزین را 

بودند. به  هوش دید. خواب از چشمانش فراری شدهبی

سالن برگشت و روی کاناپه خودش را ولو کرد. برای 

رد سایت آنکه ذهنش را مشغول کند با گوشی وا

ی کاری خودش به نمایندگی شد. کمی در حوزه

های ساعت تند و سریع جلو جستجو پرداخت. عقربه

رفتند. کم کم آنقدر غرق در کار شد که فراموش می

در حال خودش بود  خواب شده است.کرد برای چه بی

ی ورودی پایین رفت و متعاقبش آمین که دستگیره

وحشت زده به او وارد شد. صبا با چشمان گشاد و 

 خیره ماند. 
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آمین یک تای ابرویش را باال داد و در را پشت سرش 

ام کردی. نشستی اینجا تا من بست: بابا شرمنده

اتو حس برگردم؟ قشنگ میشه حس مسئولیت مادرانه

  کرد.

ی گوشی را بدون نگاه کردن به آن قفل کرد صبا صفحه

اف به و از جایش بلند شد. به آمین خیره بود که ص

 آشپزخانه رفت. 

 اته؟گرسنه -

برگشت و عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: االن منتظر 

 جوابم هستی؟

صبا پا تند کرد و از کنارش عبور کرد. وارد آشپزخانه 

شام را در بشقاب ریخت و شد و غذای باقی مانده از 

درون سوالر گذاشت. آمین پشت جزیره نشست و 

 داریم بهم بدی؟ای چیزی دستوری گفت: یه نوشابه
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صبا سر تکان داد و به سمت یخچال رفت. بطری 

دلستر را بیرون آورد و مقابل او گذاشت. غذای گرم 

 شده را از سوالر بیرون آورد و مقابل آمین گذاشت.
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 بین نشستن و ننشستن در کنار او مردد بود. 

آمین گردنش را کج کرد و به او که باالی سرش بود 

ت: قراره تا آخر غذام مثل عزرائیل باال سرم چشم دوخ

 بایستی؟ 

توجه به خواب بودن اعضای خانه روی صندلی را بی

 پارکت کشید و رویش نشست. 
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دا یک در خورد: دمت گرم صبا. خآمین با اشتها غذا می

ی دنیا صد در آخرت بندازه تو تنبونت. اون فهیمه

ذاهای خدانشناس دمارمونو در آورده بود با اون غ

 آشغالیش. دهنمونو صاف کرد زنیکه.

پاشو  "صبا ماتش برد. صدایی در گوشش تکرار شد

 "گوشیت دهنمونو صاف کرد...

آمدند. چه چیزی هایش بیشتر از این کش نمیمردمک

گفتن در این لحظه؟ وقتی حتی صدای او  داشت برای

ای بود؟ و را بخاطر آورده بود. باز هم جای شک و شبهه

ک چیز؛ اگر کل این ماجرا یک طرفش آمین بود البته ی

 چطور تمام این مدت را سکوت کرده بود؟

اش جایی حوالی خالکوبی آمین را روی روی سینه

! تتوی ربط پرسید: اینجاتخودش نشان داد. آرام و بی

 .. اینو من دیدم امروز...ات، اینو... اینو.روی سینه
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 با دهان پر جواب داد: زیارت قبول.

گفت؟ چرا قفل کرده بود؟ اش را باید چه مینتی! بقیهلع

 ها را جمله بسازد: من... یعنی... تالش کرد تا کلمه

نفس عمیقی کشید. اینبار نگاه آمین هم از حالت 

و بهم خیره شدند. صبا دستانش را لودگی در آمد. هر د

روی پیراهنش قالب کرد: من یه شبی قبل از ازدواج با 

دونم تی. امروز که خالکوبیتو دیدم نمیبابات رفتم پار

چطور شد که یادم اومد اونشب هم تو مهمونی یه نفر 

 بود که...

خوای بدونی؟ اونو اخم کرد. میان حرفش رفت: چی می

 بپرس.

پرده و به او خیره ماند. رک و بی قوزش را صاف کرد

 پرسید: تو اونجا بودی؟ با من؛ توی اتاق...

 ت جواب داد: من بودم...!ای اتالف وقبدون ذره
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چقدر خوشحال بود که روی پایش نایستاده چون حتما 

کردند. دستش راستش روی قلبش زانوهایش خالی می

و نشست و چپ روی معده چنگ شد. نفسش تنگ 

ای پیش آمد. قلبش که تا چند لحظهسخت باال می

ی کمهکوبید حاال انگار از کار افتاده بود. دامان میبی

مکث دنیا را زده بودند. حاال فقط یک او بود و یک 

آمد. ی همسرش به حساب میپسری که اتفاقا بچه

باز مانده بود. چشمانش از حدقه بیرون  دهانش نیمه

ترین فرض محال ممکن شده ممکنزده بودند. چطور نا

شد جمع کرد؟ در بود؟! این تشت رسوایی را چطور می

هایی گفتن "وای وای"پژواک  سرش هیاهو برپا بود.
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هایش توانست بر زبان بیاورد را در گوشکه نمی

شد؟ با کدام آب شنید. این فضاحت چطور پاک میمی

 مطهر؟ 

بانش حلق خشکش از ترشح بذاق جا مانده بود و ز

 تبدیل شده بود به یک تکه چوب.

آمین که حال او را دید بشقابش را عقب داد: خوف 

ی دوست صفت نیستم که با بیوه نکن. اونقدر گرگ

 پدرم بخوابم.

 صبا بزور پلک زد. هنوز باورش نشده بود.

ای کشید: نصفه شبی داستان شد به آمین پوف کالفه

 خدا.

صبا همچنان به او خیره بود. آمین در چشمانش زل زد: 

کردم با وجود زندگی با عمو مازیار که به سگ فکر نمی
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استوریزه باشی که با مستی معروف بود تو اینقدر پ

 چهارتا شات بریزی بهم. 

آمد پرسید: از کی منو با صدایی که گرفته به نظر می

 دیدی؟

را خرچ خیال سرش را کج کرد و پوست سرش بی

 خرچ کنان خاراند: از همون اول که اومدی تو مهمونی.

ی آمین را به جا شد. لیوان نوشابهدر جایش کمی جا

 اجازه سر کشید.بی

 تعجب نگاهش کرد: نوش جان.با 

لیوان را روی سنگ گذاشت. اوضاع دهان خشکش 

قرار سر اصل مطلب رفت: توی اتاق... بهتر شد. بی

 منو...
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انداخت و خودش را لعنت فرستاد سرش را پایین 

بخاطر موقعیتی که در آن گیر کرده بود: توی اتاق منو 

 تو... یعنی... مطمئنی اتفاقی بینمون...

بشقابش انداخت و میان حرفش رفت: من  نگاهی به

 دزد ناموس نیستم.

با اضطراب پرسید: چطوری مطمئنی؟ تو خودتم مست 

 بودی.

 ودم! پوزخند زد: مست بودم. چت که نب

توانست باور کند. تصاویری که از آن شب به صبا نمی

یاد داشت چند پرتره بود که میان خاموش و روشن 

. برای همین دآمدنشدن المپی جلوی چشمش می

های ناقصش اعتماد کند. اول برای توانست به دیدهنمی

ها احتیاط نگاهی به آن طرف جزیره و راهروی اتاق
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پچ ی کزدیک او برد و پچانداخت. بعد سرش را کم

 گونه گفت: من وقتی چشم وا کردم لخت بودم...

برای اولین بار حیا کرد و سرش را پایین انداخت: 

گفتی گرممه. رفتی اش میدی. همهخودت درشون آور

 دستشویی بعدم که اومدی بیرون همه رو درآوردی. 

خواست گریه کند. چه گندی بود که داشتند دلش می

 زدند؟اش میدوتایی هم

صبا طلبکار پرسید: چرا منو بردی تو اتاق؟ چرا منو 

 نبردی خونه؟

موهای روی پیشانی را عقب زد و همانجا نگهشان 

بدهکار شدم؟!!! صبا من مست بودم، دیر  داشت: االن

وقت بود. سوار کردن تو و چرخوندنت تو خیابون 

خورد حسابم با مسئولیت داشت. یه پلیس به پستم می

الکاتبین بود جان مادرت پیله نکن. من خیلی هم  کرام
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ی الشی مردی خرجت کردم که نذاشتم با اون مرتیکه

 ی!کرد برکه وسط رقص داشت دستمالیت می
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صبا هر دو آرنجش را روی سنگ گذاشت و صورتش را 

 در کف دستانش قایم کرد: خدایا من چه گندی زدم؟

و فشار کمی آورد: تو  ی او گذاشتدستش را روی شانه

تنها اشتباهات این بود که بیش از حد مست کردی. 

همین. خودتو به خاطر اتفاقی که زمان زیادی ازش 

 ن. گذشته سرزنش نک

دستش را از روی صورتش پایین آورد و وحشت زده به 

دونی که فرزین چقدر رو مسائل آمین نگاه کرد: تو می

 این مدلی حساسه؟!
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حوصله سر تکان داد: من شد و بی تهدیدش را متوجه

ی این خاله زنگ بازیارو ندارم. اگر مشکلی حوصله

که  گفتمباهات داشتم اصال بعد اون مهمونی به بابا نمی

مسبب مرگ مازیار بوده و باید هوای تو و آنارو داشته 

کنم دقیقا بخاطر اون پیشنهاد باشه. البته فکر می

 و کال رفت تو نخت. نزدیکی من؛ بابا یهو جو گیر شد 

اش را با دو انگشتش نگه داشت و به فکر صبا بینی

رفت. یادش آمد. چند روز بعد آن مهمانی فرزین با 

شان آمد. انگار پسرک بر به خانههای خرید کیسه

 داد آدم روراستی بود. عکس چیزی که نشان می

آمین چنگالش را در محتوایات بشقاب فرو برد: من اگر 

. یا حداقل به حرفی بزنم تا حاال زده بودم خواستممی

روی خودت آورده بودم. بهتره دیگه به این موضوع 
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دم هم کنم که چی دیفکر نکنی. هم من فراموش می

 تو.

صبا سرش را پایین انداخت. برای اولین در طول 

زندگیش احساس شرمندگی داشت. آن هم در مقابل 

 ها از خودش کوچکتر بود. کسی که سال

س را روی غذایش ریخت: قصد نداری بری س

گیره بخوابی؟ بابام بیدار بشه ببینی نیستی بهونه می

 ها. کنهلج می

و طوالنی نگاه کرد و صبا گردنش را چرخاند. به ا

 پرسید: دختر میاری تو خونه؟ 

 کنی؟بیخیال به پشتی صندلی تکیه داد: گرو کشی می

توانست لبخند میحاال که خیالش کمی راحت شده بود 

اش گذاشت و گفت: دختر بزند. دستش را زیر چانه

 رسید.خوبی به نظر می
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آمین به اجزای جذاب صورت او نگاه کرد اما در ذهنش 

 دید. لبخند زد: دوست دخترمه.قط تصویر آیه را میف

اش از حس مالکیتی که با تاکید روی دختر داشت خنده

 می باشی.ی دائگرفت: بهت نمیاد اهل رابطه

رحمی جواب داد: به تو هم نمیومد تا خرخره با بی

 مست کنیو لخت با یه پسر تو اتاق بری.

نظوری لبش را گزید و سر تکان داد: من از حرفم م

نداشتم. دلیلی نداره که اینقدر تند بهم حمله کنی. قرار 

 شد هر دو فراموش کنیم نه اینکه بهم یادآوری کنیم.

چنگال را در دهانش برد و شروع به گاز زدن کرد: 

 اوکی. 

هر دو سکوت کردند. اینبار آمین شروع به حرف زدن 

 کرد: آیه اولین دختریه که آوردم خونه. 

 ترسیدی؟د: از مامانت میمنظور پرسیبی
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ی کرد از گوشهکه چنگالش را دوباره پر میهمانطور 

م. ترسچشم نگاهش کرد: من از هیچکس نمی

شناختم ارزش اینو نداشتن که پاشونو دخترایی که می

 تو خونه و زندگیمون بذارن. 

ی پیش با لبخند سر تکان داد. جالب بود. چند دقیقه

زد. اما زد و نمیکهنه می قلبش مثل ساعتی با باطری

اش حاال نشسته بود تا بیشتر با درونیات آمین و زندگی

 آشنا شود. 

 بهش گفتی زود برگرده؟ رفت کهداشت جایی می -

ی ی سالن نگاه کرد که عقربهدار گوشهبه ساعت پایه

کوچکش نزدیک سه بود: رفت شهرشون. اینجا 

 دانشجوئه. 

زد: پس قضیه  به غمی که در چشمان پسر بود زل

 جدیه.
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سرش را باال داد: نه بابا. جدی چیه؟ بزور نگهش 

تا  ان. شانس بیارماش خیلی مذهبیداشتم. خانواده

 آخر درسش بتونم باهاش بمونم. 

تصویر آمین با یک شرت جلوی چشمش به رقص 

 ان؟ پس چطور دخترشون میاد اینجا...درآمد: مذهبی

دونن. االن ونا که نمیاجازه نداد باقی حرفش را بزند: ا

 که رفته با چادر چاقچور برگشته. 

صبا جدی شد. این ماجرای تفاوت مذهب و فرهنگ بو 

شد آمد. شاید باید بیشتر با آیه آشنا میظر میدار به ن

 تا کمتر آمین ضربه بخورد!
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ها خیره مانده بود و در فکرش از شیشه به نامعلوم

. چقدر این پسر را دست کم گذشتهای آمین میحرف

گرفت و کاری که در حقش کرده بود باعث می

 اش شده بود.شگفتی

 .: امیدوارم چیز جدی نباشه-

با صدای نگران فرزین به خودش آمد و رو به او کرد: 

 نگفت قضیه چیه؟!

 بالفاصله جواب داد: نه فقط گفت سریع بریم اونجا!

خلوت در آن  هایفرزین همینطور که نگاهش به خیابان

ساعت از شب بود سرش را خاراند و به حرف چند 

ی قبل خودش جواب داد: آخه چطور ممکنه چیز لحظه

نباشه! تازه عروسو دوماد که نیستن بگیم جنگ و جدی 

دعواهای طبیعی اول زندگیشونه. بعد این همه سال 
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حتما یه گره بزرگی تو کارشون افتاده که چند وقته 

 وضعشون اینه.

و دستش را بند فرمان کرد. آنقدر ذهنش درگیر و هر د

داد: اون از فرخ شلوغ بود که مجال پاسخ به صبا نمی

ست داره تو کارش سوتی میده و به که چپ و را

زنه، اونم از مهرانه که تو تایم ماشینای مردم تر می

ی پیچید بره یه گوشهحضورش هر بار به یه بهونه می

روز اخیرم که کال  محوطه سیگار بکشه، این دو

 مرخصی گرفته و غیبش زده!

روهای صبا سر تکان داد و دوباره نگاهش را به پیاده

نم که صبح بهش زنگ زدم ریجکت کرد. تاریک داد: م

 فقط جواب پیاممو داد که بگه حالش خوبه.

ای ایستاد. پاکت سیگارش پشت چراغ قرمز صد ثانیه

هایش گذاشت و را از کنسول درآورد. یک نخ را بین لب
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همزمان کالفه غر زد: آخه نصف شبی وقتی پرنده پر 

 تیم؟!زنه چرا باید دو دقیقه پشت این کوفتی بایسنمی

حرف به اعداد چراغ چشم دوخت. چقدر سیر صبا بی

اتفاقات ناخوشایند پیش آمده در این یک هفته تند و 

سریع بود. از ماجرای بحثش با مادرش گرفته تا 

آمین برایش رو کرد و حاال هم ماجرای  سورپرایزی که

خواستند برای خواب آماده شوند فرخ و مهرانه. تازه می

زنگ خورد. او که صدای فرخ را که موبایل فرزین 

گفت که انگار بغض داشت! تماس نشنید اما فرزین می

هنگام او آنقدر برایشان غیرمنتظره بود که حتی آنا نابه

خواند سپردند. آذین س میرا به آذین که در اتاقش در

تر از نگهداری هم انگار حال بد عمویش برایش مهم

 هانه پذیرفت.عذر و باش بود که بیدختر نامادری
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فرزین کنار خیابان پارک کرد و رو به صبا که غرق 

 افکارش بود گفت: رسیدیم. پیاده شو عزیزم.
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باز  اشان را که فشار داد، پیش اززنگ آیفون خانه

و کم جان فرخ در کوچه پیچید:  شدن در، صدای خسته

 بفرمائید باال.

کرد و آن پا می فرزین در اتاقک پر نور آسانسور این پا

و صبا که عادت به مستاصل دیدنش نداشت، او را 

دعوت به آرامش کرد: نگران نباش فرزین جان. اونا هر 

 دوشون عاقلن.

خ با پیراهن آستین مقابل در ورودی خانه ایستادند. فر

جانی روی کوتاه و شلوارک میان در بود. لبخند بی
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ب زا به اش نشاند: شرمنده این وقت شی آشفتهچهره

راهتون کردم. بفرمایید داخل. ببخشید خونه یکم به هم 

 اس...ریخته

هایش را دربیاورد فرزین سر تکان داد و خواست کفش

 ن تو...که فرخ گلویش را صاف کرد: با کفش بیای

صبا دستی به شالش کشید و فرزین با تعجب پرسید: 

 یعنی چی؟!

با  فرخ من و من کرد و دستی به پس گردنش کشید.

شرمندگی توضیح داد: یکم شیشه رو زمین ریخته بود. 

 جارو زدیم ولی خب... محض اطمینان!

ها وارد شوند. خجالت زده از جلوی در کنار رفت تا آن

رویشان ی روبهصحنه صبا و فرزین با دیدن

هایشان گرد شد. خانه که نه، اینجا بیشتر شبیه چشم

اش شیشه به میدان جنگ بود. میز وسط سالن بدون
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های مصنوعی بدون گلدان روی مبل کچل بود. گل

نظمی هایی که با بیپخش شده بودند و خرت و پرت

داند که در اطراف خانه افتاده بودند خبر از این می

شان بیشتر از یک بحث ساده بوده است. صبا امشاجره

تری به فرخ انداخت. ی چشمش نگاه دقیقاز گوشه

اول پیراهنش که باز مانده بود ی ی بخت برگشتهدکمه

برای اسپورت شدن تیپش نبود، از جا کنده شده بود! 

توانست، قطعا حرفی که در آسانسور به فرزین اگر می

 گرفت!زده بود را پس می

ها اشاره کرد که را بست و به یکی از مبل فرخ در

ها مشخص بود دورش را مخصوصا برای نشستن آن

خودش هم به سمت در بالکن تمیز و مرتب کرده بود. 

روی . دو بار آرام به آن کوبید و روی مبل تکی روبهرفت

 ها نشست.آن
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ی ی به هم ریختهفرزین و صبا هنوز محو تماشای خانه

 بینشان حاکم بود. او بودند و سکوت

بعد از چند لحظه در بالکن باز شد و مهرانه داخل آمد. 

کرده بود و موهایش به هم ریخته صورتش را احاطه 

داد. با دیدن آن دو های قرمزش خبر از حال او میچشم

اختیار پاکت سیگارش را در در جایش ایستاد و بی

ها توسط دستش مچاله کرد. واضح بود که از دعوت آن

اطالع بوده است. گرفتگی صدایش را فرخ بی

توانست با تُن پایینش مخفی کند: سالم. خیلی نمی

 .خوش اومدین

ه همراه فرزین از جایش بلند شد. به سمت او صبا ب

رفت و در آغوشش گرفت. مهرانه انگار که در بغلش 

ای آرام گرفته باشد نفس عمیقی کشید. باالخره لحظه

خواست چیزی بگوید که نگاهش  صبا که از او جدا شد
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روی طرح قرمزی از یک دست که روی صورت او نقش 

 بسته بود میخکوب ماند!
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دستش را با تردید روی صورت او گذاشت: صورتت 

 چی شده؟

جان موهای کوتاهش را کنار زد و به زور لبخندی بی

 روی صورتش کاشت: چیزی نیست. 

ها در خودش وا مبلعقب نشینی کرد و روی یکی از 

جوید از رفت. فرخ همانطور که پوست لبش را می

 ی چشم حواسش به مهرانه بود. فرزین عصبیگوشه

از جو مقابلش اخم کرده بود. نگاهش مدام بین زوج از 
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خورد. آخر هم طاقت نیاورد و رو هم پاشیده دو دو می

 به برادرش پرسید: قضیه چیه فرخ؟ 

تش کشید و سر تکان فرخ مستاصل دستی به صور

داد. صبا که هنوز در میان سالن ایستاده بود به راه افتاد 

یف همه را های کفشش اعصاب ضعو صدای پاشنه

 تحریک کرد. 

تر و بلندتر از قبل تقریبا داد زد: فرزین این بار جدی

 اینجا چه خبره؟ تو دست رو مهرانه بلند کردی؟ 

بلند و  صبا از حرکت ایستاد و ترسیده از صدای

هایش جمع شد. ناگهانی فرزین که باال رفته بود شانه

نگاهش چسبید به پس گردن فرخ. انگار قصد نداشت 

 نم پس بدهد. 

بدون آن که کسی انتظار داشته باشد، مهرانه شروع به 

ای نیست که مال توضیح دادن کرد: خب این یه قضیه
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 کردم مشکل حل شده،ز باشه، من فکر میامروز و دیرو

 ولی انگار...

به صورتش اشاره کرد و با کمی مکث ادامه داد: با 

کاری که امروز فرخ کرد و اومدن شما این موقع شب 

کردم. فرخ تو این قضیه نشون میده که اشتباه فکر می

! حاال این که شما رو این وقت شب مونده و کم آورده

ه کمکی بهش بکنه رو من کشونده اینجا که چ

 دونم.نمی

سرش را باال آورد و به مهرانه نگاه کرد: گفتم  فرخ

 بیان برای پادرمیونی.

مهرانه پوزخند زد: چه پادرمیونی؟! من تصمیمم رو 

 خوام جدا شم!گرفتم. می

کنین شما دوتا؟! آخه فرزین جا خورد: چیکار دارین می

 حلش کرد؟مگه چه موضوعیه که با حرف زدن نشه 
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 نداخت: بچه!مهرانه نگاه معناداری به فرخ ا

توانستد ربطی بین موضوعات پیش فرزین و صبا نمی

 آمده پیدا کنند.

سکوت جمع فرخ را وادار به توضیح کرد: من یه زری 

خوام. ولی ی جوونیم، گفتم باشه، بچه نمیزدم تو دوره

 ...اآلن از اون موقع ده پونزده سال گذشته

 طلبکار وسط حرف او پرید: چی میگی تو برامهرانه 

خودت؟! به همین سادگی؟! ده پونزده سال گذشته؟! 

من رو همون قبول کردن تو بود که حاضر شدم باهات 

ازدواج کنم. مگه من باش باش نباش توئم که امروز یه 

 چی میگی فردا یه چی دیگه!

فرخ با صورتی سرخ و عصبی بلند گفت: تو یه تنه 

گیری! مگه من تصمیمای این زندگی رو میداری کل 
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ویجم؟! مگه من برگ چغندرم؟! یه بار نشد یه چیز ه

 حرف من باشه!

مهرانه هیستریک خندید: آها! پس مشکل تو بچه 

ی فرمون دست گرفتن زندگی رو نیست! تو عقده

 داری!

فرخ با چهار انگشتش به خودش اشاره کرد: من اگه 

تم که تو اینطوری ی فرمون دست گرفتن داشعرضه

ی زندگیت هر کاری دلت داشتی! همهدور بر نمی

 خواسته کردی!

آورد: هر زد باال میانگشتانش را با هر حرفی که می

وقتی خواستی تنهایی رفتی سفر، هر جا دلت خواست 

هر خرجی کردی، هر وقت هوس کردی لب به هر 

آشغالی زدی، هر وقت دوست داشتی هر کوفتیو 
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بچه ازت خواستم که اونم از من دریغ کشیدی، یه 

 نی!کمی
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ی مبل کشید: من از روز قرار خودش را لبهمهرانه بی

اولم همین کوفتی بودم که هستم. توی خر باید چشاتو 

کردی که همچین زنی که مورد پسند همون موقع وا می

گرفتی! تو بودی که تا دو بار مادر و خواهرت نبودو نمی

هم رون رفتم، افتادی به موس موس که بیا با باهات بی

ازدواج کنیم. مگه من همون موقع بهت نگفتم من آدم 

 ازدواج نیستم؟!

فرخ به سرعت جواب داد: مشکل تو اینه که از 

ترسیدی ازدواج کنی از ترسی! میمسئولیت می
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دار بشی ترسی بچهتفریحاتت عقب بمونی! حاالم می

 دست و پات بسته بشه!

هر دلیلی،  ه شانه باال انداخت و جواب داد: حاال بهمهران

خوام! من تو عمرم هیچ وقت زیر مهم اینه که من نمی

 بار چیزی که دوست نداشتم نرفتم و نمیرم!

فرزین کالفه دستی به سرش کشید: تمومش کنین 

دیگه! خیر سرتون دوتا آدم عاقل و بالغین! چیه مثل 

 ها افتادین به جون هم؟بچه

د فرخ پرسید: تو چی میگی این وسط فرخ؟ بع رو به

 این همه سال چطوری فیلت یهو یاد هندوستون کرده؟

فرخ مظلومانه سرش را به پشتی مبل تکیه داد: خب 

که بچه  خواد مثل این همه مرد دیگهمنم آدمم. دلم می

 ی زندگیمو ببینم.دارن ثمره
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صبا که تا اآلن گیج و منگ از اتفاقات پیش آمده 

نارش انجا خشکش زده بود به سمت فرزین آمد و کهم

نشست: فرخ شما زن و شوهر مدرنی هستین. از تو 

 بعیده که همچین نگاه سنتی به زندگیت داشته باشی!

کرد و فرخ از این که هیچکس او را در جمع درک نمی

ای خواد یه تولهفهمید غر زد: این که من دلم مینمی

کنه یه ایدئولوژی سنتی  داشته باشم که منو بابا صدا

ریدم تو زندگی مدرن که اینطور محسوب میشه؟ من 

 دهنمو سرویس کرده!

مهرانه با دلسوزی گفت: فرخ من دوست دارم. دلم 

خواد اینطور اذیت شی. بخاطر همینه که میگم از نمی

هم جدا شیم. ما زندگی خیلی خوبی با هم داشتیم. 

خاطراتمون از هم حداقل برای من که اینطور بود. بذار 

تونی با یکی ازدواج هم می. اینطوری تو خراب نشه
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کنی که مامان و خواهرت برات انتخاب کردن. ازش 

 دار شی و به آرزوت برسی...بچه

فرخ با ناراحتی به همسرش خیره شد و نفسش را با 

صدا بیرون داد. توجهش به رد دستش روی صورت او 

ه بود قلبش به درد جلب شد. از یادآوری کاری که کرد

آمده بود که چقدر او را دوست  آمد. انگار تازه یادش

توانست داشت. چطور به اینجا رسیده بودند؟ چطور می

هایش انقدر راحت حرف از جدایی بزند؟ اشک در چشم

حلقه بست. حتی تصور زندگی بدون او نیز برایش 

 !غیرممکن بود

که داری صبا به مهرانه گفت: آخه این چه حرفاییه 

ساده که نباید ی زنی مهرانه؟! سر یه مسئلهمی

اینطوری بزنین به تیپ و تاپ هم. این مشکل با دعوا 

مرافه و بحث و جدل و کتک زدن و ظرف شکوندن که 
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حل نمیشه. پاشین یه تکونی به خودتون بدین. برین 

مشاوره. حیف شما دوتاست که انقدر راحت بخواین 

 حرف از جدایی بزنین.

پاکت رانه پوزخند زد و خواست یک نخ سیگار از مه

ای که هنوز در دستش بود دربیاورد که شده مچاله

متوجه شد خالی است. فرزین با دیدن این صحنه از 

جایش بلند شد و پاکت سیگارش را جلوی او گرفت. 

بعد از مهرانه خودش هم یک نخ برداشت و برای 

 جفتشان فندک زد.

گرفتن اولین کام رو به صبا کرد و با مهرانه بعد از 

رنگی به آرامی گفت: صبا جان من مثل تو یه لبخند کم 

ی شوهرش زن کامل نیستم که برای شوهر و خونواده

تونم برای فرخ بیشتر از همه چی تموم باشه. من نمی
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این باشم. تصمیمم رو هم گرفتم. جدایی بهترین 

 راهه...
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. فرزین دراز کشیده بود و بودندکنار هم روی تخت 

چشمانش گذاشته بود. صبا دست به ساعدش را روی 

سینه به تاج تخت تکیه زده بود و به رو به رویش نگاه 

کرد. هنوز در شوک بود. ناباور زیر لب زمزمه کرد: می

مردن برا چرا یهو کارشون رسید به اینجا؟! اینا که می

 هم!

بدهد گفت: باید به  بدون آنکه تغییری در پوزیشنش

 خودشون وقت بدن. 
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ه سمت او کج کرد و در تاریکی نور کم سرش را ب

 آباژور تماشایش کرد: اگر تاثیری نداشت چی؟

ساعدش را پایین کشید و به چشمان غمگین او نگاه 

 کرد: قرار نیست دنیا به آخر برسه براشون.

 یعنی بچه ارزش خراب کردن یه زندگیو داره؟ -

رخید و با دست او را مجبور کرد تا دراز به پهلویش چ

تونی زندگیتو بدون آنا تصور کنی؟ تو میبکشد: 

خواست تونستی با مازیار تا ابد بمونی اگر اون میمی

 که بچه نداشته باشی؟

او هم به سمت او دراز کشید و هر دو دستش را مثل 

های فرزین گم بالشت زیر سرش فرو کرد. در مردمک

به این و از این به آن دوید: من عاشق  شد. کمی از آن

 نبودم. مازیار 
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فرزین چند بار پلک زد. متوجه منظور او نشد: یعنی 

 چی؟

لبش را با زبان تر کرد: اگر عاشقش بودم حتما قبول 

 کردم زندگیه بدون بچه رو. می

اخم کرد. با دقت بیشتری به اجزای صورتش خیره شد 

گر من بخوام زمانی که خواست بپرسد: من چی؟ ا

 شی؟برخالف میلت بازم بچه دار بشی، می

ی ی برهنهاش را باال آورد و روی باال تنهانگشت اشاره

 او کشید: میشم. اگر تو بخوای...

انگشت او را در دست گرفت: این یعنی اینکه تو عاشق 

 منی؟

نفس عمیقی کشید و دستش را از دست او بیرون آورد. 

دادن طفره رفت: امیدوارم به پشت خوابید و از جواب 
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ه کدومشون از خر شیطون مراد تو این ماجرا حداقل ی

 پیاده بشه. 

او هم به پشت دراز کشید: با اینکه جوابمو نگرفتم ولی 

 منم امیدوارم. 

شد تا چراغ خواب را خاموش صبا همانطور که خم می

 کند لبخندش را در تاریکی پنهان کرد. 

ر که برای فرزین و سر صبح دور میز صبحانه همانطو

کرد آذین خواب آلود به میدرد سر صبحش قهوه آماده 

جمعشان اضافه شد. کنار پدرش نشست و با چشمان 

 بسته به بازویش تکیه داد.

 فرزین خجالتش داد: سالم عرض شد. صبحتون بخیر. 

 آذین با تخسی جواب داد: سالم.

ین صبا فنجان قهوه را جلوی فرزین گذاشت و رو به آذ

 خوری یا شیر؟پرسید: چایی می
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 فت: هیچ کدوم.آذین زیر لب گ

صبا که به رفتارهای او دیگر عادت کرده بود بدون 

ای نان ناراحتی پشت میز نشست و برای خودش تکه

لی به الالی کند. مراعات حضور آذین را کرد و لی

 مردش نگذاشت. 

آذین صاف نشست و رو به فرزین پرسید: بابا؟ عمو 

 و زنعمو دیشب چیزیشون شده بود که زنگ زدن؟ فرخ

باال انداخت: چیزی نشده. تو خودتو درگیر این  سر

 موضوعات نکن. 

های آذین خورد و از سوالیاش را در میان بیستقهوه

جایش بلند شد: صبا من زودتر میرم. جلسه دارم. تو 

 هم آنارو بردی بیا. 

صبا سر تکان داد و فرزین کمی بعد رفت. صبا به 

رای آنکه ی آذین که در خودش بود نگاه کرد. بچهره
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بیشتر از آن در فکر و خیال نماند گفت: عمو فرخت با 

خواد اون مهرانه به مشکل خوردن. یکیشون بچه می

 خواد ممکنه از هم جدا بشن. یکی نمی

شمان صبا زل معطلی سرش را بلند کرد و در چآذین بی

 زد.
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ماشین را در پارکینگ پارک کرد. از دور فرخ را دید که 

رفت. با های آویزان به طرف ساختمان اصلی میشانهبا 

دل نگرانی پیاده شد. در میان راه جواب سالم و احوال 

ی خودشان پرسی هیچ کس را نداد. به سالن طبقه

بلند شد و رسید. صبوری با دیدنش سریع از جایش 

ی چشم نگاهی با اخم به او انداخت سالم داد. از گوشه
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ی کوتاهی به فرزین رفت. تقهتوجه به طرف اتاق و بی

 اش صادر شود داخل شد. در زد و قبل اینکه اجازه

فرخ انگشتانش الی موهایش بودند و سرش به سمت 

هایش تکیه داده بود و انگار در زمین خم بود. به آرنج

 کرد. ش سیر میحال خود

صبا نگاهش را از او گرفت و در را پشت سرش بست. 

 اه کرد: چی شده؟با دلواپسی به فرزین نگ

اش تکیه داد و سر تا پای او را نگاه فرزین به صندلی

 کرد: چقدر دیر کردی؟ 

صبا به سمت فرخ رفت و همانطور که کنارش 

 خواست بره. نشست جواب داد: آنا اذیتم کرد. نمیمی

سرش را کمی کنار فرخ خم کرد تا صورتش را ببیند: 

 فرخ؟ چیزی شده؟ خوبی؟
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آورد و در چشمان صبا زل زد. ناباور  فرخ سرش را باال

 با خودش تکرار کرد: دادخواست طالق داد!

ی کل این صبا به سمت فرزین برگشت. انگار که چاره

 مصیبت در دست او باشد: حاال چی میشه؟

اش چرخید به م نگاه کرد. با صندلیفرزین به صبا با اخ

خوایو این بازیو سمت پنجره: فرخ بهش بگو بچه نمی

 ینجا تمومش کن. هم

فرخ به پوست سر او که کمی از پشت صندلی در 

معرض دیدش بود نگاه کرد. وا رفته و کالفه به مبل 

 ..تکیه داد: من خسته شدم.

د و صبا دامن مانتوی سفیدش را از روی زمین جمع کر

 باالتر کشیدش: از چی خسته شدی؟

 به شکالت خوری روی میز چشم دوخت: از زندگیم. 
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ن به سمت او چرخید: چی میگی فرخ؟ تکلیفت با فرزی

 خودتم روشن نیست!

ام. دوسش دارم. تو قرار نالید: من عاشق مهرانهبی

ها همونی شدم که اون از من انتظار تمام این سال

بخاطر من هیچ تغییری بکنه.  خوادداشت ولی اون نمی

کشم. تا کجا باید خودم نباشم؟! تا کجا من دیگه نمی

 شممو رو عالیقم ببندم؟! باید چ

شد صبا از جدایی که داشت میان دوستانش جدی می

وحشت کرد: فرخ جان شما یکم فقط تحت تنش قرار 

گرفتین. نباید که اینقدر سریع از روی احساسات 

ودتون زمان بدین. اصال برین . به ختصمیم بگیرین

مسافرت چند وقت. من مطمئنم یکم بگذره همه چی رو 

 شه.به راه می
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فرزین چشم از صبا گرفت و به برادر مستاصلش نگاه 

کرد: از مهرانه بگذر. از عشقت؛ بذار جفتتون دوباره 

نفس بکشین. همیشه معنی دوست داشتن کنار هم 

ه پا پیش بودن نیست گاهی باید دور بود. مهران

گذاشت تو هم جای اوقات تلخیو قرمساق بازی آدم 

ی شق کنید. خاطرهباش. این روزای آخرو کنار هم ع

خوب بسازین. بهش سخت نگیر. نشو مردی که هیچ 

 وقت نبودی.

ی مانتویش خشک صبا عرق کف دستانش را با پارچه

اش را بر سرش گذاشت و نگاهش را کرد. شال افتاده

د و بدل کرد. فرخ با همان غمی که روی بین دو برادر ر

کردند سر تکان داد و از هایش سنگینی میشانه

ش بلند شد. کمی بعد دیگر از او اثری در اتاق نبود. جای

صبا به مبلی که حاال خالی بود چشم دوخت. بعد رو به 

 فرزین پرسید: اینا که گفتی راه حل بود؟
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وش روزانه را برداشت فرزین سر تکان داد. لیست فر

و در حال چک کردنشان گفت: زندگی کنن به چه 

ادی بسوزه این در حسرت بهایی؟ اون در حسرت آز

مونه؟ عالیقش؟ اونوقت از عشق کوفتیشون چی می

چارچنگولی چسبیدن به یه چیز همیشه جواب خوبی 

 نمیده. 

صبا سری به تاسف تکان داد و از جایش بلند شد: تو 

 برادر بزرگترش بودی. من انتظار بیشتری ازت داشتم. 

کنم. من خیلی هنر کنم زندگی خودمو جمع می -

از من برای زندگی بقیه انتظار نداشته باش  دیگه

 که بخواد بخوره تو ذوقت. 
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دستگیره را ول کرد و به سمت او چرخید. چشمانش را 

یک کرد و پرسید: آها! احتماال تو هم مثل مامانو بار

خواهرت با مهرانه مشکل داری. واسه همینه که اینقدر 

 کنی. از رفتنش استقبال می

نه نزن! من هیچ وقت با عصبی شد: حرفای بچگا

 مهرانه مشکل نداشتم. 

دستش را در هوا تکان داد: این پیشنهاد تو به من اینو 

خوام ازت جدا بشم تو یاد داد که هر وقت من ب

 کنی...همینقدر منطقی قبول می

قرمز شد. بهش فشار آمد. میان حرفش رفت: تو غلط 

 کنی...می

رای بقیه صدایش از عصبانیت باال رفت: چطور تو ب

 پیچی ولی وقتی...اینقدر راحت نسخه می
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خواد اش بیرون آمد: برو خونه. نمیاز پشت صندلی

خوابی دیشب روت تاثیر امروز کار کنی. انگار کم 

 گذاشته. 

انگشت تهدیدش را تکان داد: ببین فرزین! فکر نکن 

من از این دخترام که با دو تا داد و تشر سر جام 

 منو با خونه نشینی تهدید نکن.خودی هم بشینم. بی

سر تکان داد: چرا داری با حرفای من آش درست 

ه کنی؟ دو نفر دیگه رسیدن به ته خط تو چیکار بمی

 زندگی ما داری؟

ناراحت شد: فرزین تو بهش گفتی دست رو دست 

 بذاره تا طالق بگیرن! 

اعصابش بهم ریخت: چرا فکر کردی اونا منتظرن 

 همون کارو انجام بدن؟  ببینن من چی میگم که
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ی ظریف او را گرفت و به سمت در هلش داد: شانه

حاالم برگرد خونه استراحت کن. من خودم آنا رو وقتی 

 گردم میارم. دارم برمی

اش را از دست او بیرون بکشد: ولم سعی کرد شانه

 خوام برم خونه. کن. من نمی

که خوام ی او جدا کرد: ولی من میدستش را از شانه

. دوست ندارم وقتی تیپت بیشتر مناسب عروسیه بری

تا محل کار اینجا باشی. رژ قرمز با مانتوی سفید و 

من گفتم که خوشم نمیاد جلب  کفش پاشنه بلند! صبا

 توجه کنی. چقدر بگم لطفا مراعات کن!

صبا عصبی در صورت او براق شد. تمام تالشش را 

ظ از اتاق او کرد تا جوابی ندهد. بدون گفتن خداحاف

بیرون زد. کمی بعد در ماشینش بود و با عصبانیت 

 کرد.رانندگی می
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ا به رویش باز کرد و ی مهدی رفت. مرجان در ربه خانه

ی او آنا پشت سر او جلو آمد. مرجان با دیدن قیافه

ابروهایش را باال فرستاد: باز کجا خراب شده تو این 

 شکلی شدی؟

گذاشت و آغوشش را برای دخترکش باز  جواباو را بی

کرد. آنا به بغل وارد سالن نقلی خانه شد. سرکی به دور 

وسط این خونه و برش کشید: هنوز نتونستم تورو 

 هضم کنم. 

مرجان به آشپزخانه رفت. از چای همیشه تازه دمش 

شینی کنار اون کچل خان، دو فنجان ریخت: از بس می
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هارو ببینی ا بدبخت بیچارهزنی بیرون که میه دور نمی

 که بخوای به بودنمون عادت کنی. 

اش را از دور گردنش باز کرد. آنا را روی شال رها شده

تر کشید و به پشتی مبل تکیه داد: چه خبر از پایش باال

ی یه بابات؟ هنوز نفهمیدن نقل مکان کردی به خونه

 بچه خوشگل؟ 

همینقدر  با سینی به سالن برگشت و مقابل او نشست:

بینه براش که ریخت منو دور و بر زن و زندگیش نمی

 اش دیگه کاری نداره.کافیه. با بقیه

آمد نگاه ها بخار باال مینهایی که از آصبا به فنجان

کرد و روی موهای آنا را نوازش کرد: مامان؟ دوشیتو 

 میدی؟

حال کیفش را به سمت او گرفت: تو که خودت تبلت بی

 داری عزیزم!
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آنا کیف را گرفت و از روی پای او پایین پرید. مرجان 

برای خودش یک شکالت باز کرد و لبی به فنجانش 

 روز؟ تو اینجا؟! وقت این شده؟ چی  زد:

انگشتانش را به پیشانی رساند. صورتش را به دستش 

تکیه داد و موهایش یک وری ریختند: خیلی خستم 

 خواستمرجان. یه جورایی ترسیدم. دلم می

تونستم از این زندگی میومدم بیرون. هر سه می

تاشون یه مدلن. اون از آمین که زیر و روی منو وسط 

ن که خونمو بخوره سیر نمیشه، مهمونی دید، اون از آذی

فرزینم که جای خود داره. فقط منتظر من یه جام کج 

بشه گیر بده بهم. تو به من بگو! آخه کدوم االغی با 

 من میره عروسی؟!ی این ریختو قیافه

ی لپش نگه داشت فنجانش خندید. شکالتش را گوشه

 را دو دستی گرفت: حتما موحدی میره.
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عصبانیتش به خنده افتاد. دوباره غر زد: صبا هم وسط 

منو از نمایندگی بیرون کرد. گفت برو خونه استراحت 

 شعور!کن! بی

مرجان فنجان را روی میز گذاشت: سخت نگیر صبا. 

ا از ته دلت فرزینو دوست داشته باشی اگر واقع

خوشحالیش میشه خوشحالیت. دردش میشه دردت. 

داری پس این  من مطمئنم که تو از ته دلت دوسش

ی زیادش به هاش رو بنویس پای عالقهایرادگیری

 خودت. 

دم موهایش را الی انگشتانش پیچید و به فکر رفت: 

ی ایه. هیچ پیچیدگدوسش دارم. فرزین مرد ساده

خاصی نداره. اما مشکالت دورو برش خیلی زیاده. 

رفت اما زندگیه من داشت رو یه خط صاف جلو می

 حاال... 
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جلو کشید و همدردی کرد با دوستش: تو از  خودش را

طرف آمین خیلی ناگهانی ضربه فنی شدی. االنم به 

نظرم بهانه جوییتم فقط برای فرار از اونه. ترسیدی که 

ن با این همه تعصبات خاص لو یه وقت جلوی فرزی

 بری.
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نفس عمیقی کشید. به آنا که برای خودش آهنگ 

 رقصید نگاه کرد. خودش می گذاشته بود و در عالم

با آذینم کاری نداشته باش. خودش کم کم از خر  -

اش ام نشد پیادهشیطون پیاده میشه. پیاده

 کنیم. همه چی که دست یه الف بچه نیست. می
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ه تایی ناهار خوردند و کمی حال و هوایشان تغییر س

 کرد. 

هایش، از گفت. از خوبیمرجان از مهدی می

هایش و ادبیاش، از بیمهربانیهایش، از گذشت

خندید و اش. صبا غش غش میهای دستیشوخی

کرد. انگار یادش رفته بود با چه هایش را پاک میاشک

ی مرجان و ی رابطهحالی به این خانه آمده بود. شیرین

ی فرخ و مهرانه را مهدی تلخی تمام شدن رابطه

 شست. داشت می

هوا تکان داد: آنا به سمتش دوید و گوشی را در 

 خوله.دوشیت داله زنگ می

آمد ای از خنده که هنوز از گلویش بیرون میبا ته مایه

ی موبایل نگاه کرد. فرزین بود. سعی کرد به صفحه

 جواب دادن کنترل کند: الو؟خودش را قبل از 
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فرزین انگار بابت برخورد صبحشان احساس پشیمانی 

زیزم. تونستی کرد که اینگونه شروع کرد: سالم عمی

 استراحت کنی؟ بهتر شدی؟

ی لپش را گاز گرفت و نگاهی به مانتوی عبایی گوشه

ی مبل آویزان بود. سفیدش انداخت که روی دسته

ی افتاد و جواب داد: نه. صدایش ناخواسته از آن انرژ

 اومدم پیش مرجان.

ای سکوت شد و بعد صدای فرزین در گوشش لحظه

ی؟ من که گفتم میرم دنبال کننشست: اونجا چیکار می

 آنا...

رفتند تا نگاهی به مرجان انداخت که با آنا به اتاق می

 رژ لبش را به او بدهد: حاال که اومدم...

گردی؟ من ی برمیصدای بوق از آن طرف خط آمد: ک

 دارم میرم خونه.
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به ساعت روی دیوار نگاهی انداخت. کی ساعت شش 

سریع و خوش شده بود؟ چقدر ساعت کنار مرجان 

 گذشت. می

 صبا؟ همین االن راه بیفت.  -

اش شل های کاشته شدهآرام پلکش را خاراند تا مژه

 نشوند: میام حاال. 

 صدایش التماس انگیز شدند: زود میای؟ 

زی میان قلبش رها شد. نگاهی به عقب انداخت. چی

 خبری از مرجان و آنا نبود. 

 صبا؟ ببخش بخاطر امروز. تند رفتم.  -

ی فرزین سرش را پایین آورد. چشمش افتاد به حلقه

ی مازیار نشسته بود. دلش دقیقا از چه که پشت حلقه

گرفته بود؟ از پیشنهاد جدایی که فرزین به فرخ داده 

ای که ممکن بود با او ش گرفته بود از آیندهبود یا ترس
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قدر راحت او  ت هم همینبه تزلزل بیفتد؟ فرزین آن وق

تندی که  "کنیتو غلط می "گذاشت؟ یاد آن را کنار می

نثارش کرده بود افتاد. ناخواسته لبخند زد. فرزین 

همین مردی بود که طاقت بدون او خانه رفتن را 

 واهد او را کامل حذف کند.نداشت چه برسد به آنکه بخ

 کنم راه میفتیم.آرام گفت: االن آنارو حاضر می
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آستین مانتویش را از دستش بیرون کشید. همانطور که 

کرد به صدای شرشر آب گوش داد. در کمد را باز می

ی یک ساعت پیششان بود. ذهنش هنوز در کنار مکالمه

کرد قلبش را میکلماتی که فرزین با احساس ادایشان 

گرم کرده بود. لبخندی زد و زیپ شلوار جینش را باز 
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مین که شلوار به روی رانش رسید در حمام باز کرد. ه

شد. به عقب چرخید و به فرزین حوله پیچ شده نگاه 

و ریش کله  کرد. فرزین همانطور که آب از نوک بینی

 کرد با تعجب به صبا نگریست. اش چکه میقندی

ی درآوردن شلوارش پرداخت و با خنده و دامهصبا به ا

 دوماد درومد از حموم... ریتم خواند: گل درومد از حموم

ها را از مچش بیرون کشید: بادا بادا خم شد و لنگه

 مبارک بادا ایشاهلل مبارک بادا. 

 فرزین با آستین حوله آب صورتش را خشک کرد. 

با قر به صبا شلوار را در کمد آویزان کرد و کمرش را 

ی آهنگ را چپ و راست تکان داد و با دهانش ادامه

همین لحظه دستی دورش پیچید و او را زمزمه کرد. در 

به خودش چسباند. گردنش را کج کرد و به فرزین نگاه 

ی او چسباند و طوالنی کرد. فرزین لبش را به شقیقه
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بوسید. صبا چشمانش را بست و پر از حس دلگرمی، 

 ورتش شد. لبخند مهمان ص

فرزین آرام گفت: خیلی خوشحالم که تو رو کنارم 

 دارم. 

دار کرد تا به سمتش بچرخد. بین چشمانش دو او را وا

 دو زد: مرسی که زود برگشتی.

ی پاهایش ایستاد و بدون هیچ حرفی روی پنجه

 های فرزین رساند.هایش را به لبلب

 ای نفس گیر سرش را از او جدافرزین بعد از بوسه

توانست کرد. منحنی ایجاد شده روی صورتش را نمی

ای از موهای او که روی رهمخفی نگه دارد. با دست ط

صورتش افتاده بود را کنار زد. نگاه همسرش بین 

هایش توان انتخاب نداشت. بیشتر از ها و لبچشم

توانست صبا را منتظر بگذارد. دست راستش این نمی
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ا محکم به خودش را پشت کمرش قالب کرد و او ر

کرد صورتش آنقدر ملتهب شده چسباند. احساس می

قطره آبی که رویش باقی مانده بود را  باشد که چند

 بتواند تبخیر کند.

هایشان شدت بیشتری گرفت و فرزین متوجه بوسه

های او راه زبان صبا شد که ماجراجویانه بین شکاف لب

بود را با یافته بود. دست چپش که آزاد و بیکار مانده 

حرص و ولع خاصی روی باسن نیمه لخت او کوبید و 

ن کرد. صدای جیغ کوتاه و آرامی که شروع به نوازش آ

از گلوی صبا بیرون آمد آتش فرزین را تندتر کرد. 

دست دیگرش را هم زیر باسن او قرار داد و در یک 

چشم به هم زدن از زمین جدایش کرد. صبا پاهایش را 

های قه زد و همراه با بوسهدور کمر فرزین حل

 کرد.اشان دستانش را کادر صورت و گردن او میپیاپی
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فرزین به آرامی به سمت تخت حرکت کرد و صبا را 

روی آن قرار داد. هنوز خودش ایستاده بود که صبا 

ی تن پوش او رساند و تابانه دستش را به بند حولهبی

حساس فشار دست او اش را باز کرد. فرزین با اگره

 اختیار با دهان بسته هومی کشید. بی

تر از آن است که بتواند بیشتر تهدانست حالش آشفمی

خواست این از این مقاومت کند. هرچند دلش نمی

ی وسوسه انگیز را برهم بزند ولی قرار نبود منظره

عروس زیبایش را ناراضی رها کند. با دستی که الی 

بود سر او را به عقب هدایت کرد موهای صبا فرو رفته 

ند. صبا و نفس عمیقی کشید تا کمی خودش را کنترل ک
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که لبخندی پر از شیطنت روی صورتش خودنمایی 

کرد با مچ دست آب دهانش را پاک کرد. فرزین می

نفس سنگینش را پرصدا بیرون داد و جلوی تخت زانو 

هایش زد. پاهای صبا را با دستانش گرفت و از ساق

هایش در هر ایستگاه از وع به بوسیدن کرد. لبشر

قف کوتاهی مسیری که مقصدش مشخص بود تو

 افتاد.کرد و دوباره به راه میمی

هایش که رسید صداهای منقطع و به باالی ران

هایی ممتد شنید جای خود را به نالهنامفهومی که می

دادند. هر دو محو یکدیگر بودند که صدای دوم دوم 

ی ای که به دستگیرهتندی در راهرو و ضربههای قدم

 پراند.در اتاق وارد شد برق از سرشان 

آنا بعد از تالشی ناموفق برای باز کردن در اتاق با 

 تابی مادرش را صدا کرد.بی
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صبا سراسیمه از جایش پرید و به دنبال شلوارش 

 رفت: جانم مامان اآلن میام.

گذاشت.  فرزین پوفی کشید و دستش را روی صورتش

اش شلیکی در رفت. صبا با دیدن این صحنه خنده

های و به او نگاه کرد که گونهفرزین هم لبخند زد 

سرخش میان آن صورت سفید او را از همیشه دوست 

 تر کرده بود.داشتنی

که تازه برداشته بود به سمت اش صبا با شلوار خانگی

او آمد و فرق سر کچلش که کمی عرق کرده بود را 

 اش میدیم.، قبل خواب ادامهوسید: قربونت برم منب

پاتختی خیره شد و مانند فرزین به ساعت روی 

های خوب دست به سینه نشست: ساعت نه شبه. بچه

 من که دیگه وقت خوابمه!
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کشید بلندتر از قبل صبا همینطور که شلوارش را باال می

خندید و خواست چیزی بگوید که صدای آنا بلند شد: 

 امااان...مااا

اش که روی تخت فرزین از جایش بلند شد. حوله

برداشت و دوباره به سمت حمام رفت:  افتاده بود را

پس من برم یه دوش آب سرد بگیرم یکم از این وضع 

 دربیام!

صبا که پشت در منتظر رفتن او بود سر تکان داد: منم 

خواد و بعدشم یه چی واسه شام ببینم بچه چی می

 تو بیای. سرهم کنم تا
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سمت کج را خاموش کرد و ماهیتابه را به یک  شعله

های جمع شده را دانه دانه با قاشق نگه داشت. شامی

ماند تا کمی روغنشان کشید و منتظر میبیرون می

 بریزد.

 : به به، چه عطری هم پیچیده تو آشپزخونه!-

 ی کچلت پیدا شد!صبا خندید: بازم که سر و کله

ن پس سرش را خاراند و نیشش کمی باز شد: فرزی

 تشنم شد خب.

ش سریع السیرش تمام شده بود هر چند از وقتی دو

آمد و دور و بر او ای به آشپزخانه میدقیقه به یک بهانه

 پلکید.می

صبا سرش را برگرداند و به او نگاه کرد که از یخچال 

گرفت. خودش که مشغول آشپزی شده بود و از آب می

اش ال و هوای قبلی در آمده بود ولی همسر بیچارهآن ح
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رسید. انگار دوش آب سرد هم نظر میهنوز آشفته به 

تاثیر چندانی بر اوضاعش نداشت. از کارهایش 

گرفت. شیطنت کرد: عزیزم تشنگی تو از اش میخنده

است فکر کنم. بعید بدونم با این آبا مشکلت چیز دیگه

 حل بشه!

یوانش نوشیده بود با صدایی بلند از قلوپ بزرگی که از ل

روی سینک گذاشت و  گلویش پایین رفت. لیوانش را

صبا را از پشت بغل کرد. نیشش بیشتر از قبل باز شد و 

با بازیگوشی جواب داد: راست میگی. مشکل ما با این 

 آبا حل نمیشه. از اون آبا نیازه!

ن اش را کنترل کرد: به جا ایصبا لبش را گزید و خنده

کارا کمک کن میزو بچینیم که زودتر شام بخوریم و 

 بخوابونم. بتونم آنا رو

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ای که با دستانش دور شکم صبا ایجاد کرده بود حلقه

تر کرد و او را بیشتر به خودش فشرد. موهایش را تنگ

تر برد تا به را پر صدا بو کشید و سرش را پایین

 ای روی آن کاشت: بذار قبلشگردنش برسد. بوسه

 ام باز بشه!یکم از این گوشت گردن بخورم سر معده

به بوسیدن گردنش کرد و قبل از این که دوباره شروع 

صبا بتواند چیزی بگوید صدایی دیگر آمد: نون بزن 

 سیر شی پهلوون!

فرزین سریع از صبا جدا شد و به سمت آمین چرخید. 

 معذب و کالفه پرسید: مگه بیرون نرفته بودی تو؟

خیال جواب داد: هایش را باال انداخت و بیهآمین شان

 تم.رفتم تا سوپری برگش

خواست به او بتوپد که اینطور سر زده وارد دلش می

توانست شده بود و مچشان را گرفته بود. ولی چه می
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کرد. به بگوید؟ خودش باید بیشتر حواسش را جمع می

بسنده کرد و رو به صبا با من و من « آهان»گفتن یک 

 : پس... من برم آذینو صدا کنم.گفت

اش امشبشان خنده های پیاپیصبا که هم از بدشانسی

گرفته بود و هم از سر رسیدن آمین در آن حالت 

حسابی خجالت زده شده بود سری تکان داد و فراری 

از نگاه آمین دوباره خودش را مشغول بیرون کشیدن 

 ها کرد.شامی

شت و کامل وارد های داغ را برداآمین یکی از شامی

آن  دهانش کرد. همینطور که برای نسوختن با دهان باز

های ها و شوخیجوید بعدی را برداشت. به تکهرا می

رگباری که برای اذیت و دست انداختن صبا در ذهنش 

کرد. به او نگاه کرد و خواست شروع آمد فکر میمی

هایش شد که از خجالت سرخ شده کند که متوجه گونه
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اختیار یاد صورت گرد و دوست داشتنی آیه . بیبودند

ی همیشه قرمز و کک و مک دارش. هاافتاد با آن لپ

ناگهان انگار چیزی در دلش خالی شد و رمق شوخی را 

از او گرفت. نگاهش را از صبا برداشت و به ظرف پر 

رویش دوخت. چقدر دلش تنگ و سنگین شده روبه

ود را داخل بود. شامی که در دستش نگه داشته ب

 .بشقاب برگرداند و ناخودآگاه زیر لب از صبا تشکر کرد

های صبا متعجب به آمین نگاه کرد که داشت با شانه

فهمید او ناگهان رفت. نمیافتاده از آشپزخانه بیرون می

کرد که به جای چه شده بود، فقط خدا را شکر می

 آمین، آذین مچشان را نگرفته بود!
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شد. کالفه دستی روی صورتش کشید و به تاقش وارد ا

ر کیسه بوکسش رفت. سمت مبل شنی چرم کنا

خودش را روی آن پرت کرد و کمی بعد درش فرو 

رفت. گوشی را از جیب شلوارکش بیرون کشید و 

تو "طاقت وارد واتساپ آیه شد. برایش تایپ کرد بی

گردی باالخره اون وقت من میشم سواره تو بر می

. یعنی آیه وقتی جرت دادم نگو آمین چقدر پیاده

 "فته بد ریدی به اعصابمشعوری! تو این یه هبی

خیلی زود آنالین شد و دو تیک پیام آبی شدند. در حد 

گذشت چند ثانیه موبایل در دستش لرزید. با دیدن 

اش اخم کرد. این عکس را در عکس آیه روی صفحه

تخت به شبی گرفته بود که دخترک در کنارش روی 

اش را در زیر لحاف پنهان خواب رفته بود. تا زیر بینی

ده بود. تماس را طلبکارانه جواب داد و با صدای کر

 خش دارش گفت: بگو.
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 آیه پچ پچ کرد: سالم. خوبی آمین؟

روی زانوهایش خم شد و با دست آزادش شروع به ور 

رفتن با ناخن شستش کرد: تازه یادت اومد حالمو 

 بپرسی؟

تونستم زنگ بزنم پچ پچش شبیه جیغ شد: میصدای 

 اش در حال چتم باهات!همهنزدم؟ من که 

اس حرکت ماند: لعنتی من یه هفتهدر همان حالت بی

ی اون بابات لعنت. مگه صداتو نشنیدم. بر مرده و زنده

پادگان نظامیه اون خراب شده که توش تو پنج مین 

 وقت گیرت نمیاد که بتونی به من بزنگی؟

خش خشی در گوشش پیچید و بعد صدای آیه واضح 

فهمی اینجا چه چی بگم تو آخرشم نمیشد: من هر 

 گردم. ایه! بلیط گرفتم. فردا برمیجهنم دره
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. صاف نشست و به پشتی کمی خیالش راحت شد

 مبلش تکیه داد: یعنی فرداشب اینجایی؟ تو بغل منی؟ 

ی نیافته اش را شنید: اگه اتفاقهای خندهصدای نفس

 آره.

ور تا دورش باالخره لبخند زد. به سقف و نور مخفی د

خیره شد: آیه؟! من اینقدر دوستت دارم که حتی 

ی خودمم ندارم دوست دارم تو وقتایی که حوصله

باشی. وقتی بهت نزدیک میشم روحم تازه میشه. 

 مطمئنم که تو یه قسمت بهتر از منی.

هندونه نکار. تو خیلی خب حاال؛ اینقدر زیر بغل من  -

را خودی از من سمبل نساز بخودت خوبی بی

اشو خودت. من زیر پتو عرق کردم آمین. لطفا بقیه

چت کنیم. میترسم بیشتر باهات حرف بزنم یکی 

 سر برسه.
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غرغر کرد: خانوادت احتماال مال دوران دایناسوران. 

اش بمونه برای فردا شب. اینجا خیلی خب بابا. بقیه

 تونم سرویست کنم. تر میحضوری راحت

که بخاطرش تا  وقتی قطع کردند پاکت سیگاری

سوپرمارکت رفته بود را از روی زمین برداشت و یک 

نخ روشن کرد. همانطور که آن را میان لبانش جا 

داد به شرایط آیه فکر کرد. چطور ممکن بود در قرن می

ای وجود داشته ی بستهو یک همچین خانواده بیست

که اجازه ندهند دخترشان حتی تلفنی با یک پسر  باشند

 د؟!حرف بزن

در زندگی آیه همه چیز برای او باور ناپذیر و اغراق آمیز 

کرد شاید دختر همه چیز را از شور بود. گاهی فکر می

کند که نظر او را بیشتر به خودش جلب کند. به در می

گذاشت چون اتفاقا او اما بعد این فرضیه را کنار می
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تنها کسی بود که همیشه برای حفظ و نگهداری این 

 کرد. بیش از حد تالش میرابطه 

هیچ توجیه منطقی نداشت دوست داشتن آیه. بارها 

های قبلی حذف کند خواسته بود تا او را هم مثل گزینه

 شد...!اما نمی
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به نفس نفس زدن افتاده بود و عرق از سر و کولش 

زد و پوست لختش از ریتم تندی می چکید. قلبش بامی

وردن داشت. با هر حرکت گرما حس سوزن سوزن خ

داد و از تمام وجودش مایه نفسش را پرصدا بیرون می

گذاشت. موسیقی متال هاردکور با صدای بلند در می

کرد. اش را بیشتر میانداخت و انرژیگوشش زنگ می
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کیسه های پیاپی زده بود که انگار دیگر آنقدر مشت

شد. با هر مشتی که بوکسش هم داشت خسته می

کرد. آخرین فکری آیه را خالی میحرصش از بیزد می

تر از همه زد و کیسه که مانند او حتی ضربه را محکم

گرفت را دو دستی یک لحظه در جایش آرام قرار نمی

اش که با موهای در جایش ثابت نگه داشت. پیشانی

به آن چسباند و چند نفس خیسش پوشیده شده بود را 

های قرمز دستکشعمیق کشید. کمی که آرام گرفت 

اش را درآورد و روی زمین انداخت. خودش هم مشکی

کنارشان نشست و زانوهایش را بغل کرد. موهای 

درهمش را به عقب راند و به ساعت روی دیوار خیره 

شد. اتوبوس آیه قرار بود حدود شش و نیم برسد و 

دادند. کالفه عت تازه سه را نشان میهای ساعقربه

ک روز عادی بود تازه باید بیدار پوفی کشید. اگر ی

ی دیدن این دختر از اول صبح شد ولی از دل آشوبهمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

بد خواب شده بود و مثل ارواح سرگردان در اتاقش 

دادند اش اجازه نمیتابیحوصلگی و بیچرخید. بیمی

کرد ی که سعی میبیشتر از چند دقیقه مشغول هر چیز

به ساعت  خودش را سرگرمش کند بماند. هر بار که

هایی که امروز در انداخت، به عقربهدیواری نگاهی می

کردند فحشی نثار ترین حالت ممکن حرکت میتنبل

اش تقصیر آیه بود که وسط چت کرد. همهمی

دیشبشان موبایلش را به شارژ نزده خوابش برده بود. 

صبح با ده درصد شارژ سوار  مالحضهدخترک بی

خاموش شدنش اتوبوسش شده بود و از ترس 

توانست آنالین شود تا با او چت کند. انگار فقط نمی

توانست گذر الکپشت وار زمان را صحبت با آیه می

برایش سرعت ببخشد. دوباره به کیسه بوکسش چشم 

دوخت. این تنها چیزی بود که امروز توانسته بود 
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غرق شود ولی دیگر جان ادامه دادن آن حسابی در آن 

 را هم نداشت.

اش بیرون کشید و ایلش را از جیب شلوارک ورزشیموب

صدای باند را کم کرد. از جایش بلند شد و خواست به 

سمت حمام اتاقش برود که چشمش به پسری که در 

رویش قرار داشت افتاد. دستی به ی قدی روبهآیینه

نامرتب شده بود. با ریشش کشید که کمی بلند و 

شتانش با صدای خش خشی که از برخورد نوک انگ

هایش موهای صورتش ایجاد شد نگاهی به ناخن

اشان بیشتر رشد کرده انداخت که از حد همیشگی

ای که آیه رفته بود بودند. انگار در همین یک هفته

خودش را به کلی فراموش کرده بود که برخالف 

رتب شده بود. مگر نقش این همیشه انقدر ژولیده و نام

گ شده بود؟ دوباره اش چقدر پررندختر در زندگی

نگاهی به ساعت انداخت و این بار از زمان زیادی که 
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مانده بود خوشحال شد. استند شارژ ماشین اصالحش 

های خانگی تمیزش را روی تخت را به برق زد. لباس

های بیرونش را هم انتخاب کرد. یک انداخت و لباس

اش به سمت حمام لت نو از کشو درآورد و با حولهژی

 رفت.
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بعد از آن همه زمانی که صرف آماده شدنش کرده بود 

ها آرام همچنان یک ساعتی وقت داشت. در خیابان

های ملوئی که فضای کرد و به آهنگرانندگی می

ی سمت داد. شیشهکرد گوش میماشینش را پر می

خنک آخرین  بود و از نسیم خودش را پایین داده

د. این ترکیب لذت بخش برروزهای تابستانی لذت می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شد دلش خواهان سیگار اش باعث میقراریدر کنار بی

ای زد تا شود. در پاکتش را باز کرد و به پشتش ضربه

هایش را دورش حلقه کرد سر یک نخ بیرون بیاید. لب

ندک و بیرونش کشید. اما هر کاری کرد دستش به ف

کند بوی خواست وقتی آیه را بغل میزدن نرفت. نمی

عطرش توام با سیگار شده باشد. اینطور مالحضات از 

او به دور بود و حتی خودش هم از کارهایش داشت 

کرد. گل فروشی بزرگی که کمی جلوتر تعجب می

توجهش را جلب کرد او را از فکرهایش بیرون کشید. 

ی درنگ برای تصمیم ابدون قصد قبلی یا حتی لحظه

که بین  گیری جلوی آن دوبله ایستاد. سیگاری

هایش بود را برعکس بقیه سیگارها داخل پاکت لب

 برگرداند و از ماشینش پیاده شد.

رزهای سفید، صورتی و آبی که داخل آن کاغذ طرح 

نوازی ساخته بودند را با دقت  ای ترکیب چشمروزنامه
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ره به سمت ترمینال روی صندلی شاگرد گذاشت و دوبا

 راه افتاد.

داد که هر لحظه باید می اش خبر از اینساعت مچی

داشت. پشت آمادگی از راه رسیدن مسافرش را می

ایستاند روی نیمکت ها میترمینال در جایی که اتوبوس

نشسته بود و با حضور هر اتوبوس جدید در جایش نیم 

شود. ه میها پیادشد تا ببیند آیه از کدام آنخیز می

ر هایش دوهایش در هم قالب بودند و شصتانگشت

کردند. برای دیدن آیه لحظه شماری هم طواف می

کرد و از آن همه خشم و دلخوری که در این یک می

هفته روی هم انباشته بود تا موقع دیدنش سرش خالی 

هایش تنها جویی کند هم خبری نبود. شاید بهانه

توانست . هنوز هم نمیحاصل دلتنگی زیادش بودند

خیره شد و به  حال خودش را بفهمد. به انگشتانش

دانست این دختر با بقیه فرق دارد. از فکر فرو رفت. می
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ها به این موضوع پی برده بود ولی همان اولین مالقات

هیچ وقت انتظار نداشت انقدر برایش مهم شود که 

تاب بیای او اینطور حاال بخاطر همین تاخیر چند دقیقه

 شود. انگار از روزی که رفته بود ارزشش را داشت

اختیار یاد مادرش افتاد. قدر شد. بیبیشتر متوجه می

نسیم را هم تازه وقتی از دستش داد توانست بداند. 

خواست در بودِ مادرش با او بهتر رفتار همیشه دلش می

داد. هایش قرار میتوجهیکرد و کمتر او را مورد بیمی

دانست که دست دادن نسیم هم دیگر خوب می با از

است. معلوم نبود  بینی چقدر غیر قابل پیشآینده دقیقا 

اش ماندگار باشد و دلش آیه تا کی در زندگی

خواست بعدها حسرت او هم به مادرش اضافه نمی

 شود.

در همین فکرها بود که با صدای خر خر چمدانی که به 

آورد و دختری  شد سرش را باالسمتش کشیده می
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آمد. از ش میچادری را دید که با لبخند بزرگی به سمت

جایش بلند شد و نتوانست نیشش را بسته نگه دارد. 

آن صورت گرد سفید میان آن کادر مشکی، آیه هنوز 

هم معصومیت روز اولی که در دانشگاه دیده بودش را 

ی چمدانش را رها کرد و چند قدم آخر را داشت. دسته

ش دو گرفت. آمین دستانش را برای آیه باز به سمت

غوشی محکم از او استقبال کرد. گذاشت و با آ

دستانش که پشت آیه خوب جاگیر شدند او را از زمین 

بلند کرد و دورش چرخاند. صدای خنده توام با جیغ آیه 

 ها برگرداند.ی سرها را به سمت آنهمه

انش را ی نفس کشیدن داد و دستباالخره به آیه اجازه

فت: آزاد کرد. در چشمان خندانش خیره شد و با مهر گ

تو جات تو همین بغله توله سگ، یه هفته کجا پا شدی 

 رفتی الکی؟!
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رفتند و به سمت ماشینش در پارکینگ ترمینال می

شد. نه آیه که قصد داشت حرفی بینشان رد و بدل نمی

غر کند با دیدنش از سختی و خستگی راه برایش غر 

گفت و نه او که دست دخترک را طوری چیزی می

توانست از دوباره محکم گرفته بود که انگار اینگونه می

 اش جلوگیری کند.های احتمالیرفتن

آمین صندوق ماشینش را باز گذاشت و سعی کرد 

کشید را داخل چمدان بزرگی که با دست دیگرش می

ایستاد و آن جا بدهد. آیه مشغول تماشای او کنارش 

رای نگاه دقیقی به سر تا پایش انداخت. آمین ب

رفت هم اینقدر به خودش هایی که میمهمانی
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هایش خودمختار گشوده شدند و رسید. لبنمی

 هایش را به نمایش گذاشتند.دندان

آمین در صندوق را بست و به سمت آیه برگشت که در 

آن  ترین حالت ممکنش آنجا ایستاده بود. بابغل کردنی

ی مشکی، صورت گرد و سفیدش عجیب چادر و مقنعه

داد. تر نشان میکرد و لبخندش را پررنگودنمایی میخ

گذشت را بلند ادا کرد: آیه فکری که در ذهنش می

 چادرم بهت میادا!

های آمین اش گوشابروهای آیه باال پرید و آهنگ خنده

با اش چین انداخت و را نوازش کرد. با خنده روی بینی

دار نثارش کرد: کش« گمشووو»مسخرگی یک 

دونی چقدر این صد سال سیاه بهم نیاد. میخوام می

چند روز تو این سگِ گرما پختم؟! اونم تو شهر ما که 
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تخم مرغو بریزی تو ماهیتابه بذاریش جلو آفتاب پنج 

 مین بعد میتونی بذاریش الی نون بخوری!

جواب داد: آها، آمین سرش را باال و پایین کرد و جدی 

شما بشه  پس اونجا خورشید جا این که پشتش به

 خنده؟گیره سمتتون و قاه قاه میاونجاشو می

 قهقهه زد: آره دقیقا.

آمین به طرف در شاگرد رفت و همینطور که آیه 

توجه به او مشغول درآوردن و تا کردن چادرش شده بی

ه بود آن را باز کرد. دسته گلی که روی صندلی گذاشت

 میمون.بود را برداشت و به سمت دختر گرفت: بیا 

آیه به سمتش برگشت و هین کشید. دسته گل را با 

خوشحالی از او گرفت و با صدایی که بیشتر شبیه به 

جیغ بود ذوقش را به آهنگ کشید: وای آمین چقدر 

 قشنگن!
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اش نزدیک کرد و نفسش را سنگین ها را به بینیگل

اش را پنهان کند، خوشحالیتوانست داخل داد. نمی

خواست آمین بو ببرد که این اولین حتی اگر دلش نمی

 خرید.باری بود که کسی برایش گل می

تر کرد. واکنش فراتر از انتظارش آمین را خوشحال

همینطور که کنار در ایستاده بود به داخل اشاره کرد. 

های زیبایش آیه که هنوز توجه تمام و کمالش به گل

 ار شد و آمین در را برایش بست.بود سو

دور زد و پشت فرمان نشست. همین که ماشینش را 

ی استارت را زد آیه به سمتش پرید و لپش را دکمه

 محکم بوسید: مِیمونت خیلی خوشحال شد و ممنونته.

لبخند زد. نگاهش به ساعت مانیتور که تازه روشن 

جا دانست چطور امروزش را تا اینشده بود افتاد. نمی

خواباند.  گذراند ولی موفق شده بود. ترمز دستی را
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دنده را در حالت درایو قرار داد و همینطور که به جلو 

خیره بود با لبخندی که هنوز روی صورتش قرار داشت 

جواب داد: فقط کاش مِیمونم انقدر گاو نبود که 

گوشیشو شارژ نکرده تو اتوبوس نشینه. آخه بزمجه 

 تا تو برسی؟نمیگی من پاره میشم 

تو باغ وحشه جمع  : یه هفته نبودم هر چی حیوون-

 کنیا!کردی داری صدام می

تالشی که برای تهدیدآمیز جلوه دادن لحن شاد و 

 ای نداشت.اش کرده بود هیچ فایدهپرخنده

 آمین خندید: حقته!

دونه اگه ترم تابستونه آیه سر تکان داد: خدا می

 کردی!چی صدام می گرفتم و کل سه ماهو نبودمنمی

حتی تصورش هم برای او  آمین داخل لپش را جوید.

 عذاب آور بود.
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کرد و در ترافیک نیمه سنگین دم غروب رانندگی می

های شلوغ دوخته شده بود. یک هایش به خیابانچشم

مالحضه و پر سر گوشش به آیه بود که از مسافران بی

دیگرش به  زد و گوشو صدای اتوبوسش غر می

ی متن برای آهنگی که با صدای کمش مثل موسیق

کرد. دست چپش روی فرمان دوست دخترش عمل می

اش با بیت ملو قرار داشت و دست راستش روی دنده

ی گرفت. با این که سعی داشت از رشتهضرب می

های آیه جا نماند، اما بیشتر تمرکزش تنها شکوه

ی که از لحظه معطوف حضور این دختر در کنارش بود

 رده بود.دیدنش اینقدر حالش را عوض ک
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گفت از خانم پشت سرش همینطور که آیه با حرص می

ی صندلی او گذاشته بود، آقای که پایش را روی دسته

صندلی جلویی که تمام مدت با خوردن تخمه و چیپس 

های فرهنگیسر و صدای دهانش به راه بود، و دیگر بی

ده ساعت را به اجبار کنارشان هایش که باید همشهری

مین با دست راستش دو بشکن پشت هم گذراند، آمی

زد و انشگتان آزادش را کمی تکان داد. آیه بعد از 

ای مکث متوجه منظورش شد. دست چپش را در لحظه

دست منتظر آمین که روی دنده مانده بود گذاشت. 

هایش هایش به لبخند گشوده شدند و به حرفلب

 د.ادامه دا

نیم ساعت  : حتی انقدم شارژ نداشتم هندزفری بزنم-

آهنگ گوش بدم یکم اعصابم آروم بگیره. باورت میشه 

ام دو ساعت فیلم ام سر رفته بود نشستهانقدر حوصله

 امون گذاشتن رو با دقت نگاه کردم؟!آشغالی که واسه
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آمین سرش را باال و پایین کرد. دلش برای او سوخت. 

کرد امروز زمان برایش فکر می هر چقدر هم که

ضعش از آیه خیلی بهتر بود. سعی کرد او گذشت، ونمی

را از فکر سختی راه بیرون بکشد: اونجا خوش گذشت 

 با خونواده؟ دوست و رفیقاتو دیدی؟

آیه از شیشه به بیرون نگاه کرد و با مکث کوتاهی 

ام که اونه وضعشون. جواب داد: چه خوشی؟ خونواده

نم که همه اینجان. من حتی قبل از دوستای م

رفت. اگه آبم با آدمای اونجا تو یه جوب نمی دانشگاهم

 به من باشه سالی یه بار برگردم کافیه.

جدی سوال کرد: اگه به تو نیست پس به کیه؟! 

 رفتی خب.نمی

آیه با ابروهای باال رفته به او خیره شد: جواب مامان 

 دادم؟!بابامو چی می
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ا باال انداخت و با بیخیالی جواب داد: هایش رشانه

گفتی تا خوابگاه واسه ترم جدید باز شه خونه می

 مونی این یه هفته رو.فرحنازی کسی می

تلخندی زد: نفست از جا گرم بلند میشه تو هم! من 

سر همین که ترم تابستونه گرفتم و به قول خودشون 

 سه ماه الکی اینجا موندم کلی مواخذه شدم آمین!

فهمم تو رش را با تاسف تکان داد: من واقعا نمیس

 گذره؟!مغز مامان بابای عهد دقیانوس تو چی می

ی حرفش را انگار که چیزی یادش آمده باشد ادامه

رفت: اصال این گرفت. لحنش رو به عصبی شدن می

یعنی چی که تو یک هفته نتونستیم حتی ده دقیقه 

 ال و اینا هم نه!تلفنی صحبت کنیم؟ تلفنی آیه! ویدئو ک

و کمی سکوت کرد. به خودش  آیه پوست لبش را جوید

که مسلط شد آرام و شمرده شروع به صحبت کرد: 
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آمین خونواده ما همینطوریه، قبال هم برات توضیح 

دادم. من تا وقتی اینجام همه جوره در خدمتت هستم 

گردم شهرم انقدر محدودیت دارم که ولی وقتی برمی

ای آخر شبامونم برام یه جور ریسکه. هحتی چت کردن

یه مامانم یکم رو گوشیم حساس بشه تا همینقدر کاف

 آزادیمو هم از دست بدم.
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های آیه مثل همیشه برایش آنقدر عجیب و این حرف

شد: دو تر میباورناپذیر بود که هر لحظه کالفه و کالفه

ات رفتار اومدی مثل زندونیا باهبار اگه تو روشون در می

 کردن! هم تو هم خواهرات!نمی
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فهمی دستش را از دست آمین بیرون کشید: تو نمی

آمین! شماها انگار تو یه حباب بزرگ شدین. حتی 

های امثال من چه تونین تصور کنین تو خونوادهنمی

خبره! من بابت همین که مامان بابام مجبورم نکردن 

لگی ازدواج مثل کلی دختر دیگه تو چهارده پونزده سا

نو ببوسم! این که با کلی کنم باید تا ابد دست و پاشو

عجز و ناله حاضر شدن شهر غریب دانشگاه بفرستنم 

 که دیگه جای خود دارد!

ترافیک باالخره باز شد و آمین پایش را روی گاز 

گذاشت. پوسخند بلندی زد: توی خرم که سندروم 

چوپونا کنم یاد استکهلم داری! به بابات که فکر می

وسفند بزرگشون کرده! افتم. سه تا دختر داره مثل گمی

تو یه فضای تنگ و تاریک بهشون آب و دون داده فقط 

ای برسن تا براشون مشتری پیدا شه به یه اندازه

است! بیست چاری ردشون کنه. مامانتم که سگ گله
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پاد و زاغ سیاهتونو پیش صاحبتون چوب شما رو می

واس خاطر این که اجازه دادن دو بار زنه! اونوقت تو می

 آغولت بیای بیرون هواخوری ازشون ممنونم هستی؟!از 

برای عبور از سد بغض سنگینش فریاد کشید: با وجود 

 گرگ صفتایی مثل تو حقم دارن!

محکم روی ترمز کوبید و کنار خیابان ایستاد. در 

های اش کامل به سمت آیه چرخید و با چشمصندلی

های بریده بریده خیره شد. دخترک نفس گشاد به او

 کرد.کشید و با استرس به او نگاه مییم

اش دار مردانهبعد از چند لحظه سکوت صدای خش

آرام درآمد: من در حق تو چه بدی کردم که بهم میگی 

 گرگ صفت؟

دانست چرا آمین را تخریب کرده بود. خودش هم نمی

ای که هیچ هدانست چرا سعی داشت از خانوادحتی نمی
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کند. آمین روی نقطه دل خوشی ازشان نداشت دفاع 

ضعف او دست گذاشته بود و انگار او هم مثل موجودی 

که یک گوشه محاصره شده باشد انتخابی جز حمله 

هایش که شروع به لرزیدن کرده بودند و نداشت. با لب

 شد گفت: ببخشید.صدایی که به سختی شنیده می

گره خورده بود که اشک از نگاهشان هنوز به هم 

رازیر شد. آمین با دیدن این صحنه چشمان دخترک س

کالفه پوفی کشید و رویش را به سمت خیابان 

 برگرداند.

انگار که هنوز ذهنش درگیر باشد چیزی که شنیده بود 

 را زیر لب تکرار کرد: گرگ صفت...

پایش را روی گاز گذاشت و تیک آف کرد: تو بهم 

بینی خودت چقدر گربه لی نمیمیگی گرگ صفت و

 صفتی آیه!
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آیه وحشت زده از سرعت باالی او سرش را پایین 

خواست در این انداخت و در خودش فرو رفت، نمی

آمین را در تنش « تر بروآروم»ی شرایط با جمله

ی مسیرشان به الیی بیشتری قرار دهد. ادامه

 های آمین و صدای فین فین آیه گذشت.کشی
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حیاط را زد. کنار ماشین صبا پارک کرد و ریموت در 

توجه به آیه پیاده شد و به سمت اتاقش رفت. تا آیه بی

اش را از روی صندلی عقب پیاده شود و کوله پشتی

ی اتاقش باال رفت و از دید او بردارد آمین از راه پله

ی سنگینش را یک بندی روی دوشش خارج شد. کوله

حرکت کند که المپ چشمک زن انداخت و خواست 
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روشن شد و درها شروع به باز شدن  باالی دروازه

 کردند. هول شد و در جایش خشکش زد.

رویش هایش را نازک کرد و به دختر روبهفرزین چشم

 خیره شد.

دانست باید چه کار کند. مانند آهویی که وسط یک نمی

ی جنگلی خیره به هدالیت ماشین مقابلش جاده

زند در جایش ایستاده بود و مغزش فرمان خشکش می

زد حتی اجازه هایش میداد. نور یخی که در چشمنمی

رویش داد بفهمد چه کسی در خودروی روبهنمی

است. با این که درها کامل باز شده بودند اما  نشسته

خورد. باالخره مغز کندش ماشین از جایش تکان نمی

انده است. به متوجه شد که راننده منتظر رفتن او م

ها قدم تند کرد تا به پلهسمت خانه روی برگرداند و 

ها باال رفت و بدون نگاه کردن برسد. به سرعت از آن
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به حیاط وارد اتاق آمین شد. وقتی در را بست باالخره 

صدای ماشین را شنید که داخل حیاط آمد و خاموش 

شد. دستش را روی صورتش کشید و نفسش را پر 

 اد.صدا بیرون د

های ردن لباسبه آمین که با شرت در حال آویزان ک

ندازی بیرونش بود غر زد: تو همینطوری سرتو می

ی یکی پیدا بشه من میری نمیگی اگه یهو سر و کله

 باید چیکار کنم؟!

دهد ادامه داد: فکر وقتی دید آمین واکنشی نشان نمی

 کنم بابات دید منو آمین!

شرتش شد و با تی آمین مشغول پوشیدن شلوارک و

 چشمش روشن.بیخیالی گفت: 

ی رو به حیاط را کمی کنار زد و یواشکی ی پنجرهپرده

به بیرون نگاه کرد: البته مطمئن نیستم بابات بود یا 
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ای هم همراش بود. این شاسی مشکیه مال کس دیگه

 باباته دیگه؟

موضوعی که آیه اینقدر درگیرش شده بود واقعا برای 

ای نداشت. روی تخت ولو شد و وای ف آمین اهمیتی

موبایلش را روشن کرد. آیه که هنوز نگاهش به بیرون 

 بود دوباره سوال کرد: هوم؟ برات بد نشه آمین؟

آمین نوچی گفت و به او نگاه کرد: حتی اگه کل 

امم تو اون ماشین بودن بازم مهم نیست آیه. خونواده

دی آب از ی صبا دراوممگه اون روز که سینه به سینه

 خودی؟ی هستی بیآب تکون خورد؟ نگران چ

دست از زل زدن به بیرون برداشت و پرده را رها کرد. 

در مقابل نگاه آمین روی صندلی چرخ دار کامپیوتر او 

ی بینی آمین؟ خونوادهنشست و سرش را تکان داد: می

من انقدر که محدودیت دارم برای تو عجیب و 
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و هم انقدر که آزادی داری ی تاست، خونوادهاحمقانه

 من باورنکردنیه.برای 

ی موبایلش خیره شد و اکسپلور آمین دوباره به صفحه

 هدف باال و پایین کرد.اینستاگرامش را بی

زد با غم مشهودی در آیه انگار که با خودش حرف می

های مذهبی و صدایش زیر لب گفت: کاش خونواده

 .شدن..گیر هیچ وقت دختردار نمیسخت
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و مانتویش را درآورد و روی  شد. مقنعهاز جایش بلند 

اش که همان پشتی پشتی صندلی گذاشت. کنار کوله

کنار در انداخته بود زانو زد و مشغول گشتن در آن شد. 

باالخره شارژرش را از انتهای آن پیدا کرد و موبایلش  
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به اش باقی مانده بود را که تنها دو درصد از باتری

او را حسابی خسته و گرسنه اش شارژ زد. سفر طوالنی

ای که آن را کرده بود. بعد از بحثش با آمین و گریه

دنبال کرده بود احساس ضعف به او دست داده بود ولی 

در این شرایط دوست نداشت از آمین چیزی بخواهد. 

اش مانده بود یاد بیسکوئیتی که در جیب کناری کوله

کی شد. با باز کردن پوست خورا افتاد و امیدوار

هایش به پوسخندی به وضعیت خودش زد. های بای

جز یکی کامال خورد و له شده بودند. با انگشتانش 

های شیرینی که هنوز کامل پودر نشده بودند را با تکه

احتیاط در دهانش گذاشت. تنها بازمانده از آن بسته 

گذاشت و که هنوز تقریبا سالم مانده بود را کف دستش 

وی تخت کنار آمین که تمام مدت از جایش بلند شد. ر

زیرچشمی حواسش به او بود نشست. آمین دوباره 

داد و به او خودش را مشغول کار با موبایلش نشان می
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کرد. کف دستش را جلوی او گرفت و با لبخند نگاه نمی

گرمی روی صورتش گلویش را صاف کرد تا توجه او را 

 طلب کند.

را عصبانی  ر هم که آمین سعی داشت خودشهر چقد

نشان دهد در مقابل این لبخند دوست داشتنی همیشه 

های آیه بعد از آن همه اشکی که دفاع بود. چشمبی

ریخته بود هنوز هم پف داشت. دلش برای دخترک 

ریش شد. از این که او را بعد از این همه خستگی و 

از خودش  سختی راه به این حال و روز انداخته بود

تر از آن بود که به اشتباهش اعتراف ناراحت بود. مغرور

توانست گول بزند. حق آیه کند ولی خودش را که نمی

اشان نبود آنطور با او صحبت کند و عصبانیتش از دوری

 را روی او خالی کند.
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دستش را زیر دست آیه گرفت و به سمت او حرکت 

 داد: من سیرم.

دهانش گذاشت و همانطور که  آیه شیرینی را با ولع در

مشغول جویدنش بود با دهن پر و با ذوق گفت: البته 

ات یه بسته شیرینی سنتی هم آوردم ولی تو واسه

 چمدونمه.

ی واتساپش شد و زمزمه کرد: آمین این بار وارد صفحه

 همین که خودت برگشتی کافیه.

 آیه خودش را به نشنیدن زد: هوم؟ چیزی گفتی؟

به او را روی شکمش انداخت و جدی  آمین موبایلش

 نگاه کرد: گفتم خیلی میمونی!

هایش را به نمایش گذاشت. به سمتش خم آیه دندان

ی کم هایش را کوتاه بوسید. در همان فاصلهشد و لب
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از صورتش ماند و صدایش را بچگانه کرد: نخیرم، یه 

 چیز قشنگ گفتی. خودم شنیدم!

ا بگیرد. لبخند آمین دیگر نتوانست جلوی خودش ر

هایش به کمی سرش را بلند کرد تا لبگشادی زد و 

ای کوتاه جدا شد: آیه برسد. این بار او بعد از بوسه

 میمون خودمی!

آیه ریز خندید و کامل روی او دراز کشید. کمی که 

مشغول بوسیدن همدیگر شدند مکث کرد و در چشمان 

 بود. آمین مهربان نگاه کرد: خیلی دلم برات تنگ شده

اد: دهنت انقد طعم و بوی های آمین آرام جوابش را د

 کنم اون تیکه رو خودم خوردم.بای گرفته حس می

آیه قهقهه زد و مشتش را به بازوی آمین کوبید: عه 

 پس تو هم دلت خیلی برام تنگ شده بود؟ که اینطور...
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هایشان آمین آیه را به خودش چسباند و بین خنده

 سیدنش کرد.دوباره شروع به بو

هایشان به هم ریخت و جو بینشان کم کم ریتم نفس

های آمین خودمختار شروع به گشت و تغییر کرد. دست

گذار روی بدن آیه کردند و او هم با صداهای آرامی که 

 کرد.اش میدادند همراهیرضایتش را نشان می

جا شود که متوجه خواست کمی روی آمین جابه

یز خندید: نه مثل این که برآمدگی شلوارکش شد. ر

 قعا دلت برام تنگ شده بود!وا

هایش با آیه هم از هر آمین شلیکی خندید. حتی رابطه

دختر دیگری که با او بود دنیای متفاوتی داشت و پر از 

 شد.مسخره بازی و شوخی و خنده می

آیه از او جدا شد و نفس عمیقی کشید: من یه مین برم 

 دستشویی میام اآلن.
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داد و بعد از رفتن او دوباره موبایلش آمین سری تکان 

را به دست گرفت. به بلوتوث باندش وصل شد و 

موزیک رمانتیکی گذاشت. بعد از چند لحظه آیه سرش 

های سرخش من و من را از الی در بیرون آورد و با لپ

 کرد: آمین؟

 به او نگاه کرد و یک تای ابرویش را باال داد.

استرس خندید: یه چیز  ستشویی بیرون آمد و باآیه از د

 بگم عصبانی نمیشی؟

هایش در هم رفت: چی شده ی تخت نشست و اخملبه

 آیه؟
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کمی این پا و آن پا کرد و نگاهش را به زمین دوخت: 

 ورود ممنوع شدم!

آمین دستی در موهایش کشید که آیه حین 

 هایشان بر هم ریخته بود: خب؟!بوسه

شید تو رو خدا. روع به توضیح کرد: ببخبا دستپاچگی ش

دونم چرا این سری چند روز زودتر شدم. اصال درد نمی

 و اینا هم نداشتم آخه...

 آمین حرفش را قطع کرد: آیه؟

سکوت کرد و به آمین چشم دوخت. از جایش بلند شد 

و جلویش ایستاد. دستانش را دو طرف صورت او 

. مگه پریود گذاشت و لبخند زد: چقدر خری تو دختر

 رخواهی داره؟شدن هم عذ

 خواد...آیه کمی آرام گرفت: آخه... خب تو دلت می
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هایش را باال انداخت: یه هفته صبر کردم، بعید شانه

 دونم اگه فوقش یه هفته دیگه هم صبر کنم بمیرم!می

دلش قرص شد و خودش هم خندید: مطمئنی آمین؟ تو 

رگی میشه، دو هفته کاری نکنی بدنت وارد شوک بز

 بعید نیست بمیری!اونقدرا هم 

خندید و لب آیه را کوتاه بوسید: ریسکیه که باید 

 بپذیریم دیگه. پد داری؟

خجالت زده به پوست لبش را جوید: آره، تو کیفم 

دارم. فقط اگه میشه چمدونمو همیشه زاپاس نگه می

تونی بیاری؟ لباس زیرم یکم لک شده باید عوضش می

 کنم.

: وقتی هی بهت میگم ش را با صدا بیرون دادآمین نفس

 دو دست لباس اینجا بذاری واسه همین چیزاس.
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اش رفت و آمین هم به حیاط آیه سراغ کوله پشتی

رفت و با چمدان برگشت. موزیک را قطع کرد و روی 

تخت دراز کشید. لپتاپش را روشن کرد و روی پایش 

 گذاشت تا آیه آماده شود.

 ینیم؟: آیه یه کمدی بب-

رون آمد و سرش را خاراند: یه درام آیه از سرویس بی

 خوب نداری؟

آمین پوفی کشید و سر تکان داد: باشه ولی اگه 

 وسطش خوابم برد انگولکم نکن تا تموم شه!

ی او کنار آمین دراز کشید و سرش را روی سینه

 گذاشت: مرسی.

ی مانیتور و های جدیدش را گذاشت. زاویهیکی از فیلم

« میمون»با ذکر یک  ی لپتاپ را تنظیم کرد.صدا
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دستش را در موهای آیه فرو برد و شروع به نوازشش 

 کرد.

اش نگذشته هنوز بیست دقیقه هم از فیلم کسل کننده

 های آیه سنگین شد.بود که نفس

هایش را باز کرد خبری از آمین نبود. سریع وقتی چشم

ه در جایش نشست و به ساعت دیواری نگاه کرد ک

خود نبود که هنوز داد. بییازده شب را نشان می

کرد. دو ساعت خواب اصال احساس خستگی می

ی بیشتر برایش کافی نبود ولی گرسنگی اجازه

 داد.خوابیدن به او نمی

همان لحظه در باز شد و آمین وارد اتاق شد: عه! 

 خرس نرمالوی من کی بیدار شده؟

 : همین اآلن.-
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گفت: خرس نرمالو؟ ید و با لبخند ای طوالنی کشخمیازه

 اسم جدیدمه؟

آمین شانه باال انداخت و به سمت میز کامپیوترش 

 رفت: ترجیح میدی میمون پشمالو باشی؟ میل خودته.

بزرگ پیتزا که روی میز بود را برداشت: به  یدو جعبه

زنی یا همینطوری کرکثیف دست و صورتت یه آب می

 خوری؟می

گرفته بود نفس راحتی کمش را آیه که با دستانش ش

 کشید: کرکثیف بیشتر مزه میده.

پیتزا را روی تخت گذاشت و کنارش نشست. آیه 

معطلی یک اسالیس برداشت و گاز زد: وای آمین بی

 مردم دیگه!خدا خیرت بده داشتم می

خودش هم مشغول شد: خوابت که برد به سرم زد برم 

غاال ن آت آشات پاستیل و نوتال و از ایبیرون واسه
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بگیرم که جدیدا باب شده پسرا موقع پریود به دخترا 

 میدن.

 آیه ذوق زده به او نگاه کرد: خب؟! گرفتی؟

آمین سرش را کج کرد: نه بابا. هنوز انقد لوزر نشدم از 

 این اسگل بازیا دربیارم!

گاز دیگری از اسالیسش زد: خب اشکال نداره، 

 هم بهتره. اونا بای عوضش پیتزا گرفتی. پیتزا از همه

با بیخیالی جواب داد: واال اینم مجبوری شد. صبا شام 

دونستم دوست نداری زنگ ماهی درست کرده بود. می

 زدم پیتزا بیارن تا صبح نمیری.

انگار که چیزی ناگهان یادش آمده باشد مثل فنر از 

 هارم از یخچال بیارم.جایش پرید: وایستا برم نوشابه

رفت گفت: راستی فرحناز ت در میهمینطور که به سم

 زنگ زد برای فردا یادآوری کنه دست خالی نریم.
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کرد. این پسر تا آمین برگردد به او و کارهایش فکر می

واقعا او را دوست داشت. از تک تک رفتارهایش بوی 

هایی که آمد. حتی بحث سر شبشان و حرفعشق می

تن و از او شنیده بود را هم به پای همین دوست داش

گذاشت. مطمئن نبود اما کم کم داشت اشان میتنگیدل

 کرد شاید این یک حس متقابل باشد.فکر می
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سر و صدایشان کل کافه را برداشته بود. فرحناز کاله 

رنگی را روی سر نازیال گذاشت و کامیار سوتک در 

هایش گذاشت و کنار گوش او با دستش را بین لب

 د.تمام قدرت فوت کر
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هایش گذاشت و با ال هر دو دستش را روی گوشنازی

 خنده کمی خم شد: چته روان پریش؟

ها را در کیک فرو کرد. خندید شمعآیه همانطور که می

های تولدش را ها موزیکتوجه به هیاهوی آنآمین بی

 کرد. چک می

کامیار ناگهان داد کشید: یا شنگول المنگوالت! باقر با 

 قِر داره میاد. 

ی بزرگی در سمت باقر نگاه کردند. جعبه همه به

 زد. آمد گردن میدستش داشت و همانطور که جلو می

اش نشست و پا روی پا انداخت: فرحناز روی صندلی

ی هم سوزونده برات نازی. از جعبه چه دست و بالی

 کادوش مشخصه که یه چیز خفن گرفته.

به ه راضی نازیال چشمانش برقی از شعف زد: بابا من ک

 زحمت هیچکدومتون نبودم...

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

کامیار خندید و ربان بادکنک هلیومی را گرفت و روی 

اش نشست: البته این جمله ادامه داره. در ادامه صندلی

فرمایند حاال که زحمت کشیدین چرا نازی خانوم می

 کم کشیدین چرا ویال ندادین کنار دریا ندادین.

رف مفت و زد: حنازیال با پشت دست آرام روی کتف ا

 نزن. من اصال هم همچین چیزی نمیگم.

باقر که به میز رسید جعبه را روی میز بغلی گذاشت و 

 با نازیال روبوسی کرد. 

کامیار پایین تیشرت او را کشید: وای! پشمام روشن! 

کنی تو روز روشن وسط مکان عمومی چه غلطی می

 داداش؟

ش. ود دادای او زد: حواسم نبباقر خندید و روی شانه

کادو گرون خریدم فکر کردم باید برم تو کارش. 
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ای به پسرها رفت: شکر خدا هر چی فرحناز چشم غره

 شعوری شماها کم نمیشه. گذره از بیهم می

آیه کیک را به سمت نازیال هل داد: بشماریم نازی 

 شمعشو فوت کنه. 

ی او گذاشت. آمین آیه را نشاند و دستش را روی شانه

ی چشم به آن دو نیم نگاهی انداخت. از گوشه فرحناز

ای نشان نداد و میان شمارش معکوس آمین توجه

ها از ده تا یک کنار گوش دخترک را نامحسوس بچه

 بوسید. 

نازیال چشمانش را بست و با لبخند باز کرد. بعد در 

ها ها را با هم فوت کرد. بچهعزمان کمی تمام شم

ش کیک کامیار همانطور دست و سوت زدند. بعد از بر

گذاشت رو به که اسفنج کیک را در دهانش می

ی پنج من یه صدای ماچ بشقابش گفت: سر شماره
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شنیدم. خودتون اعتراف کنین کدومتون بودین تا من 

 آبروتون نکردم.بی

دا کرد. فرحناز باز اش را از آمین جآیه لب گزید و شانه

اسف سر پایین نگاهی به آن دو انداخت و این بار با ت

صدا بود. انداخت. آمین بلند گفت: من بودم. ماچمم بی

 خوای بکنی؟حاال چه غلطی می

خوام کامیار ابروهایش را باال برد و با ریتم خواند: می

 دورت بگردم.

یار باقر و نازیال تنها کسانی بودند که خندیدند. کام

 خودش بحث را عوض کرد: حاال نوبت کادوهاست. 

های کادو را ز را خلوت کرد و بستهفرحناز می

ی مستطیل کوچک را دو دستی جایگزینشان کرد. بسته

به نازیال داد: این از طرف منه. امیدوارم دوسش داشته 

 باشی.
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نازیال جیغ کشید و تند تند کاغذش را پاره کرد. شال 

معطلی روی سرش انداخت. رو د و بیرنگی را باال آور

 بهم میاد؟ ها با ذوق پرسید:به بچه
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کامیار دستش را تکان داد و با مسخرگی گفت: اووف، 

 ها شدی!شبیه فرشته

اش شلیکی در رفت. نازیال لپ فرحناز را باقر خنده

محکم بوسید. فرحناز با لبخند کادوی دیگر را برداشت. 

شد از پشت کاغذ ارتفاع را نمی ی کوچک و کمجعبه

 گرفت و پرسید: از طرف کادو تشخیص داد. آن را باال

 کیه؟
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کامیار مصنوعی گلو صاف کرد و دستش را باال برد: 

 ناقابله. 

همه هو کشیدند. باالخره کاغذ کادو باز شد و یک لنگه 

گوشواره از آن بیرون آمد. نازیال قدردانانه به کامیار 

 خوشگله کامی!نگاه کرد: خیلی 

اس. لنگهای به سر او زد و گفت: احمق یه فرحناز ضربه

 کامیار اون یکیش کو؟!

هایش را گشت. کامیار از جایش بلند شد و در جیب

ی دیگر گوشواره را پیدا کرد و پرسید: اینو میگی؟! لنگه

 دادم؟مگه باید هر دو تارو می

 باقر در کمر او کوبید: خاک تو سرت.

واره را به فرحناز داد و دو دستی کمرش را کامیار گوش

ی کم! از این کمر دیگه هیچ بچهگرفت: آخ سفیدتی

 سالمی در نمیاد. 
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 سازی؟باقر خرخر کنان خندید: تو با کمرت بچه می

عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: نه ابله جانم. اما از کمرم 

 کنم. برای بیرون روندنشون استفاده می

را به طرف جفتشان پرت کرد: آمین قوطی برف شادی 

 خفه بمیرین.

تولد باالخره با لودگی پسرها به  کادوها باز شدند و

 پایان رسید.

آمین نازیال و آیه را سوار کرد تا به خوابگاهشان 

های دو هم اتاقی برساند و طول مسیر به صحبت

گذشت. جلوی خوابگاه به همراه دخترها از ماشین 

ز صندوق گرفت و تحویل او پیاده شد. چمدان آیه را ا

 داد.

ر سرش هزار فکر باال و راند دوقتی به سمت خانه می

ی عجیب و غریب آیه با آن افکار شد. خانوادهپایین می
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ی خودش بود صاحب شدهبسته. از طرفی هم دل بی

که بند شده بود به دختری که هیچ وجه اشتراکی با 

تاد خودش نداشت. درس خودش که اگر معرفی با اس

گذراند همین ترم تمام شده بود. را به سالمت می

د آیه که نهایتا دو سال دیگر داشت. دستی به مانمی

ریشش کشید و الینش را تغییر داد. ماشین پشت 

سرش با سرعت از کنارش عبور کرد. هیچ دور نمایی 

توانست ای را نمیاز از این ارتباط نداشت. هیچ آینده

ای برای بعد از یچ برنامهبرای خودش تصور کند. ه

حصیل دلش ی تپایان درسش نداشت. نه ادامه

خواست نه سر کار رفتن را؛ سربازی را هم که اصال می

اش حرفش را نزن بود! با این تفاسیر تنها دل خوشی

 ها غریب افتاده بود!دختری تپل بود که در میان آن
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هدف به دور و بر سرک کشید. زنی وارد حیاط شد. بی

و جلو را دید با موهای بلند که روی تاب به آرامی عقب 

رفت. دیدن صبا هنوز هم در میان خانه حس می

ناخوشایندی داشت. انگار یک غریبه به خلوت 

 ات پاتک زده است. خانواده

ی اتاقش بود پیاده شد. همانطور که نگاهش به راه پله

اهایش شیطنت کردند و برخالف مسیر مغز او حرکت پ

کردند. به او که رسید در جایش مکث کرد. دست در 

اش خبر از های افتادهکمی تماشایش کرد. شانه جیب

 دادند. یک غم می

دست دراز کرد و ناغافل پشتی تاب را عقب کشید و 

ناگهان ول کرد. صبا که هل خورده بود جیغ بلندی 
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او سر چرخاند. با دیدن لبخند  کشید و به طرف

شیطانی او انگار خیالش راحت شده بود که شروع به 

 دا سکته کردم.خندیدن کرد: وای خ

دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد و مقابلش رفت: 

چه خبر؟ بابام کجاست که تو وقت کردی اینجوری با 

 خودت خلوت کنی؟

رد تا ها فشار آوسنگ لبخند زد و با پایش روی قلوه

 ی فرخ. تاب بایستد: بابات رفته خونه

رفت چشم دوخت. به آسمان که رو به تاریکی می

 در آن میان برایش چشمک زد: اونجا چرا؟  ایستاره

صبا موهایش را پشت گوشش فرستاد: انگار امروز 

دادخواست رسیده دست فرخ. یکم بهم ریخته بود 

 بابات رفت که تنها نباشه.
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رد و گنگ پرسید: دادخواست چی؟ سرش را پایین آو

 واسه چی تنهاست؟ مگه مهرانه خونه نیست؟

 دارن جدا میشن. سرش را به طرفین تکان داد:

 جا خورد: چی؟

 دونستی؟!صبا ابروهایش را در هم کشید: نمی

ناباور گفت: اینا که عاشق هم بودن! بعد این همه سال، 

 چرا آخه!

رد: بچه. مهرانه صبا پیراهن بلند سفیدش را را مرتب ک

زیر بار بچه دار شدن نمیره. فرخم پیله کرد بچه 

حاال فرخ افتاده به  خوام. اونم دادخواست طالق دادمی

خوام برگرد. مهرانه رو هم که پاش که بچه نمی

شناسی. یا یه چیزی نمیگه یا بگه تا تهش میره. می

ها پاره شده. تو کنه برگرده. میگه بین ما پردهقبول نمی
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هم ممکنه دو روز دیگه دوباره تحت تاثیر مادر و 

 خواهرت قرار بگیری دوباره بگی بچه...

زیر پایش ضربه زد: بچه چیه بابا؟ عرعر  آمین به سنگ

کم دارن تو زندگیشون؟ عین آدم داشتن جلو 

 رفتنا...می

صبا لبخند زد و به نیم رخ عصبانی او نگاه کرد: عصبانی 

وم خوشگله که دیشبم میشی جذاب میشی. اون خان

 اینجا بود عصبانیتتو دوست داره؟

منی که  خواستی بگی تو نخشانه باال انداخت: مثال می

 ترسم بگیره؟

گفت نگران خندید: نه بابا. به من چه. دیشب بابات می

آمینم. تا حاال این یه خالفو نداشت که حاال ظاهرا اینم 

 به دستاورداش اضافه شده.
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عارف نشست. سرش را پایین انداخت تآمین کنار او بی

و دستانش را روی زانویش تکیه داد: اعصابمو ریدی؛ 

 . این چه مسخره بازی بود؟یعنی ریختی بهم

صبا نفسش را عمیق بیرون داد و آرام تاب را به حرکت 

 در آورد. 

بعد از مدتی سکوت آمین پرسید: حاال تو چته؟ تو چرا 

 دن؟ زانوی غم بغل کردی؟ کشتیات غرق ش

با دست راستش زنجیر تاب را گرفت و سرش را به 

سمت آمین چرخاند. در صورت صبا چرخید و در 

شد نش خیره شد. با آن همه شیطنت باز هم میچشما

 الیشان پیدا کرد.معصومیت را در البه
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سرش را کج کرد و موهایش همه در یک جهت روان 

 شدند: به من نمیاد مشکل داشته باشم؟

با دقت بیشتری به اجزای شاداب صورت صبا نگاه 

ه کرد. شانه باال انداخت: نه واهلل. یه مشکل داشتی ک

 شوهری بود که بابام برات حلش کرد. اونم بی

ای خندید و صاف نشست. به آسمان که به رنگ سورمه

درآمده بود نگاه کرد: اتفاقا تنها دردی که نداشتم 

 شوهری بود.بی

 مهمونی دنبال چی اومده بودی؟پس تو اون  -

دست به سینه شد و به او از کنار چشم نگاه کرد: این 

رو بکوبونی تو  ه خطای بقیهجزئی از اخالقته ک

صورتشون؟ اومدن من به اون مهمونی فقط واسه 

خاطر این بود که یکم از زندگی گندم فاصله بگیرم. 
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ز کف دستمو که بو نکرده بودم که قراره اونجا همه چی

 بدتر از قبل بشه.

اینبار هر دو سکوت کردند. تاب با صدای قیژ قیژ در 

ر به کسی جز مرجان حرکت بود. صبا برای اولین با

کسم. کسم. در واقع کَس دارِ بیگفت: من خیلی بی

هیچ وقت یادم نمیاد که مادرم برام مادری کرده باشه. 

هیچ وقت برام دل نسوزونده مگر جاهایی که پای نفع 

کنم ودش هم وسط بوده. برادرم از مردی فکر نمیخ

ی مردا دارنو داشته باشن. چیزی جز همونی که همه

وقت هیچ کدومشونو کنار خودم حس نکردم. بعد هیچ 

یار و یاور شدم. فکر از مرگ بابام من برای همیشه بی

ام دارم با دمم گردو نکن االنم از اینکه تو این خونه

کنم هر چقدرم که که می شکونم. هر کاری هممی

ذارم تو دهنتون بازم من زن بابام براتون. با عسل می

و زندگی  وسط خونه ام اومدمدختر سه ساله
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ترین دوست شوهرم. هر قدر هم که دیگران صمیمی

چیزی به روم نیارن واقعیت قرار نیست که برامون 

 تغییر کنه. 

انه زل نگاهی به آمین انداخت که با اخم به ساختمان خ

کردم. زده بود: من حتی باباتو آقای موحدی صدا می

ای دونی چقدر برام سخت بود که اون مردو برمی

خودم تبدیل کنم به فرزین؟ هیچ کس جای من نیست 

های زندگیمو چه جوری پشت سر که بدونه مصیبت

کنن که من هم رنگ ذارم. همه فقط به این نگاه میمی

 کنه. ت میجماعتم. همین براشون کفای

پوزخند زد و ادامه داد: حاالم معلومه که از نظر تو من 

 تونم داشته باشم.هیچ مشکلی نمی

های مارکش آمین نگاه از ساختمان گرفت. به کتانی

نگاهی انداخت و جواب داد: تو ظاهرت زیادی شسته و 
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زنه. با این چیزایی هم اس. همونه که آدمو گول میرفته

کردم بینم فکر میتو و بابام می که گوشه و کنار از

 خیلی باید خوش خوشانت باشه که زنش شدی.

هایشان در با وزش باد برگ صبا با اخم به درختانی که

خورد نگاه کرد: من غریزه و میان سیاهی تکان می

احساسم درگیر فرزین شده و هیچ وقت هم بلد نبودم 

 در ارتباطم با یک مرد سیاست خرج کنمو اجازه بدم

 دوئه. فقط اون کسی باشه که به طرفم می

 آمین سر تکان داد: خوش به حال بابام پس...

زنی که آدم د: یه جوری حرف میچپ چپ نگاهش کر

 پشیمون میشه از اعتمادی که بهت کرده.

عاقل اندر سفیه نگاهش کرد: البته تو که بعد اون 

 مهمونی دیگه مجبوری به من اعتماد کنی...
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 شتش را حرصی در بازوی او کوبید: تو روحت.م

آمین بازویش را گرفت و مالش داد و بلند خندید. 

تر از قبل. صبا قصد وت شد و این بار طوالنیدوباره سک

وقتش داشت به خانه برگردد. ممکن بود آنا از خواب بی

. اما قبل اینکه به خودش تکانی بدهد آمین شدبیدار می

 رد.شروع به حرف زدن ک

: من هیچ وقت پسر خوبی برای مامانم نبودم. یه آدم -

نه. وقتی گه بودم که همیشه فقط بلد بود اونو نگران ک

اون شب تصادف کردین و مامانم مرد من مثل همیشه 

مهمونی بودم. اونقدر خورده بودمو مست کرده بودم که 

شدم. گوشیم پشت تو استفراغ خودم داشتم غرق می

ولی من همش گیج بودم که این بوی خورد هم زنگ می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

عن داره از کجا میاد. وقتی به خودم اومدم دیدم تو 

 نشستمو کل هیکلم خرابه.  ماشینم وسط حیاط

با انگشتش جایی نزدیک استخر را نشان داد: اونجا 

دونم چطور ترمز زده بودم و نرفته بودم اون بودم. نمی

قتی تو. بیخیال اون همه زنگ شدمو رفتم حمام. و

ی پایین. همون اومدم بیرون از گرسنگی رفتم طبقه

ود که لحظه فرخ بابا رو آورد خونه. برای اولین بار ب

زد و با دست دیدم. عربده میی بابا رو میگریه

کشید من کوبوند. داد میسالمش خودشو می

 کشتمشون... من.

ی حرفش را گرفت: آب دهانش را قورت داد و ادامه

. . آذین همراه عمه و مهرانه اومدهنگ کرده بودم

حال شده بود. روح از تنم اونقدر جیغ کشیده بود که بی
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. انگار منتظر بودم ه بود. خشکم زده بودبیرون اومد

 یکی منو از این خواب ترسناک بیدار کنه. 

گردنش را چرخاند و به صبا نگاه کرد: دیرتر از همه 

ز اون روز تا فهمیدم؛ عین یه کبک که سرش تو برفه. ا

کنم که اگه روح مامان منو تو حاال دارم به این فکر می

 ی؟!اون حال تو ماشینم دیده باشه چ

صبا بغضش را قورت داد و دستش را روی ران پای او 

دونی گذاشت: هی؟ دیوونه؟ مامانت عاشقت بود. نمی

کرد! من مطمئنم که همیشه با چه حالی از تو تعریف می

 کرد. تخار میاون به داشتنت اف

پوزخند زد: چه داشتنی؟ زندگی من کجاش افتخار 

شتم از زحمت داره؟ جز اینه که مثل یه انگل همیشه دا

ها انجام خوردم؟ چه کار مثبتی تو این سالبابام می

دادم جز الشی بازی و غرق شدن تو کثافت؟ تنها 
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ی لیسانسمه که اونو هم همه افتخارم مدرک نگرفته

 دتا دارن.ازش چندتا چن

دستش را روی ران او حرکت داد و دلجویی کرد: 

اینجوری به خودت نگاه نکن آمین. تو پسر فوق 

که هدف زندگیتو گم ای هستی. فقط مشکلت اینه العاده

ی اینا با یه استارت برنامه موندی. همهکردی. بی

 درست میشه. کافیه بخوای.  

تابش ی پشت هم او نگاه کرد که زیر به دو حلقه

خوام بعد اومدن مدرکم برم درخشیدند: نمیمهتاب می

 سربازی. 

 . لبخند زد: پس بشین برای ارشد بخون

کالفه دستی در موهایش فرو برد: که چی بشه؟ تا 

 اینجاش چه بدردم خورد که از اینجا به بعدش بخوره؟
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ای. انگیزهفهمم تو رو. بیسرش را تکان داد: من می

 میشه. نگران نباش.همه چیز درست 

دست آمین را که در خودش بود گرفت: بریم تو؟ هنوز 

 شام درست نکردم.

بیرون کشید: تو برو من میام دستش را از دست او 

 حاال.
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هایش به با رفتن صبا دوباره به تاب تکیه داد و چشم

ای نامعلوم خیره شد. نسیم مالیم تابستانی که نقطه

کرد برای آرام کردن ذهن شلوغ نوازش میاش را گونه

دانست روی کدام اش کافی نبود. نمیو دل آشفته

ور خاطرات بدترین شب تمرکز کند، غمی که با مر
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اش قلبش را سنگین کرد یا شوکی که از شنیدن زندگی

خبر جدایی فرخ و مهرانه به او وارد شده بود؟ از طرفی 

ر مسیر هم ذهنش درگیر زنی بود که ناگهانی د

اشان قرار گرفته بود. صبا در این مدت آنقدر زندگی

خوب ظاهر شده بود که انتظار نداشت او هم تا این حد 

 غم زده باشد.

پاکت سیگارش را از جیبش بیرون کشید و یک نخ الی 

هایش گذاشت. برای خودش فندک زد و کام لب

های گذشته اختیار یاد مهرانه و سالسنگینی گرفت. بی

محابا د. وقتی که هنوز عادت نکرده بود اینقدر بیافتا

او در  اش سیگار بکشد. تنها دلخوشیجلوی خانواده

ها ی که هنوز به اجبار تن به حضور در آنهایمهمانی

داد زن عموی ماجراجویش بود که هر بار برای هم می

آمدند تا یواشکی از جمع فاصله کلی چشم و ابرو می

 خ سیگار بکشند.بگیرند و با هم یک ن
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ی لبش یادآوری آن لحظات لبخند کم رنگی گوشه

ی موبایلش را روشن کرد و وارد لیست نشاند. صفحه

ای روی اسم مهرانه مکث کرد و خاطبینش شد. لحظهم

 ی تماس را فشرد.بعد دکمه

های کام دیگری از سیگارش گرفت. باالخره بعد از بوق

انداخت: مکرر صدای گرم مهرانه در گوشش زنگ 

 آمییین! چطوری بزغاله؟

دودی که در حلقش حبس کرده بود را بیرون داد و 

 لبخند زد: سالم.

 ای مکث آمد: سالم.هصدایش بدون لحظ

صدای تلق و تلوقی از آن طرف خط شنیده شد. سعی 

داشت لحنش مانند همیشه شاداب باشد: چطور شد تو 

 یاد من افتادی؟!
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قب کشید و از زمین پاهایش را روی زمین به سمت ع

جدایشان کرد. تاب به حرکت درآمد و بادهای خنک 

طالقو  الی موهایش پیچیدند: ماجرایآخر شهریور البه

 االن شنیدم. جدیه؟

مصنوعی خندید: آها پس برا احوال پرسی زنگ نزدی 

 اصل مطلب فضولیه.

های رقصان آویزانش نگاه کرد که به درخت بید و برگ

شد و در آب استخر جدا می با هر تکان یکیشان

افتاد: پس راسته؟ چی میشه که بهترین زوج فامیل می

 رسه به جدایی؟کارشون می

ای کوتاه صاف کرد: یعنی چی که ا با سرفهصدایش ر

 راسته؟ به اونی که بهت خبر رسونده اعتماد نداری؟ 

 پوزخند زد: من جز خودم به همه اعتماد دارم.
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ینجوری که تهش شکل من نفسش را یکجا رها کرد: ا

 یه بازنده میشی.

داد پرسید: آمین همانطور که به قیژ قیژ تاب گوش می

 د؟کی درخواست طالق دا

 : من.-

ها اونایین که بازیو تموم سر تکان داد: اگه بازنده

 کنن خوشحال میشم که بازنده باشم.می
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کنم که تو تر شد: چرا دارم حس میلحن مهرانه جدی

 کنی من مقصرم؟فکر می
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بلند و عصبی گفت: چون هیچ جوره تو کتم نمیره که 

 زندگیتون! زنین بهواسه خاطر یه بچه دارین گند می

آن سمت خط سکوت شد. آمین به دور و برش نگاهی 

 انداخت و آرام پرسید: تو دیگه فرخو دوست نداری؟

صدای نفسش شبیه آهی بود پر از حسرت: دوسش 

دونم بدون اون چطور قراره حتی نمیدارم. من خر 

 ادامه بدم. درکش برا تو سخته ولی...

هایی بهترین ای مکث کرد و ادامه داد: یه موقعلحظه

 کار برای کسی که عاشقشی ترک کردنشه.

شروع به توضیح کرد: هر چند ما از اولش قرارمون چیز 

تونم بابت فهمم. نمیای بود، ولی فرخ رو میدیگه

که دوست داره ازش خرده بگیرم. منم دلم چیزی 

خواد برسه ولی خب... این خواد اون به چیزی که میمی

 نبود. در کنار من براش شدنی
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بعد از چند لحظه سکوت صدای آرام آمین درآمد: از 

 این که انقدر همیشه منطقی هستی متنفرم.

بینم این مهرانه غمگین جواب داد: این روزا که می

بره... گاهی خودمم ندگیمو به کجاها میمنطق داره ز

 کنم.همین حسو پیدا می

سیگارش را خاموش کرد و فیلترش را در مشتش نگه 

 : راستی بعدش چی میشه؟داشت

 منظورش را متوجه نشد: بعدش؟

ات نفسش را یکجا بیرون داد: بعد طالقتون. برنامه

 بینیمت؟چیه؟ میری حاجی حاجی مکه؟ یا بازم می

 دونم...مطمئن جواب داد: خودمم درست نمیمهرانه نا

سعی کرد لحنش انرژی داشته باشد: البته توی بزغاله 

ی مثل قدیما مفت کشی کنی رو که هر وقت هوس کرد

 خوشحال میشم ببینم!
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آمین بلند خندید: همه رو جمع کنی یه پاکتم ازت 

 سیگار نگرفتما، حاال تا عمر دارم آبرومو ببر.

 ات! مفت کش!ارواح عمهمهرانه هم خندید: 

تماسشان که به پایان رسید از روی تابی که هنوز در 

و به طرف حرکت بود بلند شد. سیگار دیگری آتش زد 

ی راه مکث کرد و نگاهی پلکان اتاقش رفت. در میانه

ی رفتن به آنجا را نداشت. به در پایین انداخت. حوصله

خواست. روی دلش خلوت و تنهایی خودش را می

هایش نگه . سیگار را بین لبولین پله قدم گذاشتا

داشت و گوشی را باال آورد و با هر دو دست پیام فوری 

ای فردا بریم سرخاک ه آذین داد: پایهدر واتساپ ب

 مامان؟

صفحه را قفل کرد و سیگار را بین انگشتانش گرفت. 

دود را یکجا از بینی و دهان بیرون داد. گوشی در 
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اتاقش را با پا هول داد و همانطور که  دستش لرزید. در

معلومه که میام. فردا بعد »شد پیام را باز کرد وارد می

 «.نبالم باهم بریمکالس ریاضیم بیا د

فرستاد و در را پشت سرش بست. بازدم « باشه»یک 

سنگینش را بیرون داد و با حالی خراب خودش را روی 

 تخت پرت کرد.
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های کشیده و عمیق د و نفسهایش بسته بوچشم

ی کنارش قرار کشید. دست چپش که روی پنجرهمی

در حال  داشت از تابش مستقیم خورشید داغ تابستانی

سوختن بود ولی حرارتش آنقدری برایش خوشایند بود 

که برای مقابله با سوختگی تالشی نکند. شلوغی 
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آمد اما مالقات ذهنش به نظر غیر قابل مدیریت می

توانست شروع خوبی برای آرام کردن دلش میمادرش 

باشد. با شنیدن صدای نوتیفیکیشن موبایلش به سمت 

کرده بود چرخید و وقتی  گل فروشی که کنارش پارک

آذین را ندید پیامش را چک کرد: مسعود و رفیقش کار 

رفتن. سانس سالنو عوض داشتن باید زودتر می

 کردیم. دو ساعت دیگه اونجا باش.

ت زمانی کافی برای رفتن به آرامگاه مادرش و دو ساع

برگرداندن خواهرش بود. نیازی به غر زدن ندید و 

 برایش تایپ کرد: حله.

ی گوشی پیام بعدی باقر روی قبل از قفل کردن صفحه

صفحه ظاهر شد: راستی ترجیحا شرت فوتبالی صولتی 

 اوجمل بپوش حال کنیم قناری!
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ستاد و موبایلش را در برای باقر یک اموجی بادمجان فر

 جا لیوانی جلوی کنسول گذاشت.

در ماشین باز شد و آذین روی صندلی شاگرد نشست: 

 بریم؟

 ای زنبقی که در بغل خواهرش بود نگاه کرد.هبه گل

رنگی روی  آذین متوجه مسیر نگاهش شد. لبخند کم

 اش نشاند: فیوریتِ مامان.چهره

از زنبق بود.  ی نسیم افتاد که همیشه پریاد باغچه

ای که بعد از رفتن او مانند خودش پژمرده شد. باغچه

آب دهانش را قورت داد و دوباره به خواهرش چشم 

دوخت. لبخندی که آذین روی صورتش کاشته بود 

برای پنهان کردن غم درون صدایش کافی نبود. همان 

 لحظه فکری از ذهنش گذشت.
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نگاهی انداخت و های خلوت عصر دوباره به خیابان

 تصمیمش را گرفت: پیاده شو!

 آذین از حرفش جا خورد: چرا؟

 شانه باال انداخت: پیاده شو تا بهت بگم!

طمئن با دسته گلش پیاده شد. آمین هم آذین نام

 همزمان با او از ماشین خارج شد و آن را دور زد.

ها را از او گرفت و همینطور که با دقت پشت ماشین گل

داد به صندلی راننده اشاره کرد: برو اونجا میقرار 

 بشین!

 آذین ذوق زده به او نگاه کرد: یعنی من رانندگی کنم؟

: نه پس گلنوش بیاد رانندگی هایش را نازک کردچشم

 کنه!
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خوشحال در هوا پرید و آمین را کوتاه بغل کرد. به 

سرعت آن طرف ماشین رفت و نشست. رانندگی را از 

ه بود و او هر چند وقت برایش یک آمین یاد گرفت

گذاشت. البته تنها تا وقتی که آن ی تمرینی میجلسه

بعد از آن  تصادف برای والدینشان اتفاق نیافتاده بود.

هیچ کدامشان دیگر رمق این کارها را نداشتند، اما حاال 

اش ی برادرش حسابی هیجان زدهپیشنهاد غیر منتظره

 کرده بود.

 کنیم؟ول چیکار می: یادته دیگه؟ ا-

 آذین خندید: نام و یاد خدا رو بر لب میاریم؟

اش را گرفت و سعی کرد جدی باشد: آمین جلوی خنده

 کنیم!ها رو تنظیم میصندلی و آیینه

ماشین که در پارک بود را روشن کرد و با عجله 

تنظیمات اولیه را انجام داد تا در جایش مسلط شود. 
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را از حالت پی به دی برد. آمین دستی را خواباند و دنده 

ای بگوید که آذین خواست در مورد تعویض دنده نکته

خیدند ها درجا چرپایش را روی پدال گاز چسباند. چرخ

 و ماشین با جیغ از جا کنده شد.

های گشاد شده و ترس به ماشین آمین با چشم

جلویشان که با فاصله پارک شده بود نگاه کرد و پشت 

 رمز ترمز ترمز!هم داد زد: ت
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آذین که شوک شده بود باالخره محکم روی ترمز 

 کوبید و در چند سانتی متری آن ایستادند.
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سرش را به سمت او برگرداند که لب  آمین بالفاصله

هایش گرفته بود: آیه همین اش را الی دندانپایینی

 اول بسم اهلل پشیمونم نکن!

چین انداخت:  اششرمنده لبخند زد و روی بینی

 ببخشید.

آمین پوفی کشید و آرام گفت: بابا شوماخر حداقل 

خوای تیک آف کنی فرمونم یه چسه بچرخون صاف می

ن ماشین جلویی! یعنی آخر تباهی و فُلیه با نریم تو کو

 ماشینی که تو پارکه تصادف کنی!

دونم چی شد. قبال معصومانه نگاهش کرد: به خدا نمی

 نبود! پدال گاز انقد نرم

ی اش گرفت: احمق اون ماشین قبلیم بود! همهخنده

 ماشینا که مثل هم نیستن.
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ید آذین زیر لب آهانی گفت و سرش را به عالمت تای

 باال و پایین کرد.

اش برگشت و لحنش دوباره به همان آرامش قبلی

جدی شد: حاال اشکال نداره، دنده عقب بگیر. گازم 

فقط حواست به دوربین نده، ماشین خودش آروم میره. 

 و آیینه بغال باشه آدم یهو پشتت سبز نشه!

او را عینا اجرا کرد و بعد از فاصله گرفتن  دستورالعمل

ن جلویی ترمز گرفت. دوباره دنده عوض کرد و از ماشی

این بار فرمان را کامل چرخاند تا از پارک دربیاید. 

ی بغل سمت خودش سرش را کمی خم کرد و به آیینه

 ره شد.خی

هایی که از پشتشان همینطور که منتظر بود تا ماشین

 آمدند رد شوند با شیطنت پرسید: حاال آیه کیه؟می
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ی پشتی ب برگشته بود و از شیشهآمین که کامل به عق

کرد ناگهان به سمتش برگشت: ها نگاه میبه ماشین

 چی؟!

تر آذین نگاهش را از آیینه گرفت و لبخندش بزرگ

 ردی آیه! آیه کیه بال؟شد: صدام ک

اش به وجود نیامد: یادت رفت تغییری در صورت جدی

 راهنما بزنی.

اون دو تا،  به خیابان اشاره کرد و ادامه داد: رد شدن

 تونی بری. می

آذین دوباره آیینه را چک کرد ولی راه نیافتاد. خندید و 

 با پررویی گفت: تا نگی نمیرم!

هم یه توله سگیه مثل آمین گردنش را کج کرد: آیه 

 توی خر! راه بیافت حاال! راهنما هم نزدی!
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اهرم راهنما را پایین داد: زخم کردی با این راهنما! 

 هیچکی نمیاد. خلوته به خدا

کرد آمین زیر لب غر زد: همینطور که آذین حرکت می

 سگ تو روح جفتتون که اسماتون انقدر شبیه همه!

 اش تمرکز کرد.آذین ریز خندید و روی رانندگی

با سرعت کم و گوش به فرمان آمین به مسیرش ادامه 

 داد که به رمپ ورودی بزرگراه رسیدند.می

حاال به خوبی رویش مسلط  پایش را روی پدال گاز که

شده بود بیشتر فشار داد که صدای آمین در آمد: خب 

 دیگه کافیه. بزن کنار!

 متعجب پرسید: ئه! چرا؟!

 بزرگراه خودم برونم بهتره.با قاطعیت گفت: تو 
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آذین اعتراض کرد: حواسم هست باور کن! آروم میرم. 

 .اصال من که قبال دو سه بار باهات رفتم تو بزرگراه..

 حرفش را قطع کرد: آذین خودت داری میگی، قبال!

مکث کوتاهی کرد و با صدایی که نگران به نظر 

 سم.تررسید ادامه داد: من دیگه از اسم تصادفم میمی

جو سنگینی بینشان حاکم شد. با دقت کنار زد و 

جایشان را با هم عوض کردند. آمین حرکت کرد و هر 

 دو برای مدتی چیزی نگفتند.
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نگاهی به خواهرش انداخت که دوباره درگیر فکرهایش 

شده بود. سعی کرد سر صحبت را باز کند: رانندگیت 
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مرین نداشتی... ها. با این که خیلی وقت بود تخوبه

اتو همینطور تا هیجده سالگیت ادامه بدی گواهینامه

 گیری.همون اولین آزمون می

 یگه!با افتخار سر تکان داد: ما اینیم د

پوزخند زد: حاال خیلی هم باد تو غبغبت ننداز! اول باید 

 بهت یاد بدم با سر تو ماشینای پارک شده نری!

هم به تو یاد آذین باالفاصله جواب داد: کاش یکی 

داد کانکس شهرداری رو نصف شبی بیست متر می

 جا نکنی!جابه

آمین شانه باال انداخت و با بیخیالی گفت: کاش یکی 

داد اشتباهات ملت تو مستی رو تو تو یاد میهم به 

 سرشون نکوبی!

ی او کوبید: کاش یکی هم به تو یاد با حرص به شانه

 داد تو مستی رانندگی نکنی!می
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ای سکوت آمین نیم نگاهی به او انداخت و بعد از لحظه

 جفتشان شروع به خندیدن کردند.

کوتاه چشم از جاده برداشت و به صورت خواهرش 

رسید. چقدر کرد که کنار او حالش بهتر به نظر می نگاه

دلش برای این آذین پرانرژی و خندان تنگ شده بود. 

که گریبان  با این که هر دو به یک میزان در مصیبتی

گیرشان شده بود سهیم بودند، اما برایش کامال واضح 

گذراند. با تری را میبود که آذین روزهای سخت

رشان، او خودش را تنها های قابل درک پددرگیری

دانست و از این که بیشتر از این حامی دخترک می

کرد. گذاشت احساس شرمندگی میبرای او زمان نمی

هایش باد انداخت و با تیار در لپاخدر همین افکار بی

 پوفی طوالنی بیرون داد.
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توجه آذین جلب شد و رو به او کرد: به چی فکر 

 کنی؟می

کاش به جا اینقدر خر زدن یکم با  لبخند زد: به این که

گذروندی. کلی رفتی و خوش میدوستاتم بیرون می

 شد.حالت بهتر می

ر داد: خب به جلو نگاه کرد و موهایش را با دست کنا

 باید برای کنکور آماده شم.

نوچی کرد و جواب داد: باور کن تو دانشگاه نریدن 

برات. نمیگم اصال درس نخونی، فقط میگم کنارش 

یکم دور دور کن، چهارتا مهمونی برو، بذار یکم شارژ 

 شی!

رسید: همه که مثل تو کلی صدایش ناراحت به نظر می

از این کارا  دوست و رفیق صمیمی ندارن باهاشون

 کنن.
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کنی اینایی که دور و آمین لبخند تلخی زد: واقعا فکر می

بر منن دوست صمیمی حساب میشن؟ اینا تا وقتی 

کنن. تا وقتی باشه یاد من می خوش خوشانشون

خنده خوره و میبراشون یکی باشم که پا به پاشون می

 رقصه.و می

احساس سنگینی نگاه متعجب آذین را روی خودش 

کرد. پایش را بیشتر روی گاز فشار داد: وقتی مامان می

مرد... کدوم یکی از این دوستای صمیمی که میگی رو 

 ؟دیدی بیان یه ابراز وجود بکنن

آذین سرش را پایین انداخت و شروع به جویدن 

 پوست داخل لبش کرد.

نفس عمیقی کشید: بگذریم... منظورم اینه که نیازی 

ی صمیمیت باشن. فقط الزمه چهار نیست حتما دوستا

نفر باشن که بتونی باهاشون خوش بگذرونی. همین. 
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تو که مثل من مشکل سربازی نداری بخوای همون 

. چیزی که زیاد داری وقته. یکم به سال اول قبول شی

خودت برس. ته تهش اینه که یه سال پشت کنکور 

 بمونی. مگه چی میشه؟

کردن آمین از این را بهترین فرصت برای مطلع 

تصمیمش دانست. همینطور که سرش پایین بود آرام 

خوام هر چی زودتر از جواب داد: آخه... من می

 امون برم.خونه
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یش باال رفت. نگاهی به او انداخت و دوباره به ابروها

 جاده چشم دوخت: بری؟ یعنی چی بری؟!
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ی ترسید. شروع به کندن گوشهاز واکنش آمین می

خن شصتش کرد و در ذهنش مشغول چیدن نا

 هایش شد.حرف

 تاب پرسید: بخاطر صبا میگی آذین؟!بی

کردم کم و منتظر شنیدن جوابش نماند: من فکر می

 اهاش کنار اومدی.بیش ب

 آذین زیر لب گفت: نه...

توجه به حرف او با لحنی نامطمئن انگار که داشت بی

ام دختره کاریکرد ادامه داد: آخه بلند بلند فکر می

 نداره به کارت... نکنه بحثی چیزی بینتون پیش اومده؟

تر از قبل گفت: نه آمین! من دیگه اصال این بار بلند

 کاری به صبا ندارم!

رسید هم رد شد. تنها دلیل منطقی که به ذهنش می

 گنگ پرسید: پس چی؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شد از کنار ناخن شصتش پوستی که داشت موفق می

البته تو تصمیمم که تاثیر داره ولی جدا کند را کشید: 

 تنها دلیلش نیست...

ناگهان پوستش در امتداد ناخنش کنده شد. 

ار هایش را روی هم فشهایش را بست و دندانچشم

هایش را از هم جدا کرد و سعی کرد به داد. دست

سوزش انگشتش توجهی نکند. از پنجره به بیرون 

کنم اگه برم... خیره شد و به حرفش ادامه داد: فکر می

 شاید حالم بهتر بشه. مثل یه شروع دوباره...

ترسید از نظر آمین احمقانه باشد به فکر خودش که می

 پوزخند زد: مثل تو فیلما!

اش های تمرین نشدهآمین با سکوتش اجازه داد حرف

را تکمیل کند: من خیلی سعی کردم دوباره مثل قبل 

ابا به زندگیم ادامه بشم آمین. خیلی خواستم مثل تو و ب
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بدم و خودمو درگیر روزمرگیام کنم... ولی نشد... 

 نتونستم.

صدایش شروع به شکستن کرد: از وقتی مامان 

 رفت...من...

را صاف کرد و ساکت شد تا به خودش مسلط گلویش 

شود. آمین از روی غریزه دست راستش را از روی 

 فرمان برداشت و دست چپ او را گرفت.

باال کشید با صدای لرزان ادامه داد: من از  اش رابینی

تر شدم. من اینجا هیچکی و هیچی کساتون بیهمه

رو ندارم که خیالم بهش راحت باشه و بخاطرش 

 گار شم.موند

خواست به حرف آذین اعتراض کند و بگوید دلش می

دانست آنقدری ، ولی خودش هم می«من که هستم!»

سش به او نبوده. که باید و شاید در این مدت حوا
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سرش را تکان داد: خب اینایی که گفتی با رفتنت حل 

 میشن؟

ی کوچک خونی که کنار شَست راستش را به لکه

د: با موندن که نشده. حداقل صورتی کرده بود نگاه کر

کنم. یه راهی که به اینطوری یه راه جدید رو تست می

 تر میاد.نظرم روشن

اهرم راهنما را باال داد:  تابلوی خروجی بزرگراه را دید و

خونن یه دانشگاه ات چیه؟ همه درس میخب برنامه

خوای این خوب تو یه شهر بزرگ قبول شن، تو می

یه شهرستانی جایی زندگی همه درس بخونی بری 

 کنی؟

سرعتش را کم کرد و وارد خیابان اصلی شد: منظورتو 

فهمم آذین. حرفت تا حدودی با عقلم جور در میاد می

است. لی فکر تنها زندگی کردنتم برام نگران کنندهو
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اونم تو یه شهر غریبه که هیچکیو نشناسی و هیچ جا 

 رو بلد نباشی.

گیرم. باالخره که باید آذین معترض شد: خب یاد می

 رو پای خودم بایستم.
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دست چپ آذین که هنوز در دستش را بود کمی فشار 

همینجا یه دانشگاه خوب قبول شو، داد: به نظرم تو 

اتو جدا کنی. کنم خونهبعدش خودم با بابا صحبت می

مستقل شدن خوبه ولی قدم خیلی بزرگیه. آدم باید 

 رداره وگرنه چی میشه؟قدماشو به اندازه ب
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ای ایستاد و رو به پشت چراغ قرمز شصت ثانیه

ی حرفش بود. لبخند خواهرش کرد که منتظر ادامه

 ویلش داد و گفت: خشتکش پاره میشه!گرمی تح

گردنش را کج کرد: اتفاقا من دارم به اندازه قدم 

دارم. وگرنه اول تو فکرم بود کال از ایران برم. برمی

که هیچیش مثل اینجا نباشه تا انقدر منو برم یه جایی 

 یاد چیزایی که از دست دادم نندازه.

این که رفت: البته لحنش رو به کالفگی و عصبانیت می

از فکر خارج بیرون اومدمم فقط بخاطر اینه که 

دونم بابا هیچ جوره اجازه نمیده. نه این که از می

 دونم چرا انقدر منوسختی و تنهاییش بترسم. نمی

 گیری!دست کم می

آمین یک تای ابرویش را باال داد و دوباره به خیابان 

نگاه کرد. حتی فکر شهر غریب رفتن خواهر کوچکش 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

شد، چه برسد به مهاجرت به اش میباعث دلشورههم 

یک کشور دیگر. آذین به نظرش هنوز آنقدر بزرگ 

گفت بر بیاید. دو نشده بود که از پس چیزهایی که می

ای از چراغ قرمز مانده بود که دوباره به راه هسه ثانی

 افتاد. 

تر از قبل پوف بلندی کشید تا کمی آرام شود. شمرده

ت: بعدم تو میگی همینجا بمونم ولی جدا رو به آمین گف

کنی بابا حاضر میشه من زندگی کنم، واقعا فکر می

ی خودمو داشته باشم؟! آمین منو با خودت خونه

ی که بابا به تو میده رو یک دهمشم مقایسه نکن. آزاد

خواستم برم نذاشت! به من نمیده! من تا یه شیراز می

له دعوتم کرده بود! اونم قرار نبود جای غریبه برم، خا

من به همه چی حسابی فکر کردم آمین. این بهترین 

دردسر ام یه بلیط مجانی و بیراهمه. دانشگاه واسه

 ت کنه.حساب میشه. بابا هم بعیده مخالف
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وارد خیابان فرعی شد و چشمش به قبرستان افتاد. 

دستش را رها کرد و الی موهای خودش کشید. با این 

افتاد. به او توپید: اشت یاد آیه میهای خواهرش دحرف

فهمی فکر آذین تو هنوز فرق نگرانی و گیر دادنو نمی

کنم. تو هنوز هیجده سالتم نشده! شاید خیلی جاها که 

نتونی گلیمتو از آب بیرون بکشی. وگرنه نه  نیاز باشه

بابا اهل محدود کردنه، نه سگ غیرتی و خشک مذهبیه 

ی این چیزا رو بهت جازهکه بخواد سر این که دختری ا

نده. اصال چرا راه دور بریم؟ بابا که هیچی. حتی خود 

منم اآلن دو به شکم که ساپورتت کنم یا بگم از خر 

 شیطون بیای پایین!

خیابان ایستاد و به آذین نگاه کرد که سرش را  کنار

گفت. کمربندش را باز پایین انداخته بود و چیزی نمی

ی او گذاشت: هنوز چند هکرد و دستش را روی شان
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ماهی تا کنکورت مونده. وقت داری آذین. بیشتر فکر 

 کن.

آذین همانطور که در خودش جمع شده بود سرش را 

 .ی تایید تکان دادبه نشانه

نفس عمیقی کشید و ادامه داد: ولی اگه در نهایت 

 دیدی اینطوری حالت بهتر میشه... من هواتو دارم.

ین چرخاند. لبخند گرمی سریع سرش را به سمت آم

هایش حلقه زد. روی لبش نشست و اشک در چشم

 کمربندش را باز کرد و برادرش را محکم بغل کرد.
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ز ماشینش پیاده شد. اش را زد و اعینک آفتابی

تابید و نسیم تابستانی هم رحمی میخورشید با بی

خنکی چندانی نداشت. یک نگاه به فضای مقابلش 

توانست د تا حالش دگرگون شود. اینجا نه میکافی بو

را ببیند،  زیبایی درختان سر سبز و زمین گل کاری شده

گاه سکوت حاکم را هایی که گاه و بینه آواز گنجشگ

آمد. این مکان غم زدند به دلش خوش میر هم میب

ها و هم برای زده تنها یادآور تنهایی بود. هم برای مرده

از دست دادن عزیزانشان طعم  هایی که بعدزنده

آمد چشیدند. هر بار که به اینجا میزندگی را دیگر نمی

شد و هم آشوب. آرامشی که هر بار دلش هم آرام می

کرد و آشوبی که هر بار دید دوباره میاز او دعوت به باز

شد بخواهد هر چه زودتر از آنجا برود. آذین باعث می

را برداشت. آمین از ماشین پیاده شد و دسته گلش 
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ی قفل ریموتش را زد و دست او را گرفت تا وارد دکمه

 شوند. راهروهای سنگ فرش شده

گذشتند آذین نگاهی به همینطور که از بین قبرها می

 اس مثال!طراف انداخت: چه خلوته امروز، پنجشنبها

سرش پایین بود و پوست گردنش از تابش مستقیم 

شد. دست آزادش را روی آن میآفتاب سوزن سوزن 

کشید و جواب داد: این ساعت تو این سگ گرما 

 طبیعیه.

بسنده کرد. بعد از چند قدم « هوم»آذین به گفتن یک 

راستی آیه همون ناگهان چیزی یادش آمد و گفت: 

دختره نیست اون شب اومدم تو اتاقت تو لپتاپت ویدیو 

 کال داشتین؟

ولیت گل کرد! آره آمین نوچی کرد: بازم که تو فض

 همونه.
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های مشغول حساب کتاب سر انگشتی شد. با چشم

گشاد و خنده به او نگاه کرد: چی میگی؟! یعنی این 

 دار نشده؟همه وقت باهاشی؟! بیچاره هنوز از بقیه خبر

هایش کرد شانههمینطور که به جلوی پاهایش نگاه می

 .ای در کار نیست. همین یکیهرا باال انداخت: بقیه

آذین متعجب خواست بیشتر کنجکاوی کند که با دیدن 

رویش خنده روی صورتش ماسید. ی روبهصحنه

ایستاد و دست آمین را کشید: این اینجا چیکار 

 کنه؟!می

 : کی؟-

که باال آورد نیم رخ زنی را دید که کمی جلوتر  سرش را

ها کنار قبر نسیم نشسته بود و حواسش به آن دو از آن

اس. اونم م گفت: به قول خودت پنجشنبهنبود. آرا
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بخونه البد. آدم باش آذین، باز قشقرق  اومده یه فاتحه

 به پا نکن!

 دوباره حرکت کرد و آذین هم پشت سرش به راه افتاد.

 م.: سال-

غرق افکارش بود و با صدای مردی که از کنارش آمد 

در جایش پرید. سریع سرش به طرف او چرخید و با 

آمین و در کنارش آذین لبخند زد. ناخودآگاه دیدن 

 دستش را روی قلبش گذاشت: سالم.

خواستم اش گرفت: ولی این دفعه واقعا نمیآمین خنده

 بترسونمت!

ن روی تاب او را ترسانده صبا یاد شب قبل افتاد که آمی

 بود. لبخندش گشادتر شد: تو که راست میگی!
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جواب سالمش را رو به آذین کرد که خیره به قبر هنوز 

هم نداده بود. سعی کرد لبخندش محو نشود: خوبی 

 آذین جان؟

دست آذین که در دستش بود را کمی فشار داد. او هم 

 باالخره آرام جواب داد: ممنون.

از این از خواهرش انتظار نداشت اما از هرچند بیشتر 

هوا صبا خجالت کشید. دست آذین را رها کرد و بی

رسید را بلند گفت: ذهنش میاولین چیزی که به 

گفتم با هم دونستم تو هم اینجا میای وگرنه مینمی

 اومدیم.می

ی تشکر سر تکان داد و نگاهش را به صبا به نشانه

نطوری خیلی راهتون های روی سنگ دوخت: اونوشته

شدین منو اون سر شهرم ببرین شد. مجبور میدور می

 یه سر به مازیار بزنم.
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نگاه آذین به قبری افتاد که خیس و براق بود. خم شد 

و روی سنگ سرد را دست کشید. بطری خالی گالب 

های مشکی و پاشنه دار صبا افتاده بود. به کنار کفش

زد ام این مدتی که به اینجا سر مییاد آورد که در تم

توانست تصادفی همیشه این قبر تمیز بود؛ و این نمی

 باشد. 

ی مادرش بر روی سنگ به نام حک شدههمانطور که 

 خیره بود پرسید: تو... زیاد اینجا میای؟

صبا به آمین نگاه کرد. وقتی که دید او در حال روشن 

 کردن سیگارش است و ابروهایش در هم گره

اند فهمید که مخاطب آذین خودش است. خورده
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سرش را به سمت او چرخاند. آفتاب بر فرق آذین 

تر از همیشه به اش براقی مشکیتابید و موهامی

آمدند. مسیر نگاه او را گرفت و به تاریخ مرگ چشم می

دار کرد. نسیم زل زد. اشک مانند شبنم پلکش را نم

ای کنم حداقل هفتهلبخند محزونی زد و گفت: سعی می

یه بار بیام. تقریبا روتینم شده. معموال اول به مازیار 

 زنم بعدم میام اینجا.سر می

ها می مکث کرد و با صدایی که به زور به گوش بچهک

 کنه...رسید گفت: خیلی آرومم میمی

های دیشب صبا افتاد. انگار این دختر آمین یاد حرف

کس بود که بیگفت واقعا همانقدر که خودش می

 نشست.ها مینشینی مردهاینقدر به هم
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آذین بدون نگاه کردن به صبا سری تکان داد و دستش 

روی سنگ نم دار کشید. آنقدر این حرکت را ادامه را 

 کند.داد که به نظر صبا رسید دارد مادرش را نوازش می

داد خم آمین همانطور که دود سیگارش را بیرون می

انگشت به سنگ ضربه زد. لعنتی دیدن شد و دو بار با 

مادرش هیچ وقت از پشت این سنگ برایش عادی 

اش را نصفه شد فاتحهشد. بغض ناخوانده باعث نمی

 رها کند و چند قدمی از قبر فاصله بگیرد.

ی شالش که روی آذین فس فس کنان با گوشه

 هایش را گرفت.گردنش افتاده بود نم زیر چشم

دو دلش مچاله شد. حق داشتند  صبا با دیدن حال آن

ها. پشت و پناه و غم خوارشان را از دست داده طفلکی

عاطفه و خودخواه در او بیبودند. همه که مانند ما
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ها هایش بود و برای آننبودند. نسیم عاشق بچه

 عاشقانه مادرانه خرج کرده بود. 

موبایل آمین زنگ خورد. پسرک تالش کرد که روی 

گد نکند. تلفنش را که جواب داد صبا قبرهای کناری ل

دوباره به آذین نگاه کرد که شالش را جلوی صورتش 

لرزیدند. چقدر دردناک بود یش میهاگرفته بود و شانه

ایستادند در برابر از دست دادن وقتی باید ناتوان می

اشان و هیچ کاری از ارزشمندترین کس زندگی

دن و بوییدن آمد برای دوباره لمس کردستشان بر نمی

 و دیدنش!

اش را در جیب آمین جلو آمد و همانطور که گوشی

 آذین؟ کرد گفت: من دارم میرم.جینش فرو می

های خیس متعجب به او نگاه کرد: بریم؟ آذین با چشم

 چقدر زود!
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اشان آنقدر طول کشیده بود که تمرین رانندگی

حواسش از قرارش با دوستانش پرت شده بود. 

گردنش کشید: باید جایی برم. دیرم  دستش را روی

 رسم ببرمت تا خونه. تو با صبا برو.شده آذین. نمی

نند التماس پیدا کرد. آمین این نگاه خواهرش حسی ما

پا و آن پا شد و کام آخر را از سیگارش گرفت و پوکه 

را در دستش نگه داشت تا جایی سطل زباله پیدا کند. 

ین همه بافرهنگ دید و به امادرش حتما او را می

 کرد!شدنش افتخار می

آمین با تردید به صبا نگاه کرد تا او به دادش برسد و 

 رسونمش خونه.: تو برو آمین. من میپادرمیانی کند

 

 317_پست#

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

رفت به زمین خیره مانده آذین همینطور که برادرش می

داد که باعث شده بود بود و در دلش به او فحش می

اش روی بماند. چمباتمه زده بود و چانهحاال با صبا تنها 

ی چشمش به یکی از زانوهایش قرار داشت. از گوشه

انداخت که صاف نشسته بود و انگار داشت صبا نگاهی 

خواند. در مقابل این زن خوش در موبایلش قرآن می

پوش و با وقار احساس ناخوشایندی داشت. احساسی 

های پیچیدگیمثل کوچک بودن. صبا برای او تا قبل از 

اشان یک تصویر دست نیافتنی بود. قالبی اخیر زندگی

ش را در آن از رفتار و پوشش که دوست داشت خود

شد از بودن او در کنار ببیند. شاید هم همین باعث می

پدرش انقدر وحشت زده شود. خودش را در مقابل او 

دید که مطمئن بود تمام توجه و عشق آنقدر کوچک می

یب خودش خواهد کرد. با خستگی فرزین را نس

ی قبر پشت سرش پاهایش از فکر در آمد. گوشه
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کرد. دوباره نیم نگاهی به نشست و زانوهایش را بغل 

اش قرار داشت. او انداخت که هنوز در حالت قبلی

احساس مزخرف اضافی بودنش را با این جمله بیان 

 گیرم.خوای برو. من اسنپ میکرد: تو هر موقع می

چشمش را نازک کرد و لبخند کم رنگی زد: یعنی صبا 

 انقدر برات غیر قابل تحملم که اسنپو به برگشتن با من

 ترجیح میدی؟

از کالفگی پوفی کشید و سرش را در خالف جهت او 

 برگرداند: من مشکلی با تو ندارم.

صبا با همان آرامش قبلی گفت: رفتارت که جور 

 ای نشون میده!دیگه

 ر هم رفت: چه جوری؟ابروهای آذین د

تر شد: همین کارات. همین که هر جا من لحنش جدی

که دوست نداری هم باشم ترجیح میدی نباشی. همین 
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صحبت بشیم. همین که همیشه با یه نفرت خاصی 

 کنی...نگاهم می

ای مکث کرد و ادامه داد: من نامادری سیندرال لحظه

 نیستم آذین. نیومدم که جای مامانتو بگیرم.

اش که از ی مشکیهای الک زدهذین به نوک ناخنآ

 جلوی کفش تابستانه بیرون زده بود خیره شد.

دونی وقتی فرزین اومد قش را بیرون داد: مینفس عمی

گذشت؟ تمام فکرم خواستگاریم چی تو ذهن من می

این بود که این یه خیانته. خیلیا سعی کردن بهم 

نیستن، ولی من  بفهمونن که مازیار و نسیم دیگه اینجا

تونستم از شر این حس خالص شم. من مادرت نمی

تم نتونم نیستم. من خواهرت نیستم. شاید هیچ وق

دوستت باشم. ولی مطمئن باش دشمنتم نیستم. من 

خودم یه دختر دارم آذین. سعی ندارم برات مادری 
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کنم که همونطوری کنم. فقط دارم تمام تالشمو می

دادم شرایط برعکس ترجیح میباهات رفتار کنم که تو 

خواد بخاطر با دختر خودم رفتار بشه. واقعا دلم نمی

 عذاب باشی.حضور من انقدر در 

در چشمان صبا نگاه کرد و بالفاصله جواب داد: ولی 

هستم! چون بابام عاشقته؛ چون هیچ وقت اونطوری که 

 کنه به مامانم نگاه نکرد!به تو نگاه می

 برد. صبا از حرف آذین بهتش

کرد که هنوز داشت چیزی که شنیده بود را پردازش می

بود ادامه دخترک همانطور که نگاهش در نگاه او قفل 

خواست خورد. دلش میداد: مامانم همیشه حسرتتو می

جایگاه تو رو داشته باشه. تو از دور شبیه یه پکیج 

 کاملی. همه چی تموم. کار، تحصیالت، چهره، استایل...
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صبا خیره شد و گفت: اونقدر همیشه از بیشتر به 

حسرتاش نسبت به تو پیش من گفت که منم شدم 

 ی خودش.لنگه

ام... تو از جایش بلند شد: من از دستت عصبانی آذین

همه چی داشتی و با این وجود، تنها چیزی که برام 

 مونده بودو هم ازم گرفتی...

 پشتش را به او کرد و قدم برداشت: بابام.

ش برد. با گیجی به جای خالی او نگاه کرد. صبا مات

فکرهایی که این دختر در موردش داشت برایش 

های دیشب آمین را به خاطر باورکردنی نبود. حرف

توانست این ویترین مسخره که اینقدر آورد. کاش می

درون و بیرونش را متفاوت کرده بود را بشکاند. دوباره 

ا او داشت زیاد اش بنگاهش به آذین افتاد که فاصله
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شد. دستش را به زانویش گرفت و به سختی از می

 جایش بلند شد.

های نامتوازن از بین طور که در فکر بود با قدمصبا همان

قبرها عبور کرد و خودش را به او رساند. به محض 

 خارج شدن از آرامگاه آذین مسیرش را کج کرد.

د: های او با عتاب صدایش کرشقی صبا کفری از کله

 آذین؟! ماشین اینوره.

اش کشید و به های انتهاییآذین زبانش را روی دندان

ی اسنپش را ورش را زیر پا گذاشت. صفحهسختی غر

 بست و به سمت او برگشت.
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ها هم به نسبت خورشید داغ و سوزان بود و خیابان

اش را یادش رفته بود قبل از خلوت بودند. عینک آفتابی

هایش داشتند از نور زیاد ن بردارد و چشمپیاده شد

 شدند. دستش را روی سرش کشید و نفسشاذیت می

را بیرون داد. فضایی که تا چند لحظه قبل در آن حضور 

هایش حس داشتند به قدری ناخوشایند بود که ریه

کردند. ریموت ماشینش را زد تا مسافرش سنگینی می

ش را برگرداند و سوار شود. کنار در راننده ایستاد. سر

به در محضر خیره شد. چند لحظه بعد پدر مهرانه 

ی احترام برای غم آلود به نشانهبیرون آمد. با نگاهی 

فرزین سری تکان داد و سوار ماشینش شد. فرزین از 

ی کنارش نگاهی به برادرش انداخت که نشسته شیشه

بود و حاال صورتش را با دستانش گرفته بود. به نظر 

د هنوز نتوانسته بود نهایی شدن طالقش را باور رسیمی

سرش را با  کند. دلش برای او سوخت و با این افکار
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ی مهرانه هم پیدا تاسف تکان داد. باالخره سر و کله

شد. دوباره با دل نگرانی به فرخ نیم نگاهی انداخت که 

در دنیای خودش بود. از ماشینش فاصله گرفت و به 

ده بود اشاره کرد تا بایستد. مهرانه که متوجه او ش

مهرانه با شرمندگی سرش را پایین انداخت و در 

اد تا فرزین به او برسد. فرزین بدون هیچ جایش ایست

هایش را باز کرد و او را در آغوشش حرفی دست

 گرفت.

مهرانه منفعل در بغلش ماند و بعد از چند لحظه 

 هایش شروع به لرزیدن کردند. صدای خفه شدهشانه

 ی فرزین پیچید: مراقب فرخ باش.و لرزانش در سینه

نگینی دلش کم فرزین نفس عمیقی کشید که هیچ از س

نکرد. آرام گفت: تو فقط به فکر خودت باش. من 

 حواسم به فرخ هست.
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کرد. کمی صدا گریه میزد و تنها بیمهرانه حرفی نمی

بعد فرزین او را از آغوشش جدا کرد و دو طرف 

گرفت. مهرانه سرش را باال آورد و با بازویش را 

های خیس و قرمزش به او خیره شد. انگار زور چشم

این زن دیگر تمام شده بود. در طول این دوران همواره 

خودش را قوی نشان داده بود و از سنگینی دلش دم 

نزده بود ولی حاال که آخرین امضاهایشان را پای آن 

یگر نه از انرژی توانست. دکاغذ زده بودند دیگر نمی

اش خبری بود و نه از لبخندهایی که هیچ همیشگی

شدند. فرزین آب دهانش را وقت از صورتش پاک نمی

قورت داد. دوست داشت او را بیشتر دلداری بدهد ولی 

دلش پیش فرخ بود که در ماشین او نشسته بود و 

 دانست.حالش را فقط خدا می
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هر چیزی  سعی کرد به خودش مسلط بماند: هر وقت

نیاز داشتی بهم بگو... شاید از برادرم جدا شده باشی 

 ی منی.و خونواده ولی... تو تا ابد دوست

ی مهرانه شدیدتر شد و توان حرف زدن را از او گریه

گرفت. در همین لحظه پدرش هم که منتظرش بود از 

ماشین پیاده شد و با دیدن حال او به سمتش آمد. 

ها کرد و یک قدم به عقب فرزین بازوهای او را ر

 برداشت.

هایش گریهالی مهرانه با صدایی که به سختی از البه

قابل تشخیص بود دوباره تکرار کرد: مراقب فرخم 

 باش...

ی تایید تکان داد. همینطور فرزین سرش را به نشانه

کشید و او را به طرف که پدر مهرانه دستش را می
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ین خودش برد، برگشت و به سمت ماشماشین می

 رفت.
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فرو  اش را در میان موهایشفرخ به او نگاه کرد و پنجه

کسی. با برد. کالفه بود. غمگین، عصبی و پر از حس بی

 گفت؟درماندگی پرسید: چی می

ی عینکش نیم نگاهی به اخم کرده بود. از پشت شیشه

 او انداخت: چی بگه؟

ون خیره فرخ آرنجش را به شیشه تکیه داد و به بیر

ی سیگارش یک نخ بیرون کشید و شد. فرزین از جعبه

ت. فرخ دستش را به سمت او هایش گذاشالی لب

 دراز کرد: به منم بده. 
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ای به او نگاه کرد و بعد جعبه و فرزین با تعجب لحظه

 فندک را به او داد.

فرخ سیگاری آتش زد و ناشیانه شروع به دود کردن 

 ی؟کرد: چی بهت گفت بغلش کرد

ترجیح داد با بازگو کردن حرف مهرانه دل برادرش را 

جواب گذاشت و بحث را عوض خون نکند. او را بی

ی برمت خونهکرد: با این حالت تنها نباشی بهتره. می

 مامان.

فرخ بالفاصله اعتراض کرد: برم اونجا که کیفشو بیشتر 

 کوک کنم؟

صدای فرزین باال رفت: برای چی با طنابش رفتی تو 

 خوای شادیشو ببینی؟چاه که حاال نمی
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م روی پای اش را بیرون داد و پشت هدود در سینه

چپش کوبید: خریت کردم... حالم بده فرزین... حالم 

 بده... دستی دستی زنمو دادم رفت...

سکوت بینشان طوالنی شد و هر دو روی تمام کردن 

سیگارهایشان تمرکز کردند. بعد از مدتی فرخ به مسیر 

نایی که در آن بودند دقت کرد و کالفه گفت: فرزین آش

 یام!ی مامان نممیگم من خونه

فرزین سری تکان داد و آرام گفت: یه بار گفتی 

فهمیدم. مامان ناهار گذاشته بود برامون کارا تموم شد 

بریم پیششون. اآلن که از وقت ناهار گذشته، برم 

 غذاتو بگیرم حداقل گشنه نمونی.

کوفت بخورم من. مگه اآلن غذا از  فرخ عصبی شد:

 گلوم پایین میره؟!
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ن نمیره. شب که میره. فردا که فرزین پوفی کشید: اآل

خوای گرسنه بمونی؟ میره. باالخره که چی؟ تا کی می

کردم قرار نیست دیگه زندگی منم بعد نسیم فکر می

 کنم...

گذره. نتنها ای سکوت کرد و ادامه داد: ولی... میلحظه

 ی کردم، عاشقم شدم. دوباره ازدواجم کردم.زندگ

چند ماه بعد فوت نسیم  فرخ پوزخند زد: البد اونی که تا

 شبیه طالبان شده بود و تارک دنیا بود هم من بودم!

فرزین باالفاصله جواب داد: احمق من زدم دو تا 

هامو یتیم کردم. صبا رو خونواده رو داغدار کردم. بچه

پدر کردم. من خودمو مسبب اینا اشو بیبیوه کردم. بچه

 فهمی عذاب وجدان یعنی چی؟دونستم. میمی

 رخ با شرمندگی سرش را پایین انداخت.ف
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فرزین چند نفس عمیق کشید: ببین! نمیگم برای این 

قضیه ناراحتی نکنی. نمیگم برای این آزادی که اآلن 

داری با دمت گردو بشکنی. طالق گرفتن قطعا ناراحتی 

 خصوص از کسی مثل مهرانه که...داره؛ به 

یط فعلی داد در شرای حرفش را خورد. ترجیح میادامه

های زنی که از امروز دیگر در برادرش از خوبی

اش نبود صحبت نکند: منظورم اینه که ناراحتیتو زندگی

اتو بخور. حتی اگه دلت خواست یه مدت بکن. غصه

داشته  ی ذهنتمثل من تارک دنیا شو. ولی اینو گوشه

خودی خودتو ات در هر حال روشنه. بیباش که آینده

 ن داستانا نکن.غرق افسردگی و ای

فرخ درمانده گفت: چه روشنی آخه؟ نفست از جای 

 گرم بلند میشه فرزین؟ دلمو به چی خوش کنم؟
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نیم نگاهی به برادرش انداخت: مگه دلت بچه 

ه خواست؟ مهرانه که از روز اول آب پاکی رو ریختنمی

 بود رو دستت. ولی اآلن شدنیه برات.
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ی آن خیره به دوربین لک گرفتهآیفون تصویری را زد و 

 شد. در بعد از چند ثانیه باز شد و داخل رفت.

مادرش با آرامش به استقبالشان آمد. در چهارچوب در 

قرار گرفت و وقتی برادرش را با او ندید ابروهایش 

 فرخ کو؟ کمی به هم نزدیک شدند:

آورد شانه باال هایش را در میهمینطور که کفش

 نه.انداخت: تو ماشی
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 کنار رفت تا فرزین وارد شود: چرا نمیاد داخل؟

خواد از کنار ساجده رد شد و در صورتش نگاه کرد: می

 اش.تنها باشه. اومدم غذاشو بگیرم ببرمش خونه

ت. یک تای ابرویش را باال داد و به سمت آشپزخانه رف

فرزین هم به دنبالش راه افتاد. چند ظرف درپوش دار 

های روی اجاق و به سمت قابلمهاز کابینت برداشت 

 رفت: تموم شد؟

با این که سعی داشت جدی باشد ولی فرزین 

اش تشخیص دهد. توانست ردی از لبخند در چهرهمی

لبخندی که توام با حس غرور و پیروزی بود. حرصش 

را به هم فشار داد: تموم شد؟!  هایشگرفت و دندان

و به هم اگه منظورت اینه که موفق شدی زندگی پسرت

بریزی و داغونش کنی؟ آره مادر جان. مبارک شما 

 باشه و گلنوش.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ظرف برنج را قبل از این که کارش با آن تمام شود رها 

کرد و به سمت پسرش برگشت. طلبکارانه و عصبانی 

 زنی؟یه میاجواب داد: این چه حرف مسخره

فرزین پوزخند زد: مگه هدفتون همین نبود؟ نکنه من 

دم؟ شماها از روز اولی که فرخ اسم بد متوجه ش

مهرانه رو تو این خونه آورد باهاش مشکل داشتین و 

سعی کردین چوب ال چرخ زندگیشون کنین. غیر از 

 اینه؟

دوباره همان لبخند موزیانه به صورت ساجده راه باز 

 خواستم.امو میخیر بچه کرد: من فقط

ها! ی تایید تکان داد: آبا تمسخر سرش را به نشانه

خوای یه لحظه تشریف ببر بیرون پیش ماشین، می

 اتو به چه حالی انداخته!خواستی بچهببین خیری که می
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گذره. اآلن داغه. تو که مادرش بالفاصله جواب داد: می

 خودت بهتر باید بدونی...

 و دوباره مشغول پر کردن ظرف ای مکث کردلحظه

اون دختره برنج شد. همزمان صحبت کرد: فرخ از سر 

هم زیادی بود. دو روز دیگه که از سرش بیافته خودش 

کنه. مهرانه از بیخ و بن مشکل میاد ازم تشکرم می

 داشت.

حرارت بدنش باال رفته بود و پوست سرش شروع به 

ه به لحظه سوزن سوزن زدن کرد. حرف زدن با او لحظ

کرد. دستش را روی پوست کچلش ترش میعصبی

کشید؟ بود: چرا؟ چون سیگار می کشید که نم گرفته

کنم. چطور خورد؟ منم این کارا رو میچون مشروب می

 من مشکلی ندارم؟
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ساجده نفسش را با کالفگی بیرون داد: با من انقدر 

دونی. این دختره بحث نکن فرزین. خودت منظورمو می

زندگی نبود. آدم باید تو زندگی یکم منعطف باشه. زن 

اشه. دیدیش که. حتی حاضر یکم سر سازش داشته ب

 نشد بخاطر داداشت یه بچه بیاره!

های فرزین درشت شد. عینکش را از روی چشم

صورتش برداشت و دستش را روی صورتش کشید: 

مامان! مهرانه سر سازش نداشت؟ شما که خدا رو 

ات یاری سنی هم نداری بگیم حافظه شکر هنوز اونقدر

 کنه.نمی
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را روی چشمش گذاشت: نکنه اون  دوباره عینکش

روزایی که فرخ ورشکسته شده بودو یادت رفته؟ یادت 

رفت قبل این که راضی شه بیاد پیش من کار کنه 

چطور بیزینس خودش رفت تو گل؟ چطور طلبکاراش 

اومدن دنبال یی من و شما هم محتی تا در خونه

 پوالشون؟

 درپوش ظرف برنج را گذاشت و مشغول ریختن قرمه

سبزی در ظرف دیگر شد. حتی فکر به آن روزها هم 

ی لجباز برایش عذاب آور بود. زیر لب غر زد: پسره

 کرد.کمک ما رو هم قبول نمی

فرزین سریع گفت: خب پس خدا رو شکر یادته. اون 

فروشه مهرانه منعطف اشو مجبور شد بموقع که خونه

نبود؟ دختره یک کلمه اعتراض نکرد که هیچ، هر چی 

دونی طال مال داشت فروخت داد کمک شوهرش. می
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خوندن بهتره از پدر مادرش چقدر زیر گوشش می

مردی که حتی نتونسته بود یه مغازه رو سر پا نگه داره 

طالق بگیره؟ یا بعدش که فرخ افسردگی گرفته بود و 

خورد. همون موقع که یست تا قرص میروزی ده ب

اش دم یه و همهزد زیر گرکردی میبهش یه سالم می

زد. کدوم زنی با شرایط مهرانه حاضر از مردن می

شد تو اون وضعیت زندگی کنه؟ تو اون وضعیت می

انقدر بگه و بخنده و انرژیشو حفظ کنه که بتونه دوباره 

 فرخو سر حال بیاره.

که سکوت کرده بود و معلوم بود به مادرش دقت کرد 

کرد. میبه خاطرات آن روزهای سخت و تاریک فکر 

نفس عمیقی کشید: فرخ شاید از مهرانه بچه نداشته 

باشه ولی سالمتیشو مدیون اون دختره. حاال شما هم 

که به هر شکلی بود پای مهرانه رو از زندگیش چیدین، 

 حداقل پشتش اینطوری صحبت نکنین!
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ها را در یک پالستیک گذاشت و با اخم به ساجده ظرف

فعال تو حواست  سمتش گرفت: پیش من اگه نمیاد

بهش باشه. بهش سر بزن. فردا نزدیک ظهرم بیا 

 کنم بدم ببری.براش ناهار و شام درست می

فرزین پالستیک را از او گرفت و سرش را تکان داد. 

گفت و از آشپزخانه خارج شد. « خداحافظ»زیر لب یک 

رفت پدرش کلید انداخت و وقتی به سمت در حیاط می

یک میوه در دستش بود و داخل آمد. چند پالست

 رسید.اش ناراحت به نظر میچهره

فرزین سعی کرد پرانرژی به نظر برسد: به به! شهاب 

 خان. چطوری بابا؟

برای جواب سالمش تنها سری تکان داد و به بیرون 

رار محضرشونه... کاش دونستم امروز قاشاره کرد: نمی

 اومدم...گفتی منم میمی
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تر: مهرانه دختر من غمش واضحتر شد و صدایش آرام

 بود... امروز یه جواهرو از دست دادیم.

فرزین سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت: کاش 

 فهمیدن.زنای این خونه هم اینو می

بینشان سکوت شد و بعد از چند لحظه فرزین گفت: با 

 اری نداری بابا؟من ک

پدرش نفس عمیقی کشید و سفارش کرد: بابا هوای 

 شتو داشته باش. تو این شرایط تنهاش نذار.دادا

ی حرفش انگار فکری بود که در ذهنش بقیه

فهمم آخه این بچه که اینطوری گذشت: من نمیمی

اآلن به هم ریخته چه کرمی بود از اول افتاد به جونش؟ 

 الق بده؟چطوری حاضر شد زنشو ط

ترجیح داد سکوت کند تا پشت سر مادرش بدگویی 

این اخالق مادرش همیشه برایش زننده نکرده باشد. 
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خواست به خودش هم سرایت کند. از بود و دلش نمی

 پدرش خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد.
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مسیرش با فرخ بیشتر به سکوت گذشت تا سر 

 اشان رسیدند.کوچه

خص بود نگران است گوشزد کرد: باز فرزین که مش

افسردگی داری... ی حواست به خودت باشه. تو سابقه

کنی نیازه برای پیشگیری قرصاتو شروع اگه فکر می

 کن دوباره. با دوز پایین بخور.

اش ترمز زد: اگه حس کردی نیازه هم بگو جلوی خانه

 پیش دکترت وقت بگیرم برات.
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دگی یاد خاطراتش فرخ با شنیدن اسم دکتر و افسر

افتاد. لبخند الجونی زد و با حسرت گفت: مهرانه 

 برد پیشش...یشه منو میهم

دانست فرزین نفس عمیقی کشید و از این که نمی

 چطور باید جوابش را بدهد احساس کالفگی کرد.

بعد از چند لحظه سکوت فرخ تشکر کوتاهی کرد و 

 پیاده شد.

ی سمت شیشه گرفتفرزین که دل نگرانش آرام نمی

او را پایین داد و گفت: فرخ غذاتم به موقع بخور. آدم 

 ریزه.عادی هم تو گرسنگی حالش به هم می

برادرش سر تکان داد و مشغول کلید انداختن شد که 

 صدایش کرد: فرخ؟
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به سمتش برگشت و منتظر نگاهش کرد. پاکت 

سیگارش را برداشت و دستش را به سمت او دراز کرد: 

 م شاید کمکت کنه...بیا! این

همه  ی آرامی کرد و سیگار را گرفت: اینفرخ تک خنده

ی سیگاری منو سیگاری نکرد. سال زندگی با مهرانه

 حاال خنده دار میشه اگه با رفتنش سیگاری بشم!

فرزین به خیابان مقابلش نگاه کرد و دستی را خواباند 

ر دای حرکت شد: امیدوارم بیشتر از این خندهو آماده

 نشه و کارت به جاهای باریک نکشه.

 آورد و با تک بوقی دستش را به عالمت خداحافظی باال

 از کنار او عبور کرد.

از ماشینش پیاده شد و وقتی دید عطش هوا کمتر شده 

ی حیاط کمی قدم زد و سیگاری آتش زد. کنار باغچه

دانست به وضعیت فرخ و مهرانه فکر کرد. حتی نمی
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ش خواهد رفت. امیدوار بود هر دوی کارشان چطور پی

دانست نمی ها سر کار حاضر شوند ولی اصالآن

رفتارشان با هم چطور خواهد بود. در همین افکار بود 

که چراغ باالی دروازه شروع به چشمک زدن کرد و 

ی شرایطی که فرخ صبا ماشینش را داخل آورد. مقایسه

وضعیت  با طالق از مهرانه در آن قرار گرفته بود با

خودش پس از مرگ نسیم قیاس اشتباهی بود. هیچ 

خواست حال ها نبود. اگر مین اینوجه اشتراکی بی

کرد. برادرش را درک کند باید به جدایی از صبا فکر می

با این فکر ترسناک کام آخر سیگارش را سنگین 

گرفت و به اذیت شدن گلویش هم توجهی نکرد. به 

از ماشین پیاده شد و از  صبا نگاه کرد که همان لحظه

ابش همان فاصله لبخند گرمی تحویلش داد. در جو

اش را بیرون فرستاد. سری تکان داد و دود حبس شده

ته سیگارش را روی زمین انداخت و پایش را روی آن 
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گذاشت. حتی تصور جدایی و زندگی بدون این زن هم 

توانست از فرخ برایش غیر ممکن بود. واقعا چطور می

اش برگردد؟ در همین ظار داشته باشد به حال عادیانت

مت شاگرد باز شد و آذین از ماشین افکار بود که در س

صبا پیاده شد. ناخواسته ابروهایش باال رفت و جا 

خورد. به یاد نداشت هیچ وقت همسر و دخترش را با 

 هم دیده باشد!
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د آنا صبا در عقب را باز کرد و مشغول باز کردن کمربن

 شد.

آذین به سمت پدرش رفت که حسابی خسته به نظر 

 م. خوبی بابا؟رسید: سالمی
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 فرزین لبخند کم رنگی زد: خوبم دخترم.

 به صبا اشاره کرد: شما دو تا؟ با هم دیگه؟

 ای کرد: راه گم کردین؟تک خنده

 آذین شانه باال انداخت: رفتیم سر خاک مامان.

 گفت. «آهان»ی فرزین جمع شد و خنده

آذین ادامه داد: البته با آمین رفته بودم. اتفاقی اینو 

دیدیم. آمینم طبق معمول رفیق نیمه راه شد، منو با این 

 تنها گذاشت.

ی اخم کردن هم نداشت. آرام فرزین حتی حوصله

 گفت: اینو به درخت میگن!

آذین پوفی کشید: صباااا! منو با صبا تنها گذاشت. 

 خوبه؟
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ها در باغچه و به جای خالی زنبق فرزین آهی کشید

 خیره شد.

رد از ماشین پیاده شود و صبا به دخترش کمک ک

خواست کیفش را بردارد که سر و صدای آنا بلند شد. با 

دوید با خوشحالی جیغ ذوق به طرف فرزین می

 کشید.می

آذین زیر لب غر زد: مسیر خودش کم بود، باید کلی 

 اشو برداره.دی بچهی عمو مهرفتیم تا خونههم می

توجه به حرف دخترش خم شد و فرزین بی

هایش را باز کرد. آنا که در بغلش پرید را بلند دست

اش را بوسید. ریش بلندش به صورت کرد و گونه

 اش قاطی شد.دخترک خورد و صدای جیغ و خنده

ها پیوست: سالم صبا ماشینش را قفل کرد و به آن

 فرزین جان.
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تری زد. همینطور که آنا در بغلش رگفرزین لبخند بز

اش را با خم کرد و گونهبود خودش را به طرف ص

 بوسید: سالم عزیزم.

نگاه صبا ناخواسته به سمت آذین حرکت کرد که به آن 

 دو خیره بود و احساس خجالت کرد.

فرزین به سمت آذین برگشت و آنا را به سمتش 

صبا  بری داخل من یکم باگرفت: دخترم آنا رو می

 صحبت کنم؟

چشم  آذین که در عمل انجام شده قرار گرفته بود

 هایش را باز کرد.میلی دستای رفت و با بیغره

گرفت ذوق زده آنا همینطور که در آغوش او قرار می

 گفت: آژییین... آجییی...

های صبا گرد شد و قبل از این که واکنشی نشان چشم

 بدهد آذین به طرف خانه حرکت کرد.
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رحم ایش با لحنی که معلوم بود سعی دارد خیلی بیصد

 اشد به آن دو هم رسید: من آجی تو نیستم...و جدی نب

حواس صبا با صدای فرزین به او برگشت: امضا 

 کردن...

 ای گنگ شد: هوم؟به او نگاه کرد و لحظه

اش امید هایش زل زد: طالقو. همهفرزین در چشم

ی آخر حتما یکیشون کردم اون لحظهداشتم... فکر می

 از خر شیطون میاد پایین...

ای مکث دست فرزین گزید. بعد از لحظه صبا لبش را

را گرفت و به سمت تاب هدایتش کرد. فرزین روی 

تاب نشست و صبا هم پشت سرش رفت و شروع به 

ها و گردن او کرد. فرزین نفس عمیقی مالش شانه

 کشید و با صدا بیرونش داد.
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کردم. ی گفت: منم دقیقا همین فکرو میصبا با ناامید

خواد فکر کنم یه اآلنم دلم میباورش سخته... حتی 

دونم گردن با هم... ولی خودمم میجایی دوباره برمی

 است.چقدر احمقانه

برای مدتی بینشان سکوت شد و صبا به آرام کردن 

 همسرش ادامه داد.
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ت و به این اش بود را گرفدست صبا که روی شانه

به سمت تاب هدایتش کرد تا کنارش بنشیند. کمی 

سمت جلو متمایل شد و آرنجش را روی زانویش تکیه 

اش به خانه اشاره کرد: با داد. به صبا نگاه کرد و با چانه

 آذین خوش گذشت؟
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صبا نفسش را بیرون داد و ناامیدانه جواب داد: فکر 

 پیش میره... کردم اوضاع بینمون داره بهتر از اینامی

چطور  ابروهایش در هم کشیده شدند و جدی پرسید:

 مگه؟ باز چیکار کرده؟

ای در به سمت فرزین برگشت و چند لحظه

هایش خیره شد: کار خاصی که نکرده، ولی یه چشم

 حرفایی زده که...

ی حرفش تر منتظر ادامهدر مقابل نگاه فرزین که جدی

انگ نامادری خوام به بود مکثی کرد و گفت: نمی

فا سیندرال بودنم صفتای جدیدی اضافه بشه. لط

خوام آذین از این حرفامون باخبر حواست باشه. نمی

 بشه.

ی تایید تکان داد: باشه. چی فرزین سرش را به نشانه

 گفته؟
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ابرویش را خاراند و همانطور که نگاهش به سنگ 

دونی مشکل آذین با من چیه؟ ها بود گفت: میفرش

کردم من باید اخالقمو عوض کنم یا فکر میاش همه

فتار کنم، ولی در کمال ناباوری مشکلش باهاش بهتر ر

اینه که تو عاشق مادرش نبودی! میگه نسیم به من 

 کرده.حسادت می

پوزخندی زد و با دست به خودش اشاره کرد: من چیم 

خورد؟ یه دختر از اون بهتر بود که اون حسرتمو می

ون باباش نامادریشو از مامانش بچه ازم متنفره چ

 بیشتر دوست داره...

 وی فرزین باال رفت و بهت زده پرسید: یعنی چی؟!ابر

به صورت جدی او زل زد: یعنی اینکه تمام این ماجرا 

هات یه آدم توجهیمقصرش تو بودی چون با بی

دار از زنت ساختی که رویاهاشو تو جا گذاشتن مشکل
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دید و دور و برش می های موفقخودش تو جلد آدم

ل این ماجرا رو با ی اینا این بود که کبدتر از همه

 ذاشت.دخترشم در میون می

فرزین دستانش را در هم قالب کرد و همانطور که خم 

اش نگاه ایهای چرم قهوهشده بود و به نوک کفش

 کرد جواب داد: نسیم اعتماد به نفسش پایین بود...می

حال رنگ عوض کردن بود  غمگین به آسمانی که در

اینکه همه منو به  نگاه کرد: خیلی خستم فرزین! از

بینن بیزارم. گاهی چشم یه آدم موفق بدون مشکل می

کنم کاش هیچ وقت باهات ازدواج با خودم فکر می

 کردم!نمی

فوری سرش را به سمت او چرخاند و به نیم رخش 

 شد؟چشم دوخت: اون وقت تکلیف من چی می
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آسمان گرفت و نگاهش را به چشمان منتظر چشم از 

 شدی.ات نمیدرگیر این کشمکش با بچهاو داد: تو هم 

فرزین دست بزرگش را دور مچ او حلقه کرد. دستش 

را باال آورد و پوست نرمش را به لبش چسباند. 

همانطور که خیره در چشمان او بود روی پوستش لب 

دنیا درگیر ی زد: من برای بودن با تو حاضرم با همه

 بشم...

براز احساس صبا نفسش سنگین شد و پلکش از این ا

ای که پشت دستش را نم دار کرد قلبش را پرید. بوسه

دونم باید حال گفت: فرزین میرام کرد. آرام و بی

خوددار باشم اما من واقعا دلخورم. از این همه بددلی 

شد یه کاری که آذین بهم داره خستم. کاش می

ی کج دار و مریز. من درکش برای این رابطهکردی می

ا سخته که هر روز یه جایگزین جای اونی کنم. قطعمی
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ی وجودت دوسش داشتی ببینی. ولی آذین که با همه

اصال حاضر نیست که اینو قبول کنه که من نیومدم 

 جای مادرشو براش پر کنم.

سر تکان داد و پشت دست صبا را با شستش نوازش 

 زنم. تو خودتو اذیتت نکن.حرف میکرد: باهاش 
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کوت گذشت و صبا گفت: پیش اون از من کمی به س

ی ما خوام بیشتر از این روی رابطهفاصله بگیر. نمی

 زنه...امو با تیر میحساس بشه. همینطوریشم سایه

فرزین خودش را به سمت او متمایل کرد و سرش را به 

جوری من ازت فاصله  سر او تکیه داد و پلک بست: چه

 خوای!زم میبگیرم صبا؟! چقدر کارای سخت سخت ا
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ی او زد و سعی کرد ای به دندهصبا با آرنجش سقلمه

کردم که توی بخت فاصله بگیرد: من کجا فکر می

 النصر بخوای اینجوری ازم دل ببری...

کردم. چشمانش را باز کرد و خندید: خودمم فکر نمی

پونزده ساله وقتی کنارتم تپش ولی هنوزم مثل پسرای 

 قلبم باال میره.

اش را خورد و از جایش بلند شد: پاشو هصبا خند

 پیرمرد. پاشو اینقدر پونزده ساله پونزده ساله نکن.

همانطور که چند قدم دور شده بود غر زد: حاال شام 

 چی درست کنم؟

فرزین با لذت به او نگاه کرد و او هم از روی تاب بلند 

بیرون سفارش میدم بیارن. خودتو درگیر هیچی شد: از 

 نکن.
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ای برایش صبا به سمتش چرخید و با خنده بوسه

 فرستاد: ای بابا! پس واجب شد جبران کنم برات.

ها فرزین ابروهایش را باال داد و نگاهی به پنجره

انداخت و بعد آرام کنار گوشش زمزمه کرد: وقتی 

د دور بمونم کنی من چطوری بایاینجوری دلبری می

 ازت؟!

رفت و ادای فکر کردن ی لبش را به دندان گصبا گوشه

 کنم موقع خواب جوابتو میدم.درآورد: بهش فکر می

ها انداخت و آرام گفت: اگه فرزین باز نگاهی به پنجره

 من همین حاال بخوام بخوابم چی؟

 جنبه نباش.ای به بازوی او زد: بیصبا با خنده ضربه

 داد و مظلومانه گفت: چشم. فرزین سر تکان

کرد گفت: بمیرم که در را باز می صبا با لوندی همانطور

 برات که اینجوری مثل شمع جلو چشمم آب میشی.
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فرزین بلند و مردانه خندید و هر دو وارد شدند. صبا 

مستقیم به آشپزخانه رفت و کتری برقی را روشن کرد. 

ر بیرون قوری را برداشت و ظرف چای خشک را از کانت

کرد رو به فرزین با میآورد. همانطور که پیمانه را پر 

 نگرانی پرسید: فرخ چطور بود؟

فرزین روی صندلی پشت جزیره نشست و در ظرف 

 شکالت را برداشت: داغونه...

چای خشک را در قوری ریخت و ظرف را به جایش 

برگرداند. شالش را با ناراحتی از دور گردنش برداشت 

 رفت: مهرانه چی؟ و به سمت او

ن شکالتش کرد: بدتر از خودش را سرگرم باز کرد

 فرخ.

نچی گفت و مانتو و شالش را روی دستش آویزان کرد: 

 شد ماجراشون.کاش اینطوری تموم نمی
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فرزین به شکالت بیرون آمده از زرورق چشم دوخت: 

هر دوشون حق داشتن. خیلی چیزا بینشون خراب شده 

 بود.

درون دستش نگاه کرد: امیدوارم هر  هایصبا به لباس

 تو زندگی جدیدشون خوشبخت باشن... دوشون

اش هر دویشان را ی ناگهانیصدای دویدن آنا و گریه

وحشت زده کرد. دخترک با دهانی باز و دستی که 

پشت سرش را نگه داشته بود با عروسک درون 

 دستش به سمتشان آمد.

شد مامان صبا فوری جلویش زانو زد و پرسید: چی 

 جان؟

واب داد: آژین... هولم... با همان گریه و نامفهوم ج

 داد...

 به پشت سرش اشاره کرد: دینجام... تورت تو دیوال...
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صبا پر خشم به سمت فرزین چرخید و با قلبی که انگار 

 اش چسباند.هزار تکه شده بود سر دخترک را به سینه

و به سمت فرزین کالفه و عصبی آذین را بلند صدا کرد 

 اتاقش به راه افتاد.

وارد شدن پدرش جلوی در آمد و کتاب آذین قبل 

اش را باال گرفت: کتاب تستمو پاره کرد. من فقط پاره

هولش دادم که کتابمو ازش بگیرم. خودش سرشو زد 

 تو دیوار.

فرزین با صدایی که کنترلی رویش نداشت گفت: یه 

یب تیکه کاغذو میشه چسب زد ولی اگه سرش آس

 خواستی چیکار کنی؟دید میمی

ی صبا فرو رفته بود و آنا نگاه کرد که در سینه آذین به

ی بچه نیستم. نذارینش پیش زد: من دایهبلند زار می

 من که اتفاقی هم براش نیافته.
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فرزین انگشت تهدیدش را جلوی او تکان داد: بار 

 آخرت بود همچین برخوردی با بچه داشتی فهمیدی؟

این ا خشم به پدرش نگاه کرد و بلند گفت: از آذین ب

 خونه متنفرم!

به اتاقش برگشت و در را را محکم در صورت فرزین 

 بست.
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جلوی در رفت و پول پیک را حساب کرد. همینطور که 

های غذا نگاه کرد به پالستیکطول حیاط را طی می

دانست با اتفاقات امشب کسی برای شام کرد. بعید می

و به سمت چندان اشتها داشته باشد. وارد سالن شد 

میز غذاخوری رفت. نگاهش بین اتاق آذین و خودش 
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های یک بار مصرف زرشک پلو و مرغ را دو دو زد. ظرف

از پالستیک درآورد و از آشپزخانه برای نوشابه لیوان 

ای به در برداشت. به طرف اتاق خودشان رفت و تقه

و سرش را داخل برد. اتاق  زد. آرام در را باز کرد

ی الالیی سکوت داخلش با صدای زمزمهتاریک بود و 

شد. برای این که مزاحم خوابیدن آنا نشود صبا پر می

هایش عالمت غذا خوردن چیزی نگفت و تنها با دست

ی تایید برایش سری تکان داد و درآورد. صبا به نشانه

م ساعت او هم در را بست. دخترک بیچاره نزدیک به نی

ابی خسته شده بود یک بند گریه کرده بود و حتما حس

ی خواب بود. همینطور که زجه که اینقدر زود آماده

آورد به طرف اتاق آذین های آنا را به خاطر میزدن

دانست از دخترش عصبانی باشد یا از رفت. نمی

های صبا خودش که توان کنترل او را نداشت. یاد حرف

یم افتاد و بیشتر احساس درماندگی در مورد آذین و نس
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گفت، چطور اگر واقعا همینطور بود که صبا میکرد. 

ممکن بود مشکلی که هنگام بودِ نسیم به وجود آمده 

 بود را در نبودش حل کند.

دو بار روی در اتاق زد و منتظر جواب ماند. وقتی چیزی 

نشنید دوباره در را زد و بعد از چند لحظه دستگیره را 

فتاد که ن داد. در کمی باز شد و چشمش به آذین اپایی

روی تختش نشسته بود. زانوهایش را بغل کرده بود و 

هایش هندزفری بود. وارد اتاقش شد و در گوش

گلویش را بلند صاف کرد تا متوجه حضورش شود اما 

صدای موسیقی آنقدر زیاد بود که حتی از هندزفری هم 

ت سرش نیم بند رسید. در را پشبه گوش فرزین می

 دخترش رفت.کرد و ناچار به سمت تخت 
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آذین که ناگهان متوجه حضور او شد در جایش پرید و 

هایش بیرون کشید و هینی کشید. هندزفری را از گوش

 به سمت او برگشت.

 : در زدم چند بار متوجه نشدی. بیا شام.-

ی استپ را زد. ی موبایلش را روشن کرد و دکمهصفحه

 خورم.داد: نمیآرام جواب 

ش را به چپ و راست دستی به ریشش کشید و سر

 خوری؟تکان داد: چرا نمی

 آذین به او خیره شد: حالم زیاد خوب نیست.

فرزین کالفه پوفی کشید. خواست چیزی بگوید که 

های قرمز های آذین جلب شد. رگتوجهش به چشم

داخلشان و پف زیرشان دلش را لرزاند. به سمتش 

رش روی تخت نشست. دستش را پشت او رفت و کنا
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ی حرکت داد و با خستگی گفت: کال امشب برای دوران

 دخترای این خونه شب خوبی نیست.

های آذین دوباره شروع به خیس شدن کردند و با گونه

لحنی شبیه به التماس تند تند شروع به توضیح کرد: 

خواستم اینطوری بشه. یه هل بابا به خدا من نمی

دست دم فقط کتابمو ول کنه. یهو تعادلشو از کوچیک دا

 داد سرش خورد به دیوار.

 هایش شدت گرفت.ی آذین همزمان با حرفگریه

فرزین که تحمل این صحنه برای مشکل بود دستش را 

اش فشرد: هیس... آروم باز کرد و سر آذین را به سینه

 باش...

آذین که کمی آرام گرفت او را از خودش جدا کرد و در 

ه صحبت هایش خیره شد. آرام و شمرده شروع بچشم

کرد: ببین آذین، مشکل تو با صبا هر چی که هست، هر 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

چقدرم که بزرگ و حل نشدنی به نظر برسه، هیچ دلیلی 

 نداره دامن آنا رو بگیره.
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مکث کوتاهی کرد و غمگین ادامه داد: من آنا رو خیلی 

ترین یادگاریه رگدوست دارم، اون بخشی از صبا و بز

ه جا مونده. شاید من هیچ وقت که از بهترین دوستم ب

اونو به چشم دختر خودم نتونم ببینم، شاید تو هیچ 

وقت نتونی اونو خواهر خودت بدونی، ولی اون خیلی 

اس. برای اون که تو این سن بین ما قرار گرفته، بچه

 بینه.اش میخواه و ناخواه ما رو مثل اعضای خونواده

 سعی کن یکم باهاش بهتر رفتار کنی.

 ن سرش را تکان داد: باشه... فقط...آذی
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سرش را پایین انداخت: کاش اونقدری که آنا رو درک 

 فهمیدی...کنی... یکمم حال دختر خودتو میمی

کالفه جواب داد: خب کمکم کن بفهمم آذین! من هر 

اومد انجام دادم. فرستادمت پیش کاری از دستم بر می

تی صبا شاور، بهت زمان دادم تا فکراتو بکنی، حم

فراتر از انتظاراتم پا شد از اینجا رفت به خاطر تو و 

دونم به چی تهشم با حرف خود تو برگشت. دیگه نمی

نیاز داری. خودت بگو! خودت بگو تا بفهمم دقیقا چی 

خوای. مطمئن باش اگه از دستم بر بیاد دریغ می

 کنم.نمی

اش را کرد تا قدرت بیان خواستهچند لحظه سکوت 

 : اجازه بده از این خونه برم...جمع کند

های فرزین گشاد شد و ابروهایش باال رفت: چشم

 منظورت چیه؟
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به من و من افتاد: برای دانشگاه... اجازه بده... برم یه 

 شهر دیگه...

سکوت طوالنی فرزین برایش نگران کننده بود. ریتم 

توانست احساس پشت قلبش بر هم خورد و نمی

دانست عصبانی ص بدهد. نمیی پدرش را تشخیچهره

شده یا فقط از این حرف ناگهانی در شوک قرار گرفته 

 است.

 باالخره فرزین به حرف آمد و قاطعانه گفت: نه!

 از جایش بلند شد و به سمت در اتاق رفت.

 آذین سریع بلند شد: بابا...

ه سمتش ای بفرزین در جایش ایستاد و لحظه

 برگشت: بیا شامتو بخور.

خواست دوباره برود که آذین دستش را کشید: بابا 

 حتی دلیلمو هم نپرسیدی!
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فرزین نفس عمیقی کشید و همینطور که دستش هنوز 

در دست آذین بود گفت: چه فرقی داره دلیلت چی 

 باشه وقتی جواب من در هر صورت نه هست.

سعی داشت پریدند و در حالیکه اجزای صورتش می

خوای آخه چرا؟ دلیل منو که نمی نکند کالفه گفت: گریه

 بشنوی، حداقل تو دلیلتو بگو من بفهمم!

 خودی اصرار نکن.سرش را تکان داد: نمیشه آذین! بی

آذین با حرص برای غلبه بر بغضش تقریبا با صدای 

خواست یک کلمه بهش بلند گفت: اگه آمین اینو می

تا من یه چیزی خواستم  کردی! ولیاعتراض نمی

 جوابت مطلقا نه هست؟! چرا؟! البد چون دخترم؟

هایش در هم کشیده شده بودند داد زد: فرزین که ابرو

 ای!چون هنوز بچه
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اش شروع به لرزیدن کرد و همینطور که به پدرش چانه

 هایش در سکوت به راه افتادند.خیره بود اشک

تونم وز نمیفرزین تن صدایش را کنترل کرد: چون هن

است آذین! گانهی رفتارات بچهکنم! همه بهت اعتماد

هر بار باهات مثل یه آدم بزرگ رفتار کردم پشیمونم 

ی برگشتن صبا به کردی! از اون بامبولی که سر قضیه

این خونه درآوردی بگیر تا همین امشب که نتونستی دو 

 دقیقه آنا رو تحمل کنی و خواسته و ناخواسته اون کارو

 کردی!

را رها کرد و فس فس کنان سرش آذین آرام دستش 

 را پایین انداخت.
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دوباره به آرامشی نسبی رسید. دستش را روی 

ی در گذاشت و ادامه داد: اگه رفتارم با آمین دستگیره

ذارم ربطی به فرق داره و به تصمیماتش احترام می

ی دختر و پسر بودن شماها نداره. آمین با همه

یکم مسئولیت پذیری داره و تره، گندکاریاش عاقل

میشه رو حرفاش حساب باز کرد. اون تو هر شرایطی 

کشه. دونم گلیمشو از آب بیرون میهم قرار بگیره می

ام هستی صبح تا ولی تو چی؟ اآلن که زیر سقف خونه

 شب نگرانیتو دارم، وای به روزی که یه جا دیگه باشی!

رمق ن بیاز اتاق بیرون رفت. آذیدستگیره را کشید و 

در را پشت سر او آرام بست. کنار میز غذاخوری 

هایش را نشست و سرش را رویش گذاشت. چشم

اش فکر کرد. چقدر و خانواده بست و به اوضاع خانه

دانست برای حل همه چیز آشفته بود. کاش حداقل می

این مشکالت باید از کجا شروع کند. طالقی که صبح 
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آن کرده بود که حاال  تر ازش بود او را خستهشاهد

کشش این حجم از تنش را داشته باشد. دخترک گفته 

ای ترین جملهاین مسخره«! بذار از این خونه برم»بود 

توانست با او در میان بگذارد. رفتن آذین بود که می

کوچکش از این خانه؟ دور شدنش و نبودن او در باالی 

ت عروسک دوست توانسسرش... چطور می

را به همین سادگی رها کند؟ چرا هیچ وقت  اشداشتنی

ترها به دور شدن او فکر نکرده بود؟ یادش آمد قبل

دخترم عروس بشه »گفت گاهی نسیم به شوخی می

هایش را به عمد کیپ و او گوش« ی خودش...بره خونه

اش را نشنود. اما حاال همه چیز ی جملهکرد تا ادامهمی

بود نه یک بازی  کرد، این دیگر نه شوخیفرق می

زبانی. آذین خودش خواستار رفتن بود و او حتی با آن 

نه قاطعی که در جوابش گفته بود باز هم به ماندنش 

خیلی امیدوار نبود. سرش را باال آورد تا پاکت 
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سیگارش را از روی میز بردارد که چشمش به صبا 

ه بود و نگاهش روی او پشت صندلی ایستادافتاد. روبه

اش بدهد خواست مثل همیشه دلداریدلش میکرد. می

گفت. حالش و آرامش کند اما او هم دیگر چیزی نمی

بعد از دیدن آنا در آن شرایط قابل درک بود. سیگاری 

 درآورد و آتش زد.

خواست از این صبا روی میز چشم چرخاند. دلش می

که خبری از بشقاب و قاشق و چنگال نبود به 

ی دانست از حوصلهد اما میسلیقگی فرزین غر بزنبی

جفتشان خارج است. روی صندلی نشست و یک قاشق 

چنگال پالستیکی برداشت. درپوش ظرف یک بار 

 مصرفش را باز کرد و مشغول بازی با غذایش شد.

 : سر آنا چطوره؟-
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با شنیدن صدای فرزین سرش را باال آورد و با ناراحتی 

 م کرده.جواب داد: یکم ور

و کام دیگری از سیگارش گرفت.  فرزین نوچی کرد

صبا درپوش یک ظرف دیگر را هم باز کرد. داخلش 

 قاشق و چنگال گذاشت و جلوی فرزین قرار داد.

در همین لحظه در باز شد و آمین داخل آمد. نگاهش 

های غذا ماند و با خوشحالی گفت: لعنتی روی ظرف

 رسم!همیشه هم به موقع می

های بیرون به با لباسنگاهی به او انداخت که صبا 

آمد. موهای به هم ریخته و تلفیق بوی طرف میز می

دادند. دلش عرق و اسپری بدنش نشان از ورزش می

اول دوش بگیرد و بعد سر خواست به او گوشزد کند می

میز بیاید ولی حرفش را خورد. نه آمین بچه بود نه او 

ت آذین عصبانی شده بود مادرش. آنقدر امروز از دس

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

که حاال حتی تحمل برادرش هم برایش کمی سخت 

هدف شده بود. نگاهش را از او گرفت و مشغول بی

 خالل کردن مرغش شد.

ها آمین که متوجه نگاه او بود روی یکی از صندلی

 نشست و پرانرژی گفت: علیک سالم صبا خانم!

 لبخند الجونی تحویل آمین داد و سالم کرد.

ک درآورد و جلوی آمین ن یک ظرف غذا از پالستیفرزی

حوصلگی در صدایش موج گذاشت. خستگی و بی

 زد: سالم بابا.می

آمین سالم کرد و چشمش به سیگار روشن بین دستان 

پدرش افتاد. سعی کرد با شوخی جو سنگین حاکم در 

خانه که به راحتی برایش قابل تشخیص بود را سبک 

 ره کرد و با شیطنت گفت:کند. به سیگار پدرش اشا
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هعی... یاد قدیما بخیر. دیگه همه حرمتا از بین رفته. 

 کنن!پدرا سر سفره سیگار روشن می

فرزین بالفاصله با کالفگی جواب داد: آره واقعا... پسرا 

هم تو روز روشن با پررویی دختر میارن خونه و 

 کنن!خانوادشونم آدم حساب نمی
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پدرش نداشت کم ار چنین واکنشی از با این که انتظ

 زنم به حساب شما!نیاورد: چشم. از این به بعد می

فرزین خاکستر سیگارش را تکاند: تو پررویی هم که 

 کم نمیاری جا این که سرتو بندازی پایین!
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خورد یک تای اش میصبا همینطور که از لیوان نوشابه

تنش و ی کافی ابرویش را باال داد. امروز به اندازه

شتند. توان این که از دل این ماجرا هم جنگ اعصاب دا

 دید.بحث دیگری در بیاید را در خودش نمی

آمین بالفاصله بحث را عوض کرد و رو به صبا پرسید: 

آذین کجاست؟ نکنه تو همون قبرستون یه گوشه 

 چالش کردی تنهایی برگشتی؟

ی لب صبا باال رفت: کاش به ذهن خودم گوشه

 رسید!می

در رفت. قبل از این که چیزی  ی آمین شلیکیخنده

 بگوید فرزین گفت: تو اتاقشه. اشتها نداره.

 آمین پوفی کشید: غلط کرده.

در ظرف غذایش را بست و داخل پالستیک روی ظرف 

دیگر گذاشت. از جایش بلند شد و خواست به طرف 
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اتاق برود که چشمش به بطری نوشابه افتاد. آن را با 

ت: با اجازه این آت برداشت و همزمان گفبیخیالی 

 برم، واسه شما فسیال ضرر داره.آشغاال رو هم من می

صبا پشت چشمش را نازک کرد: خوبه من کال پنج 

 ترم!شیش سال ازت بزرگ

آمین سر تکان داد و به سمت اتاق حرکت کرد: پس 

 ذارم.شما رو با شوگر ددیتون تنها می

 تت!رتاب کرد: تف تو ذافرزین فندکش را به سمت او پ

آمین قدم تند کرد و قهقهه زنان از تیررسش خارج 

 شد.

 بدون در زدن وارد اتاق آذین شد: هی بیبی.

کرد آذین در حالیکه چسب نواری را با دندانش تکه می

 به طرف او برگشت.
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ات پالستیک داخل دستش را باال برد: بیا بدبخت واسه

 ؟!خوریغذا آوردم چسب چیه داری می

ی اش اشاره کرد: دسته گل تولهرهآذین به کتاب پا

 صبائه!

آمین با دست آزادش به در اتاق اشاره کرد: حال خراب 

 ی فرزینه؟!اونا هم دست گل توله

 شعور و آدم فروش نباش!دلخور نگاهش کرد: انقدر بی

های یک پالستیک را روی تخت آذین پهن کرد و ظرف

ا بشین تعریف کن بار مصرف را رویش گذاشت: بی

 ینم این دفعه چطوری ریدی تو آرامش خانواده!بب

 

اش را دانه دانه های روی برنج زعفرانیزرشک

داشت و برای وقت تلف کردن در دهانش میبر

 گذاشت که فرزین گفت: صبا؟می
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 سرش را باال برد و به او خیره شد: جانم؟

فرزین همچنان با حالتی از شرمندگی سرش را پایین 

مه خالی غذایش چشم دوخت: انداخت و به ظرف نی

اوم... راستش... در مورد اتفاق امروز... من باید ازت 

عذرخواهی کنم. آذین هم بابت رفتارش پشیمونه... 

دونم نظر قسم خورده که از قصد اون کارو نکرده. نمی

شناسم. تو در مورد آذین چیه، ولی من دخترمو می

 وغ نمیگه.مطمئنم که در این مورد در
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ی تایید تکان داد و دوباره صبا سرش را به نشانه

 های برنج فرو برد.قاشقش را الی دانه
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فرزین در سکوت به او خیره ماند و وقتی واکنش 

خوای با من حرف دیگری از او ندید گفت: صبا؟ نمی

 بزنی؟

صبا پوست لبش را جوید. قاشق و چنگالش را پایین 

هم قالب کرد و یش را روی میز در هاگذاشت. دست

 اش قرار داد: چی باید بگم اآلن فرزین؟زیر چانه

فرزین سر تکان داد. از این حالتی که صبا در آن قرار 

کرد. روی پوست سرش داشت احساس آشفتگی می

دونم که تو این دست کشید و گفت: حق داری. می

ات آلی که در نظر داشتم رو برمدت نتونستم اون ایده

ا انگار بند کرده که فقط اون روشو به ما فراهم کنم. دنی

نشون بده. اآلنم که این وضعیت آذینه که با لجبازیا و 

پرخاشگریاش کمر بسته به زهر مار کردن زندگی ما. 

صبا تو واقعا زن صبوری هستی. با این آرامش و متانتی 
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تر که داری باعث میشی هر روز سر من جلوت پایین

 بیاد.

فرو برد و کالفه ادامه داد: اصال تش را در ریشش دس

 تونم از شرمندگیت در بیام.دونم چطوری مینمی

صبا لبخند زد: چرا تو باید شرمنده باشی فرزین؟ چرا 

زنی که انگار من شق القمر کردم؟ یه طوری حرف می

ایم. تمام این اتفاقات تو یه خانواده ما یه خانواده

شنون، می خورن، حرفف میی مادرا حرعادیه. همه

ی خواهر و برادرا به جون هم زنن. همهحرف می

میرن و یه روزم اشون یه روز برای هم میافتن. همهمی

ان. ما هم از این قاعده مستثنی به خون هم تشنه

ی نرمال نیستیم... و نیستیم، هر چند که یه خونواده

ی وجود ی مردمه... با این حال هیچ دلیلی منم بچهبچه

ای جز این برخورد کنیم. منو ه بخوایم طور دیگهنداره ک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

هاییم، حتی اگه من فقط شش تو پدر و مادر این بچه

سال از آمین بزرگتر باشم یا تو چهل و چهار سال از 

 آنا...

دستش را دراز کرد و دست فرزین را گرفت. پشت آن 

را نوازش کرد و با لحنی دلگرم کننده گفت: بابت 

یچ وقت هم سرت جلوی من شرمنده نباش. ههیچی 

پایین نباشه. تو بهترین مردی هستی که من 

تونستم در کنارم داشته باشم و کنارش احساس می

 آرامش کنم. 

لبخند گرمی روی صورت فرزین نشست. بعد از مدتی 

سکوت ناگهان چیزی یادش آمد و در حالیکه بین 

دونی می پرسیدن و نپرسیدن مردد بود گفت: راستی تو

 ی شوگر ددی چیه؟قضیه

 دونی؟صبا بلند خندید: مگه تو نمی
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اش شدیدتر شد: وقتی نگاه جدی فرزین را دید خنده

 پس چرا اونطوری واکنش نشون دادی؟!

های لبش را به عالمت ندانستن پایین فرزین گوشه

 داد: چون آمین گفت. حدس زدم چیز زشتی باشه!

 دمی!که شوگر ددی خوصبا لپ فرزین را کشید: الحق 
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 : گفته بودم بهت...-

های تر به او زل زد: آذین سرش را باال آورد و با چشم

 چیو؟

ی آمین سرش را با تاسف تکان داد: سر همون ایده

خواستی بابا رو جلو صبا فوق خفن و تخمیت که می
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خراب کنی. همون موقع گفته بودم با کارایی که 

اعتماد د خرت بیابا نسبت به خوکنی، تهش فقط بمی

 میشه.

 بغض آذین دوباره شدت گرفت.

کمی از بطری نوشابه سر کشید و در آرامش ادامه داد: 

ی پوکت فرو کنی آذین؟ خوای اینو تو اون کلهکی می

صبا زنِ بابائه. براش یه زن تقریبا ایده آلم محسوب 

میشه. بابا از زندگیش با اون ناراضی نیست که عن 

مثل یه هل آخر دیوار کج زندگیشونو زیای تو بخواد با

تر از قبل بریزونه. تو فقط هر بار داری خودتو خراب

خوای همینطوری ادامه ات چیه تو؟ میکنی. برنامهمی

 بدی؟ یکم عقلتو به کار بنداز!

ای اشک از چشمش آرام اش را باال کشید و قطرهبینی

 سر خورد.
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اش شارهبا پشت انگشت اآمین دستش را باال آورد و 

ی شفافی که حاال روی لپ او قرار داشت را پاک قطره

کرد: اآلن از این که بابا با رفتنت از اینجا مخالفت کرده 

ناراحتی؟ فقط یه روزیو تصور کن که انقدر از دستت 

عاصی شده باشه که از خداش باشه شرّتو کم کنی! 

 خواد تهش اونطوری بری؟نکنه دلت می

نه به چپ و راست حرکت  رش را به عالمتآذین س

 داد.

آمین پوف بلندی کشید: پس یه فکری به حال رفتارت 

بکن. تا حاال هر چی زندگیو زهر مارشون کردی بسه. 

 بذار بابا یه نفس راحت بکشه.

خواست از جایش بلند شود که چیزی یادش آمد: با 

ی بدبخت صبا هم یکم مهربون باش. اون اون بچه

 ل تو دیگه نزنش!خدا زده، حداق پدروبی
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از اتاق آذین که بیرون رفت فرزین را دید که تنها روی 

 مبل نشسته بود و چشمش به در اتاق دخترش بود.

 با دلواپسی پرسید: شامشو خورد؟

آمین از در فاصله گرفت و لبخند زد: بابا چرا با این 

کنی؟ هر وقت خرس گنده مثل بچه دو ساله رفتار می

دیگه. برو بخواب اصال  خورهه خودش میگشنش ش

 چیه بیخودی اینجا نشستی؟ صبااا؟ صبا؟

سرش را طوری که مثال دنبال صبا بود به طرفین برد. 

 فرزین متعجب پرسید: با اون چیکار داری؟!

 در همین لحظه صبا از آشپزخانه بیرون آمد: چی شده؟

آمین رو به او کرد و جدی گفت: بیا این بچه رو ببر 

 خوابونش دیگه!ب

صبا که فکر کرده بود آنا بیدار شده گنگ در سالن 

 چشم چرخاند.
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فرزین نوچی کرد و از جایش بلند شد. سرش را به 

 ی تاسف تکان داد و گفت: منو میگه.نشانه

 صدا خندید.صبا بی

ها ایستاده بود: فرزین پیش آمین رفت که کنار مبل

 راستی آمین...

کرد. دستش را باال نگاهش می به آمین رسید که منتظر

برد و پس گردن او کوبید. صدایش سالن را پر کرد و 

 های صبا گرد شد.چشم

آمین سریع دستش را پشت گردنش برد: آخخخ... 

 چرا؟

فرزین لبخند زد و در آرامش جواب داد: صبا معنی 

 شوگر ددی رو بهم گفت.

سوخت. صورتش شروع به مالش پوستش کرد که می

 هم رفته بود: صبا بیا اینو ببرش دیگه! راز درد د
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اش الالیی ها کرد و قدم برداشت: واسهپشت به آن

 هم بخون! خیلی پرخاشگر شده جدیدا.

رفت بلند شروع به همینطور که به سمت در سالن می

 خواندن کرد: الال ال الال، کچل خان بخواب...

ی فرزین فندکش را از جیبش در آورد و دوباره آماده

 ف گیری شد: آمین!ده

آمین که در سالن را باز کرده بود خندان به سمتشان 

برگشت: به سرشم یکم دست بکش، شاید یکم مو در 

 بیاره!

 چشمکی نثارشان کرد و در را پشت سرش بست.
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فشرد و به فندکش را با صدای تیک تیک پشت هم می

ین بکرد. همانطور که سیگار خاموش اش نگاه میشعله

هایش بود گفت: خب واسه چی پا نمیشی بری لب

 دکتر؟

او را آرام کند: بابا آخه چیزیم  آیه سعی کرد نگرانی

اش یکم ضعف و دوبینی دارم. احتماال مال . همهنیست

 کم خوابی و پریود باشه.

نوچی کرد: بیام دنبالت یه لحظه ببرمت یه درمانگاهی 

 جایی؟

شب من چطوری از در  آیه کالفه گفت: آخه این موقع

 خوابگاه بیام بیرون؟!

دونم... پس اگه آمین با دلواپسی پوف کشید: چه می

 حالت بهتر یا بدتر شد بهم خبر بده.
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آیه با بیخیالی جواب داد: حاال فعال که دراز کشیدم 

 احتماال خوابم ببره.

ی فندک شب بخیر گفتند و تماسشان قطع شد. شعله

 سیگارش را کشید. را نزدیک کرد و باالخره

روی تختش دراز کشیده بود و یک دستش زیر سرش 

ی ام ام اِی که در بود. با دقت به ویدئوی مسابقه

شد زل زده بود. همزمان با موبایلش استریم می

ی آپرکاتی که مبارز ایرلندی را به هوا فرستاد و ضربه

بلند « اوف»نقش بر زمین کرد در جایش نیم خیز شد و 

ای گفت. منتظر بود ببیند مرد پر از دهزو هیجان 

کرد توان خالکوبی که برای روی پا ایستادنش تقال می

ی مبارزه را دارد یا ناک اوت شده که جای تصویر ادامه

ی تماس عوض شد. کالفه به اسم نازیال نگاه با صفحه
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میلی سریع جواب داد تا زودتر به دیدن کرد و با بی

 .اش برسدی مسابقهادامه

 رسید: الو آمین؟صدایش نگران به نظر می

ای کشید و همانطور که به بدنش کش و قوس خمیازه

 داد جواب داد: هوم؟می

 نازیال فوری گفت: آیه حالش خوب نیست!

سریع در جایش نشست. یک ساعتی از صحبتش با 

کرد حتما خوابش برده بود. گذشت و خیال میآیه می

اآلن میام دنبالش بریم آماده شه بالفاصله گفت: بگو 

 دکتر.

همزمان از تختش بلند شد و همینطور که زیر لب به 

فرست نازیال گفت: کله شقی دوست دخترش لعنت می

 اونجا نرو... ما بیمارستانیم...
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خشکش زد. مگر آیه نگفته بود مشکلش تنها یک 

 سرگیجه و ضعف ساده است؟

گی کرد عتی راننداصال نفهمید کی آماده شد و با چه سر

تا به بیمارستان نزدیک خوابگاه برسد. به محض 

ورودش به بخش نازیال را دید که کنار ایستگاه پرستار 

ایستاده بود و مشغول کار با موبایلش بود. سراسیمه به 

 سمت او رفت.

 نازی چی شده؟ -

های گرد شده به او نگاه کرد: من ده نازیال با چشم

انقدر سریع  ادم چطوریدقیقه نمیشه به تو خبر د

 اومدی؟!

توجه به حرف او همینطور که سرش را به دنبال آیه بی

 چرخاند گفت: کجاست؟!می
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هایش را به نازیال که متوجه دستپاچگی او شد دست

ی دعوت به آرامش باال آورد: حالش خوبه آمین نشانه

 نگران نباش!

کالفه در جایش جا به جا شد: کسی که حالش خوبه رو 

 ستان؟! آیه کدوم تخته نازی؟!ارن بیمارمی
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ها برگشت و با دست به نازیال به سمت یکی از تخت

آن اشاره کرد. آمین مسیر انگشت او را دنبال کرد و به 

هایش کامل کشیده بودند حرکت سمت تختی که پرده

کرد. هنوز به قدم دوم نرسیده بود که نازیال بازویش را 

 کشید.

 !ا یه لحظهآمین وایس -
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 با حرص به سمتش برگشت: چیه؟!

نازیال که مشخص بود برای بیان حرفش به مشکل 

خورده کمی این پا و آن پا کرد و با من و من توضیح 

 داد: آیه خوبه ولی... با عالئمی که داره... دکتر گفته...

تر کرد: گفته نفس عمیقی کشید و صدایش را کمی آرام

 احتماال بارداره!

ن بود که قلبش برای چند ثانیه ریبا مطمئپسرک تق

هایش را جا انداخت. حتی نفس کشیدنش هم بیت

انگار قطع شده بود که اینطور ناگهان فضا رو به 

 سنگینی رفته بود.

زد برای نازیال ی آمین که حتی پلک هم نمینگاه خیره

کافی بود تا از شوکی که به او وارد کرده مطمئن شود. 

ری بدهد: البته هنوز قطعی می امیدواسعی کرد به او ک

گیرن... ولی انگار نیست. صبح ازش آزمایش خون می
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چون خیلی زوده رو جواب اونم نمیشه حساب صد در 

 صدی باز کرد...

سرش را پایین انداخت و پوست لبش را جوید: البته... 

هست. گفت  راستش دکتر خیلی مطمئن بود که حامله

عد دوباره ی بهفته حتی اگه تستش منفی شد هم

 آزمایش بده.

خواست آب دهانش را قورت بدهد ولی گلویش 

تر از آن شده بود که بتواند. چیزی در دلش خشک

خالی شده بود و به سرش زد با دود سیگار پرش کند. 

خواست به طرف خروجی قدم بردارد که فکر آیه 

جلودارش شد. بدون این که چیزی به نازیال بگوید 

سنگین آرام به طرف تخت های نفس برگشت و با

ی زمخت سبز رنگ را در مشتش گرفت و رفت. پرده

کنار داد. آیه که سرش را در زانوهایش فرو برده بود با 
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صدای کنار رفتن پرده به طرف او نگاه کرد. معلوم نبود 

چقدر اشک ریخته بود که صورت گرد و سفیدش 

 اینطور رو به سرخی رفته بود.

دن او شدت گرفت و تنها ایش با دیصدی بیگریه

 نامش را با التماس صدا زد: آمین...

از روی غریزه به طرف آیه رفت و سرش را در 

های خیس و قرمزش را آغوشش گرفت. دخترک چشم

 بست و با دو دستش ساعد او را گرفت.

آمین که خودش هم هنوز باورش نشده بود در چه 

ب زمزمه او زیر ل اند، برای آرام کردنمنجالبی افتاده

کنیم... تو کنیم... با هم درستش میکرد: درستش می

 نگران هیچی نباش!
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آیه خودش را عقب کشید و به او خیره شد. درماندگی 

اش جایش را به وحشت زدگی داد: چیو درستش چهره

 کشه!کنیم؟! آمین بابام منو میمی

آمین بهت زده به او خیره شد که پشت هم شروع کرد 

کشه! بابام منو یک جمله: بابام منو می کرار همینبه ت

 کشه...کشه! بابام منو میمی
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 آمین؟ -

الی افکار شلوغش راه باز کرد و صدای نازیال از البه

هایش را باز کند. سرش را به طرف او باعث شد چشم

 گرفت که کنار پاهای آیه ایستاده بود: هوم؟
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 خوابید باالخره؟نگاهی به آیه انداخت: 

ها زار شد که دخترک بعد از مدتای میچند دقیقه

های زدنش در بغل او از هیاهو افتاده بود و نفس

منقطعش ریتم سنگین خواب به خودش گرفته بود. 

ی تخت بیرون آرام سر آیه را بلند کرد و از گوشه

حرکت باالی سرش دانست چقدر بیخزید. نمی

تی و بدنش احساس کرخ نشسته بود که اینطور در

کرد. به طرف خروجی قدم برداشت و به کوفتگی می

 نازیال اشاره کرد تا همراهش برود.

ی پارکینگ شد و به طرف ماشینش رفت. وارد محوطه

در را باز کرد و پاکت سیگارش را برداشت. به 

 صندوقش تکیه زد و یک نخ روشن کرد.

از این  نازیال که تمام مدت به او خیره بود بیشتر

به سکوتش ادامه بدهد: من موندم واقعا  نتوانست
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آمین! شاید آیه تو اینجور مسائل ناشی باشه، ولی تو 

 چی؟ تو چطوری تونستی همچین سوتی بدی؟!

خودش هم مانده بود. واقعا چطور اجازه داده بود چنین 

اتفاقی بیافتد؟ جوابش ساده بود. آیه با هر دختر 

انده ی هوش از سرش پردیگری فرق داشت. به قدر

شد مغز بود که وقتی با تمام وجود غرق او می

زد. اش حتی احتمال چنین اتفاقاتی را هم پس میلعنتی

کرد گفت. هر طوری که حساب مینازیال راست می

مقصر خودش بود که با آیه دوباره مثل یک پسر بچه 

ها را کشف کرده بود، چنین که تازه دنیای ممنوعه

ده. کام سنگینی گرفت و به هایی به خرج داپرواییبی

 خودش لعن فرستاد.

حجم زیاد دود را بیرون داد و آرام پرسید: تو جایی 

 آشنا نداری؟
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ای گنگ به او نگاه کرد تا باالخره متوجه نازیال لحظه

منظورش شد. متعجب با دو دست به خودش اشاره 

اما. خودمم کرد: من؟ آمین من هم اتاقی آیه

شناسم اینجا؟! من ته هنرم ام! کجا رو بنیشهرستا

اینه با کلی پرس و جو یکی رو پیدا کنم براش تا بعد 

اش بره پیشش خواد برگرده خونهدانشگاهش که می

 ...واسه دوخت و دوز، همین

خوام سرش را به چپ و راست تکان داد: من نمی

بیشتر از این آشی بشم! تو این قضیه هم هیچ کمکی 

ومدم تا بیمارستان و ه اآلن همراهش اجز همین ک

موندم اینجا ازم ساخته نیست... اونم به خاطر حراست 

ذارن مریض تنهایی بیرون بره. مجبور شدم چون نمی

گفتن آمبوالنس بیاد دنبالش. اون اومدم میاگه نمی

زدیم چون کل وقت باید خر میاوردیم باقالی بار می

 ضی داره!شدن این یه مرخوابگاه خبردار می
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ا انزجار نگاهش کرد. کاش این اولین باری بود آمین ب

خواست شد. نازیال دلش نمیکه از دوستانش ناامید می

بیش از این درگیر ماجرایشان شود! حتما وقتی نسیم 

فوت شده بود هم او و دیگر دوستانش دلشان 

خواست بیش از این درگیر ماجرایش شوند! نمی

با شماها ردی گفت: دوستی سیگارش را تکاند و با س

مثل خوردن غذای فاسده. شاید یه مدت باعث 

احساس سیری بشین ولی تهش حال آدمو بهم 

 زنین!می

ی نازیال که اش را باال آورد و وسط سینهانگشت اشاره

های گشاد به او زل زده بود چند بار بهت زده و با چشم

 زنی نازیال!آرام کوبید: حالمو بهم می

ورودی اورژانس حرکت  برگشت و به طرف بالفاصله

کرد. بدون نگاه کردن به او بلند گفت: برگرد 
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خوام بیشتر . نمیخوابگاهت. از وقت استراحتت گذشته

 ی دردسر شیم!از این برات مایه
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اشان حرص هنوز داشت از دست دوستان الابالی

 های بازخورد که به تخت آیه رسید و با دیدن چشممی

 خورد.و منتظر او جا 

 مگه نخوابیده بودی؟! -

تر شده آرام آیه که معلوم بود با دیدن او خیالش راحت

تونم بخوابم. انقدر ذهنم شلوغ و به هم جواب داد: نمی

اس هر دفعه چشمام گرم میشه یه فکری ریخته

 پرونه.خوابمو می
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ی کنار تخت روی صندلی سفت و رنگ و رو رفته

هیچی نباش. را فشرد: نگران نشست و دست آیه 

 درست میشه...

اش به لرزه افتاد: داغ دلش باری دیگر تازه شد و چانه

کنم... به وقتی که بخوام از اصال به فردا که فکر می

اینجا مرخص بشم... وقتی به این همه ندونستن فکر 

 گیره.کنم مغزم درد میمی

صورتش را در دو دستش فرو برد و شروع به هق زدن 

 کرد.

کرد و هر دو دستش را در موهایش کشید. آمین نوچی 

از جایش بلند شد و به سمت ایستگاه پرستاری رفت. 

اش نگاهی به اطراف های شل و آهستههمزمان با قدم

ی همراهان و صدای سرفه و ی خستهانداخت. چهره

ی سالن به گاهی که از هر گوشههای گاه بیناله
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د. دیگر تر از قبل کردهرسید دلش را آزرگوشش می

 تحمل این فضا را نداشت.

 پشت استیشن ایستاد و آرام صدا زد: ببخشید؟

دختر جوان سفید پوش که سرش در مانیتور جلویش 

رسید بود و در این ساعت از شیفتش خسته به نظر می

 جواب گذاشت.توجهی نشان نداد و او را بی

خانوم مگه با آمین طلبکار و تخس بلندتر از قبل گفت: 

 یستم؟شما ن

های کیبورد را تق تق کنان و پشت همانطور که دکمه

حوصله فشرد بدون این که به او نگاه کند بیهم می

 گفت: بگو! کارتو بگو!

ای در سکوت به پرستار خیره شد و سعی کرد لحظه

آرامشش را حفظ کند: مریضم خیلی اضطراب داره. یه 

 ؟حداقل بتونه بخوابهزنین آرام بخشی چیزی بهش می
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بدون این که تغییری در حالتش ایجاد شود جواب داد: 

مگه آرام بخش نقل و نباته که هر کی بدخواب میشه 

 بریم براش تزریق کنیم؟

کالفه دستی به ته ریشش کشید و با خودش غر زد: 

صاف کردین شما ما رو امشب تو این بیمارستان 

 کوفتیتون!

یک کشید و همانطور که پرستار دست از تایپ کردن 

تای ابرویش را باال داده بود سرش را بلند کرد. با 

اش قرار داد و لبخند دیدن آمین دستش را زیر چانه

مکش مرگ مایی زد: مریضت همون دختر تپله نیست 

 که ضعف بارداری داره؟

هایش در هم رفت: خیلی هم تپل نیست! فقط یکم اخم

 پره!
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ش بلند خورد از جایرا می اشپرستار همانطور که خنده

ی ی داروها رفت: آها همون قضیهشد و به طرف قفسه

 ی مجنون نشینی دیگه؟!اگر در دیده
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 ای نداره!چیز دیگه آخه لیلی من کال جز خوبی -

پرستار یک ویال برداشت و همانطور که سرنگ را در 

کرد لبخند زد: خب تو که انقدر دوستش آن فرو می

ی خدا دیگه نیاز به آرام بندهگیریش که چرا نمی داری،

 بخشم نداشته باشه؟!

آمین کمی در جایش این پا و آن پا شد و پوفی کشید: 

میشه لطفا اون آمپول کوفتیتونو زودتر ببرین تزریق 

 کنین قبل این که خود منم آرام بخش نیاز بشم؟!
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شد که آمین سرش را های آیه داشت سنگین میپلک

وام بزنم بیرون یه هوایی خنزدیک کرد: من میبه او 

بخورم. اگه وقتی بیدار شدی هنوز نبودم بهم زنگ بزن 

 رسونم.سریع خودمو می

هایش آیه لبخند الجونی زد و سرش را تکان داد. چشم

 را بست و طولی نکشید که به خواب رفت.

از بیمارستان که خارج شد خنکی سحر به تنش لرز 

ش فرو کرد و هایتانش را در جیبخفیفی انداخت. دس

اش ی سیگار و فندک لعنتیخالی بودنشان یادآور بسته

ی شد که در ماشینش جا گذاشته بود. چشمش به دکه

نزدیک بیمارستان افتاد و به سمت آن حرکت کرد. با 

رو به های پیادهسری پایین که چسبیده بود به موزاییک

خالی بود و  کرد. ته دلشفکر می وضعیت پیش آمده

. یک بسته سیگار و فندک خرید و بهم ریخته اعصابش
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دانست کجاست راه دوباره به سمت جایی که نمی

هایش جا داد و با فندک سبز افتاد. نخی میان لب

پیزوری روشنش کرد. دودش در میان حلقش پیچید و 

اش را گرم کرد. با همان دستی که سیگار در مسیر ریه

کرد و درد میاش فشار آورد. سرش آن بود به پیشانی

سوختند. خیابان تاریک بود و کسی بغض چشمانش می

دید. به راه رفتنش ادامه داد و از خودش او را نمی

های های کوچک و آرامشپرسید چرا دل خوشی

 شدند؟اش ماندگار نمیمقطعی

ها انگار چسبیده بودند به تقویم زندگی او. دلش تلخی

ال کوهنوردی این همه بدبیاری. حسوخت از داشت می

العبور قرار گرفته و حتی  را داشت که در مسیری صعب

دورنمایی از قله هم ندارد. این وسط درست شدن یک 

ی نطلبیده در میان این همه بلبشو بازار نهایت نطفه
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بدبیاری بود! بخت و اقبال او را انگار با قلم سیاه نوشته 

 دید.نمیی امیدی بودند که هیچ بارقه

داد. تنها یک راه فرار بود اما مغزش جواب نمیبه دنبال 

دانست که نباید اجازه بدهد این مخمصه مثل یک می

پیچک به پاهایش بچسبد و ببلعدش. نحسی انگار 

 ی روزگارش.سنجاق شده بود به سینه

کنار دیواری ایستاد و ته سیگارش را روی زمین 

 روح مادرش عذرخواهیاش کرد. از انداخت و زیر پا له

کرد بابت تمام گندهایی که انگار تمامی نداشتند. به 

هایی که در هوای تاریک ابری و پاییزی در حال ماشین

کرد؟ دخترک رفت و آمد بودند نگاه کرد. آیه را چه می

هایش ی مذهبی. صدایش در گوشبا آن خانواده ساده

نو کشه... بابام مآمین بابام منو می»اکو شدند 

 «کشه...می
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کنار همان دیوار سر خورد و روی زمین نشست. بغض 

اش بلند شد. کوفتی ترکید و باالخره هق هق مردانه

شد جمع کرد؟ به که رو این دیوانگی را چگونه می

اش؟ به صبا؟ به انداخت؟ به پدرش؟ به مادر مردهمی

توانست کمکشان دوستان بیخیالش؟ چه کسی می

 کند؟

لرزیدند. این اشتباه را ش میهایش مثل دستانشانه

توانستند بدون آن که آب از آب تکان بخورد چطور می

کردند که هم امن باشد پاک کنند؟ اصال کجا را پیدا می

و هم غیر قانونی! هم مشکلشان را حل کند و هم 
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خطری نداشته باشد؟ اگر در این میان برای آیه اتفاقی 

 ریخت؟بر سرش میافتاد چه خاکی می

انش را از روی صورتش برداشت. دوباره به رو به دست

ها. کاش گاه ماشینرو خیره شد و عبور گاه و بی

توانست همان آمین قبل باشد و حاال مستقیم به می

خانه برگردد و روی تخت نرم و راحتش دراز بکشد. 

بعد هم حتی یادش نیاید که دوست دختری به نام آیه 

چون آیه را دوست تف به این شانس گه. دارد! اما 

ای از داشت. همین حاال هم که اینجا نشسته بود تکه

ی او فشرده قلبش برای آن همه ترس درون چهره

 کرد.شده بود و درد می

هایش ی تیشرتش را تا روی صورتش آورد و چشمیقه

اش را باال کشید و دم خیسش را در آن فرو برد. بینی

ش گذاشت و هاینخ دیگر میان لبعمیقی گرفت. یک 
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با دستی که هنوز از لرزش نیافتاده بود فندک زد. 

دستش را به زمین گرفت و از جایش بلند شد. 

صورتش را با ساعدش پاک کرد و مسیر آمده را 

 برگشت.

رفت صدای اهلل اکبر وقتی از در بیمارستان داخل می

اذان بلند شده بود. باد خنک موهایش را به بازی 

محوطه نشست و دوباره  گرفت. روی نیمکتی در

سیگاری بیرون آورد و آتش زد. سرش را باال برد و 

نگاهی به ابرهای سیاه انداخت. یک آن ته دلش لرزید. 

عاجزانه از خدا خواست که این ماجرا را ختم به خیر 

 کند.

رفت و رفت و آمدها کم کم هوا رو به روشنایی می

لش قرار به ساعت موبایشدند. بیداشتند زیاد می
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نگاهی انداخت و به اجبار با پاهایی که روی زمین 

 کشاندشان به طرف اورژانس قدم برداشت.می

ها سرد کن چند نفس عمیق کشید و جلوی یکی از آب

ای صورتش را با آن یک لیوان آب برداشت و گوشه

خواست آیه با این حال و روز او را شست. دلش نمی

 از قبل شود.اش بدتر ی شکنندههببیند تا روحی

وارد قسمت اورژانس شد و بوی الکل و مواد شوینده 

اش نشست. پرده را کنار زد و به دختر تپلی در بینی

نگاه کرد که به پهلو دراز کشیده بود و یک دستش به 

هایش مثل سرم وصل بود و آن یکی زیر سرش. اشک

 داد.تر نشان میجاندیشب روان بودند و حاال بی
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های ین سعی کرد به خودش مسلط باشد و ادای آدمآم

امیدوار را در بیاورد. نوچی کرد و دل نگران گفت: تو که 

 بازم بیداری!

اش را باال کشید و چرخید تا او را ببیند: آمین؟ بینی

 اومدی؟

 های او را پاک کرد: آره.جلو رفت و با دست اشک

 ا با هجوم بیشتری ازهی آیه لرزید و اشکچانه

 ی چشمش بیرون ریختند: فکر کردم نمیای!کاسه

روی سرش خم شد و کوتاه لب او را بوسید: چرا نیام 

 دیوونه؟!

شالش را روی چشمانش کشید و هق هقش صدادار 

 ترسم آمین...شد: خیلی می

. ی دور تا دورش نگاه کردآمین لب گزید و به پرده

 کرد!ا اعتراف میجراتش را داشت خودش هم حتم
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ی او را گرفت و نوازش کرد: گریه نکن. ت یخ زدهدس

 ترسی آخه؟گفتم که درست میشه. از چی می

آمد: پرستار ازم صدای آیه به زور از گلویش در می

 نمونه گرفت. جوابش اآلنا باید بیاد...

آنقدر از دیشب خودشان را باخته بودند که امید چندانی 

هم ب این آزمایش لعنتی به منفی در آمدن جوا

 نداشتند.

آمین لبخندی مصنوعی روی صورتش نشاند و سعی 

کرد بحث را عوض کند: کی بیدار شدی تو اصال؟ اون 

آورد، تو که فقط سرنگی که من دیدم فیلو از پا در می

 یه میمون کوچولویی!

تالش آمین برای خنداندنش با شکست مواجه شد. 

یست دقیقه نیم ساعت هایش توضیح داد: بمیان گریه

پیش یکی حالش بد شد. همراهش جیغ و داد راه 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

انداخت از خواب پریدم. همون موقع هم پرستاره عین 

 عجل معلق اومد باال سرم.

لب باالیش را به دندان گرفت و سرش را تکان داد. 

توانست از ریخت و او دیگر نمیآیه همچنان اشک می

و نوازش کرد. آرام تر شود. دستش را بوسید این کالفه

فت: میرم بگم بیان سرمتو در بیارن حساب و کتابم گ

 بکنم بریم. باشه؟

 آیه چیزی نگفت و او راهی شد. 

کمتر از نیم ساعت بعد هر دو در ماشین نشسته بودند 

ی پایین تنظیم بود. دو لیوان و بخاری روی درجه

کاغذی نسکافه که از تریای کنار بیمارستان گرفته 

ین بعد از ترخیص آیه هیچ در دستانشان بود. آمبودند 

حرفی نزده بود. منتظر بود خود آیه اول نظرش را بدهد 
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اشان حاال کتبا در تا او کامل کننده باشد. جواب بدبختی

 دستانشان بود.

سکوت حاکم در ماشین با صدای مچاله شدن کاغذ بر 

اش را به طرف آمین هم ریخت. آیه مشت گره شده

 رش از من!برد: بگی

نش را دست به دست کرد و کاغذ چروکیده را آمین لیوا

 از او گرفت: من اآلن با این چیکار کنم؟!

اش کن، دونم آمین! پارهمستاصل جواب داد: چه می

کنی بکن فقط بندازش دور، آتیشش بزن! هر کاری می

 از من دورش کن!
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دانست حالیکه نمیآمین کمی به دستش خیره شد و در 

کند نامطمئن در داشبورد را باز کرد و آن با آن چه کار 

 را داخلش انداخت.

آیه با چشمان پف کرده همانطور که نگاهش به بخار 

بری همون جایی که الجون لیوانش بود گفت: منو می

 برای اولین بار با هم رفتیم؟

آمین به نیم رخش نگاه کرد و روی بینی قرمزش ثابت 

ر جانش قل قل د. این همه دلهره و استرسی که دمان

کرد عادی بود؟ دیدن آیه در این وضعیت می

 کرد: ببرمت بام؟ترش میآشفته

سر تکان داد و با نوک انگشت قطره اشک نچکیده را 

 پاک کرد.

دستی را کشید و دوباره نگاهش را با دلسوزی به او 

 خوای پیاده بشی؟دوخت: آیه؟ می
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 اد: نه.سرش را باال د

ن داد و دستش را پشت آمین نفسش را یکجا بیرو

گردنش کشید: به جای گریه کردن بهتر نیست 

 عقالمونو بریزیم رو هم یه فکری بکنیم؟

ی دستمال روی داشبرد چند برگ گرفت: این از جعبه

 وضعیت مگه نیاز به فکر هم داره؟

خوابی دیشب هر لحظه بیشتر داشت او را تحلیل بی

ز شیشه به ستش را میان موهایش فرو برد و امیبرد. د

دود و دم شهر نگاه کرد: این گندو من زدم. هر چی که 

 کنم تا از این شرایط خالص شیم.بگیو قبول می

قرار در صورت او چشم اش را باال کشید و بیآیه بینی

 چرخاند: حتی اگه بگم بیا ازدواج کنیم؟

ن چیزی بود آمین ته دلش خالی شد. ازدواج؟ این آخری

 آن فکر کند. خواست به که دلش می
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 دخترک سر تکان داد: پس نگو هر چیزی!

ی مانیتور ماشین زل زد و دوباره سکوت آمین به صفحه

 را در پیش گرفت.

آیه از پنجره به فضای خاکی بیرون که بی هیچ دار و 

درختی بود خیره شد. قبل از این که شروع کند 

خواستم بهت ترس! فقط میاش را باال کشید: نبینی

کنی آمادگی انجام هر م که اونقدری که فکر میثابت کن

ام کاریو نداری. وگرنه منم اصال ازدواج تو برنامه

 نیست!

کامل به طرف او برگشت و به نیم رخش زل زد. هیچ 

رویش وقت نتوانسته بود از چیزی که در فکر دختر روبه

مت سوال گذشت سر در بیاورد. عقاید آیه عالمی

جواب نگهش دارد. توانست بیبزرگی بود که دیگر نمی

ی کنارش تکیه داد و پشت سرش را به شیشه
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همینطور که نگاهش روی او قفل مانده بود گفت: 

 ات چیه؟فهممت آیه... پس برنامهنمی

آیه که متوجه سنگینی نگاه آمین بود رو به او کرد: 

 ام چی بود!ام چیه نه! باید بپرسی برنامهبرنامه

ها پشت هم راه افتادند و اشک باز صورتش مچاله شد

وقتی با دست به شکم خودش اشاره کرد: این اتفاق 

 ای که داشتمو تغییر میده...هر برنامه
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آمین سرش را کمی کج کرد و منتظر ماند تا او شروع 

 به توضیح کند.
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تمال اش را با دستمال پاک کرد. همانطور که دسبینی

کرد گفت: روز اولی می نم دار درون دستش را تماشا

که دیدمت از توجهت دستو پامو گم کردم. باورم 

ی تو دختری مثل من شد یه پسر با تیپ و قیافهنمی

اصال به چشمش بیاد. کم کم که اومدم تو اکیپتون 

تونستم برای خودم یه جایگاهی درست کنم که دیگه 

 نفسم پایین نباشه.  مثل قبل اونقدر اعتماد به

برای بار هزارم باال کشید و سرش را بلند  اش رابینی

کرد. نگاهش را به چشمان منتظر آمین دوخت و گفت: 

وقتی با هم دوست شدیم فکر کردم نباید احساسمو 

ای بکنم که فرجامی برام نداره. سعی قاطی رابطه

کردم تورو تو همون قالب دوست برای خودم نگه دارم 

 باشم...نشد. نتونستم تورو دوست نداشته ولی 
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آمین با ناخن به جان پوست لبش افتاد. نتوانست 

سنگینی نگاه آیه را تاب بیاورد و سرش را به سمت 

 ی سمت خودش چرخاند.شیشه

رمقی زد. اشکی که از روی لبش رد شده آیه لبخند بی

بود و آن را به خارش انداخته بود را پاک کرد و ادامه 

داشتم بعد  با این شرایطی که پیدا کردم قصدداد: 

تموم شدن درسم دیگه برنگردم خونه. نه اینکه دختر 

فراری بشمو این حرفا ولی قطعا دیگه پامو تو اون 

 ذاشتم.خونه نمی

 آمین با کنجکاوی پرسید: چرا؟

زد جواب داد: من ها موج میبا چشمانی که غم در آن

تونی درک بازم نمیهر چقدرم برات توضیح بدم تو 

ی زنم... دربارهی چی حرف میدربارهکنی که من دارم 

چه محیطی... من اگه برگردم مجبورم به یه سری 
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قوانینو مقرراتی تن بدم که تمام زندگیمو باهاشون 

گذروندم. قوانینی که من فقط باهاشون زنده بودم، 

زندگی نکردم. من تو این مدت کوتاهی که اینجا بودم 

ها تجربه ر از کل عمرم زندگی کردم. تمام اینبیشت

تونم برگردم بهم اینو ثابت کرده که من دیگه نمی

 اونجا و طبق عقاید اونا ادامه بدم.

اش کمی آرام بگیرد. بازدمش را مثل مکثی کرد تا گریه

آه بیرون فرستاد: من اگه بعد لیسانسم برگردم خونه... 

کردن. این نه آپشن ادامه تحصیل دارم نه کار 

گیرم که فقط اسم تحصیل لیسانسو هم اجازه دادن ب

کرده رو با خودم یدک بکشم. وقتی برگردم بی برو 

برگرد باید ازدواج کنم. یه ازدواجی که نظر منم توش 

هیچ اهمیتی نداره. پسره فقط باید مورد تایید بابام 

باشه تا منم مجبور شم باهاش کنار بیام و تا آخر عمرم 

 بشم یه زن نمونه! اشواسه
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اش را صاف اش را باال کشید و صدای مَخ شدهبینی

کرد: منو باش. یه جوری دارم توضیح میدم که آدم فکر 

کنه هنوز دست خودمه. من دیگه اگه خودمم بخوام می

ی پالی پشت سرمو تونم برگردم اونجا. من همهنمی

یگه از خراب کردم. من با همون شرایط قبلیمم که د

جایی تو اون خونه شدم نظرشون دختر محسوب نمی

 نداشتم. چه برسه به حاال که وضعم اینه!

هایش دوباره چیزی در گلویش چنگ انداخت و اشک

شدت بیشتری پیدا کردند: اصال این بارداری که اآلن 

خِرمو گرفته که هیچی! فقط کافیه باد به گوششون 
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حسابم با کرام  برسونه که بکارتمو از دست دادم تا

 الکاتبین باشه!

ن یک تای ابرویش را باال داد و نامطمئن گفت: تو آمی

کنی همه چیو آیه! اصال تو هر گندی می هم زیادی گنده

ای! تهش مگه هم که بزنی تهش دختر اون خونواده

 خوان چیکارت کنن؟می

هایش فشار داد: تو هایش را با انگشتآیه چشم

فهمی کتک خوردن در حد مرگ میفهمی آمین! تو ننمی

ترین حق و حقوقت چی! از دست دادن طبیعییعنی 

یعنی چی! منظورم چهارتا دور دور و کافی شاپ رفتن و 

و  این چیزا نیست. منظورم اینه که حتی بدون اجازه

 همراهی اونا حق نداشته باشی رنگ آفتابو ببینی!

گشاد هایش ها برای آمین که حاال چشمباور این حرف

 گه زندانه؟!شده بود مشکل بود: یعنی چی؟ م
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کنم حتی زندانیا هم دخترک پوزخند تلخی زد: فکر می

گاهی حق تماس داشته باشن! تو اون شرایط اینترنت، 

ای که ی ارتباطی دیگهموبایل، لپتاپ، تلفن، و هر وسیله

 فکرشو بکنی از دسترس من خارج میشه!

ی اینا فقط : همهبا کالفگی دستی در موهایش کشید

 قول خودشون دیگه دختر نیستی؟!بخاطر این که به 

های قرمز و خیسش به آیه جوابی نداد. تنها با چشم

های لرزانش را در قالب آمین نگاه کرد و سعی کرد لب

 لبخند در بیاورد.

خواستی قبل برگشتت پوفی کشید: به خاطر همین می

 بری دکتر برای دوختن؟

 جمع کرد و گنگ پرسید: دوختن؟! هایش راآیه چشم
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گفت گفت. میهوا جواب داد: نازیال دیشب مین بیآمی

انگار قرار بود برات یه دکتر پیدا کنه قبل برگشتنت 

 بری پیشش برای ترمیم و...

با حرص میان کالمش پرید: غلط کرده! من هیچ وقت 

 همچین چیزی ازش نخواستم!

دامه داد: مگه به آمین در سکوت به او خیره شد و آیه ا

ی؟ همین اآلن گفتم که من از دادحرفم گوش نمی

اولشم قصد نداشتم بعد دانشگاهم برگردم به اون 

خونه. اگر هم قرار بود برگردم، من آدم دغل بازی 

نیستم که بخوام اینطوری کسی رو گول بزنم. نکنه تو 

 منو اینطوری شناختی؟! آمین من با تصمیم خودم...

 برد و با انگشت اشاره چند بار روی دستش را باال

ی خودش ضربه زد: بکارتمو از اینجا پاره کردم! شقیقه
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ی هایمن چیزی نیست که بخوام به خاطرش یه پرده

 اینطوری زیرابی برم!
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سرش را پایین انداخت و به شکمش خیره شد. آب 

تر از قبل گفت: من واسه دهانش را قورت داد و آرام

مدن با ها داشتم و برای کنار اولی برنامهخودم خی

عواقب هر تصمیمم هم یه راهی پیدا کرده بودم ولی... 

این چیزا دیگه هیچ اهمیتی نداره آمین! تمام معادالت 

من دیگه به هم ریخته. دیگه هیچ نظری ندارم که 

 ام قراره چطوری پیش بره.آینده

ینو صدایش پر بود از ترکیب ترس و درماندگی: فقط ا

مشکل یه راه حل پیدا  دونم که اگه نتونم برای اینمی
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ی بابام باز بشه... کنم و با این وضع و حال پام به خونه

 امه که میاد بیرون!جنازه

آمین کالفه پوفی کشید: انقدر نگران نباش آیه! 

 کنیم...درستش می

اش با آشفتگی تقریبا فریاد زد: بس کن میان گریه

بار گفتی نگران نباش درستش  آمین! از دیشب صد

کنیم؟! چطوری درستش م! چیو درستش میکنیمی

 کنیم؟!می

آمین محکم دستش را روی فرمان کوبید و داد کشید: 

چی بگم آیه؟! ترجیح میدی بگم منم مثل سگ ترسیدم 

 لرزه؟!و از دیشب چهار ستون بدنم داره می

اگه انقدر آیه با صورتی برافروخته جواب داد: اصال تو 

طیت ریدی به احتیاسگ ترسی غلط کردی با بی

 جفتمون!
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آمین دو دستش را باال آورد و به موازات صورتش جلو و 

ی عالم! تویی که سلطان خایهعقب برد: اصال من بی

برنامه ریزی و کنار اومدن با عواقب تصمیماتی چرا 

فکر اینجاشو نکردی؟ اون موقع که من گه زیادی 

گفتم گوشت باید تو گوشت بخوره جون خوردم میمی

به راه بود، اآلن که به اینجا رسیدیم فقط من  جونت

 مقصر شدم؟!

اش را به طرف او گرفت و تکان داد: آیه انگشت اشاره

معلومه که تو مقصری! من ناشی رو با خود الشیت 

ی بزن در روییت همه جا کنی؟! تو که آوازهمقایسه می

نصف دخترای دانشگاه یه بیلی ی پیچیده و تو باغچه

 بودی!رت بلدِ کاری باید مراقب میزدی و خیر س

ی حرص در آوری کرد: اصال ناز شستم! آمین خنده

همین که اآلن پیشتم و ولت نکردم تا خودت این 
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ی تخم حرومی رو هندل کنی باید خایه مالیمو هم توله

 بکنی!

کرد: آیه جیغ کشید و با هر دو دست شروع به زدن او 

 شعور کثافت عوضی!بی

هوای او محکم به های بیمشت یاز شدت ضربه

خورد. انگار با این ضربه تازه به خودش آمد.  شیشه

آنقدر از دیشب تا صبح تحت فشارهای عصبی و 

خوابی و هزار چیز دیگر قرار گرفته بود که فقط بی

های خواست حرصش را خالی کند و حاال از حرفمی

های سبک و پیشش پشیمان بود. مشتی چند لحظه

آیه را با دو دستش گرفت و او را در آغوش جان بی

ای دست از تقال کشید و کشید. دخترک بعد از لحظه

 صدای هق زدنش ماشین را پر کرد.
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آمین روی موهای پریشان او که از شالش بیرون افتاده 

ت: بودند را بوسید. لبش را همانجا نگه داشت و گف

 م. ببخش!غلظ کردم آیه. عصبانی بودم یه زری زد

دخترک دهانش را به تیشرت او چسباند و بلندتر زار 

 های از همه جا رانده و مانده... زد. شده بود عین آدم

آمین که دیگر تا دیوانگی راهی نداشت خم شد و چند 

برگ دستمال برداشت و خودش را عقب کشید تا او را 

تمال، خیسی صورتش را پاک کرد. بهتر ببیند. با دس

پایین برد و کمی به صورت او خیره شد.  دستمال را

های اش روی کک و مکاین بار با نوک انگشت اشاره

 ریز او دست کشید و لبخند نزاری زد. 
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اش را محکم باال کشید و همانطور که گریه آیه بینی

 کرد صورتش را عقب برد: نکن.می

نی او گرفت و با خنده گفت: آمین دستمال را جلوی بی

 ه تو مغزت! فین کن بابا! فین کن!نکش باال میر

آیه محکم روی دست او زد: حوصله ندارم آمین، 

 مسخره بازی در نیار!

حاال که هر دو آرام گرفته بودند دوباره بینشان سکوتی 

 طوالنی برقرار شد.

ی زیاد سنگین شده هایش که به خاطر گریهآیه پلک

 به سختی وا کرد. ناخنش را از الی دندانشبودند را 

بیرون آورد و باالخره سکوت را شکست: جاییو 

 شناسی؟می

آمین سرش را باال آورد و گنگ به او نگاه کرد. برای 

 این که مطمئن شود پرسید: برای اینکه بندازیم؟
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با صدایی که از تُنش کاسته شده بود ادامه داد: پیدا 

 کنم.می

 : خوبه. آیه سر تکان داد

ه گذشت آیه گفت: دوباره هر دو ساکت شدند. کمی ک

 بهای سنگینی دارم پس میدم برای تجربه...

آمین سرش را به پشتی صندلی تکیه داد: شر و ور نگو! 

 ای هم بیافته.این اتفاق ممکن بود برای هر کس دیگه

 باز صدایش لرزید: هر کس دیگه شرایط منو نداره...

مچ او را آرام گرفت: اینقدر حال  دستش را دراز کرد و

 تر از اینی که هست نکن!و خرابجفتمون

دستش را از دست او بیرون کشید: تو جای من نیستی 

کنم فراره. با آمین. االن به تنها چیزی که دارم فکر می

خوام بشم اس. نمیاین شرایط اگه بمونم پوستم کنده

منو  یی گوش کَس و ناکَس. اونوقته که قصهآویزه
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راشون تعریف تموم مادرای شهر قبل خواب برای دخت

 کنن. 

آمین پوست لبش را جوید و به آسمان روشن شهر 

خیره شد. با خودش فکر کرد شاید بهترین راه برای 

ی نیم بندشان فرار از این مخمصه این باشد که رابطه

را دائمی کنند. حاال که کار به اینجا رسیده بود، چرا به 

شدند. هر است باید به حاشیه کشیده میجای راه ر

دید، د هیچ وقت خودش را برای ازدواج مناسب نمیچن

ولی آیه تمام فاکتورهای کسی که بتواند تا ابد در کنار 

 خودش تصور کند را داشت.
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ی چشمش نگاهی به آیه انداخت. تصمیم از گوشه

گرفت برای بیان پیشنهادش کمی سیاست به خرج 

مزه کردن گدار به آب نزند. بعد از مدتی مزه دهد و بی

فهمم آیه. تو حرفش رو به آیه گفت: یه چیزو هنوز نمی

ات با این شرایطی که داری و چیزایی که از خانواده

فهمم گفتی... بهترین راه فرارت باید ازدواج باشه. نمی

 گیری نسبت بهش.چرا تا اسمش میاد انقدر گارد می

صله جواب داد: من دنبال استقاللم آمین. بعد آیه بالفا

ی فعلیم یه تو میگی برای فرار از قفس خونواده

ی جدید تشکیل بدم و خودم با دستای خودم خونواده

 قفس بعدیمو بسازم؟

اش را باال انداخت و فکر نشده گفت: ولی آمین شانه

 کنی.حداقل این قفس رو خودت انتخاب می
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ست تکان داد: قفس قفسه آیه سرش را به چپ و را

ونه با این فکر که زندون جدیدش تآمین! یه پرنده نمی

فضای بیشتری داره یا سر سبزتره خودشو آروم نگه 

داره، وقتی با هر بار باز کردن پراش فقط دلش 

 تر میشه.سنگین

وقتی که تیرش به سنگ خورد سعی کرد ذکاوت به 

ای سورمه خرج دهد و از راه دیگری وارد شود. به شال

د: آیه اگه با من آیه خیره شد و شروع به حرف زدن کر

ی مشکالتت خیلی کنی که همهازدواج کنی... فکر نمی

 راحت و یه جا حل میشن؟

های گرد بالفاصله گردنش را به طرف او آیه با چشم

 چرخاند.

دستش را جلوی صورتش گرفت. آن را مشت کرد و با 

ی  آورد: یک، مسئلهگفتن هر حرف یک انگشتش را باال
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ی بکارت. سه، . دو، مسئلههفرارت و دوری از خونواد

انتخاب شوهر. چهار، استقالل و کار کردنت در آینده. 

 پنج، بچه...

هایش بین صورت و شکم دستش را پایین آورد و چشم

تونی به جای سقط، نگهش آیه رفت و آمد کرد: می

 داری!

ناگهان شروع به  آیه که بهت زده به او زل زده بود

الت آمین باعث شد حی بیخندیدن کرد اما چهره

اش را تمام کند. ناباور پرسید: مگه ی مصنوعیخنده

 شوخی نبود؟!

ی شیشه گذاشت و سرش را به آمین آرنجش را لبه

 ام.دستش تکیه داد: من کامال جدی
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یک تای ابرویش را باال داد: آمین من فکر کنم تو دیگه 

ی... یا فشار خیلی زیادی روته. چون واقعا اخیلی خسته

 فهمی چی داری میگی!گار نمیان

آمین پنج انگشتش را نشان او داد: تو این همه دلیلو 

خوای فدای چی بکنی؟! اینا برای بینی؟ چیو مینمی

 قبول کردنت کافی نیست؟!

ای مکث کرد و گفت: چی باعث شد در لحظه آیه لحظه

 یهو انقدر متحول بشی؟

استرس ز پنجره به بیرون نگاه کرد: غیر از خستگی و ا

 و ترس؟

پوزخند زد: پس پیشنهادت فقط از سر ترحم و 

 درموندگیه!
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آمین کالفه و عصبی پاکت سیگارش را از جلوی 

هایش کیلومتر شمار برداشت و یک نخ میان لب

گذاشت. با لحنی که دیگر از کنترلش در رفته بود 

ت بازی با کلمات نیست آیه! من منظورم گفت: اآلن وق

 واج واقعی نیست!یه ازد

 وا رفته پرسید: مگه ازدواج غیر واقعی هم داریم؟!

زد جواب داد: یه ازدواج صوری. همینطور که فندک می

ها در فقط یه چیزی که بتونه ما رو از کل این مخمصه

 بیاره. شبیه یه کاور...

ه دود غلیظش کامی از سیگارش گرفت و همینطور ک

گفت: همه چی مثل  کردی ماشین را پر میفضای بسته

همین اآلنه. فقط یه اسم شرعی روش میاد که دهن 

تونی حتی این ی تو بسته بشه! تو میگشاد خانواده
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بچه رو هم به دنیا بیاری که دیگه زیر خطر سقط غیر 

 قانونی هم نری.

آیه خودش را روی صندلی جلو کشید: احمق! سوای 

م و نه تو این که نه من اآلن میل یا توان مادر شدن دار

ی من با کنی خانوادهتونی پدری کنی، چرا فکر میمی

پذیرن؟! بابای اون دهن گشادشون تو رو به غالمی می

زنه آمین! تو یه ی امثال تو رو با تیر میمن سایه

ی من پکیجی هستی از تک تک چیزایی که خونواده

رت برانگیزه! فقط کافیه بابام یکیو براشون تابو و نف

اتو در رای تحقیق تا فیها خالدون تو و خونوادهبفرسته ب

 بیاره...

کنم کار به به سر تا پای او نگاه کرد: البته فکر نمی

اونجاها بکشه. همون یه نگاه به خودت بندازه کافیه 

 واسه رد کردنت!
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ن داری های در هم رفته به او نگاه کرد: اآلآمین با اخم

 کنی؟!بهم توهین می

ژ دادن سرش کرد که دیگر درد آیه شروع به ماسا

گرفته بود: نه دیوونه! اتفاقا من الیف استایل تو رو 

ی دهن گشادم دوست دارم. ولی دارم در مورد خونواده

 زنم!حرف می

اش را پایین داد. ی استارت را فشرد و شیشهدکمه

تازه به داخل ماشین راه باز همانطور که باالخره هوای 

ی تیرهایش را تکاند. همهکرد، خاکستر سیگارش می

توانست این به سنگ خورده بود. انگار هیچ جوره نمی

 دختر را تا ابد برای خودش نگه دارد.

بعد از مدتی سکوت و تمام شدن سیگار آمین، نگاه آیه 

 روی ساعت ماشین افتاد: منو ببر خوابگاه!
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نفسی گرفت. پایش را روی ترمز گذاشت و حرف بی

 وباره زد تا ماشین روشن شود.ی استارت را ددکمه

داد و در تمام طول راه آیه خودش را تکان تکان می

کند. آمین که از دیشب تا حاال ی شستش را میگوشه

ی تمام عمر از مغزش کار کشیده بود، سرش به اندازه

رد. به نظرش کخوابی روی بدنش سنگینی میاز بی

ش اآمد مغزش دیگر خاموش شده است و رانندگیمی

ی عضالتش سپرده بود. در این میان را تنها به حافظه

 هم یک چشمش به آیه بود و چشم دیگرش به خیابان.
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مقابل خوابگاه پارک کرد. آیه دستش به سمت 

 دستگیره رفت.
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 آمین صدایش زد: آیه؟

ال پاک کرد و به سمت او اش را با دستمآیه بینی

 چرخید.

تاقت دیگه گریه نکنی. بهم قول بده وقتی رسیدی ا -

 یه قرص خواب بخور و بگیر بخواب.

دید گفت: خیلی گیجم. آیه در حالیکه انگار او را نمی

باورم نمیشه افتادم تو یه مسیری که حاال باید یه 

 موجودو بکشم!

ه ادامه اش کشید و پریشان و با گریدستی به پیشانی

شد برگشت عقب داد: چیکار کردیم آمین؟ کاش می

 گندو جمع کرد. خدایا من دارم دیوونه میشم. این

آمین کمی به طرف او خم شد و در آغوشش گرفت: 

 ببخشید. ببخش منو!
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ی آمین فرو برد و دستش را آیه صورتش را در شانه

اش ضعیف شده پشت گردن او حلقه کرد. آنقدر روحیه

هایش را تی توان تالش برای مقابله با اشکبود که ح

 نداشت.

حرف سرش را عقب داد و باالی موهای او را آمین بی

ای که روی گردنش افتاده بود را بوسید. شال سورمه

هایش دو طرف برداشت و روی سرش کشید. با دست

شال را گرفت و با تمرکز شروع به مرتب کردن آن 

 کرد: شال روشن بیشتر بهت میاد.

رنگی زد: ولی تیره هایش را پاک کرد و لبخند بیاشک

 خوره...ر به بختم میبیشت

کمی بعد از هم جدا شدند و آیه با حالی خراب پیاده 

شد. در ماشین را بست و وقتی که چرخید تا به سمت 

 ساختمان برود کسی صدایش زد: آیه؟!
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هایش خشکش زد و صدای آیه گفتن مادرش در گوش

 پژواک شد.

های سست به طرف او رفت و و قدم با چادر مشکی زن

ایستاد. بهت زده در صورت آیه خیره شد.  در مقابلش

خواست مطمئن شود دختری که از چند انگار که می

ی پیش در ماشین این غریبه برایش آشنا به نظر لحظه

 رسیده بود، دختر خودش است.

هایش ترک برداشته بود دنیایی که از دیشب ستون

 الخره روی سر آیه فرو ریخت.با

ین خراب شده مادر کنی تو اتو چه غلطی داری می -

 مرده؟

سیلی محکمی که یک طرف لپ سفید او را قرمز کرد 

معطلی از ماشین پیاده شود. دستش باعث شد آمین بی
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ها برود که متوجه را به در گرفت تا سریع به سمت آن

 شباهت زن با آیه شد. 

اش دارد رو به کرد خفه نگهمی زن با صدایی که سعی

تادیم اینجا که این بشه دخترش غرید: ما تو رو فرس

 سر و وضعت؟

ای به آمین انداخت که آن طرف ماشین نگاه مغرضانه

ایستاده بود و با دست به او اشاره کرد: کیه این که از 

 ماشینش پیاده شدی پتیاره؟

مغز  آمین برای دفاع از آیه با دستپاچگی سعی کرد از

اش راه حلی بیرون بکشد: خانوم سو گیرپاژ شده

 شده! من اسنپم!تفاهم 
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زن با صورتی برافروخته که پوست سفیدش را در آن 

کادر مشکی به قرمزی کشانده بود چند قدم به سمت 

او برداشت و دستش را در هوا تکان داد: تو فکر کردی 

حاال اسنپ من از پشت کوه اومدم؟! از کی تا 

نشونه؟! از کی تا حاال اسنپ مسافرشو جلو می

کنه؟! شما دین ندارین؟! خدا بغل میمسافرشو 

ندارین؟! وسط روز روشن تو انظار عمومی... 

 استغفراهلل...

زن چادرش را جلو کشید و دوباره رو به آیه کرد. مچ 

دست او را گرفت و به سمت در خوابگاه کشید: برو 

تو ببرمت! بسه هر چی درس خوندی هاجمع کن وسیله

 اینجا!

رخاند. نیم نگاهی به آمین آیه وحشت زده گردنش را چ

دانست جلو بیاید یا در جایش بماند. انداخت که نمی
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کوبید که صدایش در قلبش آنقدر محکم می

شد. حالش شبیه به گوسفندی هایش پخش میگوش

 شد.بود که به مسلخ برده می

مت آمین چرخید و انگشت ی آخر به سزن لحظه

به وقتش  تهدیدش را برایش تکان داد: پدر تو رو هم

کس و کار گیر آوردی؟ تو غلط در میارم! دختر بی

همه چیز از خدا خوره به دختر من. بیکنی دستت میمی

 خبر!بی

تر از قبل آمین آب دهانش را قورت داد. هر لحظه گیج

ی بارهفهمید که آیه درشد. تازه داشت میمی

 گفت.راه نمیاش کم بیخانواده

فشار داد تا بتواند با ترمز دخترک پایش را روی زمین 

گرفتن مانع همراه شدن با مادرش شود. اگر حاال و در 

شد، احتماال دیگر برگشتی این شرایط با او همراه می
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زد و از استرس در کار نبود. تمام وجودش نبض می

 آمد.نفسش سنگین بیرون می

ی ورودی ساختمان بود متوجه ادرش که حاال روی پلهم

اش فشار داد: بازویش را میان پنجه مقاومت او شد.

 چرا ایستادی؟! مگه نمیگم بیا تو؟

از پله پایین آمد. دستش را پشت آیه گذاشت و به 

 داخل هلش داد: برو دیگه!

توانست بیشتر از این برای خودش آیه که دیگر نمی

ی جلوی ورودی را باال رفت. هوقت بخرد، تک پل

شت و با چشمان ی در نگه دادستش را محکم به هاله

ملتمس به آمین خیره شد که هاج و واج به او و مادرش 

 کشن!کرد. با گریه برایش لب زد: منو مینگاه می

مادرش از تعلل بیش از حد او از کوره در رفت. 

ت صدایش که شروع به لرزیدن کرده بود کمی باال رف
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ی و توپید: بیشتر از این منو رسوا نکن! تو رو به فاطمه

 برو داخل آیه!زهرا 

دید مستاصل آیه که دیگر هیچ راهی برای خودش نمی

رو به آمین شروع به زار زدن کرد: تو رو به روح مامانت 

 کمکم کن!

زن چادرش را جلو کشید و لب گزید. همانطور که 

الید: با این های خودش هم جاری شده بودند ناشک

ونه تکاری که تو کردی فقط خود خدا اگه بیاد پایین می

 کمکت کنه!

آمین با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود و نفسی که 

ی پیش رویش نگاه آمد به صحنهسخت باال می

کرد. آنقدر همانجا ماند تا هر دویشان از جلوی می

 چشمانش غیب شدند.
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داده بود و یک پایش را از عقب به به درخت توت تکیه 

های سیگاری خیره کهآن چسبانده بود. نگاهش روی پو

بود که زیر پایش را پر کرده بودند. هر چه موبایل آیه 

شد و گرفت پیغام خاموش بودنش تکرار میرا می

کرد. هر از گاهی سرش را باال تر میاعصاب او را خراب

انداخت ولی همچنان آورد و به در خوابگاه نگاهی میمی

وابش خخبری از آیه و مادرش نبود. عقل خسته و بی

ی باالخره به کار افتاد و این بار به جای آیه شماره

نازیال را گرفت. بعد از چند بوق، تماس از آن طرف 

قطع شد. با عصبانیت زیر لب فحش رکیکی نثارش 

ی تماس زد و این بار کرد. مصرانه دوباره روی دکمه

خواست موبایلش را با زودتر قطع شد. دلش میحتی 
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ن پرتاب کند و از دیدن تمام قدرت وسط خیابا

هایی که در رفت ی له شدن آن زیر چرخ ماشینصحنه

و آمد بودند کمی تسکین بیابد. نفس عمیقی کشید تا 

این فکر احمقانه را پشت سر بگذارد. برای بار سوم 

 تماس را تکرار کرد.

صدای نازیال که معلوم بود عصبانی بعد از چند بوق 

ند در گوشش است ولی سعی دارد آرام صحبت ک

 پیچید: سر کالسم آمین!

آمین تقریبا داد زد: به تخمم که سر کالسی! برو بیرون 

 صحبت کنیم!

نازیال جا خورد و پچ پچ کرد: خیلی خب بابا دهنتو 

 سرویس. صبر کن!
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ه آمد:  بعد از چند لحظه سکوت صدایش ناگهان دوبار

چی میگی؟ چقدر تو گاوی، میگم سر کالسم! چرا 

 فهمی؟!نمی

با حالی خراب، با دو انگشت روی چشمانش را فشار 

داد: نازیال مادرش اومد... ما رو با هم دید... از آیه هیچ 

خبری ندارم... تو رو خدا زودتر بیا ببین تو این خوابگاه 

 کنن!خراب شده دارن چه غلطی می

نگرانی گفت: وای! مامانش از کجا سبز شده نازیال با 

 تو این وضعیت!

التی بین دستور و التماس داشت: فقط صدایش ح

 زودتر برگرد خوابگاه!

نازیال با خباثت جواب داد: چطور اآلن کارت گیر من 

 افتاد؟! من که تا دیشب غذای فاسد بودم...
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آمین در حالیکه دیگر اختیار صدایش را نداشت فریاد 

زد: سگ تو روحت نازیال! اآلن موقع این زر زر کردنا 

 ن بیا اینجا زودتر!نیست! لشتو جمع ک

اش که خیلی وقت بود تمام سیگارهای پاکت قدیمی

ای که دم صبح از شده بودند. این آخرین نخ از بسته

جلوی بیمارستان خریده بود را هم روشن کرد. حتی 

سوپرمارکت و خرید یک برای چند لحظه رفتن به 

پاکت جدید واهمه داشت. اگر در همین مدت کوتاه آیه 

ترین کرد؟ در کالفهآمدند چه میرون میو مادرش بی

حالت ممکن قرار داشت و همینطور این پا و آن پا 

 شد.می

باالخره نازیال را دید که از تاکسی پیاده شد و با 

خت ی درسرعت به سمت در خوابگاه دوید. از تنه

فاصله گرفت و خواست جلو برود ولی نازیال دیگر وارد 
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ای کشید و چند وف کالفهقرار پساختمان شده بود. بی

 مشت روی ران پاهای خودش کوبید.
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نیم ساعت دیگر هم گذشته بود و او همچنان در عالم 

برد. دوباره موبایلش را باال آورد و خبری به سر میبی

حاصل های بیرا گرفت. جز بوقی نازیال شماره

ی دیگری نگرفت. پاهایش از بس که ایستاده نتیجه

ه ذق ذق افتادند. همانطور که پشتش به درخت بود ب

اختیار دستش را به سمت بود، سر خورد و نشست. بی

جیبش برد. وقتی متوجه خالی بودنش شد دلش 

خواست گریه کند. دستش را در موهایش فرو برد و می

را به عقب راند. نزدیک ظهر شده بود. صدای  هاآن
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باز هم اذان از مسجد سر خیابان به گوشش رسید. 

مثل صبح، سرش ناخودآگاه رو به آسمان رفت. نفسش 

ای هایش را برای لحظهرا سنگین بیرون داد و چشم

بست. این بار ولی دهانش برای هیچ دعایی باز نشد. 

عصبی  خستگی این حجم از بیداری و فشارهای

هایش در هم ناگهان به او هجوم آورد. انگار که مژه

ش پر وزنش را دیگر هایگره خورده باشند، پلک

 نتوانست باز کند.

با صدایی شبیه به بسته شدن در صندوق، چرتش 

پرید. در عین گیجی به سرعت از جایش بلند شد و به 

سمت خوابگاه نگاه کرد. مادر آیه را دید که به راننده 

گفت و روی صندلی عقب تویوتای سفید  چیزی

ه نشست. راننده همین که سوار شد، استارت زد و را

اختیار به سمت خیابان قدم برداشت و افتاد. آمین بی

ی رد شدنشان با آیه چشم در چشم درست در لحظه
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شد. ناباور به آیه نگاه کرد که با چادری مشکی در 

. به ریختجایش فرو رفته بود و آهسته اشک می

محض این که ماشین از جلوی نگاهش رد شد 

گم وقتی ناخودآگاه به سمتشان دوید. گیج و سردر

رسد برگشت و ها نمیمتوجه شد که اینگونه به آن

 سریع به طرف ماشینش رفت.

قبل از این که در را ببندد، استارت زد و راه افتاد. پایش 

هایش تمام را روی گاز چسباند و صدای جیغ الستیک

ی کرد تا فاصلهخیابان را پر کرد. دیوانه وار رانندگی می

دانست هدفش از این میبینشان را کم کند. حتی ن

اش بود که اجازه تعقیب و گریز چیست. تنها غریزه

 داد آیه را به همین سادگی از دست بدهد.نمی

رسید، پیکان وانتی که ها میدقیقا وقتی که داشت به آن

، هوس دور زدن به سرش زد و در الین مخالف بود
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ی آخر ناگهان راهش را سد کرد. آمین درست در لحظه

را روی ترمز کوبید و در حالیکه نگاهش به پایش 

شد دستش تویوتایی بود که دیگر داشت خیلی دور می

و طلبکار همان  ی ژولیدهرا روی بوق نگه داشت. راننده

تراض ی اعوسط خیابان ایستاد و دستش را به نشانه

 برای او تکان داد.

اش را سریع پایین داد و داد زد: اون لگن آمین شیشه

 و بکش کنار یابو!کوفتیت

بیرون آورد: یابو باباته  مرد میانسال سرش را از شیشه

 نفله! مگه خیابونو خریدی؟!

تواست به آیه کرد نمیدیگر حتی اگر پرواز هم می

بود در  برسد. با خشمی که حاال افسارش پاره شده

 ماشین را با حرص باز کرد و پیاده شد.
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دسر بود بیرون آمد: ی وانت هم که انگار دنبال درراننده

چیه بچه خوشگل؟! عشقم کشید خیابونو بند آوردم! 

 خایه داری بیا جلوتر تا مادرتو...

اش را کامل کند: اسم آمین با فریادش اجازه نداد جمله

 مادر منو تو دهن نجست نیار!

های گره خورده به اش تمام شده و نشده با مشتهجمل

 سمت راننده حمله ور شد.
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همینطور که موبایلش را کنار گوشش گرفته بود در را 

 باز کرد: این اصال از کجا یهو سبز شد؟!
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نازیال آن طرف خط جواب داد: مسئول خوابگاه آشغال 

ونم دیشب که آیه رو بردم بیمارستان زنگ زده بهش. ا

همون نصف شب یه دربست گرفته پا شده اومده 

 اینجا.

مرده شورشو ببرن با  مستقیم به طرف آشپزخانه رفت:

 ی عقب مونده!اون پا قدم نحسش! زنیکه

های مادر آیه به او فشار وارد کرده بود که آنقدر رفتار

کرد که اینجا آمدنش ای به این فکر نمیحتی لحظه

مادر بود که نگرانی سالمت  تنها واکنشی طبیعی از یک

 فرزندش را داشته.

ه آیه خورد گفت: تازنازیال که داشت حرص می

ایمون همینطوری کم بدبختی داشت، اون مسئول عقده

لیست حضور غیاب تک تک شبا رو هم آورده پیش 

مادره. اونم گفته هیچ وقت زنگ نزده که اوکی بده آیه 
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ل در اومد ی دوستاش بمونه. گند کار کامشب خونه

 آمین... آیه رسما به فاک رفت!

داشت. یک نایلون فریزر برداشت و زیر یخساز نگه 

گوشی را بین شانه و گوشش گذاشت و بعد از این که 

 نایلونش تا نصف پر شد، شروع به گره زدن آن کرد.

زد: آمین نازیال همچنان داشت در گوشش ونگ می

ی از مسئول مامان این خیلی عجیب غریبه! اونجا هر چ

زد. نه جیغ و داد راه شنید دم نمیخوابگاه عوضی می

ه به پا کرد! ولی وقتی آیه رو نگاه انداخت، نه الم شنگ

 کرد... قشنگ به خونش تشنه بود انگار!می

اش گذاشت و کمی نوک آمین دستش را روی گونه

هایش را از درد به هم انگشتش را فشار داد. چشم

 یک جا خالی کرد.فشار داد و نفسش را 
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نازیال با ناراحتی گفت: آخه چقدر این دختر بدشانسه! 

دست به دست هم داد تا یه جا دستش  انگار همه چی

 رو بشه و اینطوری تو هچل بیافته.

ی یخ را روی صورتش گذاشت. پوستش از آمین کیسه

سرما ذق ذق کرد. برخالف صحبت نازیال که تمامی 

یان رسیده بود. پاسخ هر نداشت، تحمل او دیگر به پا

عالمت سوالی که از اتفاقات امروز در ذهنش قرار 

های او پیدا کرده بود و حاال الی حرفبهداشت را ال

دیگر تنها عایدی گوش دادن بیشتر به او سردرد 

هایش بیشتر بود. با خستگی و کالفگی جواب کل حرف

خالصه کرد. خواست تماس را قطع « باشه»را در یک 

ای باال آورد: نازیال... هر ه دوباره گوشی را لحظهکند ک

 خبری از آیه شد...

 ذارمت.اصله گفت: حتما در جریان مینازیال بالف
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تماس را قطع کرد و موبایلش را روی کانتر انداخت. 

یک لیوان آب پر کرد و از کشوی داروها یک ورق 

مسکن برداشت. دو قرص را پشت هم در دهانش 

لیوانش تنها یک قلوپ آب خورد. گذاشت و از 

موبایلش را گرفت و همینطور که از آشپزخانه بیرون 

 اش گذاشت.، یخ را دوباره روی گونهرفتمی

 گذشت صدای آذین آمد: سالم.از سالن که می

 :�🌺�دوپرنده ی بی سرزمین
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توجه به او که تازه از در اتاقش بیرون آمده بود از بی

ی یخ سریع رفت. آذین با دیدن کیسه ساختمان بیرون

 به دنبال او راه افتاد.
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یدن بر هم ریختگی سر و تر شد با دبه او که نزدیک

 روی او وحشت زده پرسید: چی شده آمین؟!

رفت با ها آرام آرام باال میآمین که با خستگی از پله

 حوصلگی بلند داد زد: به تو مربوط نیست! دنبالم نیا!بی

او را در جایش خشکاند. از این که در این  فریاد آمین

رادرش شرایط دنبال او برود ترسید و تنها دور شدن ب

 را تماشا کرد.

هایش را ی تختش نشست. آرنجوارد اتاقش شد و لبه

ی یخ را با دست راست هایش تکیه داد و کیسهبه زانو

 اش ثابت نگه داشت.روی گونه

 

ی موبایلش ای کشید و نگاهی به صفحهخمیازه

های انداخت. ساعت از سه و نیم گذشته بود. تکان

ورد. آنا که تا چند تخت باعث شد سرش را باال بیا
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ی قبل روی زمین مشغول بازی با عروسکش بود لحظه

پیشش نشست. برسی را به طرف او گرفت و به 

 موهای عروسکش اشاره کرد.

لبخند پررنگی به دخترش زد که امروز به خاطر 

هایش مجبور شده بود زودتر از نمایندگی به یبدقلق

انه کردن خانه برگردد. برس را از او گرفت و مشغول ش

 موهای وز و سفت عروسک باربی شد.

ها در جایشان در اتاق با شدت باز شد و هر دوی آن

پریدند. صبا با تعجب به آذین نگاه کرد که سراسیمه و 

 بدون در زدن وارد شده بود.

ورده! سر و صورتش کبوده! سر من آمین کتک خ -

داد کشید... میشه تو بری باال پیشش ببینی چی 

 شده؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

های هاج و واج مانده بود. در این مدت چشمهصبا 

های آمین دیده بود ولی این یک قلم زیادی از هنرنمایی

زیادی جدید بود! هنوز بین رفتن و ماندن مردد بود. 

که بخواهد در  ها آنقدر صمیمی نبوداش با آنرابطه

اشان دخالت کند. اما نبود فرزین و مسائل خصوصی

هایش قرار بودن روی شانهحس مسئولیتی که نامادری 

شد که احساس کند باید به او سری داد باعث میمی

 بزند.

ی در را باالخره رها کرد و کامل وارد آذین دستگیره

 اتاق شد: صبا؟ میشه بری باال؟

شد. این همان دختری بود که با صبا به آذین خیره 

هایش در قبرستان دل او را سوزانده بود. دختری حرف

اضر نبود با او هم مسیر شود حاال داشت که حتی ح

 کرد!گذاشت و از او خواهش میغرورش را زیر پا می
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آذین نگاهی به آنا انداخت که در حال بستن موهای 

ث شد عروسکش با گیره موی صبا بود. تردید صبا باع

 دوباره به حرف بیاید: من واقعا نگرانشم. صبا؟! لطفا!

ون صدای او باال داد. یک تای ابرویش را از التماس در

توانست همینطور نگاهش به سمت آنا رفت که نمی

 رهایش کند.

آذین نگاه او را سریع شکار کرد. برای این که خیالش 

را راحت کند فوری گفت: من حواسم بهش هست. 

 اینجا تا تو برگردی. مونممی

صبا سرش را با کالفگی به طرفین تکان داد. نفسش را 

ی د و از جایش بلند شد. لحظهیکجا بیرون فرستا

رفت، نگاهی به عقب آخری که داشت از اتاق بیرون می

ی پیش باعث شد بگوید: سالم انداخت. دلخوری دفعه

 دارم تحویلت میدمش، سالم تحویلم بده!
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ر این یادآوری را نداشت، تنها سرش را آذین که انتظا

 به تایید تکان داد تا او زودتر راهی شود.
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ی در کمی در زد و همین که دستش روی دستگیره

حرکت کرد صدای فریاد آمین بلند شد: کجای دنبالم 

 نیا رو حالیت نشد؟!

ای از حرکت ایستاد. آب دهانش را قورت داد صبا لحظه

ی تختش نشسته بود باز کرد. آمین که لبهو در را 

دهانش را باز کرد تا فریادی بلندتر از قبل بزند که با 

ی یخ را دیدن صبا حرف در دهانش ماسید. کیسه

هایش زل زد. صبا در همان پایین آورد و صاف در چشم

چهارچوب در ایستاد و سر تا پای آمین را با دقت نگاه 
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ی ی بود. پارگی یقهاش خاککرد. شلوار جین تیره

آمد. موهای تیشرتش از همین فاصله هم به چشم می

تر از همیشه بودند. ژولیدهنسبتا بلندش به هم ریخته و 

اش قرار داشت که حتی باعث کبودی بزرگی روی گونه

 تر از دیگری شود.هایش کوچکشد یکی از چشممی

 آمین با صدای آرام و لرزان گفت: برو بیرون صبا!

نفس عمیقی کشید. یک قدم به داخل برداشت و صبا 

 در را پشت سرش بست.

 داشت: صبا... صدای آمین این بار التماس بیشتری

کمی به او نزدیک شد و با دقت بیشتری به صورت 

داغونش نگاه کرد. با نگرانی پرسید: کی باهات این 

 کارو کرده؟

آمین که دیگر مطمئن بود از دست صبا به راحتی 

رار نیست خالص شود، یخ را روی تخت خواهرش ق
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انداخت. از جیبش پاکت جدید سیگارش را در آورد و 

هایش گذاشت. سرش را پایین لبیک نخ میان 

زد جواب انداخت و همینطور که برای خودش فندک می

 داد: یکی که اآلن وضعش از من خیلی بدتره!

صبا پوست لبش را جوید. به او که کام عمیقی از 

تر شد و با کمی تعلل گرفت نزدیکیسیگارش م

اش را آرام به دستش را به سمت صورتش برد. چانه

هایش را از نگاه یت کرد. مسیر چشمطرف باال هدا

ی آمین به قسمت بادمجانی صورتش حرکت داد. خیره

اش کمی پاره هم شده بود و خون پوست روی گونه

پوشاند. آب دهانش را ای دور زخم را میخشک شده

قورت داد و انگشتش را آرام نزدیک به زخم برد. به 

محض اصابت انگشتش با کبودی، پلک آمین پرید و 

کمی سرش را فاصله داد اما صدایی از او در نیامد. حتی 

قرار صبا تغییر نکرد. های بیمسیر نگاهش هم از چشم
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صبا که ابروهایش کمی در هم رفته بودند باالخره در 

ن خیره شد. سکوت بینشان وقتی های ثابت آمیمردمک

رویش های پسر مغرور روبهبه پایان رسید که چشم

 اشک کردند. شروع به پر شدن از

 میشه بشینی سرمو بذارم رو پات؟ -

از درخواست ناگهانی آمین جا خورد اما تنها سرش را 

ی تایید تکان داد. روی تختش چهارزانو به نشانه

رش را روی نشست. آمین به پشت دراز کشید و س

پای صبا تکیه داد. از سیگارش کامی گرفت و طوری 

را بیرون  که سعی داشت دودش به طرف صبا نرود آن

 داد.

 صبا مستاصل و با صدایی آرام پرسید: چی شده آمین؟
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های پر اشکش در جای جای سقف آمین که چشم

ای سکوت گفت: رفت صبا... چرخیدند بعد از لحظهمی

 ...آیه رو از دست دادم
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هایی که تا این لحظه به هر نحوی دوام باالخره قطره

دل کندند و روی های او آورده بودند از چشم

 هایش روانه شدند.گونه

دانست واکنش مناسب صبا هاج و واج مانده بود و نمی

چیست. تنها در صورت آمین خیره مانده بود که حاال از 

پرسید: یعنی چی  نگاه او فراری بود. با گنگی آرام

 رفت؟ به هم زدین؟
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اختیارش را با صدای لرزانش همراه کرد: های بیاشک

انش اومد... مجبورش کرد برگرده شهرش... نه... مام

حتی مطمئن نیستم دیگه هیچ وقت بتونم ببینمش! 

 شاید دیگه صداشم نتونم دوباره بشنوم!

های بیشتری برای صبا هایش تنها عالمت سوالحرف

کرد. دوست دخترش برگشته بود به شهر د میایجا

کرد که انگار مرده خودش اما آمین طوری صحبت می

 است!

مین سیگارش را کمی باال برد و به سوختنش چشم آ

فهمید. رفتن آیه دوخت. چقدر حال این نخ را می

اش، و او حاال فندکی بود که آتش کشیده بود به زندگی

سوزد و ذره ذره تمام توانست مانند سیگارش بتنها می

هایش را بست: کم شود. کامی از آن گرفت و چشم

. فکر کنم داره دو روز کشم..آوردم صبا... دیگه نمی
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ی دو سال توش میشه که نخوابیدم! دو روزی که اندازه

 اتفاقات عجیب و غریب افتاده!

صبا از جزئیات زندگی پسری که سرش را روی پایش 

دانست. آمین هم در وضعیت گذاشته بود هیچ چیز نمی

های مناسبی قرار نداشت که بخواهد اآلن با سوال

اش را پیدا ی پازل زندگیم شدههای گمختلف از او تکه

توانست در چنین شرایطی کمک کند. اصال چطور می

اش احساس درماندگی حال او باشد؟ از این ناتوانی

 کرد.می

از دست آب دهانش را قورت داد و پرسید: چه کمکی 

 است آمین؟من ساخته

ها از های بسته که اشکآمین با همان چشم

ردند لبخند الجونی به کالیشان راه باز میالبه
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اش نشاند. لحنش حالت منگی پیدا کرده بود: چهره

 فقط باش صبا! فقط بمون پیشم!

ی صبا نفس عمیقی کشید و یک دستش را روی شانه

ای دست دیگرش را هآمین گذاشت. ناخودآگاه انگشت

الی موهای نامرتب او فرو برد و شروع به نوازش 

 سرش کرد.

رساند و کامی گرفت. موقع  آمین سیگارش را به لبش

ای کرد و تمام تن بیرون دادن دودش تک سرفه

های اش با این فشار ناگهانی به درد افتاد. پلککوفته

لبش را سنگینش را دوباره باز کرد و به صبا نگاه کرد. 

کردم چرا انقدر تر کرد و به حرف آمد: داشتم فکر می

تاقمو باز کنم. چرا وقتی در اباهات احساس راحتی می

کردی یه چیزی تو دلم التماس کرد که بذارم بیای تو. 
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حرف چند شب پیشت تو ذهنم اومد. بهم گفتی خیلی 

 کس...کسی. به قول خودت کَس دارِ بیبی

ی تایید باال و پایین برد. صبا سرش را به نشانه

کرد با دقت به همینطور که سر او را نوازش می

 داد.هایش گوش میحرف

دستش را روی دست صبا گذاشت که روی آمین 

اش بود: منو تو عین همیم. هیچکیو نداریم. هر شانه

چقدرم دورمون پر شه تهش تنهاییم. این تنهایی 

 کنه.می لعنتی همون چیزیه که ما رو به هم نزدیک
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صبا دست آمین را فشرد. سرش را باال برد و به این 

. باالخره کششی که گفتراه نمیفکر کرد که او بی
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بینشان وجود داشت برایش واضح شد. خواست چیزی 

بگوید ولی وقتی دوباره سرش را پایین آورد متوجه 

های بسته و نفس سنگین آمین شد. معلوم نبود چشم

اش را تحمل کرده که ره چقدر خستگیپسرک بیچا

حرکت در حاال اینطور ناگهانی به خواب رفته بود. بی

های او شد. شغول فکر کردن به حرفجایش ماند و م

ناگهان چشمش به سیگار روشنی افتاد که کج بین 

اش حاال انگشتان دست راست او مانده بود و شعله

مین رسید. از نگرانی این که آداشت به پوستش می

بسوزد و از خواب بپرد انگشتانش را از الی موهای او 

آرامی  بیرون کشید. دستش را دراز کرد و سیگار را به

گرفت. در اتاق چشم چرخاند تا جا سیگاری که روی 

میز کامپیوتر بود را پیدا کند. سعی کرد سر آمین را 

طوری که از خواب بیدار نشود از روی پایش بلند کند و 
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سر و صدا از جایش بلند شد و  ذارد. بیروی تخت بگ

 ته سیگار را داخل ظرف انداخت.

ز پشت سرش آمد: ناگهان صدای آرام و گیج آمین ا

 همین اآلن که خوابیدم خواب آیه رو دیدم!

صبا متعجب به طرف او برگشت که دوباره بیدار شده 

 بود: ببخشید بیدارت کردم.

که خستگی و  اش را باال کشید و با صداییآمین بینی

زد گفت: چرا داری میری؟ یکم خواهش در آن موج می

 بمون پیشم!

اره کنار آمین نشست. بدون این که چیزی بگوید دوب

شد و قرار میهایی را داشت که آنا بیحس آن وقت

 ماند.ها بعد از خوابیدنش جفتش میباید تا مدت

های سنگین آمین به سرعت بسته شدند. در عالم پلک

 و بیداری گفت: صبا یه چیزیو یادم رفت بگم... خواب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

صدایش آنقدر خواب آلود بود که به زور به گوش صبا 

 است...سید: آیه حاملهرمی

های صبا گشاد شدند. نامطمئن از چیزی که چشم

ای طول کشید تا به خودش بیاید. آرام شنیده بود لحظه

 است؟!پرسید: حامله

د جوابی نداد. آمین که دوباره خوابش برده بو

دانست باید چه کار کند. گفته بود آیه حامله است. نمی

خواست آمین را قطعا همین را شنیده بود! دلش می

صدا کند و مطمئن شود ولی شاید او داشت خوابی که 

کرد. اما اگر واقعیت همان لحظه دیده بود را تعریف می

 بود چه؟!

ین مطمئن آنقدر همانجا ماند تا از عمیق شدن خواب آم

 ها سناریو چید.شود اما در این مدت ذهنش ده
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ه باالخره بعد از نیم ساعت از جایش بلند شد. نگا

اش را دیگری به آمین انداخت. هر بار که کبودی گونه

های شد. کاش حداقل لباسدید دلش ریش میمی

تر بخوابد. پتوی بیرونش را عوض کرده بود تا راحت

اله شده بود را برداشت و ی تخت مچنازکی که گوشه

آرام روی او کشید. به خودش آمد که اینطور مادرانه 

تنها چند سال از داشت برای پسر همسرش که 

سوزاند! با ذهنی درگیر از تر بود دل میخودش کوچک

ها به اتاق او بیرون رفت و در حین پایین رفتن از پله

دانست وقتی جای خالی ماشین فرزین نگاه کرد. نمی

به خانه برگشت باید چه کار کند. این موضوع آنقدر 

بزرگ و پر اهمیت بود که فرزین حق دانستن آن را 

ها را در ت. اما آمین به او اعتماد کرده بود که اینداش

میان گذاشته بود. اگر با گفتنش این اعتماد را از بین 

برد چه؟ نفس عمیقی کشید و وارد ساختمان شد. به می
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که نامادری بودن هم در سختی چندان این فکر کرد 

 کم از مادر بودن ندارد.
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آذین پشت به در روی غرق در افکارش وارد اتاق شد. 

تخت چهارزانو نشسته بود و متوجه حضورش نشد. آنا 

سر و صدا جلوی او به شکم دراز کشیده بود و  بی

داد. آذین همینطور که پاهایش را در هوا تکان می

داد زیر لب را پشت آنا دورانی حرکت میدستش 

کرد. صبا چند لحظه در شعری را برایش زمزمه می

نه نگاه کرد و در نهایت با صاف سکوت به این صح

 کردن گلویش حضورش را نشان داد.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

صبا به آذین که سرش را به طرف او برگرداند لبخند 

 کم رنگی زد: چه ملودی قشنگی!

سرعت از جایش بلند  آنا با شنیدن صدای مادرش به

هایش را به نمایش گذاشت: آژین بالم شد و دندان

 شعل توند. تاله ملجانم شعل بلده.

ی ها رفت. گوشهصبا به او لبخند زد و به طرف آن

تخت کنارشان نشست. آنا از پشت روی پای آذین 

ای از ی او تکیه داد و طرهنشست. سرش را به سینه

دستانش گرفت و مشغول بازی با موهای بلند او را در 

 آن شد.

آذین همینطور که نگاهش به انگشتان ظریف دختر 

هایش کمی باال ی لبهی در آغوشش بود گوشبچه

خوند. هر چقدرم ام میرفت: اینو مامانم همیشه واسه

گرفتم. دیدم شنیدمش آروم میقرار بودم تا میکه بی
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ویی اومد رو لبم. حوصله به نظر میاد، یهآنا هم امروز بی

خوندمش ولی جالب اینه که واسه اون داشتم می

 تر شدم.خودمم یکم آروم

 لبخندش محو شد: آمین چطوره؟به صبا نگاه کرد و 

نفس عمیقی را بیرون داد و به طرح روتختی چشم 

 دوخت: خوبه...

آذین نگران پرسید: چی شده بود؟ نگفت چرا این 

 ریختی شده؟

هایش را باال انداخت: هیچی. دعوا کرده شانهصبا 

 دیگه!

شد: های کوتاه او داشت کفری میآذین از جواب

داده بودم! با کی دعوا خودمم این انقدرو تشخیص 

 کرده؟ سر چی؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ای ساکت ماند. خودش هم جواب این سوال را لحظه

دانست! موهایش را به عقب راند: راستش هنوز نمی

 دونم!نمی

تونه از آذین در هم رفت: حتی آنا هم میهای اخم

 خوای واقعیتو بهم بگی...لحنت تشخیص بده نمی

له گفت: واقعا اش را لمس کرد و بالفاصصبا پیشانی

 میگم. نپرسیدم ازش. اونم هیچی نگفت.

جا کرد و از روی تخت بلند شد: آذین کالفه آنا را جابه

 یعنی چی؟! پس یک ساعت اون باال داشتی چیکار

 کردی؟!می

صبا آب دهانش را قورت داد. مردد به آذین نگاه کرد. 

کرد اینکه آمین او را رانده بود این فرضیه را ایجاد می

ه قصد ندارد او را قاطی مسائل پیش آمده کند. اما در ک

شرایط پیش آمده حاال که تا حدود زیادی با مشکالت 
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 و مصائب آمین عجین شده بود باید فکری به حال او

کرد که پیچش کرد. دروغ نبود اگر اعتراف میمی

سر و ته پسرک است. شکمش از استرس زندگی بی

نگار خدا زده بود پس فکر کردن به آن دختری هم که ا

 کرد!سرش ته دلش را خالی می

به آذین نگاه کرد. شاید اگر کمی اطالعات کسب 

توانست مثمر ثمر واقع شود. آذین که کرد میمی

او نگرفت سرش را پایین انداخت و با  جوابی از

 پریشانی و دلخوری به سمت در اتاق راه افتاد.

سید: تو آیه رو صبا قبل اینکه او از دیدش خارج شود پر

 شناسی؟می
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آذین به طرف او چرخید. دختری که همین چند روز 

زدند پیش در قبرستان با آمین حرفش را می

ین ماجرا داشته باشد! توانست ارتباطی به انمی

توانست؟! لبش را با زبانش خیس کرد و گفت: می

همون دوستشو میگی؟ اون چه ربطی به کتک خوردن 

 ره؟آمین دا

اش را دست کشید و نگاهش را در اتاق صبا پیشانی

ای دعوا چرخاند: ربطی نداره. آمین احتماال جای دیگه

 کرده. 

گشت رفت و به طرف آنا که نگاهش بین او و آذین می

دستش را گرفت تا از تخت پایین بیاید: این دختره رو 

 دونی؟شون چقدر میشناسی؟ از رابطهچقدر می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

به صبا نگاه کرد. مطمئن بود هدفی پشت آذین با دقت 

ی پیوند فهمید آن نقطههایش دارد اما واقعا نمیسوال

 چیست.

دونم بر عکس بقیه آمین رو این یکی فقط می -

باز کرده. کال عادت نداره چیزیو برا  خیلی حساب

 من توضیح بده.

صبا سر تکان داد و به همراه آنا به سمت سالن قدم 

که چیز زیادی دستگیرش نشد به  برداشتند. آذین هم

 اتاق خودش رفت. 

ای بود. در در حال درست کردن سوپ و کباب تابه

را  ی پنجرهقابلمه را برداشته بود و بخار سوپ شیشه

 کرد. س میخی
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کشید و همراه با موزیک ویدوئویی که با آنا هوار می

ها خواند و البه الی مبلشد میصدای بلند پخش می

 د. چرخیمی

ی های چرخ شدهصبا در میان جلز و بلز روغن گوشت

داد و ذهنش همچنان ادویه دار را در دستش فرم می

اش اریزد. فکر آیه و احتمال بارددر اتاق باال پرسه می

مثل یک موریانه به جان مغزش افتاده بود که تمایل 

 عجیبی داشت برای پس زدنش.

زده اش نشست. وحشت دستی از پشت روی شانه

دست کثیفش را روی قلبش گذاشت و در جایش پرید: 

 هیع!

فرزین خندان هر دو دستش را به عالمت تسلیم باال 

برد: واسه چی ترسیدی؟ صدای ماشینو نشنیدی؟ 

 مدم تو؟ سر و صدای آنا رو؟ کجایی تو؟!او
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کمی به او خیره ماند و پیش خودش فکر کرد اگر 

واکنشی نشان فرزین از ماجرای آمین باخبر شود چه 

دهد؟ اآلن او کسی بود که باید فرزین را مطلع می

کرد؟ معموال مادرها همین بودند دیگر؟! ولی سوال می

ها هم ؟ آنها چهبزرگ برایش این بود که نامادری

توانستند به همین راحتی خودشان را قاطی مسائل می

ی کاسه و ی همسرشان کنند؟ بعدها همهخانواده

 شکست؟ها نمیآن ها بر سرکوزه

ی تیشرتش ی یقهفرزین مشغول باز کردن سه دکمه

 شد: صبا؟ خوبی؟ چته؟

ی چشم از او گرفت و کمی سرش را خم کرد تا شعله

ریزم تا یچی. خوبم. برات چایی میگاز را کم کند: ه

 لباستو عوض کنی.
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فرزین کمی به او نگاه کرد که با همان دستان کثیف 

ها را برعکس دست گرفت و تند و تند شامی چنگال به

کرد. مطمئن بود اتفاقی افتاده است. به تنها علتی که 

توانست فکر کند این بود که امروز شاید بحثی با می

پونه داشته. با فکر به این که اگر چیزی باشد حتما 

 ید برای تعویض لباس رفت. آخودش به حرف می

ی را در سینک ی مواد شامی خالی شدهصبا کاسه

هایش شد. فکرش به انداخت و مشغول شستن دست

قدری درگیر بود که اصال نفهمید کی دستش را شست. 

کی چای ریخت و کی مقابل فرزین نشست و به آنا در 

 آغوش او خیره شد. 
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ی نا دربارههای آفرزین همانطور که به شیرین زبانی

صبا هم  داد، بهزمانی که با آذین گذرانده بود گوش می

 کرد. نگاه می

توانست تحمل کند. این همه در خود بودن او را نمی

 صدایش زد: صبا؟!

صبا سریع چشمانش را به او دوخت و جواب داد: 

 جانم؟

 خوای حرف بزنی؟ابروهای فرزین درهم رفت: نمی

رد. از برخورد فرزین صبا فوری دو دوتا چهارتا ک

ری بود: . فعال سکوت شاید راه بهتمطمئن نبود

 ی چی؟ درباره

هایش بود فرزین دست آنا را که در حال نوازش ریش

 کنی...را پایین داد و خیره به او گفت: داری نگرانم می
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ای روی صبا موهایش را یکجا جمع کرد و گوشه

ه چشمش اش رها کرد. لبش را محکم مک زد. تازشانه

 رفت و با اضطراببه آذین افتاد که به طرف نشیمن می

کرد. انگار او هم منتظر بود تا صبا ها نگاه میبه آن

خبرچینی را شروع کند. صبا نفسی گرفت و به آنا گفت: 

برو پیش آذین جون بگو برات کارتون پونی کوچولو رو 

 تو تبلتت دانلود کنه. 

ین سر داد پایین: آنا ذوق زده خودش را از بغل فرز

 آخجون! پونی توچولو!

ن نگاه کرد و هر دو ساعدش را صبا دوباره به فرزی

 روی سنگ جزیره تکیه داد: چاییت سرد شد. 

خورم. حاال فنجانش را عقب داد و تخس گفت: نمی

 بگو چه خبره.
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صبا باز نیم نگاهی به آذین انداخت و با صدایی که تا 

 : در مورد آمینه! حد ممکن پایین آورده بود گفت

ادامه  حالت جدی صورت فرزین را زیر نظر گرفت و

دونم اومد اینجا... نمیداد: اون دختری که... گاهی می

 کنم باردار شده! یادت هست یا نه البته... ولی... فکر می

ای سرش را به عقب برگرداند و به فرزین لحظه

تمام ها که هر دو در سکوت بودند نگاهی انداخت. دختر

امیدش به صدای کارتون و صدای موزیکی بود که 

شد. سرش را کمی جلو برد و آرام خش میهمچنان پ

 پرسید: منظورت چیه؟ 

ای از این که این حرف را زد پشیمان شد اما صبا لحظه

توانست به تنهایی مسئولیت دانستن همچین نمی

موضوعی را به گردن بگیرد: مطمئن نیستم. آمین زیاد 
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زد. فکر وبی نداشت وقتی داشت این حرفو میحال خ

 باردار شده.کنم از آمین می

فرزین کالفه و عصبی در سکوت چند بار پوست سرش 

را لمس کرد. نگاهش به فنجان چایش چسبید و 

 پرسید: حالش چرا خوب نبود؟
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صبا باز نگاهی به آذین انداخت که پا روی پا انداخته 

ی داد: خانوادههیستریک وار آن را تکان میبود و 

انگار یه اتفاقاتی افتاده  ان ظاهرا.دختره خیلی مذهبی

مادرش اومده کت بسته با خودش بردتش. آمینم خیلی 

دونم این وسط انگار با یه نفرم نگرانش بود. نمی

دعواش شده... وقتی برگشت خونه آذین دیدش. یکم 
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ین نگران شد به من سر و صورتش کبود شده بود. آذ

دونم چرا اینقدر گفت برم ببینم چطور شده... نمی

کنم ب آلود بود. وسط حرفاش یهو خوابید. فکر میخوا

 شب قبلش نخوابیده بود.

فرزین فوری از جایش بلند شد و رو به آذین پرسید: 

 دونستی برادرت چه گندی زده؟تو هم می

من فقط  آذین نگران به صبا نگاه کرد: من... من...

دیدم داره میره باال! سرم داد کشید نذاشت دنبالش 

 برم...

بلند گفت: غلط کرد. بعد این گندی که زده من  فرزین

کدوم ماله کشو پیدا کنم که این گه رو یه جوری ماله 

 امونو خفه نکنه؟!بگیره که بوش همه

در سالن را باز کرد و سریع از خانه بیرون رفت. صبا 

لند شد و به طرف در رفت. بلند فوری از جایش ب
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ها باال رفت. هتوجه به او از پلصدایش زد ولی فرزین بی

ی راه رکابی او را از پشت کشید: وایستا صبا میانه

ببینم! کجا سرتو انداختی داری میری؟ من به تو نگفتم 

که تو اینجوری بخوای بری با چهار تا توپ و تشر 

 خودتو خالی کنی.

لباسش جدا کرد: ول کن منو! انتظار دست صبا را از 

 راش دست بزنم؟داری بشینم بعد اینکه آقا بیدار شد ب

ی زیادی با ی اتاق آمین که فاصلهصبا نگاهی به پنجره

. دست فرزین را گرفت و او را به ها نداشت انداختآن

 زنیم! طرف پایین کشید: بیا پایین حرف می

رف زدنه؟ فرزین دستش را کشید: االن چه وقت ح

 آبروم کرده وایستم چه حرفی با تو بزنم؟پسره بی

ر رفت: تازه یادت اومد پدری کنی؟ تا صبا از کوره د

ات نشستی با بچهرفت میاومد میدیروز که دختره می
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اش! االن وقتشه که بخوای کردی دربارهبگو و بخند می

بری جلوش بگی غلط کردی دختره رو حامله کردی؟ 

چی داری بگی االن بهش فرزین؟ تو کجا  آره؟! واقعا

یخش کنی؟! بودی تو زندگیش که حاال بخوای توب

کردی و ماشینشو به روز همین که جیبشو پر پول می

برات کافی بود. من ندیدم یه بار ازش بپرسی دیشب 

چرا نیومدی! یه بار بپرسی که اونجایی که شب توش 

دونی؟ حاال ات میخوابی امنه یا نه؟ تو چی از بچهمی

خوای این نیمچه اعتمادی هم که به من کرده و می

کلمه حرف زده رو از دست بده تا دوباره  باهام چهارتا

کس و کار قبل؟ که حتی یکیو نداره بشه همون آدم بی

 باهاش دردو دل کنه؟ 

ها نشست. دستانش را رمق همانجا وسط پلهفرزین بی

خت. صبا روی صورتش گذاشت و سرش را پایین اندا

به عقب چرخید. آذین را جلوی در دید که اشک 
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لرزیدند. کمی بعد او هم به می هایشریخت و شانهمی

داخل برگشت. صبا نگاهی به آسمان صورتی و ابری 

انداخت و کیپ فرزین نشست. سرش را به بازوی 

 برهنه و پر پیچ و خم او تکیه داد و چشمانش را بست. 

را پایین آورد. زندگی  فرزین با حالی غریب دستش

شد. او که خودش انگار داشت جور دیگری تکرار می

ن زمان با گرفتن دخترانگی نسیم مجبور به ازدواج آ

شده بود، معلوم نبود آمین با باال آوردن شکم آن دختر 

 کارش به کجا بکشد!

زنه چیکار کنم صبا؟ مغزم داره از تو گوشام می -

دم به همچین  بیرون. هنوزم باورم نمیشه آمین

 ای داده باشه. ی احمقانهتله

یداست که دختره و صبا پوزخند زد: تله؟ قشنگ پ

 اش هیچ اهمیتی برات نداره!شرایطشو آینده
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فرزین به موهای صبا خیره شد. چند لحظه در همان 

حالت به حرفی که او زد فکر کرد. دختری را به خاطر 

ب در همین حیاط دیده آورد که یک بار در تاریکی ش

 اش چسباند:بود. دست چپش که آزاد بود را به پیشانی

چیو از دست میده؟ پسر من نشد یه پسر دیگه. این 

دخترا خوب بلدن خودشونو چه جوری و به کی باید 

 بچسبونن. 

صبا ناباور سرش را عقب برد: اینارو واقعا میگی یا 

 کنی؟داری شوخی می

نگاه کرد: تو در من توان  حوصله به حیاطفرزین بی

 بینی؟شوخی می
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ند. دستانش را صبا ابروهایش کمی بهم نزدیک شد

توجه به خنکی هوا گفت: الی پاهایش فرو کرد و بی

پسرِ تو عشقو حالشو کرده اونوقت دختره شده 

تونی تصور کنی که االن اون دختر آویزون؟! تو اصال می

ی ن دربارهتو چه حالیه؟ اگه حتی یه درصد حرف آمی

بارداری دختره درست باشه، با اون خانواده مذهبیش 

اد دووم بیاره؟! حاملگی چیزی نیست که خوچطور می

 بشه مخفیش کرد.

شنید گفت: باید های صبا را نمیفرزین که انگار حرف

با صادقی صحبت کنم. وکیل حاذقیه. باید آماده باشم. 

ی میان پاشنه اشدو روز دیگه احتماال دختره با خانواده

 کنن.در این خونه رو از جا می
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اند: کاش یکم به خودت صبا حیرت زده به او خیره م

مهلت بدی تا این ماجرا رو هضم کنی. اینجوری حداقل 

 کنی.ی خودت خراب نمیباورای منو درباره

فرزین متعجب به او که در حال بلند شدن بود نگاه 

دونم زل زد: نمیکرد. صبا یک پله پایین رفت و به او 

ات نبودی ولی کنم با این که باال سر بچهچرا حس می

 ن از تو مردتر بار اومد!آمی

فرزین از حرف او عصبی شد. بلندی صدایش از 

اختیارش در رفت: تو چی میگی این وسط صبا؟ شدی 

 های من؟!ی دلسوز برای بچهدایه

 صبا با آن که انتظار این حمله را نداشت اما خونسردی

اش را تکان داد و خودش را حفظ کرد. انگشت اشاره

بتو نمیدم فقط بخاطر اینه که گفت: اگه مثل خودت جوا

دونم که تو کنم حال االنتو درک کنم. میدارم تالش می
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اتی، ولی دارم حال خودت نیستیو نگران شرایط بچه

کنم که پسر تو االن اون کسی نیست بهت یادآوری می

تونه حتی کنه. هیچکس نمیکه خطر تهدیدش می

انگشتش بهش برسه چون ما پشتشیم. ولی من تمام 

مغزم از ظهر تا حاال درگیر دختریه که با یه حال 

 ی تو با زور مادرش برگشته خونه...تر از بچهخراب

میان حرفش پرید: اون دختره و زندگیش االن به هیچ 

ه ورم نیست صبا! من برام مثل روز روشنه که اون دختر

خواست خودشو به آمین بندازه. وگرنه تو فقط می

ختری که تو همچین خودت یه لحظه فکر کن. د

ای هست برا چی باید با یه پسر شرایطو خانواده

 ای برقرار کنه؟ ها؟همچین رابطه

صبا کالفه از این همه مقاومت فرزین در برابر فهمیدن 

زارتا تونم تا فردا برات هها پایین رفت: من میاز پله
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دلیل ردیف کنم از این که چه عواملی ممکن بود باشه تا 

اون راه سوق داده بشه ولی هیچ کدومش  اون دختر به

 ای نداره جز از دست دادن زمان. هیچ فایده

ی آخر ایستاد و به طرف او برگشت: ولی یه روی پله

پیشنهادی برای تو دارم. بیا فکر کن اون دختر آذین 

 تو چه حالی داشتی؟!خودمونه. اونوقت 

ای مکث نکرد تا واکنش فرزین را ببیند. حتی لحظه

 ها تنها گذاشت.د خانه شد و او را روی راه پلهوار
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شد. واقعا اگر آخر صبا در گوشش مدام تکرار می حرف

گیر دختر خودش فهمید چنین اتفاقی گریبانروزی می

ی گریان و داد؟ چهرهمیشده است، چه واکنشی نشان 
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ی قبل جلوی در ی آذین که چند لحظهوحشت زده

ذهنش نقش بست. حتی فکرش هم ایستاده بود در 

انداخت! نفسش را یکجا بیرون داد تنش را به لرزه می

و دستش را دورانی روی سرش چرخاند. سعی کرد 

اش انداخته بود این تصورات ترسناکی که صبا در کله

هنش بیرون کند. دوباره به دختری فکر را سریع از ذ

کرد که در همین حیاط دیده بود. اگر صبا درست 

گفت و واقعا داشت آن دختر را اشتباه قضاوت می

کرد چه؟ کمی که بیشتر به این موضوع فکر کرد، به می

این نتیجه رسید که واقعا برایش اهمیتی ندارد. چطور 

ت پشت توانست در این شرایط برای دختری هفمی

غریب که هیچ شناختی هم از او نداشت دل بسوزاند؟! 

داری کند و غم یک نفر توانست مثل صبا همزاد پننمی

دیگر را بخورد. او فقط پدر آمین بود و طبیعتا تنها 

فرزند خودش برایش در اولویت قرار داشت. وقتی 
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ها را باال کمی آرام گرفت از جایش بلند شد. باقی پله

ی در را پایین ایستاد. آرام دستگیره رفت و پشت در

د و با داد و وارد اتاق تاریک شد. کلید دیوارکوب را ز

دیدن صورت کبود و زخمی پسرش آب دهانش را 

قورت داد. حرف صبا یادش آمد که گفته بود انگار آمین 

با کسی دعوا کرده است. حاال که خشمش کمی 

رانی فروکش کرده بود، به همان میزان احساس دل نگ

های کرد. به طرف او قدم برداشت که با لباسهم می

رام کنارش نشست و بیرون روی تخت خوابیده بود. آ

اش زل زد. آنقدر سرخ و به جای مشت روی گونه

متورم بود که ترسید استخوانش دچار شکستگی شده 

باشد. اخم کرد. چه کسی به خودش جرات داده بود که 

با دلی مچاله شده روی پسر او دست بلند کند؟! 

ی او رفت تا از وخیم ناخودآگاه انگشتش به سمت گونه

 طمئن شود.نبودن اوضاعش م
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آمین به محض این که دست پدرش به خون خشک 

ی روی زخمش رسید، غریزی مچ او را محکم شده

های پف کرده و گرفت و تقریبا از جایش پرید. با چشم

ست روز دانای به پدرش خیره شد. نمیقرمز لحظه

دانست هنوز همان روز کذایی است یا شب! حتی نمی

ری در اتاقش سر قرااست یا فردا رسیده! با بی

شد تشخیص داد چرخاند. حتی از طرز نگاهش هم می

 که چقدر گیج شده است.

 فرزین که متوجه منگی او شد مچش را کشید: چته؟ 

دست پدرش را رها کرد و از جایش بلند شد. درد در 

اهمیت به آن سراغ رختش پیچید ولی بیبدن ک

 موبایلش رفت.

نار آن را پاک چشمان دردناکش را فشار داد و قی ک

کرد. بعد از نگاه کردن به ساعت روی صفحه که هشت 
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داد، بالفاصله وارد مخاطبینش و نیم شب را نشان می

 شد و روی اسم آیه زد.

 قرار کمی نزدیکش شد: با کی دعوا کردی؟!فرزین بی

اعتنا به صدای پدرش موبایل را کنار گوشش قرار بی

 داد.

ین آمین درمانده پسره تر از قبل شد. افرزین پریشان

او بود؟ هر چه بود زیر سر آن دخترک یاغی همه کاره 

شد. کاش تر از قبل میبود. لحظه به لحظه دل چرکین

رسید کرد و خودش حسابش را میآن دختر را پیدا می

هوس  کرد تا دوبارهدمش را قیچی می و برای همیشه

ر پلکیدن دور و بر تنها پسر او به سرش نزند: چیکا

 کردی تو آمین؟!
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گفت آمین با شنیدن صدایی که در گوشش می

نفسش « باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می»

 را کالفه بیرون داد.

توجهی او به ستوه درآمده بود کمی فرزین که از بی

 ال برد: جریان این دختره چیه؟!صدایش را با
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را باال و ی مخاطبینش موبایل را پایین آورد و صفحه

پایین کرد. چرا هیچ کسی را نداشت که بتواند از طریق 

توانست او خبری از آیه به دست بیاورد؟ از این که نمی

هیچ راه ارتباطی دیگری با او پیدا کند داشت دیوانه 

ان صدای فرزین هم که هر بار سوال شد. در این میمی
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پرسید لحظه به لحظه بیشتر روی اعصاب جدیدی می

 رفت.اش میخسته

 آمین با توام! -

ناگهان کفری سرش را از موبایلش بیرون کشید و به 

طرف پدرش برگشت. با صدایی که هیچ کنترلی روی 

خوای از جون آن نداشت فریاد زد: چی میگی؟! چی می

اری دو دقیقه عقلمو به کار بندازم ببینم ذمن؟! چرا نمی

 باید چه غلطی کنم؟! ولم کن دیگه!

مشخص بود از تن باالی صدا و آشفتگی او فرزین که 

هایش در هم رفت و عصبانی گفت: جا خورده اخم

 جواب منو بده اول! صورتت چرا اینطوری شده؟!

اش که هنوز از دو روز بیداری پیاپی مغز خسته

ی آرام و قرار گرفتن به او بود اجازه ریکاوری نشده

کرد. با اش اشاره داد. در اتاق قدم زد و به گونهنمی
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همان لحن قبلی جواب داد: واضح نیست؟! دعوا کردم 

 دیگه! چهار تا مشت زدم دو تا مشتم خوردم!

فرزین مات به پسرش نگاه کرد که مثل مرغ پر کنده 

فهمید. چرا رفت و حال خودش را نمیدر اتاق رژه می

آمد تا برای آمینش انجام هیچ کاری از دستش بر نمی

تر شت از این ناتوانی کالفهدهد؟ لحظه به لحظه دا

شد. سعی کرد خونسردی خودش را حفظ کند بلکه می

 او هم کمی آرام بگیرد. صدایش کرد: آمین...

از جایش بلند شد و یک قدم به طرف پسرش 

 دختره چیکار کردی؟برداشت. آرام پرسید: با این 

ی تختش های آمین باالخره تمام شد. لبهقدم رو کردن

ی چشمش با پررویی به پدرش خیره نشست و از باال

شد. میل عجیبی به سر باال جواب دادن داشت: 

 است!حامله
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فرزین که تا آن لحظه هنوز امیدوار بود چیزی که صبا 

ن ی تاسف تکاشنیده اشتباه باشد سرش را به نشانه

داد. شمرده شمرده شروع به حرف زدن کرد: من فکر 

خواهرت... چقدر  کردم تو خیلی زرنگ باشی! بیچارهمی

سرکوفت مسئولیت پذیری و عقل داشتن تو رو تو سر 

 اون زدم...

خوای چه شد: اآلن میتر میلحنش هر لحظه عصبی

گهی بخوری؟! چطوری تونستی انقدر احمق باشی؟ یه 

طوری ریدی تو زندگیت که اآلن هیچ کدوممون 

 دونیم چطوری باید جمعش کنیم! نمی

های عمیقش کرد و با نفسهایش را نازک آمین چشم

ی کافی آرام گفت: خب؟ تموم شد؟ اگه به اندازه

 خالی کردی برو بیرون! خودتو
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ی فرزین که از این های گشاد شدهدر مقابل چشم

حجم از پر رویی او در عجب بود، از جایش بلند شد و 

با همان آرامشی که سعی داشت به سختی حفظش 

م، خودمم مثل همیشه کند ادامه داد: خودم یه گندی زد

خواد ادای باباهای کنم. تو نمیتنهایی جمعش می

 ر بیاری!نگرانو د
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خوام کمکت فرزین داد کشید: چی میگی تو؟! من می

 کنم احمق!

آمین هم دوباره از کوره در رفت: تو چی میگی؟! مگه 

خواستم این من از تو کمک خواستم؟! من اصال نمی

دونستم تهش منی که چون میقضیه رو بهت بگم 
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رو حالم اینه باید تمام وقت و تمرکزمو بذارم تا تو 

آروم نگه دارم! درست مثل بعد مرگ مامان و 

دردسرایی که آذین باهات کشید. تو همون موقع که 

ات تو مامانو از دست دادیم توانایی خارق العاده

مدیریت بحرانو به همه ثابت کردی. همون موقع که 

ا اون وضعیت داغونش صبح تا شب سعی آذین ب

 داشت تو رو جمع کنه!

تو خودت اون موقع کجا بودی؟ تو  فرزین به او توپید:

 که...

آمین هیستریک بلند خندید و حرفش را سریع قطع 

کرد: توپو تو زمین من ننداز! حداقل من هیچ وقت ادای 

کِشم کنار ولی آدمای نگرانو در نیاوردم. من خودمو می

ای بهم نیاز هر جا ببینم آذین یا هر کس دیگهتهش 

بگیرم. تو هم همیشه کنم دستشو داره میامو سعی می
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کِشی کنار، ولی انگار فقط منتظری یه گندی خودتو می

بزنیم تا بیای و جا کمک کردن پاتو رو گلومون فشار 

بدی! تو که همیشه دور بودی، این دفعه هم دور بمون 

 افتای من نکن!و خودتو وارد گند و کث

وقتی جوابی از پدرش نشنید کالفه و عصبی سرش را 

رو برد. ناگهان چیزی یادش آمد و به در موبایلش ف

 سرعت در لیست مخاطبینش روی اسم باقر زد.

فرزین در سکوت به او خیره ماند. از ترس این که 

های آمین بیشتر از این در رویش در بیاید و حرمت

ود ترجیح داد اتاقش را ترک بینشان کامل از بین بر

کند. برگشت و با دلی سنگین به طرف در قدم 

 ت.برداش

 صدای آمین آمد: الو باقر؟
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ای ایستاد. به آمین نگاهی وقتی در را باز کرد لحظه

اش قرار داشت و انداخت که دستش در موهای ژولیده

 مشغول صحبت با تلفنش شده بود.

ن زنگ زدم. نه هنوز خبری ازش نشده... واسه همی -

گفتی فامیلته... اون خانومه تو آموزش کل که می

هش بگو آدرس، شماره تلفن یا هر آره آره همون. ب

ی ثبت نام آیه هستو دربیاره بده چی که تو پرونده

 بهمون!

های فرزین در هم رفت. تا اآلن نگران بود سر و اخم

اش پیدا شود، اما انگار خود ی آن دختر با خانوادهکله

ها بود! اگر واقعا آن دختر را مین بیشتر دنبال آنآ

 دوست داشت چه؟
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خوره نده! به تخمم که فریاد کشید: گه می آمین عصبی

فامیل دورته! رو بنداز بهش! بگو قضیه مرگ و زندگیه! 

 منتظرم باقر...

ی باالخره تلفنش را قطع کرد. همینطور که به صفحه

با سنگینی نگاه  موبایلش خیره بود نفس عمیقی کشید.

فرزین سرش را باال آورد. یک تای ابرویش را باال برد 

 م گفت: جان؟! چیزی مونده نگفته باشی؟!و آرا
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فرزین که منتظر در چهارچوب ایستاده بود کمی طول 

ی کشید تا سکوتش را بشکند. صدایش صالبت مردانه

دونم چرا انقدر حس اش را نداشت: نمیهمیشگی

 نی از تو و خواهرت دور بودم...کمی
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را با مسیر نگاهش از آمین به فرش تغییر کرد. سرش 

فکری که در ذهنش بود تکان داد و گفت: شاید 

اش به خاطر اینه که زیادی آزادت گذاشتم و هیچ همه

وقت نخواستم با کلی قوانین دست و پا گیر رو تک تک 

 لحظات جوونیت سایه بندازم...

رش کشید و دوباره به آمین نگاه دستی به پوست س

مطمئن  کرد که در سکوت به او خیره بود: فقط از این

باش که من همیشه سعی کردم به بهترین شکلی که 

 اتون پدری کنم...بلد بودم واسه

لبخند کم رنگ و غمگینی زد و آخرین حرفش را به 

کنی آمین... زبان آورد: امیدوارم بدونی داری چیکار می

اس بهم کنی از دست من ساختهکه فکر میهر کاری 

 بگو!
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رسید سرش را آمین که کمی شرمنده به نظرش می

پایین انداخت. از اتاق او بیرون رفت و در را پشت 

ای که سرش بست. دلش گرفته بود از این همه فاصله

بین او و فرزندانش وجود داشت. کجای مسیر پدر 

اینطور با او  بودن را اشتباه رفته بود که حاال پسرش

کرد و حتی کمک او را هم در این غریبگی می

 خواست؟شرایطش نمی

هایی افتاده به طرف مبل وارد سالن خالی شد و با شانه

رفت. در اتاق آذین طبق معمول بسته بود و صبا هم که 

در این ساعت مشغول تدارک شام بود. پاکت 

سیگارش را از روی میز جلوی مبل برداشت و خواست 

ازش کند که چشمش به آنا افتاد. دخترک در حالیکه ب

ن دو مبل برای خودش ای بیپشتش به او بود گوشه

ها درست کرده بود و با ها و بالشتاتاقکی با کوسن

های خودش که کرد. وقتی بچههایش بازی میعروسک
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هم مادر باالی سرشان بود و هم پدر، اینطور احساس 

قرار بود چه احوالی  کردند، آنای کوچکتنهایی می

داشته باشد؟ دلش برای دخترک معصومی که هنوز 

وغای جهان اطرافش بود مچاله شد. آب فارغ از غ

ی سیگار را در جیبش دهانش را قورت داد و بسته

 گذاشت.

به طرف او رفت و روی فرش نشست. بد نبود اگر کمی 

ای که هیچکس کمکش را در آن ذهنش از مسئله

اش کرد. لبخند مصنوعی به چهرهمیخواست دور نمی

 کنی؟نشاند و آرام گفت: چیکار می

در دنیای خودش بود به طرف او برگشت و با آنا که 

های شیری کج و معوجش را به نمایش ذوق دندان

 گذاشت: به خِلسی ناهال میدم.
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ای را از او گرفت و با فرزین خرس پشمالوی قهوه

ه گفت: های درشت و لحن متعجب کودکانچشم

 ناهال؟! اآلن که دیگه شب شده وقته شامه!

خیره شد و کمی فکر کرد. از جایش ای به او آنا لحظه

پرید و بدو بدو به اتاقش رفت. خیلی زود با یک 

عروسک دیگر برگشت و آن را به طرف فرزین گرفت: 

بیا... تا خلسی ناهالشو تموم کنه تو به نینی شام بده 

 که بِله بخوابه.

بدون هیچ حرفی عروسک نوزاد را از آنا گرفت فرزین 

ر دختر شروع به گذاشتن های منتظو در مقابل چشم

غذاهای فرضی در دهان آن کرد. انگار که کائنات قرار 

ای به او فرصت فرار از افکارش را بدهند. در نبود لحظه

جان عروسک خیره شد و به جنینی فکر های بیچشم

اشان را نست تمام زندگیتواکرد که با قدم شومش می
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از بین زیر و رو کند. باید هر چه زودتر فکری برای 

کردند. هرچند که هنوز ی نطلبیده میبردن این نطفه

هم کامال مطمئن نبود این بارداری کار پسر خودش 

دانستند دختری که مدتی در تخت باشد. از کجا می

پسرش رفت و آمد داشته با کسی غیر از او نبوده 

 ؟است
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اشان صبا میز شام را چید و آن دو که مدتی از بازی

 گذشت را صدا زد: بیاین شام!می

قبل از این که فرزین از جایش بلند شود آنا دوان دوان 

به طرف اتاق آذین رفت. چند بار با دستان کوچکش 

 روی در زد: آذییین شااام...
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با صبا یک کاسه سوپ و یک بشقاب شامی برداشت و 

مقداری نان در سینی چوبی گذاشت. به فرزین که کنار 

ی کرد و سینی را بلند کرد: شماها میز نشست نگاه

 بخورین من اشتها ندارم.

فرزین خواست چیزی بگوید اما صبا بالفاصله به طرف 

در قدم برداشت تا به اتاق آمین برود. آذین در اتاقش 

کرد تا کنار را باز کرد و دست آنا را گرفت. به او کمک 

ها نشست. روی آنفرزین بنشیند و خودش هم روبه

تظر ماند تا صبا برگردد و در این مدت برای فرزین من

 گرفت.آنا لقمه می

آذین که سر میز هیچ حرفی نزده بود، خیلی زود 

 غذایش را خورد و به اتاقش برگشت.
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اش را خورد و با ی بعدیآنا با رفتن آذین تند تند لقمه

نیمه پر رو به فرزین پرسید: میشه بِلم پیش دهان 

 آذین؟

 گی زد: چرا نشه؟ برو عزیزم!فرزین لبخند کم رن

تک و تنها دور میز نشسته بود و هنوز دست به غذایش 

نزده بود. باالخره از این فرصت استفاده کرد و 

سیگارش را از جیبش در آورد. آرام آرام مشغول 

صبا نشد. گرسنگی  کشیدن آن شد اما باز هم خبری از

ایی ی صبر به او نداد و سراغ غذاهبیشتر از این اجازه

 که دیگر سرد شده بودند رفت.

وقتی شامش تمام شد نگاهی به ساعت دیواری 

شد که انداخت. کم کم داشت یک ساعتی می

همسرش باال رفته بود. یک نخ دیگر هم سیگار کشید 

ی هاو سعی کرد خودش را کمی مشغول کند. ظرف
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شام را جمع کرد و میز را دستمال کشید. جلوی 

ش کرد. کمی این کانال و آن تلویزیون نشست و روشن

کانال کرد اما چشمش دائم به ساعت بود. دستش را 

در ریش بلند و مرتبش فرو برد. صبا این همه وقت 

کرد که هنوز برنگشته بود؟ دیگر پیش آمین چه کار می

 ها سر بزند.به آنتحملش تمام شد و تصمیم گرفت 

رفت که های اتاق آمین را باال مینامطمئن پله

اشان میان صداهای برخورد قاشق و بشقاب به المهمک

 گوشش رسید.

شد پرسید: تو صبا با صدایی آرام که سخت شنیده می

 صد در صد مطمئنی؟

 آمین با دهانی پر و بلندتر از او جواب داد: از چی؟

این که... بچه... مال خودت  صبا کمی من و من کرد: از

 باشه؟
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کنم م افتخار نمیآمین عصبانی گفت: صبا! من به خود

ولی اونقدری دختر باال پایین کردم که تو یه نگاه بتونم 

تشخیص بدم طرف چه جور آدمیه! آیه اصال دختر بدی 

نیست... شاید یه جاهایی تو مسیرش گم شد و یه 

ست که بشه سری اشتباها داشت ولی واقعا کسی نی

 بهش همچین انگی بزنی!

استم مطمئن خوصبا بعد از کمی مکث گفت: فقط می

 شم.

جوید گفت: من اش را میی بعدیآمین که داشت لقمه

ام... حتی حاضرم این همه بهت گفتم عاشق دختره

باهاش ازدواج کنم! به نظر خودت ممکنه انقدر احمق 

 بشم؟! باشم که عاشق یه دختر خیابونی و اون کاره
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ی آخر ایستاده بود و حواسش به فرزین که روی پله

دو جمع بود نفسش را یکجا بیرون داد و  های آنحرف

ها پایین دستش را روی پوست گردنش کشید. از پله

روی تلویزیون روشن نشست. یک نخ آمد و دوباره روبه

از سیگارش آتش زد و به دودش خیره شد. یعنی آمین 

آن دختر را دوست داشت؟! آن هم آنقدری که  واقعا

ن سن کم از ازدواج با او حاال پسر ماجراجویش در ای

کرد؟! شاید وضعیتی که آمین و دوست صحبت می

دخترش در آن قرار گرفته بودند آنقدر هم مشابه 

 های خودش و نسیم نبود.جوانی

آذین در اتاقش را باز کرد و به دنبال صبا در سالن 

 اند. وقتی او را ندید فرزین را صدا زد: بابا؟چشم چرخ
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دست آذین را گرفته بود سریع سیگار با دیدن آنا که 

اش را در جاسیگاری فشار داد تا خاموش شود: نصفه

 جانم؟

بری دخترش به آنا اشاره کرد: خوابش میاد. می

 بخوابونیش؟

ی خبر بود را خاموش کرد. از تلویزیون که روی شبکه

ها رفت. خم شد و شد و به طرف آنجایش بلند 

در بغلش پرید و با هم به هایش را باز کرد. آنا دست

 اتاقش رفتند.

های پیاپی او آنا که باالخره بعد از قصه گفتن و نوازش

خوابش برد دوباره به سالن برگشت. وقتی دید صبا 

اش کشید. همچنان برنگشته است دستی به پیشانی

کرد در احساس راحتی میاین که آمین با همسر او 

باشد. اما در توانست باعث خوشحالی شرایط عادی می
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این اوضاع، از این که پسرش به جای صبا با خود او 

توانست حس بدی گذاشت، نمیچیزی را در میان نمی

نگیرد. با آشفتگی کمی وسط سالن این پا و آن پا کرد. 

اش افتاد. برای چشمش به اتاق آذین و در بسته

رش که ظاهرا هیچ کاری از دستش ساخته نبود. پس

اش را با دخترش داقل اشتباهات قبلیشاید بهتر بود ح

هایش زندگی خوب خواست بچهتکرار نکند. او تنها می

و شادی داشته باشند. مخصوصا حاال که مادرشان را 

هم از دست داده بودند. شاید آمین را زیادی آزاد 

ضایتی پسرش از او گذاشته بود و همین باعث نار

خواست برعکس همین کار با شد. دلش نمیمی

 دخترش باعث دوری او هم بشود.

نفسش را با صدا بیرون داد و به طرف اتاق آذین 

گفتن آذین « بله»ای به در زد و بعد از حرکت کرد. تقه

روی آذین وارد اتاقش شد. با دیدن کتاب تست روبه
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شده بچه. هایش در هم رفت: نصف شب کمی اخم

 بگیر بخواب!

را بست. آذین اتودش را میان کتاب گذاشت و آن 

ی لبخند محوی روی صورتش نشست: نه به خونواده

دوستام که دم به دقیقه میگن درس بخون، نه به 

 ی من!خونواده

فرزین خندید. روی صندلی میز آرایش دخترش 

نشست و کمی در سکوت به او خیره شد. چرا 

گذرد؟ چرا با افکار طن دخترش چه میدانست در بانمی

شنایی نداشت؟ شاید چیزی هایش هیچ آو عالیق بچه

که پدر بودنش کم داشت دقیقا همین بود! او همیشه 

کرد هر چیزی که فرزندانش نیاز داشتند را سعی می

برایشان فراهم کند، اما هیچ وقت از خودشان نپرسیده 

بگ صورتی  خواهند. نگاهی به بینبود واقعا چه می
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ی اتاق انداخت. پوست لبش را جوید و جدی گوشه

ع به صحبت کرد: آذین تو گفته بودی... بذارم شرو

ات چیه؟ دالیلت، برای دانشگاه... از اینجا بری... برنامه

 هدفات؟

ای را نداشت آذین که اصال انتظار چنین مکالمه

ابروهایش باال رفت. کمی خودش را جمع و جور کرد. 

دانست پشت این سوال پدرش چه هدفی میهنوز ن

ب گذاشتن او هم کار درستی جوانشسته است. ولی بی

به نظرش نیامد. سعی کرد زمانی که از اهدافش برای 

 گوید موضوع صبا را از آن فاکتور بگیرد.او می
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 فرزین قاطعانه گفت: نه!
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هایی که جلوی فرزین گذاشته بود پور به کاغذحسن

کرد: جناب موحدی این بنده خدا واقعا مشکل  نگاه

 داره...

یان حرفش پرید: به کارگری که در عرض یک کالفه م

هماهنگی کال نیومده و چند ماه پنج شیش روزو بی

خبر پا شده رفته اضافه کاری و روزم وسط کار بی

 مزایای چیو بدم من؟!

دستش را در موهای خوش حالتش فرو برد و با لحنی 

واهش گفت: خانومش تو بیمارستانه. اوضاع پر از خ

ایی که یهو رفته یا نیومده هم خوبی هم نداره. روز

گفتن بد حال شده دوباره... زدن میبهش زنگ می

های درمانش مدارک بیمارستانو آورده من دیدم. هزینه

کشید هم واقعا سرسام آوره. خودش خجالت می

 مستقیم پیش شما بیاد...
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ان داد و ناخودآگاه از دیوار فرزین سرش را تک

شغول کار بود نگاه ای به صبا که در اتاقش مشیشه

ی اضافه کرد. نفسش را یکجا بیرون داد و زیر برگه

ها را امضا کرد: همراه منو بده بهش! از این به کاری

بعد موارد اینطوری پیش اومد به خودم زنگ بزنه اطالع 

رم یه فکری بده. اگه مشکل مالی هم داره بیاد دفت

این کنیم. به خاطر یه سالی که پیشمون بوده براش می

کنیم ولی اینجا نمایندگی ماهو استثناً چشم پوشی می

اش خودروئه، صندوق خیریه که نیست! اگه این رویه

بخواد ادامه پیدا کنه کارگرای دیگه هم دسییپلین 

 کنن.کاریشونو به کل فراموش می

ی باال کتش را دکمهحسن پور از جایش بلند شد. 

حتما جناب بست و سرش را به احترام او پایین برد: 

 کنم. خیلی ممنون.موحدی. باهاش صحبت می
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اش ایستاد. کاغذها فرزین هم به احترام همکار قدیمی

را برداشت و به او داد. با بیرون رفتن حسابدارشان 

خواست به صبا سری بزند که مهدی در چهارچوب در 

 ظاهر شد.

 ایش اتاق را پر کرد: درود بر حاکم بزرگ!صد

ا که دید داخل رفت و در را صورت عبوس فرزین ر

ی پور ریده رو اون کلهپشت سرش بست: چته؟ حسن

 کچلت؟

اش نشست: نه بابا. اون کی از این کارا روی صندلی

ی این کرده که این بخواد بار دومش باشه؟! قضیه

 پسره رسولی ذهنمو درگیر کرده.

روی او نشست: آها. آره بیچاره زنش ی روبهمهد

ه تا دم مرگ رفته این ماه. اصال سرطانیه. چند دفع

 وضعیتش استیبل نیست.
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پور بهش فرزین نوچی کرد: ای بابا. قرار شد حسن

بگه اگه اوضاع مالیش خیلی خرابه بیاد پیش من، ولی 

 بعید بدونم روش بشه. 

مثل مدیر  ی تلخی کرد: آره. تو اینجامهدی خنده

 برن کهها یه جوری ازت حساب مییی! بچههامدرسه

 گردن!نهایتا تا دم اتاقت میان، یهو شل میشن بر می

لیوان آبش را برداشت و یک قلپ خورد. لحنش 

غمگین شد: آره. اون مازیار بود که همه باهاش راحت 

بودن... مهدی ببین رسولی چقدر پول نیاز داره! بهم 

حسابت، از طرف خودت بهش قرض زنم به بگو می

 بده!

االیش را گاز گرفت: اوووف. مهدی با ادا و اطوار لب ب

اصال وقتی نیکوکار میشی زیر دلم یه جوری میشه! 

 زانوهام سست شد لعنتی!
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خوای فرزین با تاسف به او نگاه کرد: مهدی تو کی می

 خوب شی؟!
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 در بیاری! هایش را باال انداخت: هر وقت تو موشانه

کنار. ی رسولی به تر شد و ادامه داد: قضیهلحنش جدی

ای هم به کونت افتاده. دو سه روزه کال تو یه کرم دیگه

 یبس شدی!

فرزین کمی در سکوت به او خیره ماند. برادرش که در 

شرایط روحی مناسبی قرار نداشت تا با او در مورد 

 مشکلشان صحبت کند. پس تصمیم گرفت موضوع را

با مهدی در میان بگذارد. آرنجش را روی میز گذاشت 

ای اش را به کف دستش تیکه داد: یه قضیهیو پیشان
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پیش اومده... در مورد آمین... یه سوتی وحشتناک 

 داده...

هایش را نازک کرد. با شناختی که از پسر مهدی چشم

دوستش داشت، حدس زدن این مسئله برایش چندان 

خودش کم بود قراره یه آمین  سخت نبود: چیه؟ نکنه

 کوچولو هم به دنیا اضافه کنه؟

از نگاه مستقیم و سکوت فرزین به درست بودن 

هایش در هم رفت و دستش را حدسش پی برد. ابرو

 دو طرف لبش کشید: آخ آخ. بد دردیه!

 فرزین با تعجب پرسید: مگه تجربه کردی؟!

ال هایش باد انداخت: آره... منم چند سمهدی در لپ

پیش یه سوتی اینطوری دادم. دکتر خوبم سراغ دارم 

راه بندازه. البته باید یه چندتا زنگ بزنم مطمئن کارشو 

کنه... هرچند با اون نرخ باالیی شم هنوز این کارو می
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که اون زنیکه داشت بعیده کنارش گذاشته باشه... 

پولی تو این بیزینس کثیف هست که باورت نمیشه 

 فرزین!

های مهدی گفت: ی حرفتوجه به ادامهفرزین بی

 ه اینجا نیست انگار...مشکل اینجاست که دختر

 مهدی کمی به طرفش خم شد: یعنی چی؟ کجاست؟

دونم! راستش... خیلی در فرزین سرش را خاراند: نمی

 جریان مسائل نیستم.

متعجب به او نگاه کرد: این از اون چیزا نیست که 

 نخوای بدونی! منظورت...

دونم مهدی! کال انگار فه حرفش را قطع کرد: نمیکال

 و یه تیم. هیچکی هیچی به من نمیگه...همه رفتن ت

مهدی به طرف اتاق صبا نگاه کرد. به او اشاره کرد و 

 دونه؟پرسید: همه؟ یعنی صبا هم می
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گوید از جایش بلند شد. به وقتی دید فرزین چیزی نمی

ه آن زد. صبا که ب ای رفت و چند تقهطرف دیوار شیشه

د. وقتی صبا به او نگاه کرد با دستش اشاره زد که بیای

از جایش بلند شد خودش هم به سمت در رفت و 

 بازش کرد.

به منشی جوانشان که پشت میز نشسته بود نگاه کرد: 

ذاری صبوری؟ بیبی؟ سه تا چای عطری دبش می

 امون؟واسه

شید. دستش را در جیبش برد و کیف پولش را بیرون ک

دو تراول پنجاهی برداشت و به طرف او گرفت: یه 

و تا قنادی سر خیابون نیم کیلو پای سیب بگیر سرم بر

 مهندس هوس کرده!

چشمکی به صبوری زد که با لبخند پول را از او 

 گرفت. وقتی که از رفتن منشی دفتر با آنمی
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های تیزش مطمئن شد برگشت داخل و مستقیم گوش

ن رفت. کیف پول فرزین که روی به طرف میز فرزی

ول پنجاهی از داخلش میزش بود را برداشت و سه ترا

 برداشت.
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فرزین خواست اعتراض کند که خودش با خنده 

 توضیح داد: تو هوس شیرینی کردی به من چه؟!

قبل از این که فرزین چیزی بگوید صبا وارد اتاق شد و 

 در را پشتش بست: جانم؟

گذاشت ها را در جیبش میر که پولمهدی همینطو

ی آمین چیه صبا؟ تو چی یهجدی به صبا نگاه کرد: قض

 دونه؟!دونی که فرزین نمیمی
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 صبا نگاه نامطمئنی به فرزین انداخت.

فرزین به مبل چرمی اشاره کرد تا بنشیند و بدون 

توضیح گفت: مهدی میگه یه جای خوب سراغ داره 

 برای سقط.

جا های جلوی میز فرزین را جابهیمهدی یکی از صندل

اما فرزین میگه انگار دختره کرد و روی آن نشست: 

 معلوم نیست کجاست!

ی اتاق های در هم رفته روی مبل گوشهصبا با اخم

نشست و پا روی پا انداخت: اون که برگشته 

گفت شهرش... یعنی بردنش! اینطور که آمین می

.. آمین در اش خیلی مذهبی و سخت گیرن.خانواده

ونم چه دمورد سقط با من هیچ حرفی نزده، اصال نمی

ای براش داره. ولی از چیزی که مطمئنم اینه که برنامه

خواد یه جوری دستش به این دختره اآلن فقط می
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برسه که بتونه نجاتش بده. اآلن تمام فکر و ذکر آمین 

 ی دختره بالیی سرش نیارن!اینه که خانواده

لی پوزخند زد: نجاتش بده؟! یعنی چی؟! مهدی با بیخیا

خوان با این تف سر باال اش تهش میخونوادهمگه 

 چیکار کنن؟ آخرش چهار تا توپ و تشره دیگه!

صبا با پریشانی جواب داد: مهدی تو انگار اصال تو این 

کنی! نشنیدی گفتم ی خراب شده زندگی نمیجامعه

به گوشت ی مذهبیه؟! تا حاال دختره از یه خونواده

رشون بریده نرسیده که چند تا دختر همینجوری س

شده؟! اونم فقط واسه یه قرار با دوست پسرشون! این 

 که دیگه کال شکمش قراره بیاد باال!

هایش گشاد شدند. قتل؟! کشته شدن فرزین چشم

اش؟! یک پدر واقعا چطور یک دختر به دست خانواده

اشد؟! چیزی توانست اینقدر غیر متمدن و درنده بمی
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م نبود. ذهنش شنید اصال برایش قابل هضکه می

ناخودآگاه دوباره به سمت آذین و حرف چند شب پیش 

صبا پر کشید. اگر چنین خطای بزرگی از دخترش سر 

رفت. واقعا زد قطعا تا مرز دیوانگی پیش میمی

آورد ولی از این دانست چه بالیی سر خودش مینمی

رساند. به دخترش نمی مطمئن بود که هیچ آسیبی

هایی بودند؟! چطور به اسم انسانها دیگر چه جور این

توانستند دست به همچین کارهای غیرت می

 وحشتناکی بزنند؟!

مهدی دستی در موهایش کشید: آمینم رفته بین این 

همه پیامبر جرجیسو انتخاب کرده! دختر مگه قحط 

 اومده بود؟!

اد و با ناامیدی صبا سرش را به چپ و راست تکان د

 .گفت: دیگه کاریه که شده..
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ای سکوت شد تا صبا گفت: در ضمن بینشان لحظه

مهدی، سقط هم کم خطرناک نیست! اگه اتفاقی بیافته 

شه داد اون ی دختره رو چی میچی؟ جواب خونواده

 موقع؟

مهدی با اطمینان گفت: نیازی به نگرانی نیست. اینجا 

ایه. یه پول درشتی رفهشناسم خیلی کارشون حکه می

یه کار تمیز و با ریسک پایین گیرن و به جاشم می

 انجام میدن.
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فرزین که دستش روی دهانش قرار داشت، تنها مسیر 

کردند. چرخید که صحبت میهایش بین آن دو میچشم
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ای که به دست آورده بود از اطالعات جسته و گریخته

 کند. سعی داشت این پازل را تکمیل

هر صورت، اآلن هایش را به هم فشار داد: در صبا لب

اولویت سقط نیست، اولویت نجات جون اون دختره! 

گفت تقریبا من خیلی نگرانشم... اینطور که آمین می

هیچ راهی وجود نداره بتونیم بیاریمش اینجا. مثل این 

های حبس خونگی که اآلنم تو یه شرایطی تو مایه

 باشه!

هایش را فشار داد: انگشت روی چشم مهدی با دو

انس! خب اینطوری که نمیشه! باید یه بخشکی ش

 فکری بکنیم...

صبا دستی به شال روی گردنش کشید. موهایی که 

روی صورتش آمده بودند را کنار زد: آمین که فعال 
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نظرش کال رو اینه که با دختره ازدواج کنه. میگه این 

 بهترین راهه.

م رفتند: گه خورده! واسه خودش ابروهای مهدی در ه

 این بچه!یه چی میگه 

صبا به دفاع از آمین سریع گفت: این چه حرفیه مهدی! 

 آمین این دختره رو دوست داره!

اش اشاره کرد: آمین مهدی با انگشت سبابه به شقیقه

کنه! احتماال زیادی دختره رو اآلن با اینجاش فکر نمی

همه رفته تو یه  باال پایین کرده عقل و احساساتش

 اش!جای دیگه

ت: یعنی چی؟! تو چرا همه رو با خودت صبا عصبی گف

کنی؟! انقدر تصورش سخته که آمین از تو مقایسه می

مسئولیت پذیرتر باشه؟ همه که مثل تو از تعهد کتبی 

فراری نیستن تهش یه دختری رو به اسم همخونگی و 
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ع ازدواج سفید با خودشون خِرکش کنن تا هر موق

 دلشونو زد راحت از دستش خالص شن!

ی واضح او شده بود ه کامال متوجه طعنهمهدی ک

ای مکث کرد. نگاهش را در اتاق چرخاند و گفت: لحظه

خوایم مشکل آمین رو حل کنیم، نه صبا ما اآلن می

 مشکلی که بین من و مرجان وجود هم نداره!

تر صبا سعی کرد خودش را کنترل کند. لحنش آرام

 جه.: به هر حال تصمیم آمین در حال حاضر ازدواشد

های او خیره شد: ببین صبا! آمین مهدی در چشم

است! اون تهش سه چهار ساله که تو این سبک بچه

زندگیه ولی برای من کم کم داره نزدیک بیست سال 

میشه! آمین عین اوایل جوونی خود منه. پس اینو با 

مناسبی برای  اطمینان کامل میگم که اون اصال فرد

تونیم یه زندگی نمیازدواج نیست! آدمایی مثل ما 
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هیجانو به مدت طوالنی تحمل کنیم. یکنواخت و بی

آمین شاید اآلن بگه که برای چنین زندگی آمادگی داره 

کنه. ولی تهش دوباره فیلش یاد هندستون می

مخصوصا که سنشم خیلی پایینه و قطعا بعد یه مدت با 

ی کافی جوونی ن چرا به اندازهخودش میگه عه م

 نکردم!

وی پا انداخت و ادامه داد: اگه منم اآلن آروم گرفتم پا ر

و با مرجان دارم یه زندگی تقریبا طبق عرف رو 

شد دنبال یه گذرونم به خاطر اینه که چند وقتی میمی

چیز جدید بودم. به قولی میشه گفت سیر شدم از اون 

ی انقدر سنگ دلم که این کنمدل زندگی. وگرنه فکر می

تا دختر دل نباخته باشم که حال  همه سال به یکی دو

 آمینو اآلن درک نکنم؟
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اش کشید: بیا فرضو بر این صبا کالفه دستی به پیشانی

بذاریم که تو درست میگی. ولی اآلن باالخره باید یه 

جوری اون دختره رو از اون خونه بکشیم بیرون یا نه؟! 

رک تونیم در مورد موفقیت زندگی مشتعدا هم میما ب

آمین بحث کنیم، ولی جون یه آدم چیزی نیست که 

 بتونیم وقتی رو سرش هدر بدیم!

مهدی پوف بلندی کشید. سرش را به پشتی صندلی 

تکیه داد و صورتش را با هر دو دستش گرفت: 

 دونم دیگه... عقل من بیشتر از این جواب نمیده!نمی

سکوت طوالنی مدت فرزین و اظهار نظر صبا که از 

ای به این مهمی به ستوه آمده بود، در مسئله نکردنش
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به او توپید: اگه باالخره از شوک این ماجرا در اومدی، 

 خوشحال میشیم تو هم نظرتو با ما به اشتراک بذاری!

اختیار ی ناگهانی او از کوره در رفت. بیفرزین از حمله

د: تو چرا یه طوری برخورد مشتش را روی میز کوبی

 هام دلسوزتر از منی؟!انگار برای بچهکنی که می

هایش از ترس پرید خودش را نباخت: صبا که شانه

وقتی دلسوز میشی این شکلی میشی؟! تو این دو سه 

روز که جریان آمینو فهمیدی چه کار مثبتی انجام 

 دادی؟!

ر بازیات فرزین با صدای بلند جواب داد: تو با این کالنت

 رو هم میدی؟! مگه فرصت عرض اندام به بقیه

هایش را ریز ی مبل کشید و چشمصبا خودش را لبه

کرد: پس تو مشکلت اینه! این که پسرت رو من بیشتر 

 از تو حساب وا کرده!
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فرزین با عصبانیت عینکش را برداشت و روی میز 

انداخت: آره. مشکل من دقیقا همینه! این که تو 

 گیری!داری از آب گل آلود ماهی میاینجوری 

ا پوزخند زد: آب گل آلود؟! زندگی تو از اولش صب

همینقدر گند گرفته بود! حاال هم که من اومدم دارم یه 

کنم که شماها یه ذره نفس کمی این آبو تمیز می

زنی؟! اصال مگه بکشین، تو به من انگ ماهی گرفتن می

ونه زنده بمونه تتو همچین چرک و کثافتی ماهی هم می

 ؟!که من بخوام صیدش کنم

هایش را به کمر زد و از پنجره به بیرون خیره دست

شد: اگه زندگی من انقدر گند و کثافته تو چرا خودتو 

 قاطیش کردی؟!
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ی او از پشت نگاه کرد: تقصیر توئه! به هیکل چهارشانه

خودت مجبورم کردی که حاال وسط این بلبشوام! 

 ای من آقای موحدی بودی! وگرنه تو هنوز بر

ر به طرف او برگشت. یعنی به همین زودی فرزین ناباو

خواست دلش را زده بود؟ احساس ترس کرد. نمی

کند.  اش او را بیشتر از این خستهزندگی بر هم ریخته

توانست او را اما حرف صبا دلش را سوزانده بود و نمی

پر بود!  جواب بگذارد: جالب شد! انگار تو خیلی دلتبی

اومد تو یکم خودتو  ای پیشخوبه که همچین مسئله

 خالی کردی.

مهدی هاج و واج به آن دو نگاه کرد: بس کنین دیگه 

 بابا صلوات بفرستین!
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فرزین به صبا خیره شد: حاال که تو انقدر داری اذیت 

خواد به ما لطف کنی! من خودم یه فکری میشی، نمی

 کنم.د گرفته میی این به قول تو زندگی گنواسه

ه کرد: نه که تو کال تخصصت صبا چپ چپ به او نگا

درست کردن مشکالته! دیدم همون موقع هم چطوری 

شد نجات نمایندگی رو که داشت اونجور غرق می

 دادی! 

ها را مهدی نچی گفت و از جایش بلند شد تا بلکه آن

 به خودشان بیاورد.

بهت فشار میاد  فرزین از کوره در رفت: اگه اینقدر داره

ذاری خب برا چی عمرتو یکه اینجوری سرم منت م

 کنی؟! جدا شو!تلف می
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فهمی چی های گشاد به او خیره شد: میصبا با چشم

 داری میگی فرزین؟!

مهدی که تا آن لحظه با دهان باز به او خیره بود بلند 

 گفت: ای بابا! ای بابا! ای بابا!

بی که انگار شکسته بود از جایش صبا با ناراحتی و قل

شد. اینجا نشستن و بیشتر در روی هم در آمدن نه بلند 

زد به کرد بلکه داشت تیشه میتنها مشکلی را حل نمی

ی نوپای خودشان. بدون نگاه کردن به ی رابطهریشه

فرزین شالش را روی سرش کشید و از اتاق خارج 

 شد.

کرد دستی در میمهدی که با نگاهش رفتن او را دنبال 

فرزین برگشت: چته تو؟! چرا موهایش کشید. به طرف 
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خوایم کمک کنیم آمین از هار شدی یهو؟! ما فقط می

 این مخمصه خالص شه.

 فرزین با خشم به او زل زد: خفه شو مهدی!

سرش را با تاسف به چپ و راست تکان داد: صبا رو 

ن خوای باز یه دونه از اوکه اونطوری دک کردی، می

 مشتاتو بهم بزنی شر منم کم شه؟!

طرف فرزین قدم برداشت: شل کن فرزین! بیا بریم  به

 پشت انبار یه نخ سیگار بکشیم آروم شی!

فرزین کمی با کالفگی نگاهش را در دفتر چرخاند. 

توانست او را کمی آرام کند. شاید یک نخ سیگار می

 .بدون این که منتظر مهدی بماند از اتاقش بیرون رفت

یه لحظه وایستا منم مهدی به دنبال او راه افتاد: بابا 

 بیام!
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ی صبوری در همین که از در خارج شد سینه به سینه

 ی شیرینی در دستش بود.آمد که جعبه

 منشی جوان جعبه را باال گرفت: سفارشتونو گرفتم...

مهدی سریع میان حرفش رفت: اشتباه کردم! برای 

 رفتی!گاین کام ما باید خرما می

عقب نیافتد دوباره حرکت برای این که از فرزین خیلی 

 کرد و همزمان گفت: بذارش رو میز تا مهندس برگرده!

کشیدند. مهدی روی هم ایستاده بودند و سیگار میروبه

دود غلیظ را بیرون داد و شروع به صحبت کرد: فرزین 

تو این جو خراب بعیده بتونین یه تصمیم درست 

 مخصوصا وقتی اینطوری دارین به هم درمون بگیرین.

 پرین!می

فرزین که حاال کمی آرام گرفته بود پرسید: ظاهرا من 

 که عادت دارم. فقط بلدم گند بزنم.
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ی سیگارش را تکاند: خیلی خب حاال. خودزنی گرده

 نکن! من یه پیشنهادی دارم.

فرزین کام سنگینی گرفت و دودش را حبس کرد: اآلن 

اره واسه زندگی من یه نسخه که دیگه هر کی د

 ه. تو هم تجویزتو بگو ببینم چیه!پیچمی

مهدی بالفاصله جواب داد: شاید پیشنهادم اولش 

احمقانه به نظر برسه. ولی به نظرم تو این شرایط 

بهترین کار این باشه که یه سر بریم شمال. هم یه 

خوره. هم یکمی هم از این همه اتون میبادی به کله

ن و کنیل دور میشین. یه مدت ریلکس میفکر و خیا

 ریکاوری میشین.

فرزین ته سیگارش را جلوی پایش انداخت و روی آن 

لگد کرد: مرده شورتو ببرن با اون پیشنهادت! تو این 

 نیک!شرایط آمین همینمون مونده پاشیم بریم پیک
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اش را خاراند: آخه اینطور که میگن از مهدی پیشانی

حاالها خبری قرار نیست بشه. ما اون دختره که حاال 

که کاری از دستمون ساخته نیست. بذار حداقل  هم

 آمین یکم حال و هواش عوض بشه.

از آخرین باری که شمال رفته بود مدت زیادی 

گذشت. بعد از مرگ نسیم و مازیار دیگر حاضر می

نشده بود به آن ویالی کذایی برود. هنوز هم بعضی از 

 پرید.صادف نحس از خواب میها با کابوس آن تشب

ه مطمئن بود سکوت او از ترسش است، برای مهدی ک

متقاعد شدنش گفت: نگران مسیر نباش! من خودم 

 کنم.رانندگی می

فرزین برای این که او را از سر خودش باز کند سرش 

 را تکان داد: باید با بقیه مشورت کنیم.
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پاهایش که روی  روی صندلی کامپیوترش لم داده بود.

هم انداخته بود. پشتی صندلی آنقدر میز بودند را روی 

از عقب خم شده بود که با یک هول کوچک به پایین 

ی گوشی به سمت افتاد. انگشتش را روی صفحهمی

چپ کشید تا عکس بعدی را ببیند. این بار عالمت پِلی 

وسط صفحه ظاهر شد. روی ویدئو زد و صدای فیلم 

 کرد.اتاق را پر 

مگین خیره شد. در فیلم به تصویر مقابلش با لبخندی غ

ی بزرگی از موهای آیه را روی خودش بود که طره

کشید و برای دخترک سبیل درست صورتش می

 کرد.می
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 آیه که موبایل آمین در دستش بود و از این دیوانه

گرفت رو به دوبین سلفی، یک هایشان فیلم میبازی

داد. سعی داشت صدایش جدی و تای ابرویش را باال 

 به نظر برسد: جونم سیبیل... مردانه

آیه بیشتر از این نتوانست خودش را حفظ کند. 

اش ناتمام ماند. دو اش شلیکی در رفت و جملهخنده

ی تپل او را تایی شروع به خندیدن کردند و آمین گونه

 محکم بوسید.

شد کم کم رو به تصویری که در موبایلش پخش می

شده بودند  هایش که با اشک سنگینری رفت. چشمتا

ها را با دست ماساژ داد تا دیدش شفاف را بست و آن

ها و ی هوم را زد و صدای خندهشود. دکمه

هایشان قطع شد. به ساعت روی دیوار نگاه کرد. حرف

آیه اآلن کجا بود؟ حالش چه طور بود؟ روزهایش چطور 
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د. دوباره به شدند؟ آب دهانش را قورت داشب می

هایش شد. ی پیامکوارد صفحهموبایلش نگاه کرد و 

 اسم باقر را پیدا کرد و به پیام اول صبح او زل زد.

ای به در خورد و بعد از چند لحظه آرام باز شد. تقه

حتی سرش را از موبایلش بیرون نیاورد. این چند روز 

کرد به او سر مگر کسی به غیر از صبا هم جرئت می

 ؟که نیازی به مطمئن شدن داشته باشدبزند 

هیچ حرفی در را آرام بست و به طرف تخت  صبا بی

آمین رفت. روی آن نشست و به دیوار تکیه زد. 

هایش را دور پاهایش را در شکمش جمع کرد و دست

زانوهایش حلقه زد. به آمین خیره شد که با آن ریخت و 

ودی روی ی بر هم ریخته غرق در افکارش بود. کبقیافه

ده بود ولی زخم رویش اش هنوز رنگ عوض نکرگونه

دانست او هم مثل شد. میکم کم داشت محو می
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ی حاشیه ندارد پس مستقیم سر اصل خودش حوصله

 مطلب رفت: خبری ازش نشد؟

توانست از پیام باقر چشم بردارد. در همان حالت نمی

آرام جواب داد: صد بار تو این چهار پنج روز اومدی 

کنی خبری ازش میاینو ازم پرسیدی! واقعا هنوز فکر 

 پرسی؟میشه یا دیگه فقط از روی عادت می
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صبا سعی کرد امیدوار بماند: با چیزایی که تو از آیه 

کنم دست و پایی به نظر نمیاد. فکر میگفتی دختر بی

به محض این که یه فرصت گیر بیاره یه جوری باهات 

 کنه.ارتباط برقرار 
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ر کرد و روی صورت صبا مسیر نگاه آمین باالخره تغیی

آمد. نشست. از دیروز خسته و دلگیر به نظرش می

دیگر خبری از صدای سر حال و انرژی ذاتی 

 اش نبود.همیشگی

قبل از این که آمین بیشتر از این او را با نگاهش 

کنیم آمین. بررسی کند لبخند الجونی زد: پیداش می

 نگران نباش!

زد: پیداش کردم! ولی آمین از این حرف او پوزخند 

 اش چیه؟!فایده

 صبا به طرف او نیم خیز شد: منظورت چیه؟

ی موبایلش آمین نفسش را با صدا بیرون داد و صفحه

را به سمت او گرفت: باالخره تونستم یه شماره و 

 آدرس از فرم ثبت نامش گیر بیارم.
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صله گوشی را از او آمین دستش را دراز کرد. صبا بالفا

آخرین پیام که اطالعات آیه را داشت نگاه  گرفت و به

ی کرد. ابروهایش به هم نزدیک شدند: این که شماره

 ثابته!

 اشونه حتما.آمین سرش را خاراند: خونه

کرد شروع به صبا همینطور که به صفحه نگاه می

 جویدن پوست لبش کرد.

اش منتظر این آمین نفسش را با صدا بیرون داد: همه

ای آدرسی چیزی ازش گیر ه شمارهلحظه بودم که ی

بیارم... ولی حاال که جفتشو هم دارم، نشستم مثل 

احمقا میگم خب حاال چی؟! با این شماره چیکار کنم؟! 

اگه زنگ بزنم و اوضاع رو واسه آیه بدتر کنم چی؟! با 

تونم بریزم که اشون چه خاکی به سرم میآدرس خونه

 ی بگم؟تونستم؟ پا شم برم اونجا چیقبال نم
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ترسم سرش را پایین انداخت و با ناامیدی گفت: می

ترسم یه کاری کنم واسه آیه بدتر اش میصبا... همه

دونم اون اآلن تو چه وضعیتیه. تف شه... من حتی نمی

 خبری لعنتی!تو این بی

ی مقابلش بودند و هایش قفل صفحهصبا که چشم

های ساعت های آمین، به عددهایش پی حرفگوش

باالی صفحه نگاه کرد. به سرعت موبایل خودش را از 

جیب شلوارش بیرون کشید. آب دهانش را قورت داد و 

شروع به گرفتن آن شماره کرد. گوشی آمین را روی 

ی تماس روی تخت گذاشت و بعد از فشردن دکمه

 عالمت اسپیکر زد.

قش پیچید آمین با شنیدن صدای بوقی که در اتا

ی مقابلش تقریبا از با دیدن صحنهسرش را باال آورد. 

 کنی صبا؟!جایش پرید: چیکار داری می
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همین که خواست به سمت او برود صبا به او نگاه کرد 

و دست آزادش را به عالمت صبر باال آورد. آمین در 

جایش خشک شد و صدای بوق بعدی ضربان قلبش را 

 باالتر برد.

 : بفرمائید؟ز چند بوق دیگر زنی جواب دادباالخره بعد ا
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شد کسی جواب ندهد صبا که کم کم داشت نگران می

ی لبش نشست: سالم. وقتتون لبخند کم رنگی گوشه

 بخیر. خانوم مصطفوی؟

صدای مادر آیه حتی از پشت تلفن هم برای آمین که 

تنها یک بار او را دیده بود قابل تشخیص بود. نفسش 

 کرد.ه صبا نگاه میحبس شده بود و ناباور ب ینهدر س
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 سالم. بله، بفرمائید؟ -

صبا همینطور که چشم در چشم آمین بود پرسید: آیه 

 تونه گوشیو بگیره؟جون می

 تر شد: شما؟!صدای زن جدی

 بالفاصله جواب داد: صبا هستم، هم اتاقی آیه جون.

اش گذاشت و برایش لب آمین دستش را روی پیشانی

 : وای...زد

اعتماد به نفس و صدایی رسا توضیح داد: از صبا با 

وقتی آیه رفت هر موقع بهش زنگ زدیم گوشیش 

امون اینجا یکم نگرانش خاموش بود. راستش همه

 شدیم. این شد که تماس گرفتم حالشو بپرسم.

واضح بود که مادر آیه سعی دارد لحنش عادی به نظر 

. بهش میگم برسد: آیه خوبه. گوشیش خراب شده
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گرفتین هر وقت درستش کرد خودش زنگ تماس 

 بزنه.

صبا سریع گفت: آها. فقط خانوم مصطفوی ممکنه با 

 خود آیه جون هم چند دقیقه صحبت کنم؟

بعد از مدتی سکوت باالخره صدای زن دوباره از آن 

اش را کمتر طرف خط آمد، اما این بار آشفتگی

 ت اآلن...توانست پنهان کند: آیه خونه نیسمی

ای نیست. شما بفرمایین کی مجال نداد: مسئلهصبا 

 گیرم.گرده من دوباره تماس میبرمی

دانست چطور زن دوباره در سکوت فرو رفت. انگار نمی

باید این دختر سمج را دست به سر کند. ناگهان 

صدای دختری از پشت خط آمد که سخت به گوش 

 رسید: کیه مامان؟!ها میآن
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کرد: لطفا دیگه اینجا  د شروع به صحبتزن تند تن

تماس نگیرین! خودش هر وقت گوشیشو درست کرد 

 زنه بهتون.زنگ می

صبا خواست چیز دیگری بگوید که تماس قطع شد. 

ی موبایلش را قفل کرد و از آمین که هنوز در صفحه

 جایش خشک شده بود پرسید: اون صدای آیه بود؟

: داد و آرام گفتآمین سرش را به چپ و راست تکان 

 نه... حتما یکی از خواهراش بود.

کالفه مشغول قدم رو رفتن در اتاق شد: صبا اگه بالیی 

 سرش آورده باشن چی؟!

صبا سرش را روی زانوهایش گذاشت و شروع به 

خواست بگوید جویدن پوست لبش کرد. دلش می

 توانست مطمئن باشد؟نگران نباشد اما چطور می
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ت. یک نخ سیگار یشتر بر هم ریخآمین از سکوت او ب

برداشت و فندک زد. یک کام که گرفت ناگهان چیزی 

یادش آمد. جلوی تخت ایستاد و با عصبانیت گفت: 

شد بگی مسئول صبا هستم هم اتاقی آیه؟! نمی

 دانشگاهی کوفتی چیزی هستی اینطوری جوابتو نده؟!

سرش را باال آورد و آرام جواب داد: مادرش که در هر 

داد بهمون، اینطوری رمون نمیرت جواب درست دصو

رسه یه صبا نامی زنگ زده حداقل به گوش آیه می

فهمه از طرف تو بوده. اسم جویای احوالش شده. می

 دونه دیگه؟!منو می
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هایش را ریز کرد. پوزخند هیستریکی زد و آمین چشم

ناگهان داد کشید: مسخره کردی منو صبا؟! اآلن این 

 کنه؟!ره؟! کدوم دردمونو درمون میای داچه فایده

صبا که خودش هم از دیروز حسابی بر هم ریخته بود 

نتوانست این لحن او را بیشتر از این تحمل کند. با 

کالفگی و صدایی که کنترلی روی آن نداشت تقریبا 

فریاد زد: یکم اون عقلتو به کار بنداز آمین! حداقل تو 

وی دماغ خودتو ش که فقط تا جلدیگه مثل بابات نبا

ببینی! خودتو بذار جای آیه! به قول خودت ما اصال 

دونیم اآلن تو چه وضعیتیه... ولی حتی اگه بالیی نمی

هم تا اآلن سرش نیاورده باشن... من فقط به این فکر 

 کنم که اون دختر اآلن چقدر ترسیده...می

صدایش شروع به شکستن کرد: چقدر احساس 

ه... خواستم اینطوری بدونه ما کنکسی میو بیتنهایی 
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اینجا پیگیر حالشیم... بدونه که حداقل تو ولش نکردی 

به امون خدا... خواستم تو این وضعیت ترسناکی که 

گیر افتاده، دلش به یه چیزی قرص بمونه که بتونه 

 باهاش یه امیدی داشته باشه...

د. آمین که جلوی تخت میخکوب شده بود به خودش آم

های خیره و خشمگین دوست و همدم مدر مقابل چش

های او ی تایید حرفاین روزهایش سرش را به نشانه

تکان داد. این روزها آنقدر اضطراب و دل نگرانی 

اش داشت که عقلش انگار دیگر با ظرفیت همیشگی

ی جوانب را در نظر کرد تا مثل صبا بتواند همهکار نمی

 بگیرد.

جایش بلند شد و  نگرفته بود از صبا که هنوز آرام

مستقیم به طرف در رفت. آمین وقتی در اتاقش بسته 

شد به طرف پنجره رفت. پشت آن ایستاد و از 
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سیگارش کام دیگری گرفت. با نگاهش رفتن صبا را 

 کرد که چشمش به پدرش افتاد.دنبال می

فرزین که تازه ماشینش را در حیاط پارک کرده بود با 

های اتاق ا دید که از پلهیاده شد. صبا ریک سبد گل پ

آمد و نگاهش به زمین دوخته بود. در آمین پایین می

ی قفلش را زد. صدای بوق ماشین را بست و دکمه

کوتاه ماشین باعث شد صبا سرش را باال بیاورد. همین 

که متوجه برگشتن فرزین شد نگاهش را دزدید و 

 هایش را تند کرد.قدم

 ت و صدایش زد: صبا!به دنبال او رففرزین با عجله 

اما صبا که انگار اصال قصد رویارویی با او را نداشت 

توجه به فرزین به مسیرش ادامه داد و سریع داخل بی

های در هم به پدرش نگاه کرد خانه رفت. آمین با اخم

 رفت.که با آشفتگی به دنبال او می
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 ی تاسف تکانکام دیگری گرفت. سرش را به نشانه

با خودش گفت: باز چه گندی زدی داد و زیر لب 

 فرزین؟!

فرزین که وارد خانه شد از پشت پنجره برگشت و 

دوباره روی صندلی کامپیوترش نشست. سیگارش را 

تکاند. پوزخند زد و جواب خودش را داد: هر گندی هم 

 رسه...زده باشه به گند تو نمی
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 نم عرقش را پاکاش کشید تا دستش را روی پیشانی

اش زیر این آفتاب سوزان باعث های مشکیکند. لباس

شده بود جسمش هم مانند روحش حسی شبیه به 

سوختن در آتش داشته باشد. صدای بلندگوها که تا 
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شد را به آخر زیاد بود قرآنی که با صوت خوانده می

انداخت. ناگهان جیغ بنفش یک زن از خش خش می

ند. نگاهش را برق از سرش پرامیان حضار بلند شد و 

هایش گرفت و سرش را باال برد. گریه و از نوک کفش

های آن همه زن چادر سیاه که با نوار ختم همراه مویه

تر رویش را لحظه به لحظه سنگینشده بود فضای روبه

های سست به کرد. آب دهانش را قورت داد و با پامی

او کنار  ها با دیدنها قدم برداشت. زنآن طرف

اشان باز کنند. بعد از چند تند تا راهی میان حلقهرفمی

قدم باالخره به گودال سر بازی رسید که همگی دورش 

 جمع شده بودند.

ی خاکی برسد قبل از این که نگاهش به داخل این چاله

 ناگهان زنی کنارش فریاد کشید: تو کشتیش!
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با هایش از ترس پرید و به طرف زن برگشت که شانه

زد: دختر منو تو به کشتن اش داد میخراشیدهگلوی 

اشم دادی! حاال اینجا اومدی چیکار؟! اومدی به جنازه

 حرمتی کنی؟!بی

زن دستش را به طرف قبر گرفت: ببینش! ببین چیکار 

 کردی!

درحالیکه هنوز در شوک بود مسیر انگشت زن را با 

ه جان آیه کی بینگاهش دنبال کرد. با دیدن چهره

فیدش دیگر مانند گچ شده بود نفسش بند پوست س

 آمد.

های قلبش ناگهان بسته شده باشند با درد انگار که رگ

اش از خواب پرید. به سرعت در شدیدی در سینه

جایش نشست. مغزش از کار افتاده بود و حتی 

کرد از هایش را پر میدانست صدایی که گوشنمی
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م ریخته بود شان بر ههایی که ریتمآید. با نفسکجا می

رویش در تاریکی خیره شد. تمام تنش از به دیوار روبه

داد. این عرق خیس بود و خشکی گلویش آزارش می

دیگر چه خواب وحشتناکی بود؟ گیج و منگ به دور و 

برش نگاه کرد و دنبال منبع صدا گشت. با دیدن نور 

ی موبایلش از جایش بلند شد و به طرف میز صفحه

دستش را در موهای خیس و بر هم  ترش رفت.کامپیو

ی را عقب داد. اول به شماره اش فرو برد و آنریخته

ناشناس روی صفحه نگاه کرد و بعد به ساعت باالی 

 داد.آن که عدد هشت را نشان می

ی سبز را زد و موبایل را کنار گوشش نامطمئن دکمه

 گذاشت. صدایش گرفته و دورگه بود: بله؟

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

ای طرف خط نشنید گوشی را لحظهی از آن وقتی جواب

آمد ای که اصال برایش آشنا نمیپایین برد و به شماره

 نگاه کرد. دوباره آن را به گوشش چسباند: الو؟!

کسی ناگهان ته دلش خالی  با شنیدن صدای نفس

 شد. نامطمئن و آرام پرسید: آیه؟ تویی؟!
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بی؟ آره آمین، خوصدایی پچ پچ گونه به گوشش رسید: 

 خودمم.

 ای روی زمین خیره ماند.آمین بهت زده به نقطه

 آیه ادامه داد: شما بودین امروز اینجا زنگ زدین؟
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خودش را روی صندلی کنارش انداخت و دست آزادش 

 را روی صورتش کشید: وای آیه... وااای...

برای اولین بار در این مدت توانست نفس راحتی 

زودتر یه زنگ نزدی من  تر؟! چرابکشد: کجایی تو دخ

 تا مرز جنون رفتم؟!

آیه با صدایی مخ توضیح داد: من هیچی ندارم آمین. 

همه چیو ازم گرفتن. از وقتی برگشتیم تو اتاقم زندانی 

شدم... حتی واسه یه دستشویی رفتن هم باید صبر 

 کنم مادرم قفل در اتاقمو باز کنه...

هایی رفآن همه حآمین آب دهانش را قورت داد. پس 

راه نبود! ناباور گفت بیکه دخترک هر بار برایش می

 پرسید: این خط کیه اآلن باهاش زنگ زدی؟
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تونم طوالنی حرف بزنم. گوشی خواهرمه. نمی -

داره، طاهره گفت سر مامانمو تا بتونه گرم نگه می

 البته اگه راضیه نرینه تو پلنمون!

 اشت بلندآمین دستی به ریشش کشید که کم کم د

 شد: حالت چطوره؟ کاری که بهت نداشتن؟می

 آیه بعد از کمی مکث آرام و کوتاه گفت: خوبم.

ابروهایش در هم گره خورد و سریع جواب داد: بیا 

 واتسپ آیه. باید ببینمت.

قبل از این که او بتواند مخالفت کند تماس را قطع کرد. 

 یی ناشناس را ذخیره کرد و در صفحهسریع شماره

 واتسپش روی عالمت ویدئو کال زد.

آیه درحالیکه انگشتش روی دوربین بود جواب داد و 

تصویرش را خاموش کرد: ولش کن آمین! من فقط 

 زنگ زدم بهت بگم نگرانم نباشی... من خوبم...
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برید عصبانی شد: آمین که نگرانی داشت امانش را می

 آیه گفتم باید ببینمت! روشن کن تصویرتو!

ی موبایلش را پر کرد. آمین تصویر آیه صفحه باالخره

ی او خیره های قرمز و پف کردهبا ناراحتی در چشم

 شد: لپات کو؟! چقدر الغر شدی!

آیه سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. ناگهان 

ی لب او افتاد که ورم کرده بود. نگاه آمین به گوشه

ای مکث آرام هایش در هم رفت. بعد از لحظهاخم

 سید: کار باباته؟رپ

آیه دوباره به تصویر او زل زد. موهای بلندش را پشت 

گوشش انداخت و لبخند کم رنگ و تلخی روی 

صورتش نشست: نه، مامانم... بابام ترکیه بود. امشب 

 گرده.برمی
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هایش گذاشت و صدایش دست چپش را روی چشم

بغض آلود شد: همه چیز به هم ریخت آمین... تا 

ان پاشو کرد تو یه کفش که شوهرم برگشتیم مام

بده... یه خواستگار دست به نقد از تو جیبش درآورد 

 برام که مبادا یه وقت آبروشون به باد بره.

اش را باال کشید: مجبور شدم بگم، اینجا رسمه بینی

خواست گیرن. امروز میقبل ازدواج گواهی سالمت می

 نیستم! شد نگم که دخترمنو ببره... نمی

های خیس به آمین نگاه ش را پایین آورد و با چشمدست

کرد! طاهره ام میکرد: مامانم دیوونه شد! داشت خفه

جلوشو گرفت. اآلنم یه بند میگه شب که بابا بیاد همه 

ذاره کف دستش. آمین اینا امشب خون منو چیو می

 ریزن!می
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اش شدت گرفت: من دیگه خسته شدم از این گریه

ی بارداریمو اب. تازه هنوز قضیهسترس و اضطرهمه ا

 دونن! اگه بفهمن که...هم نمی

ناگهان در اتاق آیه با صدای بلندی باز شد. وحشت زده 

مسیر نگاهش تغییر کرد و هیع کشید. موبایل روی 

تخت افتاد و نمای سقف تنها تصویر پیش روی آمین 

 شد.
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ش را هایشت. دستآمین ناباور گوشی را روی میز گذا

در موهایش فرو کرد و از جایش بلند شد. دور خودش 

 را تکرار کرد.« وای»صدا چرخید و چند بار بی
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رسیدند: بابات زنگ های مادر آیه به گوشش میحرف

رسه. دیگه تو زد. گفت یکی دو ساعت دیگه می

 دونیو اون!می

صدای دختری دیگر با پوزخند آمد: آدمی که انقدر 

پاشو میده باال، با چهارتا فحش و  واسه نامحرمراحت 

 کتک درست نمیشه!

ناگهان کسی دیگر که احتماال طاهره بود به او توپید: 

خفه شو! تو دیگه این وسط سوسه نیا راضیه! اوضاع 

 ی کافی خراب هست.خودش به اندازه

دو رو به آیه گفت:  های آنبه حرف مادرشان به توجه

ری این فاجعه رو به بار ا آیه؟! چطوتو چیکار کردی با م

آوردی؟! ما به تو اعتماد کرده بودیم. چطوری اینجوری 

 ما رو گول زدی؟ این همه دروغو چطور ساختی؟
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طاهره میان حرفش پرید: مامان؟ االن مثال اگه ازدواج 

کرده بود با یه آدم گه، تو راضی بودی چون فقط 

 اشون حالل بود؟!رابطه

برایش گران تمام شد  دختر بزرگش انگار زیادی حرف

شعورین! اتون بیکه از کوره در رفت: خفه شو! همه

تر؟! دیگه پس چی از تر؟! از این قبیحگناه از این بزرگ

 نظر شماها زشته؟ بده؟!

طاهره باز سعی کرد جانب آیه را بگیرد: مامان حضرت 

آدمم وقتی خدا گفت اون سیبو نخورین حرومه؛ 

 ذیذ میشه.ه منع بشه لخوردن! هر چی ک

مادر آیه به زجه زدن افتاد: من به یاد ندارم که به 

شماها بدون وضو شیر داده باشم. آخه من کجا رو 

اشتباه رفتم؟ خدا ازت نگذره آیه! نگذره که اینطوری 

تن منو لرزوندی. ما فرستادیمت دانشگاه که درس 
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بخونی. من چیکارت کنم؟ من چطوری کنترلت کنم؟ 

 تونم کنترل کنم؟چطوری می وغ گو رو منتوی در

ی ها بود لبهی آنآمین همینطور که گوشش به مکالمه

 تخت نشست و شروع به جویدن پوست لبش کرد.

ی گفت که دیوار بشنود: ریشهطاهره انگار به در می

. دروغ ترسه. آدم وقتی تو تنگنا قرار بگیره دروغ میگه

 میشه.دامن دروغ  تو هر کیو زیر فشار بذاری دست به

صدایش دوباره باال رفت: این بچه مریضه! مریضِ گناه 

 کردن.

کنی؟! آیه طاهره نچی گفت: مامان چرا اینجوری می

 کار بدی کرده درست ولی دختر بدی نیست!

ی زندگیتو االن عصبانی شد: حرف نزن تو! تو عقده

 کنی!داری با طرفداری از این پاک می
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د: هر چی برا ما بد میان بلند شصدای راضیه هم از آن 

بود برا این خانوم خوب بود. بیاین حاال تحویل بگیرین. 

 اش!اینم نتیجه

آمین فحش رکیکی نثار خواهر زبان دراز آیه کرد که 

 کرد.اینگونه زیر پای خواهرش را خالی می

مادر آیه دوباره حرصی غرید: آیه به اون لندهور مفسد 

برداره برا  گاریت تو روفی االرض بگو بیاد خواست

خوای پدرت نفهمه و تو هنوز نفس همیشه ببره. اگه می

بکشی برو بهش بگو بیاد خواستگاریت تا این ننگ 

 پاک بشه.
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 آیه پر بغض و ناباور نالید: مامان؟! تو رو خدا!
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باز از کوره در رفت و انگار چیزی را برای او پرت کرد: 

 ست نیار!رو به زبون نجببند دهنتو! اسم خدا 

طاهره باز سعی کرد شر را بخواباند: مامان تو فکر 

ی نداده کردی ازدواج چیه؟ یکی میاد تو رو با مهریه

خره که همیشه یه زیرخواب داشته باشه. االن مثال می

این خیلی خوبه؟ بره ازدواج کنه با یه پسری که معلوم 

جوری نیست به جز آیه با چند نفر دیگه بود؟ این

بخشه؟ االن اگه جای آیه پسر داشتی خدا میگناهاشو 

 زدی؟!خوابید بازم این حرفو میو اون با یه دختر می

پرغضب جواب داد: آیه منو پدرشو فروخت. به ما 

خیانت کرد. ما رو به گناه فروخت. ما که چیزی براش 

 کم نذاشته بودیم!

شو طاهره آرام گفت: مامان؟ اینجوری نگو! آیه باورا

ما رو، نه بابا رو. اصال کی گفته آیه باید فروخت نه ش
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مراقب باورهای شما باشه؟ کی گفته همه باید همون 

 طوری زندگی کنن که تو و بابا زندگی کردین؟

آمین پوزخندی عصبی زد و زیر لب گفت: باالخره یه 

 عاقل بینشون پیدا شد!

حرصش گرفت و داد کشید: طاهره آتیش بیار معرکه 

. من دیگه هیچی این عصبی نکن منو بیشتر از نشو!

برام مهم نیست. آیه؟! به اون پسره بگو بیاد. زودتر 

بیاد. اومد اومد، نیومد مطمئن باش زندگیت برای 

 مونی تو خونه.همیشه تعطیل میشه! تا عمر داری می

ات مکثی کرد و دوباره ادامه داد: البته اگه بابات زنده

نم دیگه مسئولیت توگم. من نمیبذاره! من باید بهش ب

 تو رو قبول کنم.

طاهره هم باالخره صدایش باال رفت: بس کن دیگه 

 مامان! هی بگم بگم راه انداختی!
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راضیه جوابش را داد: چرا نگه؟ فردا یه گند دیگه هم 

 بزنه شکمش باال بیاد چی؟!

صدای مادرشان بلند شد: استغفراهلل. صد بار گفتم 

 زبون نیارین. روم خدا رو بهانقدر راحت حرف ح

راضیه بالفاصله گفت: چرا نگم؟ کسی که تا اینجای 

اشم میره! طاهره تو هم که انقدر داری راهو رفته بقیه

زنی، اگه دختر خودتم آبرو رو به سینه میسنگ این بی

 گرفتی؟بود همینقدر پشتشو می

گرفتم. چرا باید یه طاهره جواب داد: معلومه که می

 هه رو تا ابد الدهر ادامه بدیم؟ه از بن اشتباچیزی ک

خشی خشی که در گوشی پیچید باعث شد آمین با 

 چشمانی گشاد سیخ در جایش بنشیند.

مادر آیه حیرت زده گفت: آیه؟! این چیه؟! گوشی از 

 کجا اومده؟ راضیه بیا اینجا ببین این مال کیه؟
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صدای خونسرد راضیه نزدیک شد: گوشی طاهره 

 خانومته!

انی از جایش بلند شد. بین جلو رفتن و آمین با پریش

 ایستادن مردد مانده بود.

مادر آیه دوباره گفت: ذلیل بمیری ایشاهلل که از هیچ 

کنی! طاهره خانوم دست شمام درد فرصتی دریغ نمی

 امون.نکنه. خوب گذاشتی تو کاسه

ناگهان راضیه هینی کشید: مامان این رو تماس 

 تصویریه!

دا منو بکشه! قطعش کن اون مادرشان بلند گفت: خ

 کوفتیو!

تماس بالفاصله قطع شد. آمین بهت زده به سمت 

گوشی رفت و باری دیگر خوابی که چند دقیقه پیش 

 دیده بود را مرور کرد.
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وحشت زده موبایل را برداشت و دوباره به همان شماره 

رسیده بود که تماس زنگ زد. هنوز به دومین بوق ن

فاصله دوباره روی شماره زد و این بار قطع شد. بال

گفت در صدای اپراتور که از خاموش بودن خط می

گوشش پیچید. موبایلش را روی میز انداخت و عصبی 

 و پریشان در جایش این پا و آن پا شد.

ناگهان چند بار پشت هم هر دو مشتش را روی میز 

 ید: حیوونای عوضی!کوبید و همزمان فریاد کش

کرد و مشتش را در کف دستش دم رو میدر اتاقش ق

کوبید که فکر دیگری به سرش زد. با حرص دوباره می
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های باقر شد و روی گوشی را برداشت. وارد پیامک

 ی آیه زد.ی ثابت خانهشماره

بعد از چند بوق تلفن برداشته شد و صدایی که با وجود 

توانست تشخیص بدهد کدام خواهر نمیآشنا بودنش 

 جواب داد: بله؟آیه است 

 کنین شما اونجا؟!آمین نعره کشید: دارین چه غلطی می

به راضیه که از فریاد او جا خورده بود فرصت فکر 

دونم دارم با کردن نداد و سریع گفت: من که نمی

زنم ولی به اون مامانت بگو یه تار کدومتون حرف می

 زنم!اتونو آتیش میه کم بشه همهمو از سر آی

فهمید چه شد دیگر نمیتر میر لحظه عصبیآمین که ه

گفت: به اون سگ صفت بگین دو دقیقه زبونشو تو می

اشو به چوپونتون نفروشه تا من اش نگه داره بچهپوزه
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خودمو برسونم. مگه دردتون همین نیست؟ من میام 

 ن!خواستگاری آیه. فقط دست از سرش برداری

مکث با وقتی باالخره ساکت شد راضیه بعد از کمی 

ی خونسردی جواب داد: به همین خیال باش! ما جنازه

پدر و ی بیندازیم مرتیکهآیه رو هم رو دوش تو نمی

 مادر!

های راضیه به تلفن با صدای تق کوبیده شد. تمام حرف

گفتن آخرش آنقدر به آمین « پدر و مادربی»کنار، آن 

ت ها موبایلش را با تمام قدرد که مثل دیوانهفشار آور

به سمت دیوار پرتاب کرد. به محض برخورد گوشی با 

دیوار و افتادنش روی زمین آمین به طرف آن دو گرفت. 

توانست اینقدر احمق باشد؟ موبایلش را با چطور می

اش که با چند ترک احتیاط برداشت و با دیدن صفحه

اش حبس شد. ر سینهبزرگ پوشیده شده بود نفس د
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ر داد و با روشن شدن صفحه ی پاور را فشاآرام دکمه

نفس راحتی کشید. کنار دیوار سر خورد و همانجا 

 نشست.

 

کرد. روی پاگرد به آسمان ابری و روشن عصر نگاه می

اش را به ایستاده بود و باد خنک موهای بر هم ریخته

دستانش داد. گوشی میان بازی گرفته بود و تابشان می

اگه آیه »ا داد. لرزید و باالخره طاهره جواب پیامش ر

خوای بیشتر از این آسیب ببینه دیگه برات مهمه و نمی

نه به خونه زنگ بزن نه به من! نگاه به این توپ و 

کنن هم نکن چون در نهایت ما تشرهایی که اآلن می

ی آیه هستیم. این روزا با چهار تا کتک و سر و خانواده

ره گذره. هیچکی قرار نیست سر اونو ببره بذامیصدا 

اش. دیدی که بابامم دو روزه برگشته و آیه رو سینه
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کشه! پس اگه نگرانشی نباش! این هنوز داره نفس می

وسط فقط بودن تو برای خواهرم سمه! ازش دور باش. 

به نفع جفتتونه. واسه یه حس گذرای دو روزه بیشتر از 

 «ی جفتتون!هاین گند نزنین به آیند
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ایین باز شد. صبا با سینی غذا ی پدر ورودی طبقه

ها متعجب بیرون آمد و با دیدن آمین روی پاگرد پله

 ایستاد: آمین؟ واسه چی اونجا ایستادی؟

ی شکسته دوخته شده بود. آمین چشمش به صفحه

های دهان پاره خواست یکی از همان جوابدلش می

ه بفرستد اما تالش کرد تا خودش کنش را برای طاهر

 د.را کنترل کن
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ها را پشت هم باال آمد: آمین؟ خوبی؟ برای آیه صبا پله

 اتفاقی افتاده؟

با افکار درهمش سر بلند کرد و به او زل زد: خواهراش 

های سیندرال وایستادن جلو که من شکل خواهرناتنی

ان که آیه نتونم به آیه نزدیک شم. این روانیا کی

 کنه؟!هاشون زندگی میبا

رد و بازوی او را گرفت و به داخل صبا در اتاق را باز ک

اتاق هدایتش کرد: بیا بریم تو. همینطور که حرف 

 زنیم غذاتم بخور. آذین گفت امروز ناهارم نخوردی.می

آمین پشت سرش وارد شد و در را بست: ناهار چیه تو 

نکن نیار هم؟ بر ندار جلو چشم بابا هی برام سینی پر 

 باال!
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و اخم کرد: بابات که صبا سینی را روی تخت گذاشت 

هنوز برنگشته، ولی این چه بچه بازیه؟ مگه قهری با 

 پدرت؟!

ی اتاقش پرت کرد: گوشه خودش را روی مبل بادی

بچه که نیستم! ولی وقتی تو این وضعیت به هم ریخته 

کنه نمیشه ازم انتظار داشتی باشی ساپورتم نمی

 ون گل و بلبل باشه.بینم

او نشست: بعد شنیدن خبر  صبا روی صندلی کامپیوتر

دسته گلت جلوش صاف صاف ایستادی میگی بریم 

دختره رو برام بگیریم! واکنشش چندان دور از ذهنم 

نبود! اونم به عنوان بزرگترت حق داره که با یه سری از 

تصمیماتت مخالفت کنه. قرار نیست که همیشه پدر و 

 به رای شما پیش برن!مادرا 
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هایش را بل فشار داد و چشمآمین سرش را در پشتی م

بست: خیلی خب حاال تو از باال منبر یه تُک پا بیا 

پایین. این مدل حرف زدن اصال بهت نمیاد. منم 

کنم تو این اعصاب نصیحت ندارم یه چی بارت می

 پرونم.کسی تو رو هم از پیشم میوانفسای بی

کشید و مدتی به او خیره ماند. آرام  صبا نفس عمیقی

ه صحبت کرد: نصیحت چیه آمین؟ محض شروع ب

رضای خدا یه دقیقه سعی کن منطقی باشی. یه دقیقه 

اون مغزی که تو این یه هفته انقدر با نگرانی پرش 

کردی که داره ازش دود بلند میشه رو آروم نگه دار تا 

 دو کلمه حرف حساب بره توش. تو داری حرف از

داری؟ نه زنی! ولی از شرایط ازدواج چیشو ازدواج می

تکلیف سربازی رفتنت مشخصه، نه کار داری. درستم 

 که هنوز یه ترم مونده تموم شه.
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ی هایش بسته بود گفت: خب؟ همهآمین که هنوز چشم

 این حرفا رو که بابا هم دیروز بهم زد!

صبا سر تکان داد: آره ولی از اون که حرف شنوی 

شت ی. گفتم شاید از دهن من در بیاد بهتر تو گوندار

 بره.
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هایش را باز کرد و با ابروهای در هم رفته به آمین چشم

او نگاه کرد: تو چرا صبا؟! تو تنها کسی بودی که از روز 

است، ترین چیز امنیت جانی آیهدونستی مهماول می

 زنی.اونوقت اآلن مثل بقیه داری باهام حرف می

بری از صبا بالفاصله جواب داد: چون اون موقع هیچ خ

آیه نداشتیم. اون موقع با توصیفات تو مطمئن بودم که 
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اش. اما اآلن که یه بار با قراره سرشو بذارن رو سینه

خودش حرف زدی، دم به دقیقه هم داری مزاحم 

گیری، دیگه خواهرش میشی و از وضعیتش آپدیت می

 خیالمون مثل قبل...

د داحرفش پرید و با لحنی که بوی عصبانیت می میان

است! اینطوری دونن آیه حاملهگفت: صبا! اینا هنوز نمی

زنه اگه بفهمن مطمئنم یه که مامانش دم از آبرو می

بالیی سرش میارن. شاید دوست پسر داشتن و به 

قول خودشون دختر نبودنو بشه یه جوری الپوشونی 

رو چطور میشه مخفی نگه کنن، ولی یه شکم باال اومده 

 داشت؟!

دونم آمین. ولی به نظر ا عقب داد: نمیصبا موهایش ر

من وقتی تا اآلن بهش آسیب خاصی نرسوندن از این 

 به بعدم نیازی به نگرانی چندانی نیست.
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آمین از جایش بلند شد و یک نخ سیگار روشن کرد: 

تونم مطمئن باشم خواهرش داره من از کجا می

میگه؟ من از دو روز پیش دیگه نه صدایی  راستشو بهم

 آیه شنیدم نه دیدمش.از 

صبا آب دهانش را قورت داد. از جایش بلند شد و 

گفت: خیلی خب. پس به خواهرش یه پیام بده همینو 

بگو. ازش بخواه یه موقعیتی جور کنه تا یک بار دیگه با 

تر خودش صحبت کنی. اینطوری هم خیالمون راحت

فهمیم باید چیکار کنیم. روی تر میمیشه و هم به

ازدواج هم سعی کن دیگه خیلی مانور ندی. ی گزینه

کنه. بابات که پاشو کرد تو یه کفش که ساپورتت نمی

خودتم که تنها بری اونجا کسی برات تره هم خورد 

ی کنه. منو هم که هیچکی رسما به عنوان خانوادهنمی

 .پذیره که کاری ازم ساخته باشهتو نمی
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ره بود ها خیآمین درحالیکه نگاهش به طرح سرامیک

 کامی از سیگارش گرفت.

ام میرم پایین صبا به طرف در قدم برداشت: من خسته

 یکم بخوابم.

پُک دیگری از سیگارش گرفت و بعد از رفتن صبا 

 مشغول نوشتن پیام برای طاهره شد.

ته سیگارش را انداخت و روی تختش نشست. بوی 

شامش پیچید خالی بودن شکمش بیشتر غذا که در م

مد. بیشتر از این نتوانست مقاومت کند و به چشمش آ

 مشغول خوردن ناهار دیروقتش شد.

صدای نوتیفیکشن موبایلش که بلند شد سریع پیام 

خیلی خب. منو مامان قراره یه »جدید طاهره را باز کرد. 

رسونم ساعت دیگه بریم بیرون. یه جوری گوشیمو می

ی ت آیه تا بهت زنگ بزنه. ولی به خدا قسم وقتبه دس
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کنم. هر حرف آخری باهاش داری برگردم بالکت می

بزن و بعدم پاتو برای همیشه از زندگیش بکش 

 «بیرون!

ای که در دهانش بود را نجویده قورت داد و آمین لقمه

سینی را کنار گذاشت. چطور قرار بود یک ساعت آینده 

 را تحمل کند؟
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ه چیزهایی تمرکز و بدون این که اصال متوجه شود چبی

های اکسپلور شوند پستهایش رد میاز جلوی چشم

کرد. هر چند لحظه اینستاگرامش را باال و پایین می

افتاد و اضطراب نگاهش به ساعت باالی صفحه می

 شد.انتظارش برای تماس آیه بیشتر می
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ش افتاد. ی موبایلباالخره اسم طاهره روی صفحه

بایل را کنار گوشش ی سبز را فشرد و موبالفاصله دکمه

 گذاشت: الو آیه؟

آمد به ی آیه که انگار از ته چاه میصدای گرفته

 گوشش رسید: سالم.

آمین که با شنیدن صدای او موجی از آرامش به دلش 

هایش را بست. آرام گفت: سالم عزیز راه یافت چشم

کاری باهات نداشت دلم. خوبی قشنگم؟ بابات که 

 قربونت بشم؟

دلم واسه این مهربونیات تنگ  چه مهربون... -

 میشه.

هایش در هم رفت: یه جوری حرف نزن که انگار اخم

 قرار نیست دیگه هیچ وقت همو ببینیم!

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


                                       (لد اولج)دو پرنده بی سرزمین

@shahregoftegoo 

رسید. های سنگین آیه به گوشش میتنها صدای نفس

ی ناخن شستش با دست چپش شروع به کندن گوشه

دوباره پرسید: مامانت به بابات گفت همه چیو؟ کرد و 

 چی بود؟ واکنشش

ترسید هر لحظه آمین که دیگر داشت از سکوت آیه می

 شد: آیه؟! چیکارت کردن؟ خوبی؟تر مینگران

بغض آیه ترکید و با ناله گفت: نه آمین! خوب نیستم! 

زنم تک تک انقدر درد دارم که حتی وقتی حرف می

 کنن!ذق ذق می های صورتماستخوون

: قطع آمین در جایش سیخ نشست. سراسیمه گفت

 کن بیا واتساپ. باید ببینمت آیه!

سریع جواب داد: نه! نه آمین! فقط گوش کن. زنگ  

 زدم فقط یکم باهات حرف بزنم. لطفا فقط گوش کن.
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آمین درحالیکه تپش قلب گرفته بود خواست چیزی 

ش آمد: دلم هایبگوید که صدای آرام آیه میان گریه

و شنوم صدای تخواست آخرین صدایی که میمی

 باشه...

کرد نفسش بند آمده و برق از سرش پرید. حس می

هایش خشک شده است. با ترس پرسید: خون در رگ

 چی میگی آیه؟!

اش را کمی کنترل کند و نفس عمیقی کشید تا گریه

اعتقاد تر حرف بزند: تو که به این چیزا بتواند راحت

نداری آمین، ولی همیشه تو گوش من خوندن که تو 

دونم حکمت به ای خدا یه حکمتی هست. نمیکار همه

دنیا اومدن من تو این خونواده چی بود واقعا. شاید 

فقط همین بود که تهش درس عبرت بشم واسه 

کنم خلقت من از خیلیای دیگه! گاهی هم حس می
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ین قفس کوچیک اولش اشتباهی بوده. خدا منو تو ا

 های به این بزرگی رو دوشمانداخت ولی به جاش بال

 گذاشت.

هایش گشاد شده بود بلند گفت: آیه چی آمین که چشم

 داری میگی؟! منظورت از این حرفا چیه؟!

هام خوام از بالآیه پس از مکثی کوتاه گفت: امشب می

خوام بپرم. این تنها راه استفاده کنم آمین. امشب می

 واقعی منه... آزادی

ی آرامش تبدیل به صدای آیه شکست و ناگهان گریه

 هق هق شد.

آمین در جایش ایستاد و شروع به قدم رو کردن در 

برید و اتاقش کرد. نگرانی داشت امانش را می

صدایش از اضطراب شدید به لرزه افتاده بود: آیه تو رو 

 ای کهخدا بیا منطقی باشیم یه لحظه. هر فکر احمقانه
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تو مغزته رو یه لحظه بذار کنار ببین چی میگم! این 

کنم. به خاک آیه. من میام. من آزادت میراهش نیست 

 مادرم خودم از اون قفس لعنتی نجاتت میدم!

اش را باال کشید: اون شعر فروغو شنیدی؟ از آیه بینی

ات را. من اآلن دارم تو آینه بپرس نام نجات دهنده

کنم تونه نجاتم بده نگاه مییآینه به تنها کسی که م

دونی چی که از آینه. میآمین. البته بهتره بگم تو یه تی

خنده داره؟ این که حتی به یه تیغ ساده هم دسترسی 

ی اتاقمو بشکونم تا یه چیز تیز ندارم. مجبور شدم آینه

 گیر بیارم.
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مغز آمین با تصویری که ذهنش بالفاصله از آیه با 

شنید بریده ساخت سوت کشید. چیزی که می هاییرگ

هایش جمع . اشک در چشمخواست باور کندرا نمی

شد و یک دستش را روی صورتش گذاشت: آیه به 

کنیم با هم. تو فقط یه روز دیگه روح مادرم حلش می

افتم بیام صبر کن. اصال من همین اآلن راه می

 اتون. تو فقط...خونه

ریه داد زد: آمین هیچی قرار آیه حرفش را برید و با گ

هیچ  نیست درست بشه. وقتی یک هفته بدون

ای تو اتاقت حبس باشی، کاری که وقت زیادی وسیله

براش داری فکر کردنه. من به هر راهی که بگی فکر 

تونه بدتر شه کردم. از این جا به بعد همه چی فقط می

آمین. مامانم حتی وقت نکرد در مورد بکارتم به بابام 

چیزی بگه. فقط گفت تو تهران منو با کسی دیده و 

کنی وقتی ور شد. فکر میبه سمتم حملهبابام اینطوری 
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ام چی میشه؟ حتی اگه منو زنده بذارن، بفهمن حامله

ی به قول اونا حرومزاده به نظرت زندگی این بچه

 چطور قراره پیش بره؟

اش مسلط شود و لحنش اطمینان سعی کرد به گریه

 ی پیدا کند: این بهترین راهه آمین. مطمئن باش.بیشتر

دانست باید چه شک شد. دیگر نمیآمین در جایش خ

ای نامعلوم خیره مانده کار کند یا چه بگوید. به نقطه

 کرد.هایش را پر میبود و صدای گریه کردن آیه گوش

 آیه صدایش کرد: آمین؟

های آمین باز شدند ولی هیچ صدایی از دهانش لب

 شد.ج نمیخار

صدای نرم و لطیف آیه در گوش هایش پیچید: خیلی 

دارم... منو ببخش که از بس خر بودم انقدر  دوستت

 دیر فهمیدم...
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تلفن کمی خش خش کرد و ناگهان صدای آی گفتن 

خواست از آیه در گوشش پیچید. آمین که قلبش می

 اش کنده شود فریاد کشید: آیه؟!سینه

ها را رفت و همینطور که پله سراسیمه از اتاقش بیرون

 آیه چیکار کردی؟!رفت داد زد: دو تا یکی پایین می

اش به طرف ماشینش با همان شلوار و تیشرت خانگی

دوید که آذین در حیاط را باز کرد و وارد شد. آمین می

هایش سرازیر شده بود با التماس که اشک از چشم

 صدایش کرد: آیه؟! جواب بده آیه!

که رسید باالخره سکوت آن طرف خط  به ماشینش

هم آرام گرفته بود اش شکست. آیه که انگار گریه

ی گفت: تموم شد عزیزم... تا چند دقیقه دیگه همه

 مشکالتمون حل میشه...
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ی آذین دست های گشاد شدهآمین در مقابل چشم 

هایش چرخاند. وقتی چپش که آزاد بود را در جیب

عصبانیت و درماندگی  فهمید سوییچش را نگرفته از

ار روی فریاد کشید و مشتش را با تمام قدرت چند ب

کاپوت ماشینش کوبید. به آذین نگاه کرد که وحشت 

زده به فرورفتگی جای مشت او روی کاپوت خیره شده 

بود. به او اشاره زد که سوییچش را از اتاقش سریع 

بیاورد. آذین به طرف خانه دو گرفت و او هم درحالیکه 

هایش کامال خیس شده بودند در جایش سر خورد نهگو

. به ماشینش تکیه داد و و روی زمین نشست

هایش را بست. ناامیدانه گفت: لعنت بهت آیه! چشم

 ترین راهی!لعنت بهت که همیشه دنبال آسون
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رفت: حالی میجان خندید. صدایش رو به بیآیه بی

ونی. فقط بدون تعصبانی باش ازم. فحش بده تا می

دی که ازت ممنونم. تو به من زندگی دادی. تو باعث ش

برای اولین بار تو عمرم فقط زنده نباشم، زندگی هم 

بکنم. من پشیمون نیستم، تو هم برای مرگ من 

ای که نتونه پرواز ناراحتی نکن. زنده بودن برای پرنده

 کنه که معنی نداره.

و عربده  آمین سرش را از پشت به ماشینش کوبید

 کشید: ازت متنفرم آیه! ازت متنفرم!

 : ولی من عاشقتم...آیه بالفاصله گفت

ها هایش را در بغلش گرفت. سرش را در آنآمین زانو

های اش صدادار شد. تنها صدای نفسفرو برد و گریه

تر پیچید که لحظه به لحظه سبکآیه در گوشش می
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تو رو خدا باهام هایش نالید: آیه؟ شدند. میان گریهمی

 حرف بزن!

ی باال ره از طبقهآذین که ابتدا سراغ صبا رفته بود باالخ

بیرون آمد. به سمت او دوید و سوییچ را به طرفش 

 خوای چیکار کنی آمین؟!گرفت: می

به سرعت از جایش بلند شد. سوییچ را از او گرفت و 

ی سوار ماشینش شد. ریموت در حیاط را زد و دکمه

ا فشرد. موبایلش را روی اسپیکر گذاشت. با استارت ر

د گفت: شنیدی آیه؟ صدای صدایی که دو رگه شده بو

 ماشینمه. دارم میام عزیز دلم. دارم میام...

هایش را با ساعدش پاک کرد و خواست راه اشک

بیافتد که چشمش به صبا افتاد. شالش در مشتش بود 

آذین  کرد رو بهو همینطور که مانتویش را به تن می

 فقط گفت: حواست به آنا باشه تا بابات برگرده.
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زد دنده را روی ه آیه را پشت هم صدا میآمین درحالیک

R  گذاشت. خواست با دست چپش فرمان را بچرخاند

 که درد شدیدی تا بازویش پیچید.

ی او کوبید: پیاده شو آمین! تو با این صبا به شیشه

 حالت رانندگی نکن. بذار من بشینم.

مین که درد نفسش را برده بود مخالفتی نکرد. سریع آ

عوض کرد و خودش روی صندلی جایش را با صبا 

 شاگرد نشست.

با این که از جواب دادن آیه قطع امید کرده بود باز هم 

 صدایش کرد: آیه...

برد صبا همینطور که ماشین را از پارکینگ بیرون می

 پرسید: چی شده آمین؟!
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ی . آمین وحشت زده به صفحهناگهان تماس قطع شد

د: صبا فقط ی موبایلش نگاه کرد و فریاد کشیشکسته

 برو! گازو تخته کن فقط برو!

صبا به طرف خروجی کوچه حرکت کرد. درحالیکه سعی 

داشت آرامش خودش را حفظ کند پرسید: باشه. فقط 

 بگو کجا برم؟

 هایش فرو برد: کرمان.آمین سرش را در دست

ای به آمین خیره اال پرید. بهت زده لحظههای صبا بابرو

د و پایش را روی پدال گاز شد. آب دهانش را قورت دا

 فشرد.

موبایلش را بین پاهایش گذاشت. دست چپش را 

روی صورتش گرفت و سعی کرد انگشتانش را باز روبه

 هایش از درد شدید بسته شدند.و بسته کند که چشم

 دستت چی شده؟! -
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با داشبورد را با دست راستش باز توجه به سوال صبی

ورد که چشمش کرد. خواست پاکت سیگارش را دربیا

ی کنارش افتاد. وقتی آن را باز کرد به کاغذ مچاله شده

و به جواب مثبت آزمایش بارداری آیه خیره شد دوباره 

هایش شدت اش شروع به لرزیدن کرد و اشکچانه

 بیشتری پیدا کردند.
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رفتند. های خیس با هر قدم زیر پاهایش فرو میماسه

تابید. همانجا رهای سیاه میآفتاب الجون، از پشت اب

اش های تیرهروی زمین نشست و مرطوب شدن لباس

را به جان خرید. زانوهایش را باال آورد و بغل کرد. 
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های خشمگین ها گذاشت و به موجاش را روی آنچانه

باد موهایش را در هوا پخش و  و خروشان دریا زل زد.

کسی  برد کهپال کرده بود. در حال خودش به سر نمی

کنارش نشست و به بازویش تکیه داد، انگار 

 گاه استواری نیست!دانست دیوار ترک خورده تکیهنمی

دختر از باالی چشمانش به او نگاه کرد و لبخند 

 غمگینی زد: آمین؟ خوبی؟

ن از احوالش این روزها چشم از دریا برنداشت. پرسید

 اصال سوال خوبی نبود. ترجیح داد جواب ندهد.

از بازوی او جدا کرد. مثل آمین زانوهایش را  سرش را

به بغل گرفت و به دریا خیره شد. با صدای دلنشین و 

 خوام از ایران برم. آرامش گفت: تصمیممو گرفتم. می
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سرش را کج کرد و به کبودی جدیدی که در نیم رخ 

کرد نگاه کرد: تو هم باهام بیا. اونجا آمین خودنمایی می

 ش کرد خاطرات تلخو. تر میشه فراموراحت

آمین به سمتش برگشت. بین اجزای صورت او چرخید 

 خوام خاطراتمو فراموش کنم.و جواب داد: من نمی

ای حرفی که دیگر از دختر پلک زد و دهانش باز ماند بر

 گفتنش پشیمان شده بود. 

جانی زد: ولی تو آمین نفس عمیقی کشید و لبخند بی

ن طرف برای خودت کلی تونی اوبرو آذین. مطمئنم می

هدف خوب پیدا کنی. برو و به جای منم موفق شو و 

 واسه خودت یه زندگی خوب بساز.

رد آذین لبخند زد. دوباره به دریا نگاه کرد و سعی ک

هایش را تا آخرین حد باز نگه دارد تا اشک بوجود پلک

 آمده در مسیر باد قرار بگیرد و خشک شود.
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هایی آن دو خیره بود و با اخمفرزین از باالی تراس به 

کرد. دیدن پسرش با آن در هم سیگارش را دود می

و دخترش که اینقدر پریشان بود او را  دست گچ گرفته

حال بد آن دو هر لحظه قلبش بیشتر  کرد. باقرار میبی

 شد.از قبل مچاله می

اش بود از پشت ای که روی شانهصبا با پتوی بهاره

. کنارش ایستاد و مسیر نگاه او سرش وارد تراس شد

تر از پناهرا دنبال کرد. با دیدن آذین و آمین که بی

همیشه در کنار هم نشسته بودند دلش حتی بیشتر از 

به فرزین کرد و آرام گفت: چرا اینجا قبل گرفت. رو 

 نشستی؟ سرده.
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ی سیگارش را تکاند و حاضر نشد از آن فرزین گرده

رو اشتباه رفتم که این شد دو چشم بردارد: من کجا 

 هام؟حال و روز بچه

صبا موهایش را پشت گوشش زد و به آمین با آن 

ی ژولیده نگاه کرد: تو هنوزم های بلند و چهرهریش

 شتباه میری!داری ا
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به طرف صبا نیم نگاهی انداخت. هنوز بعد از آن 

دعوایی که در نمایندگی و در حضور مهدی داشتند 

شان به حالت عادی برنگشته بود. صبا همچنان رابطه

سرسنگین بود و این روزها مثل آمین او را مقصر 

 دانست!می
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طرف صبا با نوک بینی که از سرما صورتی شده بود به 

در بالکن برگشت: بیا پایین مهدی داره کبابا رو سیخ 

 زنه. دست تنهاست.می

فرزین از جایش بلند شد. سیگارش را روی سنگ 

اش به ی دیوار تراس خاموش کرد و با ته ماندههلب

 دنبال او رفت: آنا کجاست؟

صبا در ریلی را باز کرد. پتو را روی تخت انداخت. از 

زین ته سیگارش را در سطل ی چشم دید که فرگوشه

 زباله انداخت: رفت دنبال آذین و آمین بیان ناهار.

اش را از روی پاتختی برداشت و پشت فرزین گوشی

ها روان شد. صبا که جلوتر از او بود به سر او از پله

طرف آشپزخانه رفت. در سالن پایین تنها صدای 

 آمد.های آرام فرخ و مهدی میصحبت
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ه را در سینی گذاشت و یکی دیگر مهدی سیخ پر شد

برداشت. همینطور که تمرکزش روی کارش بود آهسته 

 وسط؟فهمم استعفا دادنت چی بود این گفت: من نمی

نگاه فرزین روی برادرش افتاد که پشت میز بازی 

ی شطرنج زل زده بود. روی نشسته بود و به صفحه

 رویی او نشست و گفت: واقعا فرخ، تو باصندلی روبه

این همه تجربه و عزت و احترامی که اینجا داشتی، 

خوای بری تو یه تعمیرگاه پیزوری زیر دست اآلن می

 کی کار کنی؟!

تونستم فرزین. سعی کردم تر شد: نمیمفرخ سرش خ

افتاد ولی حقیقتا شدنی نبود. هر بار چشمم بهش می

 رفت پی اشتباهی که کردم.ی هوش و حواسم میهمه
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ت: مگه کال قرار بود روزی چند بار فرزین نچی گف

ی تعمیرات بودی، اون تو واحد ببینیش؟ تو توی سوله

 فروش.

ز گذاشت و صورتش هایش را روی میفرخ کالفه آرنج

شد فرزین. حرف زور هایش فرو برد: نمیرا در دست

نزن. یه بارم در طول روز بسه که تا خود شب ذهنم 

هیچ ورم نباشه و  درگیر شه. من مثل اون نیستم که به

 راحت بتونم به کارم ادامه بدم.

هایش در هم رفت و پوف بلندی کشید: مهدی اخم

کم از تو نداره. تنها حرف مفت نزن پسر. اونم حالش 

تونه احساساتشو فرقش اینه که خیلی بهتر از تو می

 مدیریت کنه تا حداقل نونش آجر نشه.

ی فرخ سرش را روی میز گذاشت و با دل شکستگ

 گفت: اون تو همه چی از من بهتر بود...
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مهدی عصبی سیخ را رها کرد و تقریبا داد زد: تو که 

دی ازش طالق اآلن مثل سگ پشیمونی پس گه خور

 گرفتی!

رفت از جایش بلند شد و همینطور که به طرف حیاط می

ی اینا رو سیخ بزن من میرم آتیشو گفت: فرزین بقیه

 راه بندازم.

به مهدی نگاه کرد و برای این که فرزین با حرص 

برادرش را از این حال در بیاورد صدایش زد: فرخ؟! 

 ولش کن اونو. به دل نگیر.

 روی میز بود جوابی نداد.فرخ که صورتش 

فرزین نفس عمیقی کشید و ایستاد: بیا حداقل بریم 

 ی اینا رو سیخ بزنیم.دستامونو بشوریم بقیه

باال داد و آرام گفت: « نه»دست راستش را به عالمت 

 حوصله ندارم. خودت برو.
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صبا با شنیدن حرف مهدی سرش به طرف سالن 

 چی شده؟!برگشت و زیر لب گفت: باز 

داشت لبخند زد: وقتی مرجان که از کانتر بشقاب بر می

بهترین دوستات یه زوج باشن و جدا بشن همین 

پیش هر های طالق! میشه. مهدی شده شبیه بچه

کدوم میره باید پای درد و دالشون بشینه. تهشم میاد 

خونه کل روز فکرش پیش این دوتاست و داره 

 خوره.اشونو میغصه

را با صدا بیرون داد: هر دم از این باغ بری  صبا نفسش

رسد! اصال انگار یهویی همه چیز زیرو رو شد تو می

 زندگیامون.
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رفت: حاال تو و مرجان سر تکان داد و به سمت یخچال 

کنی یکی ندونه موحدی چتونه؟ یه جوری نگاش می

 کنه خودت خال خال موهاشو کندی!فکر می

خی او را نداشت تنها ی خندیدن به شوصبا که حوصله

لبخندی مصنوعی زد: چیزی نیست. سر موضوع آمینه. 

 یکم زمان نیاز داریم فقط.

شت های دوغ و نوشابه را از یخچال بردامرجان بطری

و به دست صبا داد: زحمت کشیدی واقعا! ممنونم از 

این همه جزئیات! این انقدرو که مهدی هم برام گفته 

 بود!

صبا که انگار قصد نم پس  در یخچال را بست و به

دادن نداشت نگاه کرد: راستی دست آمین چطوره؟ 

 خیلی بد شده؟
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هایش باد انداخت: داغون شد بیچاره. صبا در لپ

 دو جا شکسته. استخونش از

گفت ماشینشو مرجان با تعجب سوت کشید: مهدی می

دیده کاپوتش یه کف دست فرو رفته. این بیچاره چی 

 کشه!می

گینی کشید. کمی به دوستش خیره ماند و صبا نفس سن

پرسید: مرجان؟ تو با این شرایطی که مهدی تو رو 

 توش گذاشته مشکلی نداری؟

د شد و با مرجان مشغول درست کردن سس ساال

 بیخیالی پرسید: چه شرایطی؟

صبا پوست لبش را جوید. مطمئن نبود این موضوع را 

 باید باز کند یا نه.

را دید دست از کار کشید و با مرجان که استیصال او 

لبخند به او نگاه کرد: نه عزیزم. مشکلی ندارم. بعدم 
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چرا یه طوری میگی مهدی منو تو این شرایط قرار داده 

ر من حق انتخابی نداشتم؟ از اولش شرایط که انگا

 همین بود و خودم رفتم توش.

اش کشید: من هر چقدرم صبا دستی به پیشانی

تونم مدرن باشم بازم نمی خوام روشن فکر ومی

نگرانت نباشم. مخصوصا وقتی طرفت مهدیه که تو 

 تنوع طلبی و دختر بازیاشم ید طوالیی داره!

زد گفت: منو قاشق هم میهمینطور که سس را با 

مهدی اآلن همدیگه رو دوست داریم. واقعا هم 

اغراق میگم که این روزا یه زندگی تقریبا رویایی بی

اال اگه یه روزی مهدی به خاطر تنوع داریم با هم. ح

ای نخواست بیشتر از این با طلبیش یا هر دلیل دیگه

من باشه، به نظرت من ترجیح میدم سر یه قراردادی 

ه پاش رو امضا کرده مجبور بشه به موندن با من؟ ک
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تهشم یا خیلی بهش فشار بیاد طالق بگیره یا بهم 

بخوام خیانت کنه؟ من چرا باید همچین چیزی رو 

 صبا؟!

صبا جواب دیگری به ذهنش نرسید. شاید هم مرجان 

ها را گفت. سرش را تکان داد و بشقابراه نمیبی

 برداشت تا میز را بچیند.

 

 389_ستپ#

 

دور میز در سکوت نشسته بودند تا بقیه هم بیایند. 

ناگهان مهدی در گوش مرجان چیزی گفت و دوتایی 

سرش را باال آورد و  شروع به ریز خندیدن کردند. صبا

با لبخند به آن دو نگاه کرد. خوب بود که هنوز کسانی 

در بینشان وجود داشتند که بلد بودند خندیدن را! 
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فتاد که سمت دیگر میز نشسته بود و چشمش به فرخ ا

شد. فرخ با احساس در افکارش داشت غرق می

ای با صبا سنگینی نگاه او سرش را باال آورد و لحظه

چشم شد. لبخند کوتاهی زد و سریع دوباره  چشم در

اش خیره شد. صبا ناخوآگاه یاد بار به بشقاب خالی

اد. آخری که همگی دور هم اینجا جمع شده بودند افت

وقتی نسیم و مازیار هم هنوز بینشان حضور داشتند. آن 

گرفت. اما ای هم آرام نمیروزها جمعشان حتی لحظه

ی دوباره شمال زده، ایدهحاال چه؟ در این روزهای غم 

توانست آمدن مهدی تنها برای خودش و مرجان می

دانست چرا وقتی فرزین این خوب باشد. هنوز هم نمی

کرد رد به مخالفتش ادامه نداد. فکر میایده را بازگو ک

با این سفر حال و هوای آمین کمی تغییر کند ولی انگار 

 سخت در اشتباه بود.
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اش در میان در سالن ت چهارشانهباالخره فرزین با قام

 قرار گرفت.

مهدی با شنیدن صدای در گردنش را به عقب چرخاند: 

 به به! باد آمد و بوی فرزین آورد.

فرزین سینی بزرگ را وسط میز گذاشت و متعجب 

 ها نیومدن هنوز؟!پرسید: بچه

همان لحظه صدای آنا آمد که در بغل آذین بود و 

 د: بعد ناهال بلیم شنا تنیم؟کربرایش شیرین زبانی می

ها نشاند. هوا سرد آذین دخترک را روی یکی از صندلی

اخل آب ببرد. تر از آن بود که بتواند آنا را دو دریا مواج

لحن کودکانه و اغراق آمیزی گرفت و در گوشش 

جواب داد: ما قراره یه عااالمه غذا بخوریم. اگه موج 

 ترکیم!بهمون بخوره یهو می
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ندیدن آنا بلند شد. رو به صبا کرد و انگار که او صدای خ

اشان را نشنیده باشد با هیجان و خنده گفت: مکالمه

 لتیم!مامان. آذین میگه قالله بت

دوباره با همان شدت قبل شروع به خندیدن کرد. صبا 

با هیجان برایش سر تکان داد و خندید. نگاهش 

ای بر صورت آذین نشست که روی صندلی لحظه

ی خودش با او گرفت. شاید رابطهاری آنا جای میکن

های بسیاری داشته هنوز هم قرار بود فراز و نشیب

کرد ش رفتاری میباشد، اما همین که با دخترش خو

برایش کافی بود. مخصوصا این روزها که آنا داشت 

 شد.بیشتر و بیشتر به او نزدیک می

کجاست به در مانده بود پرسید: آمین  فرزین که چشم

 بابا؟

 آذین با ناراحتی جواب داد: گفت اشتها نداره.
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موجی از ناامیدی بین افراد دور میز پیچید. فرزین 

یش پسرش برود یا اجازه بدهد مستاصل از این که پ

تنها باشد به صبا نگاه کرد. صبا نگاهش را از او دزدید 

و خودش را مشغول غذا کشیدن برای آنا کرد. فرزین 

اش نشست و در این افکار ن روی صندلیبا دلی سنگی

اش را از این منجالب فرو رفت که چطور باید خانواده

 بیرون بکشد.

 

 390_پست#

 

 سرش را باال آورد: بابا نمکو میدی؟با صدای آذین 

فرزین دست دراز کرد و نمکدان را از جلوی مهدی 

 برداشت: بیا بابا.
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لیوانش را با کرد ها را نگاه میآنا که با دقت داشت آن

دست کوچکش به طرف فرزین گرفت و به تقلید از 

 لیزی؟آذین گفت: بابا بالم نوشابه می

ی بود که آنا او را بابا فرزین ماتش برد. این اولین بار

زد. قلبش انگار از یک بلندی لیز خورده بود. صدا می

حس آدمی را داشت که حق یک نفر را خورده. تمام 

مازیاری که دیگر بینشان نبود. ذهنش شده بود تصویر 

های آب دهانش را قورت داد و بدون این که به چشم

کرد.  ی دیگران نگاه کند پارچ نوشابه را بلندگرد شده

سعی کرد واکنشش همانطوری باشد که با آذین بود تا 

دخترک ناراحت نشود. گلویش را صاف کرد و گفت: آره 

 بابا، چرا نشه.

ر کرد و به او نگاه کرد که لیوان آنا را تا نصف پ

های شیری ریزش را برایش به نمایش گذاشته دندان
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بود. صبا به دخترش کمک کرد تا لیوانش را جلویش 

رد و نتوانست به طرف فرزین که زیر چشمی او را بگذا

 کرد لبخند نزند.نگاه می

 

کرد. تنها نزدیک آب نشسته بود و به افق نگاه می

پیوستند. ید آسمان به هم میجایی که آبی دریا و سف

رویش سرش را باالتر برد و با دلی که مانند دریای روبه

ایمان داشت. ناآرام بود به خدایی فکر کرد که آیه به او 

ای افتاد که تنهایی مشغول پرواز بود. چشمش به پرنده

شد که تر میاش هر لحظه داشت مچالهدلِ گرفته

ن را از جیبش موبایلش شروع به زنگ زدن کرد. آ

ی ی ناشناسی که روی صفحهدرآورد و به شماره

ی حرف زدن با شکسته افتاده بود خیره شد. حوصله

واست صبر کند تا تماس خهیچکس را نداشت. می
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خودش قطع شود اما در آخرین لحظه نظرش عوض 

شد. آب دهانش را قورت داد و تماسش که دیگر 

اب داد. با صدای میلی جونزدیک بود قطع شود را با بی

 مردانه و خمارش گفت: الو؟

 صدای زنی گوشش را پر کرد: سالم.

 هایش در هم رفت. آرام جواب داد: سالم.اخم

 ام...از مکثی کوتاه گفت: من مادر آیهزن بعد 

دستش را دو طرف دهانش کشید. قلبش که انگار یخ 

هایش جان گرفت. باری دیگر کرده بود دوباره با تپش

ی ن باالی سرش چشم دوخت. ناگهان پرندهبه آسما

ی اول دیگری با سرعت بال زد و خودش را به پرنده

 رساند.
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 پایان جلد اول

 یگانه اوالدی

 تشکر از همراهی برادر عزیزم امین اوالدی با

 ۱۴۰۱خرداد 

 

ی دو النه»این رمان با محوریت آمین و آیه در جلد دوم و با نام 

 شت.ادامه خواهد دا« پرنده
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