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 به نام خداوند
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 شودکنی ولی خوب میگــاهـی گمان نمی

 …شودشود، که نمیشود، که نمیگــاهـی نمی

 مقدمهشود خود آن بیگــه جور می

 …شودگــه با دو صد مقدمه ناجور می

 اجابت استگــاهـی هزار دوره دعا بی

 …شودگــاهـی نگفته قرعه به نام تو می

 یی و بخت با تو یار نیستگــاهـی گدای گدا

 …شودگــاهـی تمام شهر گدای تو می

 شودگــاهـی برای خنده دلم تنگ می

 …شودای از سنگ میگــاهـی دلم تراشه

 گــاهـی تمام این آبی آسمان ما

 …شودرنگ مییــکباره تیره گشته و بی

 شودگــاهـی نفس به تیزی شمشیر می

 …ودشاز هــر چه زندگیست دلت سیر می
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 مان گذشتگــویـی به خواب بود، جوانی

 …شودگــاهـی چه زود فرصتمان دیر می

 کنیکــاری ندارم کجایی، چه می

 .…شودعـشق سر مکن که دلت پیر میبـی

 «قیصر امین پور»

#part1 

 سرآغاز:

شود، ناچار مانتویم را تن ی آیفون که بلند میصدای دوباره

هم بدون نگاه کردن به  ام راکشم و عجوالنه روسریمی

بندم. با همان حس و حال مزخرفی که از روز پیش آینه می

دانم چرا! دارم عرض کوتاه حیاط را رد در وجودم، نمی

 کنم.می

 کشم، هنوز در را درست و حسابی باز نکردهنفس پری می

های مریم در مشامم شود، بوی معطر گلچشمانم جمع می

کند، زمین پر ال رفتن پیدا نمیشود. نگاهم فرصت باپر می



 

 

4 | P a g e 
 

های سرخ که دو سمت این جاده سرخ است از گلبرگ

ی بدیعی به وجود آورده، های سفید گل مریم منظرهشاخه

فرصت آنقدر کم است که نتوانم نتیجه بگیرم. چشمم تا 

شود، مسیری یک، انتهای این مسیر گلبرگی کشیده می

یی سیاه و براق و هارسد به کفشیک و نیم متری... و می

 شیک!

بار هیچ نیازی به زمان ندارم که نتیجه بگیرم صاحب این

رود تا شلوار ها چه کسی است! نگاهم باال میاین کفش

اش و تا چانه مربعی و کتان مشکی و بلوز اسپرت یشمی

هایی که خیلی باید دقت کرد تا آن کشیده شدن محکم، لب

 محوش را دید و سبیل متفاوت...

زند و به انم انگار در جنگ با خود از چشمانش پل میچشم

رسد و اش میالعادهدار و فوقموهای فر ولی بینهایت حالت

 رود.از همانجا تا آسمان می

دهم و به یاد آخرین تیرم نفسی ام را به در میتکیه

ام بد جور کشم، حس پایان خط بودن و تغییر زیر بینیمی
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دانم چشمانم جسارت نمیدهد. میدارد خودی نشان 

شود اینقدر کنند یا تغییر میمیک صورت مرد موجب میمی

ضربتی نگاهم از آسمان به سمت چشمان او پرتاب شود... و 

 گیرد:چشمانش بیشتر شکل لبخند می

 سالم -

مانم و یک سالمی که جوابش واجب است و او و و من می

دادنش سالمی که شاید خیلی معنا دارد. هنوز در جواب 

گیرد و اش را از ماشین مشکی رنگش میمرددم که تکیه

 آید:گام کوچکی جلوتر می

 کنی!داری پیشرفت می -

شود به سالمی که جواب و حواس پرتم سریع جمع می

 ام. آهم پر است:ای که برای آن دریافت کردهام و تیکهنداده

 سالم... ببینید رئیس... -

 گیرد:رار میآید و مقابلم قدستش باال می

 هیس! تو گفتی من شنیدم، دیگه؟ -
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ی شوند و اشکی از گوشهلبانم لجوجانه روی هم محکم می

ی بعدی را ریزد... و باز همانقدر با طمانینه جملهچشمم می

 زند:طرح می

ی این در قرار دیرینه داریم، برو سراغ سنگ من و پاشنه -

 بعدی...

مان خشابی که خوب نشیند و با هدستم روی دهانم می

 گویم:دانم هیچ تیری در میان ندارد، میمی

 ای رو دوست دارم.من کس دیگه -

لعنتی خوش تیپ حتی میان نگاهش اندک تردیدی هم پر 

 شود:نمی

 اونم ازت خواستگاری کرده؟ -

آورم. گزم و به جای جواب فقط سر فرود میلبم را می

 شود:لبخندش یک طرفه می

 ی نه؟به اونم گفت -
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*کپی و نشر این رمان تحت هر عنوان غیرشرعی و 

ای این غیرقانونی بوده و هر کانال یا سایت و... با هر بهانه

 شه*کارو بکنه دزدی محسوب می

 

اش کنم سینهخورد. حس میدوباره سرم به تایید تکان می

 خورد:به تیک مالیمی تکان می

دونه و رو نمی اکی، پس دو حالت بیشتر نداره، یا جریان -

دونه و کنار کشیده و در هر دو کنار کشیده یا جریان رو می

خوره. حاال کارت بعدیت رو، رو حالت یعنی به درد تو نمی

 کن.

لبم زیر دندان به درد افتاده است و من با همین خشاب 

 زنم:بدون تیر، آخرین زورم را می

 های آتیش نگاه کردی؟تا حاال به شعله -

 شود:ی میان چشمانم میر عمق خیرهیک جوری پ

 خیلی! -
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 کنم:ام را بازیابی میباز نفس بند رفته

سوزونه دست ای بگی میآدما دو جورن به یه عده -

زنن ولی یه عده تا سوختن رو حس نکنن، باور نمی

 کنن.نمی

 گیرد:چشمانش کمی رنگ خنده می

 منتظرم... کارت بعدی رو، رو کن. -

 برم:باال میدستانم را کمی 

دستم خالیه، کارتام ته کشیدن، تسلیمِ تسلیم!! ولی یه  -

 توصیه دوستانه از من داشته باش؛ با آتیش بازی نکن!

ای را از چشمانش به وضوح تشخیص جهیدن جرقه

 آید:دهم، تا یک وجبی من جلو میمی

 من عاشق آتیش بازیم... -

 آورد:میو با همان لبان متبسمش کمی هم سرش را پایین 

 بهتر نیست اشکات رو پاک کنی و یه لبخند بزنی. -
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 گویم:کوبد، میدانم چرا محکمتر میو من با قلبی که نمی

 خندند.ها نمیبازنده -
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 فصل اول:

 

 نه! -
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و دوباره سرم را گرم رنده کردن سیب زمینی کردم و به 

بالفاصله بروم سراغ پیاز! صدای خود یادآور شدم که باید 

هایش تا پشت سرم قابل شنیدن بود، دلم کشیدن پوفی قدم

خواست ولی سعی کردم آن را همان میان راه محبوس کنم. 

ایستادنش پشت سرم هیچ حس بد یا پر استرسی برایم 

نداشت، هرگز هم نداشته! تا کنار گوشم خم شد و من 

سرد خوب حس پخش شدن گرم نفسش را در این هوای 

 کردم:

 شه یه کم سرت رو بلند کنی؟می -

همان پوفی که به زور نگه داشته شده بود، محکم بیرون 

 پرید:

امید محض رضای خدا تمومش کن، تو گفتی منم جوابت  -

 رو دادم دیگه!

 لحنش رنگی از عصبانیت و کالفگی را با هم گرفت:

 چراش رو کن. -
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 ام کشیدم:پیشانی توجه به کثیفی دستانم دستی بهبی

گیری دادیا، این پیشنهاد دو جواب داره یا بله یا نه که  -

منم جوابت رو واضح دادم و هر قدر هم اصرار کنی منتهی 

شه به یه تعداد جوابای من درآوردی که نه خوشاینده می

 توئه نه من...

های گیر کرده به کمرش نشست، با وجود و نگاهم به دست

 م جا خوش کرده بود خندیدم:بغضی که میان گلوی

 اوه اوه طرح جنگ زدی! -

نفس او هم انگار به اجبار بیرون پرید و دست از کمر 

 گرفت:

بری، آره طرح جنگ زدن نه که خیلی هم ازم حساب می -

 هم داره... سلوا؟؟

ی دلم یک کند نامرد! اینقدر که گوشهقشنگ صدا می

دانم این میجوری شود و قلبم برای خودش لوس شود ولی 

 صدا کردن قرار نیست به جاهای خوبی ختم شود!
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باز پشت کردم و به رنده دستی بانمکم پناه بردم. خودم 

 سعی کردم حالت سوالی لحنش را رفع و رجوع کنم:

باره هوا هم تاریک شده تازه شه، داره برف مینچ نمی -

 برای یه نفر غذا پختم!

های درشت و از دانهو نگاهم تا حیاط کشیده شد و متعجب 

نشستند، لحنم هوای برف که عجوالنه روی زمین میبی

 تر هم شد:جدی

 تر نشده.خدای من چه برفی! بیا برو تا سنگین -

نگاهش ساکت تا حیاط رفت و باز آن هوای مزخرف بین 

 هایش فوت شد:ریه

 گی؟می گم تو چیمی من چی -

 و مقابل نگاهم ایستاد:

تش رو بگو چرا نه؟ مگه ما کم همو تو رو خدا راس -

 شناسیم؟می

 برد:و دست میان موهایش 
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اش بهم گفتی نه دارم سلوا این یکی دو ماهی که همه -

فهمی؟ یعنی برای یه لحظه هم تصور شم میدیوونه می

 کردم بهم جواب منفی بدی...نمی

داد، انگشتانش میان موها می در حالی که سرش را تکانی

 قفل شد:

کردم به کل درخواستم فرمالیته است که نیاز هم فکر می -

ی دوستانه دونی آخر این رابطهبه گفتن نیست، هم تو می

 ما چیه و هم من!

هایم را به بازی گرفت و خوب تری پشت چشمم مردمک

های مشکی من در حال لرزش دانستم او میان تیلهمی

نوجوان  است، اویی که در کودکی همراه هم کودک بودیم و

که شدیم باز همراه هم و االن که بیست و سه سالگی را 

ی روبرویم همه کردم، مرد جوان بیست و پنج سالهتاتی می

جوره برایم قابل قبول و دوست داشتنی بود. مردی که این 

چند مدت متعجب و حیران و گاه عصبانی بارها مرا به خاطر 

 کرد.می جوابی که برایش غیر قابل باور بود سین جیم
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 لحنش رنگ توبیخ هم گرفت:

 سلوا یه قطره از اون اشکت بریزه... -

 و من مثل همیشه با پررویی حرفش را قطع کردم:

 کنی؟هان هان، چیکار می -

کشید و تبسم باز لبش را حالت دستش را روی صورتش 

 داد:

 بدبختی اینجاست دستمم پیشت روئه آخه! -

 و با خنده به دیوار تکیه داد:

پرسه وقتی عصبانی وقتی خانوم سوسکه از آقا موشه می -

دونی دیگه چی جوابش رو کنی میبشی باهام چیکار می

 ده؟می

ها پرید، هر دو خنده بر لبم برگشت زد و آن نم پشت پلک

 های عمه را از بر بودیم:قصه

 کشم.گه با دمم به چشات سرمه میمی -
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 کمر از دیوار گرفت و کمی نزدیکم شد:

حاال خاله سوسکه راستش رو بگو، منتظر شاهزاده سوار  -

 بر اسبی یا عاشق کسی شدی؟
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 بالفاصله اخم در نگاهم سایه زد:

 شناسیم.شه میخوبه ادعات می -



 

 

16 | P a g e 
 

 صدایش در دم بلند شد:

دونم پس چته؟ آخه من باید بدونم علتش چیه؟ من می -

دونم خونه ندارم، تازه دو مطلق نیستم، می آلخیلی هم ایده

ساله که کار پیدا کردم، ماشین زیر پام هنوز اقساطش تموم 

مون رو دیم و زندگینشده ولی ببین دست به دست هم می

 کنی منم...سازیم. خب تو هم کار میمی

 باز افکارم بین حرفش پرید:

 ه!ها یادت که نرفتامید سر رسید بیمه ماشینت گذشته -

اش تعدیل و خنده بر با کمی مکث دوباره لحن عصبانی

 لبش برگشت:

دونم وقتش بچه نذار دو کلمه حرف حساب بزنیم... می -

گذشته ولی متاسفانه حقوقای ما رو هم ندادن هنوز، 

ها کرور کرور از فروشگاه درآمد دارن ولی وقتی پای لعنتی

داخت رسه، جونشون در میاد، منتظر پردادن حقوقا می

 حقوقم.
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 خوشحال از منحرف کردن بحث سریع گفتم:

 ولی جدی بگیر نذار دیر شه. -

 سری تکان داد:

حواسم هست یه هفته ده روزیه تموم شده تا حقوقم رو  -

 کنم.بگیرم، واریز می

و کاپشنش را که همان دم در روی کابینت پرت کرده 

 برداشت:

حرف اینجا برم دیگه واقعا شب شد ولی بگما سلوا این  -

 شه!چال نمی

هایش بود و ناباورانه حوصله کفشنگاهم روی پوشیدن بی

حجم برف سنگینی را که در کوتاه مدت روی زمین نشسته 

 را هم زیر نظر داشتم، با راست کردن قامتش گفت:

 اینجا واینستا هوا سرده...-

 و راهش را سمت در حیاط کج کرد:
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 شبت بخیر. -

تم و قد متناسب و هیکل نسبتا دست به چارچوب در گرف

گذرانم. دلخور رفتنش را دوست الغر ولی خوبش را از نظر 

ای نداشتم و در همان کسری از ثانیه در ذهنم دعوای جانانه

برپا بود برای توجه نکردن و کردن و باز دل نفهمم پشت پا 

 زد به عقل احمقم. 

رفتنش  ای که من مدام به آن تاکید داشتم بایدبا جواب نه

کردم و حتی داماد شدنش را، حتی ندیدش را، را باور می

حتی... اما هرگز هیچ چیزی آن جور که باید نبود. دلم قبل 

خواست. از همان دم در خم از رفتن لبخند زدنش را می

شدم و یک مشت برف برداشتم و سرمای خاص آن را تا 

 میان مغزم حس کردم.

 امید!! -

 ینکه بخواهد برگردد سر کج کرد:همان میان حیاط بدون ا

 هووم؟ -
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و این هووم یعنی خیلی حرف! من هم نامردی نکردم و 

بدون دادن مجال هیچ سوال و جوابی، گلوله در دستم را 

 اش پرت کردم.درست به صورت کج شده

تمرکز الزم را نداشت و انگار تعادل الزم را هم... تازه زمین 

مل ناخودآگاهش برای العهم که حسابی برفی و سر! عکس

کشیدن از مقابل گوله برفی که انتظارش را نداشت موجب 

لیز خوردن پایش و به تعاقب آن پهن شدنش روی زمین 

 شود!

زدم نباید اتفاق مهمی رخ داده باشد ولی هر چند حدس می

 ها را پا کشیدم و عجوالنه کنارش رفتم:به سرعت دمپایی

 خدا مرگم بده چی شد؟ -

لند کرد، خنده در نگاهش برایم قابل شکار شد تا وقتی سر ب

به خودم بجنبم دستم را گرفت و کشید و من هم همراهش 

 مهمان برف دست نخورده و تمیز روی زمین شدم. با گفتن:

 دیوونه!  -
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ی مشتی دیگر برف پر و سمتش پرت کردم که خنده

 بلندش را همراه داشت:

 نگاه فسقل خودت شروع کردیا. -

از برف را بدون گلوله شدن سمتم پرت کرد. قصد و حجمی 

هایش را بازی بیشتر نداشتم فقط دلم باز شدن اخم

خواست. دستی روی صورت خیسم کشیدم و چشمان می

 خندانش را نگاه کردم:

 تو هم تالفی کردی، حاال بلند شو برو. -

 صورتش را جلو کشید و مظلومانه میان چشمانم نگاه کرد: 

 تا رو تنها تنها بخوری؟خوای کتلمی -

عقلم چند فحش آبدار برای دلم پرت کرد و باز زبانم 

 های احتمالی بعدی به اختیار خود چرخید:خیال فحشبی

خوای بمون ببینم شاید یکی اممم... دیگه چیکار کنم، می -

 دوتاش سوخت اونا رو به تو دادم، من سوخته دوست ندارم.

*** 
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با شنیدن صدای موبایلش نگاه به سمت راست کج کرد و با 

توجه باز هالتر را تا باالی دیدن گوشی در دست رفیقش بی

 سرش کشید.

 بابا خودشو کشت! -
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یکی دو ثانیه هالتر را باالی سرش نگه داشت و نیم 

 نگاهش باز سمت رفیقش رفت:

 کیه؟ -

 مهیاد شانه باال داد:

 اسم نداره. -

میلی هالتر را سر جای خود قرار داد و کمرش را از یبا ب

 دستگاه کند:

 بده ببینم کدوم نره خریه! -

لب مهیاد به لبخندی کشیده شد و در حال دادن گوشی 

ی رفیقش حرکت داد، نگاهش را روی تن عرق کرده

توانست به خود دروغ بگوید حالش از بازگشت او واقعا نمی

را برداشت و به سمت او پرت  ی روی میلهخوب بود. حوله

 کرد:

 اینو بنداز رو دوشت هوا سرده. -
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موبایل را دم گوشش نگه داشت و در حالی که نیمچه چشم 

رفت، حوله را روی دوشش ای هم سمت مهیاد میغره

 کرد، گفت:انداخت و در حالی که صدایش را جدی می

 بله بفرمایید. -

خطی  ای و بعد صدای فوق نازک پشتسکوت لحظه

 ابرویش را باال پراند:

 وفا!سالم مهندس سعادت بی -

خطی به پیشانی انداخت و سعی کرد این صدای نازکی را 

که بدون شک شنیده بود ولی اینقدر اهمیت نداشت که 

 اش را سیو داشته باشد به یاد بیاورد:شماره

 سالم در خدمتم. -

 صدا لحن ناراضی به خود گرفت:

 موسوی. موسوی هستم، الینا -
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ی ابرویش را خاراند، موسوی؟ ارزش تمرکز و نشسته گوشه

جواب دادن را نداشت. بلند شد و در حالی که حوله را روی 

 داد تا نم بدنش را بگیرد، گفت:شانه و گردنش حرکت می

 بله! پدر خوب هستن؟ -

 لحن همچنان ناراضی بود:

ران گن از تهشه دقیقا به من بگین اینکه میمهندس! می -

 رفتین یعنی چی؟

 ی ریزش را پنهان کرد:خنده

 اش کنم؟به چه زبونی ترجمه -

 لحن طلبکار شد:

مهندس؟؟؟؟ مگه شما مهندس ناظر پروژه شرکت ما  -

 نیستین؟ گذاشتن و رفتنتون چه معنی داره؟

 گلویی صاف کرد و همانقدر جدی جواب داد:
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خص خانم موسوی شما با شرکت قرارداد دارین نه با ش -

شه نگران من! پروژه شما طبق مفاد قراردادی انجام می

 نباشید، اون شرکت کم مهندس به نام نداره.

 صدا جیغ مانند هم شد:

من فقط بخاطر شما اومدم سراغ اون شرکت، اگه نباشید  -

 کنم.قرارداد رو فسخ می

 ابرو باال داد:

با توجه به حرفاتون البد متوجه شدین که من از اون  -

ت در حال جدا شدنم و اینکه قرارداد رو فسخ کنید یا شرک

 نکنید خیلی برای من مهم نیست.

 به طور غیرقابل توصیفی صدا آرامش دخترانه گرفت:

اصال شما آدرس جایی که رفتین رو بدین من میام  -

همونجا، همین فردا هم تکلیف قرارداد سابق رو مشخص 

 کنم.می

 ر باشد:تاثیسعی کرد خنده روی صدایش بی
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کنید یه خواید بیاید تبریز؟ فکر نمیشما برای قرارداد می -

 کم مسخره باشه؟

 صدای الینا باز شاکی شد:

اِ مهندس! اذیت نکنین دیگه، من همون روزی هم که  -

برای قرارداد اومده بودم واضح به خودتون گفتم فقط بخاطر 

شما اومدم سراغ اون شرکت وگرنه من اونجا رو از کجا 

شناختم، بعدم شنیدم که قراره هر از چند گاهی بیاین یم

ها. مهندس ناظر پروژه ما هم برای نظارت یه تعداد از پروژه

باید شما باشین والسالم! مگه چشم و ابروی اون یکیا 

 تر از مال ماست.رنگین
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 صدا فوت کرد تا نخندد:نفسش را بی

نبودین که بخوام رنگ ابروتون رو مقایسه کنم  واال یه جا -

ها طرف قرارداد مستقیم اسم منو نوشته و ولی تو اون پروژه

 کنه حداقل تا پایان قراردادشون باشم.این منو موظف می

 زند:بال میاز صدای دخترک هم معلوم بود دارد بال

دونستم باید اسمتون رو جزو مفاد بیارم، من از کجا می -

کنم ولی تو رو خدا رم شرکت و حلش میفردا میهمین 

 دیگه شما نه نیارید.

 دستی به گردنش کشید خسته شده بود:

 شه، فعال روز خوش.ببینیم چی می -



 

 

28 | P a g e 
 

و موبایل را کامل پایین نیاورده بود که مهیاد با نیش بازی 

 گفت:

 گم این نره خره خیلی صداش عین مرغ عشق نبود؟می -

را برداشت و محکم به صورت او  اشی روی شانهحوله

 کوبید:

تو یکی گاله رو ببند که معلومه مخت از چند سال پیش  -

خورده! ببینم به اون گرد و غبار به اینور داشته خاک می

گرفته خطور نکرد نخود سیاهاتو بریزی یه جایی که من از 

ی بدبخت به این کمر وامونده یکم استراحت راه رسیده

 بدم؟

 ی صاف کرد:مهیاد گلوی

ببینا به مردم محبت نیومده مثال آوردمت پاتوقای قدیمی  -

 برات خاطره ساز باشه.

 محکم پس کمرش کوبید:

 گم شو بابا... خاطره ساز بشه. حاال کل نخودا جمع نشد؟ -
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 میلی زمزمه کرد:آب دهانش را قورت داد و با بی

 نخود چیه دیگه! -

 سری تکان داد:

که برای شب چیدین و توی  ی چیپیهمون برنامه -

 باهوش از دم ظهر عین چی چسبیدی بهم تا مثال نفهمم.

اش لو رفته او را دانست برنامهلبی گاز گرفت، کیانا اگر می

 کرد:به هفت قسمت مساوی تقسیم می

 از کجا فهمیدی؟ -

 سری به تاسف تکان داد:

واال از صبح از ایرانسل و همراه اول گرفته تا بانک  -

دونم دهکوره و کویر آباد تولدم رو تبریک گفتن اون نمی

ی شماها رو هویی قلمبه شده وقت انتظار داری محبت یه

نفهمم که برای درست همین امروز بلیط برگشت برام 

کشیم گرفتین و از دم رسیدن خِرَم رو چسبیدی و داری می

 اینور اونور!
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 دو لپش را از هوا پر کرد و حین خالی کردنش گفت:

 کامی جون من لو نده فهمیدیا! -

 سری به تاسف تکان داد:

نظیرتون ایشاال به عقلتون ی بیباشه فقط تو این برنامه -

خطور کرده من از باشگاه در اومده و با این تن و بدنی که 

ی تونم برم به یه تولد مثال!! و برنامهده نمیبوی طویله می

ترتیب دادین دیگه تون رو تو باغی رستورانی جایی آنچنانی

ی خودم و دوش رم تو خونهآره و من همین االن می

 گیرم؟می

 مهیاد دستی روی صورتش کشید:

 هوم؟ -

 دست به کمر زد و به نگاه گریزان او چشم دوخت:

آهان پس شرایط دوش و سونای بخار در منزل شخصی  -

 شما برقراره هان؟

 ی زورکی کرد:آب دهانش را قورت داد و خنده
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گم داداش همین من که آپارتمانم دست مستاجره ولی می -

 باشگاه...

ای به ساق پایش حرفش تمام نشده بود که لگد جانانه

 کوبیده شد:

اوخ گفتم چند سال تهران آدمت کرده، تو که همچنان  -

 همون گوش درازی که بودی!

 و در حال ماساژ ساقش گفت:

بام هست برم ام وقتی خونه ننه باخب بابا مگه دیوونه -

 تکی بچپم یه خونه تنها؟ تو هم برو...

 سری تکان داد و میان حرفش گفت:

 دونی...آخه گاو تو که می -

 مهیاد در حال دست کشیدن از ساقش خندید:

بینم وقتتو تلف نکردی و کلمات جدید یاد به میبه -

 گرفتی.



 

 

32 | P a g e 
 

 خودش هم خندید:

بود حرف نزن که این چند سال فحشدونیم خشک شده  -

 کنم.تازه دارم بروز رسانیش می

*** 
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 لقمه در دهانم را به زور قورت دادم و کالفه غر زدم:
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 شه دقیقا بگی چرا یه ریز بهم زل زدی؟اِ امید می -

 نفس آه مانندش بلند شد:

 کنم.دارم فکر می -

تی را به پرسیدم، کتلکردم، نباید علت مینباید سوال می

 چنگال زدم و سمتش گرفتم:

 عوض فکر کردن بخور! -

 هایش آهسته تکان خورد:بدون اینکه دست پیش آورَد لب

 میرم اگه کنار یه مرد دیگه ببینمت.سلوا به خدا می -

فضای خانه یک مرتبه سرد شد، اینقدر سرد که شاید از 

تر! پر شدم از حسی های برف آن سوی دیوارها هم یخدانه

گرفت و من و دانم از کجای قلبم داشت ریشه میکه نمی

این مردی که، نه این فردی که... خدای من این هم نه... 

امید نه برای من مرد بود نه فرد... او یک دوست بود. 

 همتا!دوستی همیشگی نایاب، تک... بی
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پر از خشمی که علتش برای خودم هم مشخص نبود 

دانستم پرخاش ش را نمیبرخاستم و به چه و که و چرای

 کردم:

 خوای بلند شی بری؟هوا تاریک شد نمی -

نه بلند شد و نه نگاهش را گرفت، همان قدر آرام زمزمه 

 کرد:

ها و نظرات و اعتقادات پدرم تو خوای باور کنم حرفمی -

 تصمیمت هیچ نقشی ندارن، آره؟

قلبم چنگ خورد؛ داشت، آه خدا داشت آن هم خیلی! سری 

خواستم به هیچ چیز فکر کنم. من محکوم دادم، نمیتکان 

بودم به جرمی که خودم در ارتکابش سهمی نداشتم. بغض 

خیلی یک مرتبه و یک هویی میان گلویم پرید و قصد 

بستن راه نفسم را کرد و من میان جنگ با آن، باز صدای 

 ی حاصل از حالم را روی سرم انداختم:نخراشیده

 کنی که چی؟ آقا...ال بافی مینشستی واسه خودت خی -
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 دور خودم گشتم و دستانم را در هوا تکان دادم:

 ملت... من قصد ازدواج ندارم اینو به چه زبونی بگم؟ -

 و مستقیم نگاهش کردم:

ببین نشین مدام برا خودت رویا بباف مردِ دیگه و پدر من  -

 و حرف این و اون یعنی چی...

و من ملتمسانه به قلبم  با طمانینه بلند شد و سمتم آمد

ای شد دلیل! چشمم بهانهنالیدم؛ رسوایم نکن و سوزش بی

اجازه که با قدرت مثال به جانش بیفتم تا آن گردی را که بی

به چشمم حتی وارد هم نشده بود بیرون کنم و نگاه امید 

 که همچنان انگار قسم خورده بود آرام بماند:

ز ندارم از تصور تنهاییت شب و روز ندارم سلوا... شب و رو -

خوای ازدواج کنی گی نمیتو این خونه بی در و پیکر، می

 گی هیچ ربطی به نظرات پدر من نداره اینم باشه...باشه! می

و چشمی که دمی بسته شد و نفسی که به بیرون پرت شد 

خواندم خیلی معنی برای منی که او را حتی ننوشته می
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دانه و پر از متانتش بقیه های مرداشت. خیره در آن گوی

 حرفش را شنیدم:

ی سالهای گذشته دوست هم بذار بعد این هم مثل همه -

مون رو یه ذره قانونمند کنیم تا باشیم، خب؟ فقط دوستی

کسی بهمون گیر نده بعدش هر چی تو بگی، هر چی تو 

 بخوای.

آی خدا! آی خدای من که هر لحظه فشار روی گلویم را 

کنی، چرا راهی برای نفس کشیدنم میبیشتر و بیشتر 

گذاری؟ نگاهم روی لبانش بود که اگر به چشمانش نمی

دادند، کردم شاید پاهایم قدرت ایستادن از دست مینگاه می

کرد. پدرش گفته بود برای او زن ام میبغض داشت خفه

خواهد خوشبخت باشد با یک دختر خواهد، میزندگی می

 دار!خانواده

آمد و من برای اینکه از سینه وار از جا در میهقلبم دیوان

بیرون نزند و صدایش گوش فلک کر نکند، باز صدایم را 

 انصاف بودم:باال بردم و چقدر بی
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خوای بگیری شه بفرمایید دست دوستت رو کجا میمی -

 ببری؟

 دوباره نفس بلند کشید:

گم ال دارم و بل دارم که تو از هست و نیستم نمی -

 دیم...ی ولی دست به دست هم میباخبر

و یک مرتبه انگار چیزی یادش افتاد که بین دو ابرویش 

 خط افتاد:

 راستی... من باید از هادی بشنوم دنبال وامی؟ -
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میان حال خرابم جایی برای اسم هادی نبود و من گیج و 

گیر افتاده بودم،  خواست از موقعیتی که در آنکالفه دلم می

 فرار کنم:

 هادی دیگه کدوم خریه؟ -

ای میانشان پر خط بین دو ابرو در جا از بین رفت و خنده

 شد:

 سلوا؟ -

 دستی در هوا تکان دادم:

 کنیا!هان، موعظه نمی -

 تر شد:اش پر رنگخنده



 

 

39 | P a g e 
 

کنه. گم، همون که تو بانک کار میپسر واعظی رو می -

 وام کردی.گفت اقدام به گرفتن می

 نفسم را فوت کردم این بحث از بحث قبلی بهتر بود:

 آره، تقاضای وام پنجاهی دادم. -

 دقتش بیشتر شد:

 خوای؟برا چی می -

شد؟ ولی تر از این هم در دنیا پیدا مییعنی سوالی مسخره

اش این بود که آن تپش و حس مزخرف قلبم حداقل خوبی

 پرید، طعنه زدم:

واحل هاوایی تنگ شده، گفتم هیچی دلم واسه س -

 ی یه سفر بریزم.برنامه

 گامی به سمتم نزدیک شد و کمی سرش را پایین کشید:

فهمم کنی من نمیپری؟ فکر میچرا اینقدر باال پایین می -

 حالت بدتر از منه؟
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آب دهانم را قورت دادم، نه همان بحث وام بهتر از صحبت 

را برای صحبتی از حال بد و خوب من و او بود، گلویم 

 تقریبا طوالنی صاف کردم:

خوام، هر جا خب راستش وام رو برای پول پیش خونه می -

خوان. یه جا دیدم سی پول پیش میرم پول پیش می

 دونی دیر یا زود...خواست و صد اجاره... میمی

 دست پیش آورد و حرفم را قطع کرد:

 کسی چیزی گفته برای تخلیه اینجا؟ -

در چشم حرف زدن برایم سنگین بود، هر این همه چشم 

ای که پشتش چند برایم آشنا باشند. چرخیدم و رو به پنجره

 همه چیز سفید بود کردم:

از حق نگذریم تا همینجا هم خیلی لطف کردن، بگذریم  -

 از اینکه چندین ساله بعد مامان اینجا زندگی کردم...

 از مکث میان کالمم استفاده کرد:
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و نبودی مجبور بودن برا عمه پرستار بگیرن البته اگه ت -

 پس همچین لطفی برات نکردن اینو یادت بمونه.

 لبخند زدم:

خیلی خب حاال! و االن شش ماه هم هست که اینجام  -

 ولی خب باید دیر یا زود از اینجا برم.

دیدم ولی سوالش پشتم به او بود و حالت صورتش را نمی

 اش داشت:نشان از منطق مردانه

 باز پرداختش چنده؟ -

ای نبود، دوباره این همه پشت به او بودن خیلی کار مودبانه

 سمتش برگشتم:

 پنج ساله یک و دویسته. -

 سوال بعدی هم باز از سر حساب و کتاب کردنش بود:

 حقوقت چنده دقیق؟ -

 خندیدم:
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 حقوق هم عین سنه پرسیدنش درست نیست. -

 جدی شد:

 ..خوام ببینم.طفره نرو می -

که هم زمان با صدای زنگ در، میان نگاه جفتمان تعجب 

 پر شد.

 

 

 

 

[05.10.21 06:55] 

 

 

 #part8 
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اش دانم برای چه به پیشانیامید با همان اخمی که نمی

 نشست، کاپشنش را چنگ زد و سمت حیاط رفت:

 منتظر کسی بودی؟ -

من هم در حال برداشتن پالتو از آویز دم در، به دنبالش راه 

 افتادم:

 نه. -

کاپشن را به تنش پیچید و عجوالنه به سمت در حیاط 

 رفت.

هنوز کامل کنارشان نرسیده بودم که صدای نگران وارتان 

 را تشخیص دادم:

 سلوا خونه است؟ حال مامی بهم خورده؟ -

قبل از اینکه امید جواب دهد، کنارش زدم و وقتم را برای 

 سالم دادن تلف نکردم:

 چی شده؟ -
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 ه روشنش را به من دوخت:نگا

دونم؟ خونه نبودم رسیدم دیدم رو زمین افتاده! زنگ نمی -

زدم اورژانس گفت با این حجم برف و وضع خیابونا خیلی 

 کشه برسن.طول می

 گذاشتم گفتم:در حالی که پا بیرون می

 امید سریع اون فشارسنج رو از اتاق عمه بردار بیار. -

 افتادم:و خودم قبل از وارتان راه 

 بریم. -

ها فشار عمه را گرفته و مراقب برایم کار سختی نبود سال

باال رفتن دیابتش بودم. نگاهم روی مامی نشست، زن 

سفیدرو و دوست داشتنی با قرص کمکی که به او داده بودم 

با حال بهتری چشم روی هم گذاشت. آهسته از اتاقش 

ستم با ببیرون آمدم و در حالی که در را پشت سرم می

 ای رو به وارتان کردم:صدای پایین ولی توبیخ کننده
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کنی، ببین دونی روت حساسه و رعایتش نمیخودت می -

 یه جواب ندادنت چه به روزش میاره!

وارتان دستی میان موهای نسبتا بلندش کشید و همراه با 

 پوفی گفت:

 شارژ تموم کرده بودم. -

 رخ به رخش شدم:

دونی مادرت دلش وقتی خوب می خب نباید تموم کنی، -

 بند نفساته باید مراقب شارژ موبایلت هم باشی.

 تکیه به دیوار داد:

 دونی که درست نیست...می -

 بین حرفش پریدم: 

برای من درست و نادرست نکن، تا یه مادر نباشی  - 

فهمی که مادر بودن درست و غلطش دست خودش نمی

 نیست.
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 شمانم زل زد:کمر از دیوار گرفت و میان چ

شاید خودت ندونی بودنت تو این کوچه بن بست ده  -

متری چه نعمتیه، انگار اسم این کوچه رو بخاطر تو گذاشتن 

 بهشت، ممنون.

اختیار به لبخندی باز شد و مثل همیشه به در شوخی لبم بی

 زدم:

 اوه اوه، باز کدوم شیرینی فروشی رو زدی. -

ام پایین نیامده واب تیکهسر وارتان کامل برای بار کردن ج

 بود که دستی بازویم را کشید:

همینجور اینجا وایستی اره بدی تیشه بگیری باید  -

 شاممون رو بریزیم دور.

نگاهم اول روی دستی که کوتاه بازویم را لمس کرده بود و 

بعد صاحبش رفت، شاممان که تمام شده بود! وارتان کمی 

 عقب کشید:

 باعث زحمت شدم. -
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توانست هم معنی حرف فقط سری تکان داد که میبی امید

خداحافظ دهد و هم حق با توئه!! عجوالنه سعی در رفع و 

رجوع رفتارش کردم؛ وارتان، من، امید، نوید و نریمان 

ی بن بستِ به قول های بچگی بودیم و این کوچههمبازی

وارتان، ده متری سر و صدای ماها را از بر بود. همگی با 

 ر سال تفاوت از هم!سه چها
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 به محض پا گذاشتن به خانه به سرعت به سمتش برگشتم:

 یه کلمه چرت و پرت بگی کشتمت. -

 انگشتان دستش عصبی الی موهایش رفت:

 کنه؟اصال گفتن یا نگفتن من فرقی هم به حال تو می -

حالی که برای رها شده وسط اتاق رفتم و در  به سمت سفره

 شدم، گفتم:جمع کردنش خم می

مون به کمکم نیاز داره انتظار نداری که وقتی همسایه -

 نرم؟

 آن سمت سفره ایستاد:

 ببین تو تنهایی... -

 تیز بلند شدم و صورت به صورتش غریدم:

 اینقدر تنهاییم رو... -

که با شنیدن صدای موبایلم دستی در هوا تکان دادم و در 

 سمت آن ادامه دادم: حال رفتن
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 اصال ولش. -

 و با کمی غیظ گوشی را برداشتم:

 سالم مهسا خوبی؟ -

در صدای مهسا یک جور خاصی هیجان وجود داشت که 

 کردم:درکش نمی

 سالم... اوووو... اعصابت از کجا خرده؟ -

 نفس بلندی گرفتم:

 هیچ جا، چیه یادی از ما کردی؟ -

 یش موج شد:دوباره رنگ پر شور هیجان در صدا

وای سلوا زنگ زدم بگم فردا اومدن رئیس حتمیه، شیک  -

 و پیک کنی بیایا.

دانم چرا هر بار با شنیدن تغییر مدیریت دلشوره نمی

گرفتم، در واقع اینقدر این شغل برایم مهم بود که هر می

لرزاند، آن هم انداخت دلم را میچیزی که آن را به خطر می
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! حتی نیاز ندیدم بپرسم از کجا در چنین موقعیت مزخرفی

دانستم برادرش، مهیاد، دوست صمیمی خبر داری، خوب می

همین مدیریت جدید است و ما هم به واسطه همین دوستی 

به شرکت معرفی و استخدام شده بودیم. در واقع من به این 

شد گفت مهسا یک نعمت دوست کلی مدیون بودم، می

 ه کردم:بزرگ سر راه زندگی من بود. زمزم

 حاال واسه چی شیک و پیک کنم؟ -

 بلند و راحت خندید:

گم بیا تالشمون رو بکنیم دونی چه جیگریه! میآخ نمی -

 مون وا شد.شاید بخت یکی

 تبسمم از این همه انرژی او چیزی شبیه پوزخند بود:

 تالشت رو بکن، موفق باشی. -

 اش گفت:با همان شیطنت همیشگی

 شیک نکن... منصرف شدم تو اصال -

 اش بلند شد:و باز هم صدای خنده
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فهمم چه معنی داره دوست آدم خوشگل باشه، اصال نمی -

 اَه!

 نگاهم دزدانه سمت امید رفت و زیر لبی گفتم:

 همینم بهم نبین خب؟ -

 صدایش آرام شد:

کنم بلکه اون صدای از نا افتادت یکم طراوت شوخی می -

نم ولی فردا یکم رسمی و بگیره، االنم باید برم شب مهمو

 خوشگل مشگل کن، طرف براش پرستیژ کارمنداش مهمه.

 تبسم کردم:

 شبت بخیر. -
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خواستم بخوابم، او تازه جالب بود برای من شب بود و می

خواست ساز مهمانی کوک کند. فکرم به فردا کشیده می

 بلم نگاه باال بردم:شده بود که با حس حضور امید مقا

به هیچ عنوان بحث رو دوباره پیش نکش دست کم  -

 وارتان اینجوری نیست، بعد هم منو چی به یه پسر مسیحی.

 آرام و شمرده گفت:

هیچ وقت به یه مرد اعم از پیر و جوون و مسیحی و  -

 مسلمان و هر چی اعتماد مطلق نکن...

ر به هوای اش را چند باو کالفه عقب کشید و مشت بسته

 خالی کوفت:
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گردم، تا همین جاش از فردا برات دنبال یه آپارتمان می -

 هم الکی صبر کردم.

 رفت که گفتم:داشت به سمت در می

 وامم رو یکی دو هفته بعد میدن. -

 پر اخم به سمتم برگشت:

فروشم اصال یه ام رو میفروشم، کلیهماشینم رو می -

 ش کاری نداشته باش.کنم دیگه! تو به ایناغلطی می

 با جدیت مقابلش ایستادم:

جناب امید خان برو به زندگی خودت برس و بذار منم  -

زندگی خودم رو جمع کنم، قرار نیست تا ابد به یکی تکیه 

 کنم که!

 و تمام قدرتم را جمع کردم:

شن ها فراموش نمیگم فراموش کن، دوستیمنم نمی -

 ولی به یه زندگی خوب فکر کن.
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 دانم چقدر توانستم لبخندی روی لبانم بسازم:میو ن

کنم، ترگل ورگل، خوشگل خودم برات یه دختر پیدا می -

 و...

 رفت:داشت نفسم بند می

 دار!!خونواده -

 خیره در چشمانم کمی سرش را نزدیک آورد و زمزمه کرد:

 هنوز دندونات رو الزم داری؟ -

چیزی که میان چشمان زاللش غوطه خوردم و گلویم از 

 دانستم چیست زخم خورد:نمی

 اوهو یارو برا تک دختر کوچه بهشت خط و نشون نکش. -

 کاپشنش را گرفتم و سمت بیرون هل دادم: یو گوشه

 تون!حاال هم برو خونه -

های حجم گرفته های سنگینش روی برفنگاهم روی گام

بود و صدای کوبیده شدن در! نامرد حتی برنگشت دوباره 
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کند، در را بستم و دو زانو روی زمین نشستم و دست  نگاهم

 روی گلویم گذاشتم...

*** 
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ی ماشین انداخت، موهای مجعدش را ای به آینهنگاه دوباره

گفتند برای بار چندم به باال هدایت کرد. هر چند همه می
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ر تآمد کمی صافخوش حالت است ولی خودش بدش نمی

تری به آن بزند ولی خب این های متنوعبود تا بتواند مدل

پذیرفت، شاید برای موهای فر کمتر تغییر سنگینی می

تیغ و فشن ها را تیغهای نوجوانی آنهمین هم بود که سال

 کرد تا بلکه یک ذره متفاوت شود.می

 در ماشین باز شد و مهیاد سرش را پایین گرفت:

 داریا!بیشتر از عروسا ناز  -

ای که در نگاهش پر شد، اخم مصلحتی کرد رغم خندهعلی

 و ضمن پایین رفتن به شکم او کوبید:

 یه چند مدت اینجا نبودم پررو شدی. -

 دست مهیاد روی شکمش نشست:

بیشعور! با کیسه بوکس عوضیم گرفتی، تو تهران چی به  -

 خوردت دادن وحشی شدی؟

قش دوخت، برق آشنایی روبرویش ایستاد و نگاه در نگاه رفی

ای نبود. نگاه ی بیگانهدر نگاه جفتشان بود؛ وحشی!! کلمه
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تر از فرق سر تا نوک پای او را در مهیاد این بار خریدارانه

 نوردید:

 شه شناختت!سخت می -

 لبخندی زد و با لذت به حیاط پر از برف نگاه کرد:

 امیدوارم. -

ل گذراند باز رفت از دو در حالی که سمت در ورودی می

اش همیشه خدا به ماه منیر عزیزش عمر بدهد که در خانه

به روی همه باز است وگرنه یا مجبور بود با همان تن عرق 

کرده بیاید یا به حمام چندش ورزشگاه رضایت دهد. دست 

 ی در گرفت و آهسته زمزمه کرد:به دستگیره

مهیاد به خدا رو سرم چیزی هوار شه امشب روونه  -

 کنم.ستونت میقبر

های عالم توجه به حرف مهیاد که داشت به کل الههو بی

 برد، در را باز کرد...پناه می
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هر چند چیزی روی سرش هوار نشد ولی صدای جیغ و 

کف و هورا و ترقه و فشفشه با وجود اینکه انتظارش را 

ای کپ کند و داشت ولی اینقدر زیاد بود که برای لحظه

خورد یک موجودی ند بفهمد از کجا میقبل از اینکه بتوا

های گوشخراشش عین کواال از گردنش آویزان شده و جیغ

کرد و داشت گوشش را کر می« تولدت مبارک»مبنی بر 

صدایش هم بین آن همه سر و صدا به گوش طرف 

 گفت:رسید که مینمی

 کیانا کشتیم! -

همچنان دو دستی درصدد جدا کردن آن چسب دوقلو بود 

ها روشن شدند و با تعجب فراوان چشمش به تعداد راغکه چ

زیادی از دوستان و جوانان فامیل افتاد، دیگر واقعا انتظار 

این همه آدم را نداشت، یک دورهمی چهار پنج نفره 

 بیشترین تصورش از این تولد بود.

 اش پخش شد:نفس گرم کیانا میان سینه
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 داداشی جووونم عاشقتم. -

ای از تقال برای جدا کردنش باز دستانش برای لحظه

ایستادند، کوتاه به آغوشش کشید و در حین جدا کردن دم 

 گوشش اخطار داد:

 رسم.من حساب تو رو می -

کیانا عوض ترس چشمانش پر از خنده شد، آنقدر حالش 

 کرد:خوب بود که حرفی به این سبکی آن را خراب نمی

 عاشق حساب کتابت هم هستم. -

ان روشن او نشست که یک دنیا شور و نگاهش در چشم

 زندگی داشت، لپش را سفت کشید:

هات رو برگشتم تو یکی رو آدم کنم، خبر شیرینکاری -

 دارم.

 دخترک سر عقب انداخت و سرزنده و بلند خندید:

 آخ جووون! -
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کنارش کشید و برای دست دادن با دوستان حاضر جلو 

مرسی و ممنون  رفت، تبریک هر کدام را کوتاه و خالصه با

جواب داد و فرصت کرد نگاهش را در هال و پذیرایی جمع 

و جور و بینهایت زیبایی که بود بچرخاند. طرحش را جز به 

جز خودش فرستاده و از هر کدام بعد از اجرا عکس دیده 

 اش چیز دیگری بود.بود ولی دیدن زنده و کامل شده

لی محکم هنوز از تماشا فارغ نشده بود که سالم نازک و

یک نفر موجب شد نگاهش به سرعت به سمت صدا شلیک 

 دیدند؟شود، نه! ناباورانه بود، یعنی چشمانش درست می

 صدای کیانا درست کنار گوشش زمزمه کرد:

 داداش، جوووونِ من! -
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نگاهش با دلتنگی فراوان روی زنی نشست که با کت و 

ای و دستمال و بسیار خوش دوخت سرمهدامن کار شده 

گردن سفید و کامال رسمی و اینقدر شیک که بدون شک 

 زد.خودش و تیپش به هزار تا جوان طعنه می

داد نگاه زن مستقیم و قَدَر به او دوخته شده و نشان می

قصد جلو آمدن ندارد و صد البته مردی که همواره کنارش 

ز شب بود که همه از بود. انگار این غافلگیری سورپرای

هیاهو افتاده بودند، بازویش تکان خورد و دوباره صدای 

 خیلی مالیم خواهرش را شنید:

 کنم.خواهش می -
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نفس کوتاهی گرفت و بدون لبخند ولی مصمم گامی به 

جلو برداشت، هیچ نیازی به این همه اصرار و خواهش کیانا 

برای  نبود، پدر و مادرش... نه بهتر بود بگوید مادرش

اش آمده بود امکان نداشت دیدنش پیشقدم شده و به خانه

رفتار نامناسبی از او سر بزند، پیش رفت و همان طور جدی 

و تا حد زیادی موقر و راسخ مقابلشان ایستاد و در حالی که 

 برد، گفت:دست پیش می

 سالم، افتخار دادین. -

مادر دستش را ندید گرفت و خودش را پیش کشید و دست 

 دور گردنش انداخت:

 تولدت مبارک. -

تن و فکرش برای لحظاتی ارور داد، نفسش طوالنی و 

محکم به بیرون پرتاب شد. سوزش عجیب و غیرقابل قبول 

چشمانش را خودش هم باور نداشت، شاید در ذهنش هم 

گنجید تا این حد دلتنگ مادر شده باشد. خشک شدن نمی
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یکی دو ثانیه بود  اش هر چند شاید در حدنسبتا طوالنی

ولی باعث شد مادر با همان رفتار خاصش بخواهد عقب 

بکشد که دست کامران پشت سرش نشست و در حالی که 

کرد آب معطل مانده میان گلویش را قورت دهد، سعی می

 صورت میان موهای مادر فرو برد:

 دلم خیلی براتون تنگ شده بود. -

کرد و لبخند آرامی باال پایین شدن قفسه سینه مادر را حس 

زد؛ هرگز نباید انتظار کلمات محبت آمیز بیشتری از او 

داشت. همین هم بدون شک کلی برایش تابو شکنی می

شد آن را جزو عجایب جهان ثبت کرد؛ سردی بود، یعنی می

 قجری مادر ریشه در تاریخ داشت!

فاصله گرفتن اندک مادر و پسر هم زمان شد با کف و 

ای که ی دوبارها فرا گرفت و همهمهسوتی که مجلس ر

 میان مجلس پر شد، با تبسم کمرنگی با پدر هم دست داد:

 خوش اومدین. -
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 تری زد:پدر لبخند گرم

 تو خوش اومدی. -

سر و صدا و شلوغی چیزی بود که به آن انس داشت، به 

خصوص در گذشته یار جدا نشدنی هم بودند هر چند هفت 

اش را تغییر داده بود ولی هشت سال دوری رنگ زندگی

تعارف شد از این همه هیاهو بدش بیاید. بیدلیل نمی

کرد روز ای بود، تصورش را هم نمیالعادهاستقبال فوق

برگشتنش اینقدر دلچسب باشد، به خصوص دوری چندین 

 اش از مادر...ساله

ای موجب شد نگاه از جمعی که بعد از صرف لحن مردانه

کردند کوتاه شان را تخلیه نمیانرژی شام انگار تا تمام

 آمدند، گرفت و به مرد سمت راستی داد که گفته بود:نمی

 کردم تا این حد.شنیده بودم عوض شدی ولی فکر نمی -

 لبخندش سنگین بود:

 کنه.هر دوره از زندگی رفتار خاص خودش رو اقتضا می -
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چهار انگشت مرد مقابلش میان جیبش فرو رفت و نگاه به 

جمع شلوغ روبرویش داد. در حالی که تای ابرویش باال 

 پریده بود، گفت:

 شخصیت جالبی داری. -

 به پهلو چرخید تا این آشنای سفید پوش را بهتر ببیند:

 از چه لحاظ؟ -

نگاهش را از دخترکی که هیچ جوره آرام و قرار نداشت، 

 گرفت و به برادرش داد:

ن پات تو همیشه تو چشمی، چه وقتی یک در میو -

 کالنتری بود، چه االن که برای دیدنت باید وقت گرفت.

 اش را نصفه رها کرد:خنده

 تو مشکلی داری باهاش؟ -

 سبک و راحت خندید:
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رغم تموم حرفایی که همیشه پشت سرت هست، من علی -

معتقدم تا یه هوش قوی پشت رفتارای یه نفر نباشه 

 تونه جلب توجه کنه.نمی
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 اش را نصفه رها کرد:خنده

 تو مشکلی داری باهاش؟ -
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 سبک و راحت خندید:

رغم تموم حرفایی که همیشه پشت سرت هست، من علی -

معتقدم تا یه هوش قوی پشت رفتارای یه نفر نباشه 

 تونه جلب توجه کنه.نمی

 جفت ابروانش را باال داد:

 توجه؟پس معتقدی کارای من برای جلب  -

 این بار بلند و سنگین خندید:

ات کامران! من آرازم، کسی که اگه همپای کارای گذشته -

کرد، ناسالمتی نصف نبود ولی زیر پا هم خالی نمی

 ات نفهمن.رضایتات رو خودم جور کردم تا خونواده

 ی کامران هم رها شد:خنده

 خوای باج بگیری؟حاال می -

کوتاه معطوف جمع شد و دار و اش معنیچشمان پرخنده

نگاهش نامحسوس فقط همان دخترک چشم روشن طناز را 
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پراند، کمی نشانه رفت، در حالی که پر شیطنت ابرو باال می

 سرش را جلو کشید:

 ممکنه باجم بخوام، خدا رو چه دیدی! -

 به بازویش کوبید:

 شنیدم تخصص قبول شدی. -

 چشمانش مغرورانه رنگ گرفت:

کنی یکی باید زنی، شل و پل میی که تو میباالخره اونای -

 دوباره سرهم بندیشون کنه.

 تر شد:و نگاهش دوستانه

صفحه اینستات رو که دیدم لذت بردم از قدرت  -

 بازاریابیت!

 گیری جواب داد:بدون جبهه

معتقدم در هر زمان استفاده از امکانات اون زمان برای  -

 پیشرفت ضروریه.



 

 

69 | P a g e 
 

 نگاه آراز جدی شد:

باهات موافقم، بهترین کار رو کردی. وقتی شنیدم االن  -

اسمت داره هم تراز مهندسایی با بیست ساله تجربه میاد، 

ها تحسینت کردم. االن زیبایی، من برخالف اعتقاد خیلی

ای هست که همه دنبالشن سرعت و هزینه پایین سه گزینه

 و تو داری با بهترین شیوه این رو ارائه میدی.

نسته بود جواب دهد که کیانا مقابلشان پرید و در هنوز نتوا

 داد، گفت:حالی که آراز را هل می

گیری، گفته گن خودتو میهی دکی زیاد کنار وایستی می -

 باشم.

 ریز خندید:

 کنی؟یعنی االن داری از من برای همراهیت دعوت می -

ی لبش را با حالت چندشی باال دست به کمر زد و گوشه

 کشید:

 گیرتتا! یکم خودتو تحویل بگیر.جو می خوب -
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 و کنار کامران ایستاد:

حاال هم یه ذره فاصله بگیر، مغز داداشم رو تیلیت کردی!  -

 گفتی بهش؟راستش رو بگو چیا می

 نگاهش هم سهم برادر شد:

ببین کامی به این یارو رو بدی فردا ازت سواری رو  -

 گرفته، ولش کن بره.

 ید:آراز با دهان بسته خند

گفتم موتور پس من شدم یارو! کامران جان آره داشتم می -

 سواریِ دخترا که...

 ایستاد:ای سریع مقابل آراز کیانا با چشمان درشت شده

آهان یادم افتاد، آراز جووون بیا بریم برات یه تیکه کیک  -

 ویژه نگه داشتم...

 و در حال کشیدن بازویش زمزمه کرد:

 دونم و تو!من می یعنی پیچ دهنت شل شه -
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دار سمتشان رفت، احتماال نیاز بود کمی نگاه کامران معنی

تر با آراز صحبت کند. هشت سال دوری از خانواده خصوصی

آنقدر زیاد بود که از هیچ چیز خبر نداشته باشد. خواهر نوزده 

اش آن موقع یک بچه بود و االن با این همه ناز و سر ساله

 !و صدایش، یک جوان زیبا
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مادر صدر مجلس نشسته و خیلی جدی به همه چیز نظارت 

داشت؛ حتی از یک لکه کوچک روی میز هم صرف نظر 

کرد، کل کارگرهایش را هم با خودش آورده بود. پشت نمی

 سرش ایستاد و کمی خم شد:

 به خودتون خوش بگذرونید. -

 نگاه مادر به سمتش کج شد:

 ی خودت بوده!شه مهندسی این خونه به عهدهاورم نمیب -

 مبل را دور زد و کنارش ایستاد:

االن باید خوشحال باشم از اینکه یه نمه تعریف تو  -

 حرفاتون بود یا ناراحت از اینکه باورم نداشتین؟

 تر قد پسرش را درنوردید:چشمان مادر تشنه

 ی؟چرا همون موقع نگفتی پولو برا چی الزم دار -

 ی کمرنگی زد:تک خنده
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فکر کنم تنها خصوصیتی که از شما به ارث بردم توضیح  -

 ندادنه.

انگشت پوراندخت روی لبش کشیده شد و بدون لبخند و 

 جدی گفت:

 گفتی تا تو دکوراسیونش کمکت کنم.حداقل بعدش می -

دمی چشمانش را بست و این بار لبخندش شبیه پوزخند 

 شد:

خواستم مجسمه فالن گفتم! چون نمیشاید برای همین ن -

شاه هخامنشی اون گوشه باشه و تابلوی فالن الدوله اون 

 یکی گوشه...

 حرف پسرش را قطع کرد:

 تو با چی مشکل داری؟ با زیبایی یا تاریخ؟ -

 کمی خسته به گردنش دست کشید:

ی همه یکسان گم قرار نیست سلیقههیچ کدوم! من می -

ن چیزی که به نظر شما قشنگه از باشه و لزومی نداره او
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نظر منم قشنگ باشه. یکی سنتی دوست داره یکی مدرن 

 یکی مجلل یکی ساده...

 پوراندخت کمی تند گفت:

اینو یادت باشه همه از لوکس بودن خوششون میاد فقط  -

 یه عده توانش رو دارن یه عده ندارن.

 صدا پس داده شد:نفسش بی

 ببینید... -

 را لمس کرد: که مهیاد بازویش

 کجایی پس تو؟ -

کشید مودبانه رو به پوراندخت و در حالی که بازویش را می

 گفت:

 شرمنده الزمش داریم. -

 و کمی سرش را به گوش کامران نزدیک کرد:

 محض رضای خدا یه امروز رو آتیش بس بدین. -
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کالفه دست میان موهایش برد و هم زمان نچی زد، جز در 

کرد. موهای مجعدش با یک کار نمیحالت غیرارادی این 

داد، ی خود را از دست میتکان کوچک حالت سشوار کشیده

 نفس بلندی کشید و سعی کرد به موهایش فکر نکند:

 مهیاد این خواهرت کجاست؟ از سر شب نیست شده. -

دست از بازوی او کشید و در حال چشم چرخاندن در 

 مجلس آهسته گفت:

 عی کرده جلو چشت نباشه!ترسه، سعین چی ازت می -

 ایستاد و متعجب و خندان نگاهش کرد:

 اون وقت چرا؟ -

 مهیاد با خنده دستی به صورتش کشید:

به دو دلیل! اولی اینه که تنها خاطراتی که ازت داره  -

 همون مواقعی بود که کله خراب بودی...

 و با نیش باز ادامه داد:
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 تباه درش بیارم.و دومی برای اینه که من نخواستم از اش -

 همچنان متعجب بود:

 برای چی؟ -

 ابرویی باال انداخت:

ببین باور کن ازت بترسه بیشتر به نفعته، چون قراره  -

شناسمش بهش رو بدیم فردا کارمندت باشه و من بهتر می

 ذاره رو سرش.شرکت رو می

*** 
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بستم و برعکس برای بستن های مانتویم را عجوالنه دکمه

روسری حوصله بیشتری به خرج دادم، با وسواس موهایم را 

به داخل هل دادم و نگاهی در آینه به خودم انداختم. قبل از 

ی کوچک در دستم به روسری مدل دهم، اینکه با گیره

 نگاهم به مدال در گردنم افتاد.

دست از روسری کشیدم، دستی که برای لمسش باال آوردم 

گرمای آن را بلعید؛ یادگار خاطراتی بود که با وجود 

ناخوشایند بودنشان باز برایم حس عجیبی داشت. این 

ام بود و هر روز که ها مهمان روی سینهامانتی کوچک سال

ایستادم ماجراهایی دوباره و دوباره مقابل مقابل آینه می

 گرفتند.چشمانم راه می
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شتم، به سرعت فرصت زیادی برای خیال پردازی ندا

روسری را برداشتم و یک آرایش خیلی کمرنگ در حدی 

که معلوم نباشد و رنگم خیلی رنگ پریده به نظر نرسد، به 

صورت زدم و از نو روسری را مرتب کرده و بستم. دلگیر از 

سکوت مطلق خانه آهم را در گلو خفه کردم به خودم قول 

 ی کردن!داده بودم قوی باشم، من محکوم بودم به زندگ

پایم را که بر روی برف حجیم حیاط گذاشتم ناخودآگاه 

 شد از این همه سفیدی به وجد نیامد.لبخندی زدم، نمی

های تندی تا سر خیابان رفتم، این روز خاص دلم با گام

خواست زودتر از همیشه در شرکت حاضر شوم. به هیچ می

به  خواست این رئیس تازه از راه رسیده راعنوان دلم نمی

وجود خودم حساس کنم. تا به اداره برسم هر چه دعا بلد 

بودم خواندم که مدیریت جدید قصد زیر و رو کردن اعضا را 

نداشته باشد، در صورت از دست دادن این کار و در این 

 خوردم.بست میشرایط واویال به بن
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از اینکه به موقع در محل کارم حاضر بودم، نفس راحتی 

از مهسا رسیده بودم، استرس حضور و کشیدم. حتی قبل 

ام کرده بود. سعی دیدن مهندس سعادتِ پسر کمی دستپاچه

ای که چند روز بود رویش کار کردم با بررسی نقشه

 کردم حواسم را از دیشب و امروز پرت کنم.می

سالم بلند باالی مهسا همچنان نشانگر روحیه باال و حال 

 تم:خوبش داشت. لبخند مالیمی زدم و گف

 کردم امروز رو خواب بمونی.با مهمونی دیشبت فکر می -

 چشم درشت کرد:

انگار خوب نگرفتی چی گفتم، رئیس گفته امروز همه  -

ها رو لغو کارمندا باید به موقع حاضر باشن و کل مرخصی

 کرده، جلسه معارفه داریم.

 ترش را به سر تا پای من دوخت:و نگاه دقیق

 ردی یا نه؟بلند شو ببینم شیک ک -

 تر به صندلی تکیه دادم:کمرم را محکم
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مهسا کوتاه بیا تا صبح نخوابیدم همین یه ذره آرایش هم  -

ها رنگ به برای این بود که طرف نگه این چرا عین مرده

 صورت نداره.

شالش را از دور گردن باز کرد و با حالت متفکری به سمتم 

 آمد:

 باز چی شده، امید پیشت بود؟ -

یه دل »دآوری او و پیشنهادش چشم روی هم گذاشتم، با یا

گه ترک آغوشش گه برو فراموشش کن، یه دل میمی

گه زندگی دو روزه عاشق نباشی دل تو کن... یه دل می

از آن آوازهای مزخرفی بود که خیلی به حال و « سوزه!می

 روز این روزهایم شباهت داشت.

اهم به دستان با لمس انگشتان دستم چشم باز کردم و نگ

الک خورده و مرتب مهسا افتاد، چه دل خوشی داشت. 

 صدای مهسا آرام بود:
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کنی که هر بار با و محکم ردش نمی سلوا چرا جدی -

 دیدنش به این روز نیفتی؟

 کالفه مشتم را آرام روی میز کوبیدم:

تر و محکمتر از جواب نه! خب دیگه چی دیگه جدی -

 بگم؟

 رفت و صدایش آهسته شد: نگاه مهسا به سمت در

 گی نه؟اصال چرا می -

 با عصبانیت موس را کنار زدم و بلند شدم:

پرسی چرا؟ هزار بار بهت گفتم من قصد ازادواج تازه می -

ندارم!! اینو به تو که دوستمی نتونم حالی کنم انتظار داری 

 بتونم به اون کله خر بفهمونم؟

 لم کرد:میان چشمان مهسا نارضایتی واضحی قد ع

گی، همه که عین هم نیستن... باشه امید داری چرت می -

نه ولی تو حق نداری خودتو از نعمت داشتن خانواده محروم 

 کنی به هر دلیل!
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سر بلند کردم، در صداقتش شک نداشتم ولی ترسی موهوم 

یه داشت. ام سابر دلم بود، ترسی که انگار روی همه زندگی

نفسی کشیدم و سعی کردم نگاهم را عاری از تمام 

های بد کنم یعنی در زندگیم اینقدر جای فکر و بدو حس

دانم ترس و از بدو کردن بود که جایی برای احساس و نمی

 این مزخرفات وجود نداشت.
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در حالی که دستی به معنای ولش کن در هوا پرت 

 ی دیگر صاف کردم:کردم، صدایم را در حد هر روز عادمی

 خوری برات چایی بریزم؟می -

و بدون توجه به جوابش فالسک کوچک را برداشتم و در 

 حین ریختن چای گفتم:

 دیشب کجا مهمون بودی؟ -

ام گذاشت و صورتم را به نزدیکم شد، دست روی گونه

 سمت خود برگرداند:

سلوا تو بیست و سه سال بیشتر نداری ولی عوض اینکه  -

هات اتاق رو پر کنه چشمای همیشه پر غمت ندهصدای خ

هاست، فقط به خودت فکر کن دختر و انگار مال چهل ساله

 کنی به نفع خودته به همون عمل کن.هر چی فکر می

به نفع خودم؟ سری تکان دادم تا دوباره درگیر افکارم نشوم 

و در حال گذاشتن فنجان چای روی میز سوالم را تکرار 

 کردم:
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 دیشب کجا بودی؟ نگفتی -

مقابلم ایستاد، برقی در نگاهش بود که خیلی درک درستی 

 ترین پرسش را کردم:از آن نداشتم، دم دستی

 نکنه خبریه؟ خواستگاری بود؟ -

 اش بلند شد:صدای انفجار خنده

چه دل خوشی داری تو دختر! خواستگار کجا بوده، بابام  -

نه... رفته فکر کنم برای خرج کردنم مژدگونی تعیین ک

 بودیم تولد یکی از دوستان!

 لبخندی زدم:

ببینم مهسا تو این رئیس جدید رو دیدی؟ جدی همونقدر  -

 که گفتی بدعنقه؟

 کمی به سمتم خم شد و چشمک زد:

 بدعنقیش به خوش تیپیش در... -
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کرد وگرنه دوستم را خوب بلد بودم فقط زبانش زیاد کار می

 گفتم:شد. داشتم میدر مقابل با جنس مخالف موش می

 کنم...برات جورش می -

که بلند شدن صدای موبایلم حرفم را قطع کرد، با دیدن 

اسم امین آن هم این وقت صبح بالفاصله قلبم تپش 

 گرفت. هنوز بله نگفته بند دلم پاره شده بود:

 سالم امین چیزی شده اول صبحی زنگ زدی؟ -

 بر پنجرهصدای پر بغضش قبل از زدن هر حرفی پتکی 

 آرامشم کوبید:

 سلوا... -

 و نالید:

 امید تصادف کرده! -

ام وزن تنم را تحمل نکردند، با ضربان پاهای سست شده

 ای روی صندلی افتادم:قلب باال رفته
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 یا خدا کی؟ -

 مهسا صورتش را پایین کشید و لب زد:

 چی شده؟ -

 بدون توجه به او غر زدم:

 امید حالش خوبه؟امین با توام! کی؟ چی شده؟  -

 صدای امین بین چند صدا ناواضح بود:

 دونم...دیشب، حال امید هم فکر کنم خوب باشه نمی -

کردم زیر وردنه عصبی دستی روی دهانم کشیدم، حس می

 قرار گرفتم:

کنم یعنی چی؟ االن کجاست؟ مگه پیشش فکر می -

 نیستی؟

 حوصله جواب داد:بی

حتما خوبه که بیمارستان ندیدمش از دیشب، بازداشته.  -

 نیاوردنش دیگه!
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شنیدم کنار هم طول کشید تا بتوانم چیزهایی را که می

ای چیدم بخش امیدوار کنندهبچینم و هر طور هم می

 یافتم. با بغض و صدایی وا رفته گفتم:نمی

امین درست حرف بزن ببینم چی شده؟ بازداشت یعنی  -

 چی؟
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 صدای نفس بلندش پشت گوشی پخش شد:

دونم، دیشب تصادف کرده و.... اممم... منم درست نمی -

ماشینی که بهش زده چهار تا سرنشین داشت که االن سه 

تاشون بیمارستانن، منم اومدم بیمارستان ببینم وضعشون 

 چطوره!

نه! در این وضعیت فقط همین یکی را کم داشتیم. انگار قیر 

 سرم ریختند: مذاب روی

 امید مقصر بوده؟ -

 صدای امین بلند شد:

نه بابا تفننی گرفتنش که شب تو سرما بیرون نمونه! سلوا  -

 ها... مقصر بوده که بازداشتش کردن.پرسییه چی می

ام را تکانی دادم و ضمن بلند شدن پاهای سنگین شده

 گفتم:

 آدرس کالنتری رو بده. -

 امین کالفه گفت:
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 ا که چی بشه، من رفتم نذاشتن ببینمش.بری اونج -

 ی کیفم را چنگ زدم:سریع دسته

 شه؟ وارتانم یه بار تصادف کرده بود...مگه می -

 امین حرفم را برید:

 یه نفرشون مرده! -

تر شد، اتاق دور سرم چرخید و حس کردم دنیا ضربه مهلک

رنگ تیره گرفت. کیف از دستم سر خورد و زمین افتاد، 

 که عین چوب خشک شده بود، تکان دادم: زبانم را

 وای... وای خدایا. -

 کرد:صدای امین هم پر بغض بود، شاید هم گریه می

 سلوا چه خاکی سرمون کنیم؟ -

چه جوابی برای این پسر هجده ساله داشتم. کمی نفسم را 

حبس و دستم را مشت کردم، گاهی باید یکی باشد دستت 

هستم و تو با تکیه به او  را بگیرد و بگوید آرام باش من
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حرکت کنی و از روی مشکالت بگذری ولی وقتی نیست، 

دنیا روی دو پای تو ایستاده که اگر خمشان کنی زمین 

 خوردی.

دستم را به کنار میز رساندم و برای چند لحظه چشمانم را 

ها گذشتم و روی هم گذاشتم، من از کنار بدتر از این

 مرگ مادر... مرگ عمه... آه... همچنان زندگی ادامه داشته...

ام تکان خورد، چشمانم را به سختی باز کردم. این شانه

زندگی چرا همچنان ادامه داشت؟ تصویر نگران و پر سوال 

 دوستم میان چشمانم شکل گرفت:

 سلوا... چی شده؟ -

نفس پری کشیدم و هنوز خبری از قطراتی که روی صورتم 

 تا دم گوشم باال بردم:روان بودند نداشتم. موبایل را 

 االن میام پیشت امین. -

ی کیفم این زیستن اجباری است! خم شدم و بار دیگر دسته

 را میان دستم فشردم، یکی بازویم را گرفت:
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 سلوا کجا؟ امروز نه... -

صدایش از پشت کلی مسائل غیر مهم انگار مبهم و ناخوانا 

 بود.

گرفتن  سلوا؟ امروز رئیس گفته هیچکس حق مرخصی -

 نداره.

بازویم را از دستش بیرون کشیدم، رئیس که بود؟ مرخصی 

 یعنی چه! امید تصادف کرده و یکی مرده...

داند چطور خود را به بیمارستان رساندم، فقط خدا می

خواستم امین تنها باشد. حالش اصال خوب نبود و وقتی نمی

پیشش رسیدم تازه فهمیدم چه کار خوبی کردم، رنگ پریده 

اش نشان از حال بدش داشت. میان و حالت عصبی

های تند و تند و نگرانش از اینکه امید به او زنگ زده حرف

 و تنها بوده، گفتم:

 امین صبحونه خوردی؟ -

 ی گردنش بود وقتی گفت:نگاهم به رگ درشت شده
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میرم سلوا... آخه االن وقت صبحونه خوردنه؟ دارم می -

 کنن؟میامید یه نفرو کشته، قصاصش 

وا دادن مقابل این پسر نوجوان عین نابود کردنش بود، 

بازویش را گرفتم و سعی کردم سمت بیرون بیمارستان 

 بکشم:

آروم باش چه خبرته؟ اگه با این حال و روز امید ببینتت  -

میره خودش. فعال اتفاقیه که افتاده، باید جون داشته که می

 باشیم حلش کنیم؟

 رگشت و با چشمانی پر گفت:نگاه امین سمت عقب ب

تونی شوهر این زنو بهش چی رو حل کنیم، می -

 برگردونی؟
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چشم روی هم گذاشتم، روی قلب و مغزم قیر مذاب خالی 

کردند و صدای گریه و زجه و داد زن عین چاقو روی می

که بی داد. خودم نیاز به جایی داشتم ام را خراش میسینه

سرخر انبوه این درد را یک جا فریاد بکشم تا جایی برای 

فکر کردنم باز شود. با وجود تمام تالشم باز نتوانستم 

 صدایم را آرام نگه دارم:

دونم یکی مرده! کنی من نمیامین مردی مثال، فکر می -

االن من و تو عوض اینکه تو سر خودمون بزنیم باید به 

 م جلوی اونم از این حرفا بزنی ها!امید دلداری بدیم، نبین

 بازوی الغرش را از دستم بیرون کشید و به دیوار تکیه داد:
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ترین دونی دقیقا باالترین و پایینام مگه؟ تو میدیوونه -

 مجازاتش چیه؟

 سری تکان دادم:

دونم، باید با یه وکیل حرف بزنیم. راستی پدرت نه نمی -

 دونه؟می

های من گاهش عین گوشدستی به گردنش کشید و ن

 آگاه کشیده شد سمت داد زن:ناخود

خدایا بدبخت شدم... چه خاکی باید به سرم بریزم... وای  -

 منصور... خدا چی کار کنم...

چشمان پر از غم من هم باز به سمتش کشیده شد که 

پرستاری سعی داشت از روی زمین بلندش کند. اصال 

و بروم کمکش کنم، دانستم کار درست چیست اینکه جلنمی

خود را معرفی کنم، حرف بزنم، نزنم... امین کالفه مقابل 

 دیدم قرار گرفت:
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زنم گوشیش دونه، از صبح هر چی زنگ مینه نمی -

خاموشه. باز معلوم نیست زنش رو برداشته کدوم گوری 

 مشغول عشق و حاله!

 پوفی کشیدم و اخم مختصری کردم:

ع به پدرته... از کالنتری امین این چه طرز حرف زدن راج -

 کنن یا نه؟پرسیدی برای بیرون آوردن امید وثیقه قبول می

 دستی به صورتش کشید:

فرستنش دادسرا و اونجا قرار وثیقه صادر گفتن امروز می -

 ها وثیقه کجا بوده!شه ولی دلت خوشهمی

ی چگونه تهیه کردن وثیقه بود و نه نه وقت بحث درباره

 اش را داشتم. سری تکان دادم:لهمن آن لحظه حوص

امین محض رضای خدا تو برو یه چیزی بگیر بخور، من  -

 برم پیش این زنه ببینم اوضاع از چه قراره؟

 امین هم کنارم راه افتاد:

 منم باهات میام. -
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 هوا گفتم:کفری شده و بی

 الاقل به من رحم کن دهنت بوی گربه مرده میده! -

ش رو کردم و با دیدن چشمان با حس ایستادنش، به سمت

ماتش لبخندی بر لبم نشست. امین مکثی کرد و یک مرتبه 

 زد زیر خنده:

 یه ذره رعایت نداشته باشا خب؟ -

ی اجباری که بر لبش کشیده شده بود، نفسم باال از خنده

 آمد:

گم دیگه، بدو یه چی زبونی میبابا یه ساعته به زبون بی -

 بخور بیا.

شدن امین چشم باال کشیدم و قصد داشتم با  با نگاه به دور

زدن نم چشمانم را مهار کنم که صدای فریاد زن  پلک

 مبهوتم کرد:

نشونم باعث و بانیش رو... عمدا زد... به خاک سیاه می -

 فرستم باالی دار.عمدا زد به ماشینمون... قاتلش رو می
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گفت؟ مبهوت حرفش پاهایم سست شد، داشت چه می

دو پرستاری بود که زن را از وسط راهرو به سمت نگاهم به 

کشیدند و من همانجا خشکم زده بود. تخت اورژانس می

ام دانم چقدر همانجا مات مانده بودم که شنوایینمی

برگشت و صدای موبایلم موجب شد از برزخی که در آن 

 گیر کرده بودم، در آیم.

وی به زور به پاهایم حرکت دادم و در حال ولو شدن ر

صندلی سالن دستپاچه گوشی را از کیفم در آوردم و بدون 

 اینکه به گوشی نگاه کنم، جواب دادم:

 بله... -

صدای فوق نگران و بینهایت طلبکار مهسا از آن صداهایی 

 بود که واقعا آن لحظه حوصله شنیدنش را نداشتم:

 سلوا کجایی؟ هر جا هستی سریع بلند شو بیا شرکت. -

ی چشمانم نم شتم و این بار گوشهچشم روی هم گذا

 برداشت:
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 مهسا تو رو خدا ولم کن. -

 صدای پر بغضم هم نتوانست روی لحنش اثر گذارد:

خوای همین امروز اخراج نشی گم، اگه میببین چی می -

بلند شو بیا حتی فرصت اینو که بپرسم چی شد و االن 

کنی رو هم ندارم. خوب گوش کن، این داری چه غلطی می

ارو گفته تا وقت اداری تموم نشده اینجا نباشی بهتره دیگه ی

 نیای.

 سرم را عقب بردم:

 تونی براش...مهسا نمی -

 تر شد:صدایش با وجود آهسته شدن، جدی

ی همه تونم، فعال طرف عین سگ داره پاچهخیر نمینه -

گیره. اگه برای تو این شغل مهم نیست برای من رو می

 ود.مهمه، از من گفتن ب

 تر گفت:و کمی مکث کرد و محکم

 بلند شو بیا والسالم. -
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ی پایان تماس روی موبایل خیره شدم، از هر طرف به کلمه

 بارید! نحسی این روز از چه بود؟می

*** 
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 فصل دوم:
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دست به چارچوب در گرفتم و چند نفس پشت سر هم 

ساعتم رفت خوشبختانه هنوز کشیدم، نگاهم عجوالنه به 

وقت داشتم. این شغل اینقدر برایم مهم بود که بخواهم در 

اسرع وقت خود را به شرکت برسانم، یعنی فقط همینم کم 

 بود در این اوضاع قاراشمیش شغلم را هم از دست بدهم.

نفسم جا نیامده خود را داخل شرکت پرت کردم، با دیدن 

 منشی سریع جلو رفتم:

 یسه هنوز هست، نرفته که!این رئ -

 سر زیبا باال آمد:

معلومه کجایی؟ به هیشکی نگفته کجا رفتی، طرف بد  -

 عصبانی شده بود.

 دستانم را بالتکلیف در هوا تکان دادم:

 دست بردار، حاال هست یا نه؟ -

 زیبا دست به تلفن برده بود:

 بذار بهش بگم اومدی... -
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اش ی همیشهکه مهسا سر رسید و برخالف سر و صدا

 آهسته گفت:

 وای زیبا صبر کن. -

 و دست مرا کشید:

ش رو تونم قیافهاینکه دیر کرده یه ذره ببرمش ببینم می -

 قابل تحمل بکنم؟

ای داشت رفیق من! تالشم برای بیرون چه دل خجسته

 نتیجه ماند:کشیدن دستم بی

 کنی؟مهسا دست بردار، چیکار می -

ل داد و خودش هم وارد شد مرا داخل سرویس بهداشتی ه

 و در حال بستن در غر زد:

رنگت عین میته بدبخت، اینجوری بری اون تو دیگه  -

کشه. طرف میگه گم شو بیرون حالمو کارت به معرفی نمی

 به هم زدی.
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و از جیب مانتویش مداد و رژ در آورد و قبل از اینکه بتوانم 

 اعتراض درستی بکنم به سرعت مشغول شد:

اون تو که رفتی یه ذره جلوی زبونت رو بگیر و ببین  -

همچین یه نمه هم ناز دخترونه بریز تو چشات که طرف 

 نزنه لت و پارت کنه.

 حوصله لب زدم:بی

 کنه.طرف غلط می -

 ام کرد:پر حرص مشتی حواله

 کوفت حرف نزن، رژت کج شد. -

و خیلی بهداشتی با دستانی که معلوم نبود از صبح شسته یا 

 ی لبم را پاک کرد. پر غصه گفتم:گوشه نه،

 مهسا وضع امید... -

 مهسا کفری شده غرید:

 ات رو کنترل کن دیگه، اَه!یه لحظه اون زبون وا مونده -
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تر رفت و با و مجبور شد باز رژم را مرتب کند. کمی عقب

 نگاه به من گفت:

آخه تو همین طور زیر آفتاب سوزان هم خون تو بدنت  -

 ید هم وقت پیدا کرد برا تصادف کردن؟نداری، ام

 سری به چرت و پرتش تکان دادم:

 گی برا خودت؟چی می -

 مهسا سر باال انداخت:

هیچی ببین دوباره توصیه نمیکنما، رفتی اون تو سرت رو  -

بنداز پایین و عین دخترای آفتاب مهتاب ندیده مودب و سر 

به زیر جوری حس پشیمونی به خودت بگیر که طرف 

 ودش بگه خوب کردی رفتی... هوووم؟خ

های مهسا جور ام با حرفنفسی کشیدم، جدی افکار پراکنده

نبود، به سمت آینه برگشتم و با دیدن رژ پر رنگ اخمی 

کردم و با نوک انگشت یک پرده از رنگش را گرفته بودم 

 که مهسا دستم را گرفت:
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 دیوونه دست نزن. -

 ن کشید:و در سرویس را باز کرد و به بیرو

 االنم بیا برو! -

 و خودش قبل از من به زیبا گفت:

 زود باش ورود علیا حضرت رو اعالم کن. -
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ام دستی به کنار میز گرفتم و سعی کردم کمی افکار پراکنده

 را جمع کنم و آهسته گفتم:

 جدی عصبانی شده بود یا... -

 ه گذاشت و رو به من گفت:زیبا تلفن را روی دستگا

بیا برو فعال چه عصبانی و چه آروم مجبوری یه جوری  -

 شاهکارت رو جمع کنی.

لبم را محکم زیر دندان بردم و داشتم یکی دو نفس 

 کشیدم که رفیق مهربانم محکم پس کمرم کوبید:می

 بیشعور دیگه از رژت چیزی هم موند؟ -

جواب  چپ چپی نگاهش کردم، حیف که فرصت و حال

دادن نداشتم. پشت در اتاق رئیس ایستادم و انگشتم را با 

ی احتیاط باال بردم. نفس آخرم را هم فوت کردم و چهره

ی هر تری به خود گرفتم و در حالی که خودم را آمادهجدی

اللهی کردم، زیر لب بسمالعملی از طرف او مینوع عکس

 گفتم و در زدم.
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دی نگفت و یا من نشنیدم ولی کمی منتظر ماندم؛ یا بفرمایی

ی ورود گرفته در حالی که دانستم که زیبا اجازهچون می

بردم، در داشتم به هر چه امام و پیغمبر در ذهنم بود پناه می

 اتاق را باز کردم.

از خشک شدن آب دهانم به محض ورود، خیلی دلم 

خواست به سر خود بکوبم، حداقل نکردم کمی آب می

 ایم به جنگ اهریمن!بخورم و بعد بی

خیلی محکم و جدی که انگار خوب کردم، پا درون اتاق 

گذاشتم و چند بار چرخاندن زبانم در دهانم موجب شد با آن 

 زبان عین تخته بگویم:

 سالم -

و تازه سر بلند کردم ببینم این غولی که مهسا مدام از آن 

 کند چه نوع جانوری است، در دید اول کلمهصحبت می

ت، چیزی بود که در ذهنم جوالن داد حتی قبل از متفاو

اینکه بتوانم به قیافه یا تیپش توجه کنم ولی قبل از آنالیز 
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دارش مبنی بر تکان خوردن، اجزای صورتش، تعلل معنی

 توجهم را جلب کرد.

همچنان نگاهم به او بود که یک دستش را روی میز 

و ضمن  اش بلند شدای از روی صندلیگذاشت و تا اندازه

برگشتن به حالت اولیه دستش را سمت مبل مقابل میزش 

 کشید:

 بفرمایید. -

احترامی کرد و نه احترام کامل میانه گرفته بود، نه بی

گذاشت ولی چیزی که برایم مهم بود آن خط اخم جدی و 

عمیقی بود که میان دو ابرویش رد انداخته بود، طوری که 

 به حرکت کنم: موجب شد زبانم را بار دیگر وادار

 صبح اتفاقِ... -

اش را به صندلی داد و در حالی که با نوک انگشت تکیه

عینکش را از روی پیشانی به روی چشمانش هدایت 

کرد دست دیگرش را به عالمت ادامه نده، باال برد. با می



 

 

108 | P a g e 
 

وجود عینکی که به چشم داشت و حالت نیمه مات آن باز 

 خاند و تاکید کرد:خیلی واضح نگاهش را دور صورتم چر

 گفتم... بفرمایید. -

مکثی که بعد از گفتم، میان حرفش انداخت یک جوری 

دانستم نه در جایگاهی هستم که برایم گران آمد، خوب می

با او بخواهم یکی بدو کنم و نه کار درستی بود ولی حال 

خواست و فقط خود خدا با ام خالی شدن میناجور آن لحظه

ر اسفناک بود. بدون اینکه سمت مبل خبر بود حالم چقد

 اشاره شده بروم، گفتم:

 دونم این روز خاص تاکید کرده بودین...می -

توانستم ای کاش عینک نداشت، از پشت عینک خیلی نمی

ی لبش و العملش را بفهمم ولی پریدن کوتاه گوشهعکس

اش را سر ترش این حس را داد که حوصلهی سریعجمله

 بردم:
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رفیقتون از صبح دست کم ده بار این ماجرا رو برام  خانوم -

 تعریف کرده!

 اش را یکی دو بار آهسته روی میز زد:و مشت بسته

 ولی... -
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 اش را یکی دو بار آهسته روی میز زد:و مشت بسته
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 ولی... -

اش خیلی معنی داشت که آن لحظه فرصت معنی ولی

 نداشتم، چشمان پر از اضطرابم را باال کشیدم:کردنش را 

 خوام.معذرت می -

ای بود که برای تمام شدن قائله به ذهنم این تنها کلمه

خطور کرد و در کمال تعجبم انگار جواب داد؛ لبان نیمه 

 بازش ضمن بسته شدن خیلی محو کش آمد:

 بال بزنین؟هم چنان اصرار دارین همین طور سر پا بال -

 ادقانه حرف دلم را زدم:و من ص

 من به این شغل احتیاج دارم. -

توانستم روی حرکات مردمک از آنجایی که خیلی نمی

کردم حالتش را از روی چشمانش دقیق شوم، سعی می

لبانش تشخیص دهم. نفس آرامی کشید و ضمن فوت 

 تر آن گفت:کردن آرام
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مین منم به شغلم احتیاج دارم شما مستثنا نیستین، همه ه -

 طورن.

 تر شد:و جدی

منم اینقدر احمق نیستم که با یه اتفاق بخوام یه نیرو رو  -

هاش با خبر بشم کنار بذارم، دلیل بدون اینکه از توانایی

ی خواستم امروز همه باشن این بود که شیوهاینکه می

مدیریت من با پدرم کامال متفاوته و روی همین اصل 

بشنون که الزم نباشه  خواستم همه شرایط جدید رومی

 دونه توضیح بدم.دونه

 نفسم راحت پس داده شد:

 وای خدا رو شکر. -

و این بار لبخند روی لبش اینقدر واضح بود که نشود 

تکذیبش کرد ولی انگار قصد مخفی کردنش را داشت که 

لبش کشید و نگاهش را تا  یانگشت شستش را گوشه
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ه زمان برد تا سرش کاغذهای روی میز پایین برد. چند لحظ

 را بلند کند و بگوید:

حاال برای اینکه شما هم خیلی دچار عذاب وجدان نشید،  -

 کنم!من حقوق امروزتون رو کسر می

خواست دست دراز نگاه متعجبم سمتش رفت، خیلی دلم می

کنم و آن عینک لعنتی را از چشمانش بیرون بکشم و یک 

چاره چه بود، با ذره چشمانش را از کاسه در آوردم ولی 

 کمی طعنه گفتم:

 خیلی ممنونم که اینقدر به فکر من هستین. -

ی میز گرفت و خودش را کامل روی صندلی دستش را لبه

عقب کشید و این بار نگاهش به روی زمین دوخته شد و 

من لبانش را که داشتند خیلی نامحسوس نفسش را فوت 

ته داشتم کردند، شکار کردم، خدایا چقدر حرف در چنمی

 بارش کنم ولی دستم بسته بود، فقط گفتم:

 خواید من یکی دو دقیقه برم بیرون شما راحت باشید؟می -
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و قشنگ بخندید را هم فاکتور گرفتم. خیلی سریع خود را 

 جمع کرد و این بار لحنش از تعارف به دستور کشیده شد:

 ای از رزومه کاریتون رو برام بگید.بشینید و خالصه -

و صد البته روح  ار شدم اطاعت امر کنم، تن خستهناچ

ترم را روی صندلی انداختم. فکرم از امید و جریان خسته

شد به شدت نگرانش بودم ولی باید حواسم تصادف آزاد نمی

اش را نداشتم. دادم که خیلی هم حوصلهرا به این مردی می

سعی کردم منطقی باشم که حداقل خطای صبح را جبران 

 کمی به لحنم جدیت دادم:کنم، 

من بیست و سه سال دارم و یک ساله فارغ التحصیل  -

تونم خیلی رزومه دهن پرکنی داشته شدم و واضحه که نمی

باشم، هشت ماهه تو شرکت شما مشغولم و اگه بخواید اسم 

 هایی رو که باهاشون همکاری کردم براتون بگم.پروژه

اش را بررسی هایم فرصت کردم کمی قیافهدر طول حرف

کردم به هیچ عنوان انتظار نداشتم مهندس کنم، اعتراف می
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سعادتِ پدر چنین پسری داشته باشد، هیچ وقت او را بدون 

کت و شلوار ندیده بودم همیشه هم ست و اتو کشیده، 

داد که به یک جوری که همواره این حس را به آدم می

 مهمانی رسمی و مهم دعوت است ولی مهندس سعادتِ 

ی زیپ دار برگردانش با پسر با بلوز اسپرت زمستانی که یقه

ای شلوار کتانش مختصری اختالف رنگ داشت رنگ سرمه

تر سبیل عجیبش؛ و ته ریش انصافا جذابش و از همه با مزه

کرد ولی به هیچ عنوان که در همان نظر اول جلب توجه می

 حالت داش مشتی یا قدیمی نداشت، یعنی در عین متفاوت

بودن انگار جدید هم بود! البته در تمام مدت بررسی 

 کردنش سعی داشتم نگاهم مستقیم به او دوخته نشود.

مهندس در حالی که با نوک انگشت اشاره خودکار زیر 

 داد، گفت:دستش را روی میز تکان می

بسیار خب، من از حاال بگم امکان اینکه کادر اینجا رو  -

هایی که داشتم البته صحبت تغییر اساسی بدم وجود داره.

تونید گوش بدین ولی برای سنجش میزان ضبط شده و می
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خوام برام طرح یه هتل سه ستاره رو پیاده توانایی شما می

 متر که سی درصد اتاقاش دو تخته... 378کنید تو متراژ 

 بین حرفش گفتم:

 یه لحظه اجازه بدین یادداشت کنم. -
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و زیپ کیفم را باز کردم تا خودکار و کاغذ بردارم که قبل از 

 من برگه و خودکاری را روی میز سمتم هل داد:

 بفرمایید. -

کیفم را روی صندلی کنارم گذاشتم و مشغول یادداشت 

 جزئیات طرح شدم، البته وقتی در انتها گفت:

، خوام با رعایت کلیه شرایط یه هتل سه ستارهازتون می -

 برای من حداکثر ظرفیت رو در بیارین.

کار را برایم مشکل کرد. سری به عالمت باشه تکان دادم و 

 در حال بلند شدن گفتم:

 دین؟اجازه مرخصی می -

دانم فقط تصور کردم یا واقعا نگاهش گردشی روی سر نمی

تا پایم داشت و من یک جوری از اینکه برای امروز لباس 

بودم احساس معذب بودن کردم.  تری انتخاب نکردهشیک

 با نگرفتن جواب این پا و آن پا کردم:

 بازم امری مونده؟ -
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از عمق نگاهش کاسته شد و در حالی که نگاهش را به 

 کرد، لب زد:وسایل روی میزش معطوف می

 مرخصین. -

 من هم عین خودش زمزمه کردم:

 ممنون -

م دانستسوخت و میو عقب گرد زدم، چشمانم داشت می

 این سوزش نوید شروع یک سر درد است.

با باز کردن در اتاق، سریع بیرون رفتم. در چنین شرایطی 

واقعا تحمل آن چند دقیقه برایم سخت بود، در ذهن داشتم 

بالفاصله برای صحبت با امید به کالنتری بروم. خواستم 

های در دستم را داخل کیفم بچپانم که با نبودن کیف برگه

زه متوجه شدم که آن را داخل اتاق جا روی دوشم تا

گذاشتم. محکم روی سرم کوبیدم و چشم از مهسایی که 

آمد گرفتم و برگشتم تا عین جت داشت به سمت من می
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های مسلسل وارش به سمتم شلیک قبل از اینکه تیر سوال

 شود کیفم را بردارم.

حواس پرتم از یک طرف و ذهنیتم از اینکه همین االن از 

ارج شدم موجب شد سریع در اتاق را باز کنم و در اتاق خ

 گفتم:حال وارد شدن به اتاق داشتم می

 شرمنده کیفم... -

ی او و دستانی که زیر که با دیدن پاهای روی میز دراز شده

سرش نهاده بود، آب دهانم همانجا میان دهان و گلویم 

شک گوش تمامی سنگ شد، گند زدن اگر صدا داشت بی

 جا کر شده بود.ساکنین آن

با زبانی که قفل شده بود با دست به کیفم روی مبل اشاره 

کردم و در حال تکان دادن دستم در هوا به عالمت 

استیصال نفسم را فوت کردم و برای ندیدن چشمانی که 

 گرد شده بود، دمی پلک روی هم گذاشتم.
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صدای کشیده شدن صندلی و سپس یکی دو قدم نشان از 

شد دیگر چشمانم را باز داشت، یعنی میبلند شدن طرف 

 نکنم؟ شنیدنِ:

 اگه حالت خوب نیست بگم برات آب قندی چیزی بیارن. -

موجب شد چشم باز کنم و نگاهم روی اویی که در یک 

ام بود، بنشیند و هنوز ذهنم پردازش نکرده بود که قدمی

خورد که اصابت اش به ورزشکارها میچقدر قد و قواره

شمانش یک تصویر آشنا را میان ذهن و فکرم نگاهم با چ

هایش پخش کرد و به طور غیر ارادی دقتم میان مردمک

شد که خط اخمی میان دو ابرویش نشست داشت بیشتر می

 اش را پایین کشید!!و با نوک انگشت عینک روی پیشانی

رحمانه تصویر من هنوز مصرانه روی عینکی که بی

کرد، توقف کرده هان میچشمانش را کامال از نگاهم پن

 بودم، اولین فکری را که به ذهنم رسید به زبان آوردم:

 شما دانشجوی دانشگاه تبریز هم بودین؟ -
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شد او را به من ربط داد. در این تنها احتمالی بود که می

توانستم قسم بخورم در طول صدایش خشی نشست که می

 مدت صحبتمان نبود:

 نه! -

 و کیفم را باال گرفت:

 فکر کنم دنبال این بودین... -

 گفت:آورد، میعمه وقتی روزی بدبیاری روی بدبیاری می

 خدایا امروز رو از زندگیم ننویس. -

شد؟ شد این جمله شامل این روز پر گهر من میچه می

 دستم را پیش بردم کیف را پس بگیرم که ادامه داد:

 ببینم توش قطعنامه شورای امنیت داری که برای پس -

 گرفتنش اینجوری با سر خودتو پرت کردی اتاق؟

ها گذشته بود، خوشبختانه کار من از ببخشید و این حرف

شد در صدایم شک نداشتم به راحتی استرس را می

 تشخیص داد، وقتی گفتم:
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 دونم چی بگم؟نمی -

 و دست روی صورتم کشیدم:

 شما بذارید پای حواس پرت امروزم. -

 اهش از کنار صورتم رد شد:مختصری تکان خورد و نگ

به نظرم بهتره مراقب رفیقتون باشین قبل از اینکه امروز  -

 کار دست خودشون بدن.

و من تازه متوجه حضور مهسا شدم که آن سمت دری که 

باز بود ایستاده و نظاره گر ردیف شاهکارهای من بود. 

زد که مهسا نگاهم داشت بین مهسا و سعادت گشت می

و در حالی که بازویم را گرفته بود، چشم  داخل اتاق آمد

ی غلیظی نثارم کرد و در حالی که لحنش آرامش غره

 گرفت رو به مهندس گفت:دخترانه می

 باور کنید همیشه اینطوری نیستا! -

و یک جوری بازویم را فشار داد که حس کردم االن از 

 شود:وسط نصف می
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 بیا بریم عزیـــــزم. -

شد هزار تا فحش از غیظ بود که می و عزیزمش اینقدر با

اضافاتش بیرون کشید. پا که از در اتاق بیرون گذاشتیم 

 سریع در اتاق را بست و بالفاصله روی سرم کوبید:

 ای خااااک... سلوا!! آخه من با تو چیکار کنم؟ -

*** 
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مان رفت. ی کوچکهوا تاریک بود، نگاهم تا انتهای کوچه

ام این بن بست شدم انگار وارد خانه شدهوارد آنجا که می

کوچک که فقط چهار در داشت بافت سنتی خود را حفظ 

ای درست در مرکز شهر تبریز. از این چهار کرده بود، محله

شان را کوبیده و چهار طبقه در فقط آقای کاظمی خانه

شته ساخته بودند که برای هر دو پسرشان طبقه جدا دا

 باشند.

ی وارتان رفت، قبل از باز کردن کامل در نگاهم تا در خانه

خواست بروم و حال مادرش را بپرسم ولی انگار در دلم می

هایش بود. قدم داخل نبود امید بیشتر حواسم به حساسیت

 حیاط پر از برف نهادم، چقدر خسته بودم!

م و با با مغزی پر از صدا و اتفاق خود را داخل اتاق انداخت

همان مانتوی تنم روی زمین ولو شدم، عجب روزی را 

ی صداها بدتر صدای شیون پشت سر گذاشته بودم، از همه

گرفت و در آن زنی بود که برای مرگ شوهرش آرام نمی
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وضع و حال بدش و با دستی گچ گرفته میان اتاق خودش و 

 های ویژه در رفت و آمد بود.بخش مراقبت

و بغضم از یادآوری کودک هشت  چشم روی هم گذاشتم

ی ای که بخاطر نبستن کمربند پرت شده و به شیشهساله

جلوی ماشین برخورد کرده بود و اینقدر که دکترها نگران 

 اش نبودند.اش بودند به فکر پای شکستهخونریزی مغزی

ام فشار دادم بلکه زق زق بازویم را با تمام توان به پیشانی

ای که در ی دوسالهاز سالم بودن بچه سرم کمی آرام بگیرد،

بغل مادرش بود خوشحال بودم! کودکی که فقط دستش 

زخم کوچکی برداشته بود و من حتی جرات نکرده بودم 

خودم را معرفی کنم و بگویم من از آشناهای مردی هستم 

 اید.که با او تصادف کرده

همانطور خوابیده روسری را از سرم کندم و به سمتی 

 تم:انداخ

 خدایا چه گناهی کردیم عقوبتش این شد؟ -
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داد، عذاب وجدان عین تیری داشت قلبم را خراش می

دیشب امید با اعصابی خرد از این خانه رفت، هر قدر تالش 

کردم با حال خوب برود نشد که نشد و در نهایت هم با 

 ناراحتی رفت.

خدایا چه غلطی کردم؟ با همان چشمان بسته حواسم رفت 

 ند ساعت پیش...به چ

 کنی؟تو اینجا چیکار می -

 حالش دوخته شد:و نگاه من که به چشمان گود افتاده و بی

 حالت خوبه، چیزی خوردی یا برم بخرم بیارم برات؟ -

نفسش را فوت کرد و در حالی که عین من حواسش رفته 

 بود به صدای داد بلند قلدری که دستگیر شده بود، گفت:

 وئه؟ چرا اومدی؟آخه اینجا جای ت -

 بدون توجه به حرفش گفتم:

جریان رو برام تعریف کن ببینم چی شد؟ کلی خواهش و  -

 تمنا کردم تا گذاشتن ببینمت.
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 سری تکان داد:

خواستم بپیچم توی خیابون خودمون که دیدم یه می -

ماشین با تابلوی آژانس درست نگه داشته دم خیابون فرعی 

دونی که چقدر زنه، خودتم میو داره با موبایلش حرف می

اون خیابون سرازیریه دیدم تو اون زمین سُر دور زدن خیلی 

سخته. به راننده گفتم یکم برو جلوتر تا من از پشت سرت 

رد شم، عوض گوش دادن تازه طلبکارمم شد که بیا از جلو 

برو، هر چی بهش گفتم خیابون سرازیریه و با این وضعیت 

ه و عمال پیچیدن غیر ممکنه گوش کنزمین ترمزا کار نمی

نکرد. خالصه مجبور شدم دنده عقب بگیرم که اگه لیز 

خوردم یه فاصله ایمن داشته باشم حداقل... اصال الستیکام 

 ایستاد...رو زمین نمی

 آهی کشیدم:

 چقدر بهت گفتم عوضشون کن. -

 پشت سرش را دیوار تکیه داد:
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 م.دهیچی نگو سلوا، از صبح دارم جون می -

 لبم را گاز گرفتم:

 خب بعدش چی شد؟ -

 سری تکان داد:

خواستم برم الین بعدی که متوجه شدم یه ماشین که  -

گیره با سرعت معلوم بود اصال تو اون شرایط ترمزش نمی

شه منم دیدم اگه کنار نکشم با اون سرعتی داره نزدیک می

کنه، مجبور شدم سریع برگردم به که داره بهم برخورد می

الین اول که الستیکا لیز خوردن و محکم خوردم به همون 

ی ماشین آژانس... سراشیبی تند خیابون و زمین لیز و ضربه

دست به دست هم دادن آژانسه سرعت گرفت و نتونست 

 کنترل کنه جدولو رد کرد و خورد به تیر چراغ برق.

های نامرتبش هر دو دستش را گذاشت روی صورت، نفس

 وق بدش داشت:نشان از حال ف
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گم کاش میرم... از صبح هی میوای خدا سلوا دارم می -

خورد، کشیدم کنار، کاش همون ماشین قبلی بهم مینمی

 مردم.اصال من می

 هایم دست خودم نبود:کنترل اشک

تابی نکن امید، کاریه که شده و این ای تو رو خدا بی -

 چیکار کرد. دن فقط باید ببینیم االن بایدها جواب نمیکاش

 و چقدر حرفش تیشه زد به امیدهایم:

 سلوا آخه من بیمه هم نداشتم. -
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 #part24 

 

برخاستم و نشستم، امید هیچ وقت آدمی نبود که سبکسری 

کند. فقط دیر شدن واریز حقوقش موجب این دیرکرد شده 

این شد، االن تکلیف بود، واقعا چه کسی باید پاسخگو می

وضعیت چه بود؟ آیا عاملین این فروشگاه به نام متوجه 

بودند که همه کارمندانی که درآمدی غیر از حقوقشان 

ندارند روی روز و ساعت واریز حقوقشان تعهد دادند به 

 دانم قسط بانک و چک و بیمه؟؟صاحبخانه و نمی

خواست و انگار برای همان ی از ته دل میچقدر دلم گریه

ودم. حتی برای اینکه بلند شوم و حداقل یک هم خسته ب

تکه نانی در دهانم بگذارم پختن شام که پیشکش... داشتم 

کشیدم که با شنیدن بالش را از کنار دیوار سمت خودم می

صدای موبایل به امید اینکه پدر امید باشد و بتوانم برای 
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گذاشتن وثیقه و آزاد کردن موقت امید اقدام کنیم، به 

 جه رفتم.سمتش شیر

با دیدن اسم مهناز سرم را روی بالش گذاشتم و موبایل را با 

 تعلل کنار گوشم نگه داشتم:

 سالم جانم خوبی؟ -

 صدا خیلی صاف نبود:

 سالم، خودت چطوری؟ -

 خیلی خوب بودم:

 ممنون. -

ام بود که لحنش حسی دانم بخاطر صدای بدون انرژینمی

 از شرمندگی گرفت:

 گفت باهات درباره خونه حرف زده!سلوا جان مهتاب  -
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با وجود مکثی که کرد مغز در حال انفجارم هیچ پاسخ 

درستی برای دادن نیافت و مهناز خودش مجبور شد ادامه 

 دهد:

خواستم بگم تو رو خدا فکر نکنی نمک نشناسیم ها،  -

 ببین اگه محمود اینقدر وضعش بد نبود...

 میان حرفش گفتم: 

دی؟ این حق شماست. این ضیح میمهناز چرا داری تو -

خونه ارث پدریتونه، من بعد مرگ مامانم بیش از پنج ساله 

که اینجام و االن که عمه چند ماهه به رحمت خدا رفته این 

 لطف شما بوده...

 او هم به تبعیت از من میان حرفم پرید:

سلوا مزخرف نگو، من و مهتاب این سر دنیا خیالمون  -

مامانی. هیچ منتی سرت نیست به  راحت بود که تو پیش

خدا! به جوون فربدم اگه محمود نیاز نداشت اصال اون خونه 

فروختیم. دلمون خوش بود تو ایران یه جا داریم که رو نمی
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خیال کلی قرض باال برا خودمون باشه ولی این پسر بی

تونیم یه ذره کاراش رو آورده، گفتیم بفروشیم ببینیم می

 یا نه. راست و ریست کنیم

 اوه چقدر سر دردم آزار دهنده شده بود، لب زدم:

مهناز جان خیالتون راحت انشااهلل سر ماه یه خونه اجاره  -

 کنم.می

 تند و سریع گفت:

ای نیست درسته ما زنگ زدم همینو بگم، ببین عجله -

سپردیم برا اونجا مشتری پیدا کنن ولی معلوم نیست کی 

اه دیگه، یه سال دیگه... فروش بره یه ماه دیگه، شش م

گیریم تازه بعد اینکه فروش رفت یه فرصت یکی دو ماه می

برای تخلیه. زنگ زدم بهت بگم فعال جایی رو اجاره نکنیا، 

 پنج شش ماه هم کمتر اجاره بدی غنیمته.

ای که ذهنم را درگیر کرده بود تا دیروز مهمترین مسئله

 ود:اهمیت بهمین بود و االن چقدر برایم بی
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 ممنون ولی من تو اولین فرصت... -

 مهناز باز عجوالنه گفت: 

تو رو خدا سلوا اذیت نکن، یه خونه اجاره کردن کار یکی  -

بره، اصال ببین فکر کن باید یکی دو هفته هست زمان نمی

باشه در اون خونه رو رو مشتری وا کنه دیگه باشه؟ نه بگی 

 باور کن دلخور میشم.

 ببین... -

 گذاشت حرفم را بزنم:باز ن 

خوام خیلی وقتت رو دونم اونجا وقته خوابه، نمیمی -

اش بگیرم، فقط اینم بگم هر چی تو اون خونه هست همه

هاشون قدیمی شدن ولی خب دونم خیلیمال توئه، می

هستن یه چیزایی هم که به دردت بخورن مثل یخچال و 

ودم من اینا که یکی دو سال پیش نوشون کردیم. به جان خ

ذاشتم دست تنها اش دلم پیش توئه، اونجا بودم نمیهمه

بمونی. از وسایل چیزی هم به دردت نخورد بفروشش و به 
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گم تا من بگم همون جاش نوش رو بخر... فقط باز می

 مونی، باشه؟خونه می

 نفس آه مانندم را رها کردم:

 محبت تو برام ثابت شده است، ممنون ولی... -

 کالفه غر زد:

ولی نیار دیگه، تو رو به ارواح مامان بگو باشه و اذیتم  -

معرفتی ما نکن. کاری نکن که روح مامان تو اون دنیا از بی

در عذاب باشه... بعدم خواب بودی؟ صدات خیلی کسله، از 

 دست ما ناراحتی؟

 گفت؟داشت برای خودش چه می

 نه امید دیشب تصادف کرده... -

 صدایش بلند شد:

 ن، حالش خوبه؟خدای م -

 آهسته گفتم: 
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 آره حال خودش خوبه، هر چند فعال دو شبه بازداشته. -

 متعجب شد:

 چرا بازداشت؟ -

 مشت آزادم را به زمین زدم:

تو تصادف یکی مرده و دو نفر بیمارستانن که حال یکی  -

 شون خیلی خوب نیست.

 با شنیدن آوای وای ادامه دادم:

از صبح هر چی زنگ زدیم این دایی تو رو هم شکر خدا  -

نتونستیم پیداش کنیم که بلکه لطفش شامل حالمون بشه و 

 یه سندی چیزی بذاره بیاریمش بیرون.

 صدای مهناز آهسته شد:

خبرم متاسف شدم، ان شااهلل که حل بشه مشکلش، بی -

 نذار... فعال باید برم کار دارم.
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ه به گوشی در دستم نگاهی کردم و پوزخندی زدم، چقدر ب

 متاسف شدنش احتیاج داشتم، کمک بزرگی بود!

*** 
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شنیدن صدای بلندی باعث شد سرم را باال بگیرم، نگاه 

 مهسا هم به سمت در بود. آهسته گفتم:
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 ها.این یارو نرسیده بد گرد و خاک کرده -

 مهسا اخم ریزی کرد:

... اگه هم سختته اون بدبخت اسم داره، مهندس سعادت -

 حاال چون تویی بگو کامی جون!

 سری به کالفگی تکان دادم:

ها مهسا! من کجام تو کجایی؟ همین کامی دلت خوشه -

جون گفتنم مونده... همین جناب کامی جونت سر ماه شوتم 

 نکنه بیرون خیلیه!

نگاه کنجکاو مهسا باز معطوف بیرون از اتاق شد؛ صدای 

 آمد:واضح مهندس سعادت می

دی یا پای پلیس رو بیارم خودت لیست دقیق بهم می -

 وسط؟

 ابرویی باال پراندم:

 با کیه؟ -
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 مهسا نوک انگشتش را میان دندان برد:

 کنم نگاه کنم...جرات نمی -

 سعی کردم حواسم را به طرح زیر دستم بدهم:

اصال ولشون کن، ببینم نگفتی جناب هیوال به تو هم  -

 ؟مشق شب داد یا نه

 با همان حواسی که پرت سر و صدای بیرون بود، گفت:

 آره ولی مثل مال تو معما نداره، طرح یه تاالره سبکه. -

 در حال کار با طرحی که در کامپیوتر داشتم، گفتم:

 یه جوری خواست تالفی کنه دیگه... -

 که این بار صدا فریاد شد:

گی کشی و اینقدر راحت میروال کاره؟ خجالت نمی -

 میشه این کارو کردی؟ه

ام هم به هم ریخت، اعصاب درست درمانی تمرکز نداشته

ی بیرون هم نداشتم، بازداشت بودن امید و اینکه عرضه
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آوردنش را نداشتم از یک طرف و حال و وضع آن 

کوچولویی که در بخش ویژه بود از طرف دیگر و حال این 

 سر و صدا نور علی نور شده بود.

ی به سالن انداخت و در حالی که سرش را مهسا نگاه کوتاه

 کرد سمتم آمد، با دیدنش سریع گفتم:یک طرفه می

 خیال.مهسا منو بی -

 خندید:

جون من! اصال مگه چایی خوردن جرمه؟ بیا برو مثال  -

 داری میری برا خودت از آبدارخونه چای بریزی.

 حواسم را به طرح زیر دستم انداختم:

 گوشای خودت درازه! -

 ر مهسا مقابل نگاهم قرار گرفت:س

شوره پهنش شم ببینم داره کی رو میدارم هالک می -

 کنه تو آفتاب... بیا برو دیگه، این تن بمیره!می
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دادم پوفی کشیدم و در حالی که سری به تاسف تکان می

بلند شدم، همیشه همین بود. هر جا به مشکل 

ا بر خالف گذاشتم، مهسخوردیم، من باید پا پیش میبرمی

 زبان درازش قد یک موش هم جرات نداشت.

فنجانم را به دست گرفتم و از اتاق بیرون زدم، راستش 

برای خودم هم سوال بود که این جوجه رئیس حال چه 

کسی را از راه نرسیده گرفته و صدایش را در شرکتی که تا 

آن روز همیشه ساکت بود، به سرش انداخته که با دیدن در 

عیوضی چشمانم چهار تا شد! جناب مهندس باز اتاق 

عیوضی تقریبا بعد از رئیس همه کاره بود، یک جوری 

 مسئول مالی شرکت!

ی نرسیده به سالن اصلی پا کند کردم و صدای آهسته

 عیوضی را شنیدم:

ببینید مهندس این اتفاق مهمی نیست، شما تازه  -

 اومدین...
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 دوباره صدای سعادت باال رفت:

نیست؟ واقعا چیز مهمی نیست؟ اگه قیمت  چیز مهمی -

ی میلگرد از کارخونه یه تومن باشه تو فرضی در اومده

 داری سه تومن برا کار در میاری مهم نیست؟

 عیوضی هنوز مصر بود صدایش را کسی نشنود:

 دونستن.کنن، اصال پدرتون هم میهمه همین کارو می -
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 ادت محکم روی میز کوبیده شد:دست سع

اینو تو گوشت فرو کن مهندس، من منم نه هیچ کس  -

ای که اینجا ی ده پونزده سالهدیگه و فقط بخاطر سابقه

گم بیرون ولی دیگه تو بخش مالی هیچ داری یه ضرب نمی

مسئولیتی نداری. اگه یه بار دیگه از این دست کارا ازت 

یسه من برعکس پدرم هیچ ببینم سر و کارت مستقیم با پل

 ابایی از کالنتری و شکایت و پلیس و دادگاه ندارم.

آهسته یک قدم عقب گذاشتم، از اینکه طرف حساب جوجه 

رئیس عیوضی بود راضی بودم ولی حس کردم طرف بد 

تر از این است که با کسی شوخی داشته باشد، اما هنوز عنق

بخت بد  قدم دوم را درست برنداشته جناب چرخید و از

 نگاهش روی من نشست.

آب دهانم را آرام قورت دادم بدجوری اخم داشت، زیبا صبح 

رفته آنجا حضور داشته گفته بود آخر وقت که از شرکت می

و صبح هم موقع آمدن همچنان در شرکت بوده! هر چند 
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فاصله چند متری از هم داشتیم ولی ریز شدن چشمانش از 

قابل تشخیص بود. برای ی چشمانش خورد چینی که گوشه

اینکه آنجا بودنم را توجیه کرده باشم، گلویی صاف کردم و 

همراه با سالم نسبتا بلندی به سمت آبدارخانه حرکت کردم، 

 چایی خوردن که در شرکت جرم نبود، بود؟

ی در آن بلبشو انتظار جواب سالم نداشتم، فقط از گوشه

 چشم دیدم که در حال گفتن:

 برس.برو به کارت  -

دستی هم در هوا به سمت عیوضی تکان داد، یک حرکتی 

مثل اینکه بگوید برو گمشو! قبل از دیدن عیوضی این 

بحث برایم خیلی قابل توجه نبود ولی اینکه طرف به 

محض رسیدن بخواهد توک عیوضی را بچیند یعنی بدون 

 تردید منِ تازه از راه رسیده هیچ امنیتی نداشتم.

هسته داخل آبدارخانه پناه بگیرم که خواستم خیلی آمی

 صدایش آمد:
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 ای آماده باشین!خانم صبوری پنج دقیقه -

سر جایم ایستادم، صبوری دیگری هم در شرکت بود؟ آن 

های شرکت عبارت بودند از مهسا نادری، هم خانوم! خانم

زیبا محمدپور و من که خیلی اتفاقی نام فامیلیم صبوری 

 بود.

های روز پیشم ندهم بدون که از سوتیچرخیدم و برای این

هایم اشتباه شنیده و حرف نگاهش کردم ببینم شاید گوش

ی افکارم این کلمات را در ذهنم ردیف کرده، برای جمله

معنیه آماده باشین، ذهنم پردازش درستی نداشت. ولی بی

ی خوردهاش روی خودم و ابروان گرهنگاه مستقیم و خیره

د دقیقه پیشش چیزی غیر از این را بازمانده از بحث چن

داد. امروز تسلطم روی خودم خیلی بیشتر از روز نشان می

پیش بود، شبی که نخوابیده و یک سر فکر کرده بودم انگار 

کمی اتفاقی که افتاده بود را میان فکرم جا داده و از آن 

 عدم تمرکز و گیجی روز پیش خبری نبود.

 تم:توانستم محکم گفتا جایی که می
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 کاری با من داشتین؟ -

رسید. خیلی کنج لبش کج شد، به نظر هنوز بدعنق می

 سریع گفت:

 نه! گفتم دوتایی یه صبحونه دو نفره بزنیم. -

 ابرویم باال پرید، اخمی کردم:

 آهان متشکرم صرف شده... -

و حرصی عقبگرد زدم تا به اتاق برگردم که نفس بلندی 

 از پیش شد: کشید و انگار لحنش کمی آرامتر

خانم محمدپور با مهندس عطایی تماس بگیرید و بگید  -

ساعت ده و نیم سر پروژه الماس باشن باهاشون کار دارم، 

در ضمن برا مهندس صبوری هم برگه ماموریت رد کنین 

 همراه من میان.

نگاه متعجبم سمتش رفت که بدون توجه به حضور من وارد 

 اتاقش شد و در را بست.

*** 
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 #part27 

                 ••••••••••❥ 💝 ❥•••••• 

حرف تمام تالشم این بود که نگاهم سمت چپ ساکت و بی

نرود، با وجود اینکه خیلی هم به این مسائل حساس نبودم 

ولی اینکه کنار رئیس جوانم بشینم برایم کمی سخت بود. 

تعللم بین سوار  حواسم به چند دقیقه قبل بود که به محض

 شدن به صندلی عقب یا جلو خیلی سرد گفت:

 از نوجوونی من و شما خیلی گذشته خانوم! -
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ربطش و خودش سمت در راننده رفت. حرف کوتاه و بی

هاست خیلی معنی داشت، یعنی این ادا اطوارها مال بچه

لوس نشو. در همین یکی دو دیدار کوتاهمان اینقدر رفتار و 

باربط از او دیده بودم که اگر در مواقع عادی  ربط وحرف بی

توانستم در موردشان کلی فکر کنم ولی خب راستش بود می

ام را اشغال کرده بود. دیگر شرایط امید کل حجم فکری

خیال شدم و همان کنار راننده نشستم، منم یکی از بی

کارمندانش! مگر االن عیوضی یا عطایی یا بقیه بودند 

 بنشینند؟رفتند عقب می

دیدم، تفاوت او را میو االن که رفتار جدی و تا حدی بی

دانستم باید خوشحال باشم یا ناراحت بابت رفتارش که نمی

ی افکار دیگر را نداد. خوشبختانه صدای موبایل او اجازه

برای من فقط یک چیز مهم بود آن هم اینکه با شغل من 

ش و ضعف کاری نداشته باشد والسالم... حتی برعکس غ

مهسا، خوش تیپی و اخالقش هم خیلی برایم اهمیت 

 نداشت.
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ها زود زود دلتون برام تنگ بینم تازگیبه پدر جان میبه -

 شه!می

توجهم بدون اینکه بخوام به مکالمه همراه با پوزخندش 

 جلب شد:

بله خوووبم... حال شما هم خوبه؟... خب شکر خدا... اگه  -

 ی نیست جز...غرض احوالپرسی بود مالل

و مکثش با نفس تند و پر غیظی همراه شد. این بار صدای 

ی نیشدارش اینقدری بود که به گوش آن طرف خطی خنده

 هم برسد:

 شن.هزار ماشاال خبرا هم چه زود مخابره می -

 اش به اخم نشست:و بالفاصله صدا و قیافه

یا بابا دو حالت بیشتر که نداره، یا به من اعتماد دارین  -

ای نداره... اگه بهم ندارین، درسته؟ این قضیه شکل دیگه

اعتماد دارید حداقل برای مدتی هم شده واسطه این و اون 

نشین و اگه ندارید که منو به خیر و شما رو به سالمت... 
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رسونم فرودگاه و با اولین پرواز من همین االن خودمو می

حتیاجی به گردم تهران. خیلی رو راست بگم من هیچ ابرمی

شرکت و ثروت و اعتبار شما ندارم، اونجا کم و زیاد زندگی 

دونم تهران جاییه که برای خودمو دارم و شغلم... و می

پیشرفت من و امثال من جا زیاد داره. بهم گفتین قرار به 

کسب شهرت و تبلیغ هست چرا برای یه شرکت غریبه بیا 

هم شما  شرکت خودمون و من فکر کردم آره چرا که نه!

بعد سی و چند سال کار نیاز به استراحت دارین و هم خب 

دم و اینجا عوض اینکه درصد سود بگیرم درصد سود می

های این به نفعمه ولی در عین حال به هیچ عنوان رشته

 وصل به گذشته رو هم نبریدم...

 ای زد:کمی سکوت کرد و تک خنده

من اصال مشکل همینجاست، عیوضی یا هر کس دیگه...  -

خوام در مورد عیوضی بحث کنم، نه تنها با یه دو نمی

دوتای ساده متوجه شدم سر هر خرید ایشون یک درصد 

زنه بلکه طرف حساب کارخونه هم قابل توجهی به جیب می
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گه کنه و میکنه حتی خودشم تکذیب نمیهمین کارو می

کنن و رو این حساب این رواله کاره و همه این کارو می

دونید ولی از نظر من درست نیست... حتی شما هم می خود

من این جناب رو اخراج هم نکردم، فقط محدودش کردم از 

 دسترسیش به امور مالی...

داد که مهندس سعادت پدر رشته این بار سکوتش نشان می

کالم را به دست دارد، طول کشید که سری تکان دهد و 

 بگوید:

یه سر به تهران بزنم، بازدید حرف آخر اینه، من فردا باید  -

 از پروژه دارم. شما برید فکراتون رو...

و مکث بین کالمش حس کردم خیلی معنادار شد تا ادامه 

 داد:

بکنید و فقط تا ساعت چهار بعد از ظهر فردا فرصت  -

دارین بهم بگین قراره برگردم یا نه؟ فکر کنم کامال واضح 

ر تصمیمم جنجال گفتم، نه؟ من برگردم قرار نیست سر ه
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اش رو... داشته باشیم، نه حالش رو دارم و نه حوصله

دونین که زیاد آدم شناسین و میخودتونم منو خوب می

صبوری نیستم و بین فکراتون اینم به همفکرتون تذکر 

بدین که اگه من هشت نه سال قبل، از صفر شروع کردم و 

تونم و تونستم رو پای خودم بایستم برای بعد این هم می

دونم چه کنم و چرا و چیدمان و تجلل و سادگی و سر نمی

کنم بابا هرچی که به من خالصه هر چی.... دارم تاکید می

 مربوطه، دقیقا به من مربوطه... فعال روزتون خوش.

 و موبایلش را کمی حرصی روی داشبورد پرت کرد.

نگاهم کمی متعجب و ترسیده سمتش رفت، وقتی این 

ئیس با عیوضی و پدرش اینطوری رفتار جناب جوجه ر

کرد واقعا که حساب ما با کرام الکاتبین بود. هر چند از می

هایش هم سر در نیاورده بودم و هایی از حرفبخش

فهمیدم شرکت و عیوضی چه ربطی به سادگی و تجمل نمی

 و تجلل داشت.
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[05.10.21 06:55] 

 

 

 #part28 

 

از یاد آوری حال گیری عیوضی انگار کمی دلم به خوشی 

آمد، خیلی جنبه اصال خوشم نمینشست، از آن مردک بی

 فرصت طلب بود.

 نظر شما چیه؟ -

در ماشین که غیر از من و او کسی نبود! دیگر گیج بازی در 

 نیاوردم و خونسرد گفتم:

 در چه موردی؟ -
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 اش خیلی کوتاه سهمم شد:زیر چشمی نگاه

 اینکه بمونم یا برم؟ -

 ناخواسته تای ابرویم باال پرید:

دونم که بخوام خب من تموم شرایط زندگی شما رو نمی -

در موردش نظر بدم ولی معتقدم آدم شرایطش رو داشته 

باشه برای خودش کار کنه بهتر از اینه که برای دیگرون 

 کار کنه.

 تبسمی کرد:

البته منظور من از این سوال اونی نبود که شما برداشت  -

کردی، بیشتر این بود که شما چی دوست داری مدیریت 

 اونجا با من باشه یا با پدر؟

همراه با تنفس طوالنی ولی محوم سعی کردم تمام افکار 

 پس زمینه را پس بزنم و درست همان جا کنار او باشم:
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کنه کی رئیس باشه، هر برای یه کارمند زیاد فرق نمی -

چند یکی دو روز برای قضاوت در مورد شما هم خیلی کمه 

 ولی...

 خیلی صادقانه و تا حدی جسورانه گفتم:

تر بخوام رو راست باشم، وقتی پدرتون بودن شرکت آروم -

 تر بود، تازه مشق شب هم نداشت!سر و صداو بی

صدای  تری سمتم انداخت و در حالی کهاین بار نگاه کامل

 کرد، گفت:اش فضای کوچک ماشین را پر میبلند خنده

 عالی بود! -

اش آنقدر انرژی داشت که لبخندی هم بر لب صدای خنده

ی لباس کرم های باال رفتهمن بیاورد، نگاهم روی آستین

روشن کامال متفاوت از دیروزش رفت و به این فکر کردم 

 م.که من باز صبح حس و حال تغییر لباس نداشت

خب حاال تکلیفت رو به کجا رسوندی؟ ده روز بیشتر  -

 وقت نداریا!
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های خنده همچنان روی صدایش انعکاس داشت، ته مایه

رئیسی که خیلی زود خودمانی شده بود. شاید هم دلیلی 

دانم ولی این مفرد خطاب دید. نمیبرای احترام بیشتر نمی

نداشت کردن از همان لحظات اول خیلی هم برایم اهمیت 

اش فکر کنم، یعنی اصال این دو روز هیچی سر که درباره

 جای خود نبود. به جای جواب سوالش سریع گفتم:

خواستم در این مورد باهاتون خوب شد یادم افتاد. می -

 صحبت کنم...

 و کمی به سمتش چرخیدم:

با توجه به اینکه گفتین تایم اداری روش کار نکنم،  -

عد وقت اداری تو شرکت بمونم تا امکان داره چند روزی ب

 اش کنم؟بتونم رو سیستم پیاده

 تر شد:مختصری جدی

چرا که نه، فردا رو تهرانم، اگه برگردم از پس فردا  -

کشه تونی بمونی، خودمم تا آخر شب تو شرکتم، طول میمی
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ها مسلط بشم. اگه هم برنگردم که خب بتونم رو همه پروژه

 مشق شب!!! کال منتفیه! 

پشتم را به صندلی فشار دادم، یک چیزی میان فکرم 

نشست، خب من این مرد را زیاد درست سرجایش نمی

گفتم همان کم شناختم؛ نه اگر رو راست بودم باید مینمی

 شناختم و تنها بودنم با او در یک شرکت... هم نمی

کردم کامال درخواستم طبیعی باشد، در حالی که سعی می

 گفتم:

 تونن بیان؟دری هم میخانم نا -

 ی لبش باال رفت:حس کردم کمی گوشه

اشکال نداره به مهسا هم بگو، ممکنه مهیاد هم برا کمک  -

 به من بیاد.

دلم اندکی آرامش گرفت، حال برای این صمیمت کالم و 

ی مخاطب قرار دادنش دلیل داشتم؛ به هیچ عنوان حوصله

دانم د یا نمیجنجال دوباره نداشتم. شاید خوش خیالی بو
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گویند جوانان دارند و من همیشه به همان چیزهایی که می

خودم گفتم نباید داشته باشم، حداقل در رابطه با جنس 

مخالف! اسمش چه بود؟... آهان رویا! من ذهنم را از هر چه 

اسمش رویا بود خالی کرده بودم، شاید هم بهتر بود بگویم 

ا که مهسا هر روز هر همواره تالش کردم خالی کنم! همانه

های پرشوری که نسبت به تمامی روز داشت، همان حرف

زد و کال هر پسر مجردی مان میدانشجوهای پسر دانشکده

که در اطرافمان بود و ته نود درصدشان هم تو خالی و 

تفریحی و گذرا بود و شاید سه ماه بعد خودش هم طرف 

یادم بود  آمد و من همیشههایش را یادش نمیحساب حرف

 رویا نبافم...

و چه بد که همیشه هم این رویا بود که به سمتم هجوم 

کشیدم و هر بار آورد و من هر بار چه قدر باید عذاب میمی

 کردم که... نه!چقدر باید دلیل جفت و جور می

ی من از دل دادن هم گریزان بودم و امید، مرد برجسته

 زندگی من...
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نشست، خدایا همین را هم از من چشمانم با درد روی هم 

گیری؟ من که با تمام قدرتم به او گفتم نه! من که می

زدم، این چه مصیبتی بود که خودم داشتم کنارش می

 گرفتارمان کردی.

 خوبی؟ -

نگاهم سمت صدا رفت، زل زده میان چشمانم و کمی خم 

شده... ماشین کی ایستاده بود؟ باز که شکر خدا غرق بودم! 

صدا ک پشت سر هم زدم و نفسی که سعی کردم بیچند پل

باشد و کمی عجوالنه و کمی تندتند برای رفع و رجوع به 

 زبانم حرکت دادم:

 بله... بله... یه لحظه حواسم نبود... رسیدیم؟ -

سرش را پس کشید و برعکس تصورم اخمی جای نیشخند 

 اش نشست:مورد انتظار من بر چهره

 اوهوم. -

 شتر در را باز کرد و پیاده شد.و بدون حرفِ بی



 

 

159 | P a g e 
 

*** 
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برای بار هزارم متر را تا انتهای دیوار کشیدم، واقعا چطور 

گفتند مردها قادرند فکرشان را در لحظه نگه دارند و به می

دهد فکر نکنند. این اتفاقاتی که در خانه و اطرافیان رخ می

گز قادر نبودم حلش کنم. آن هم در معمایی بود که شاید هر
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زد که ی لحظات کار، دلم جوش این را میحالی که در همه

 دهد.چه اتفاقی برای امید رخ می

 یادداشت کردید؟ -

بدون اینکه نگاهم را به سمت مهندس عطایی کج کنم، 

 گفتم:

 کنم.االن یادداشت می -

 عطایی دستانش را تا باالی سرش کشید:

 دونم.شدم شما رو نمیمن که خسته  -

 تبسم کمرنگی کردم:

 منظورتون این نیست که دیگه ادامه ندیم؟ -

 ای کرد:ی مردانهخنده

 آ قربون آدم چیز فهم! -

 تر شد:لبخندم کمی پر رنگ

 هنوز کارو نصف هم نکردیم. -
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 دستی در هوا تکان داد و با لحن بانمکی گفت:

اره دنبالمون آتدی گلمیر دالیمیزجان کی! ) یعنی سو - 

 نکرده که!(

 ام را تکاندم:مانتوی خاکی

 پس بمونه برا فردا؟ -

ی نیمه آماده حرکت کرد، پلهسری تکان داد و به سمت راه

 شد گفت:در حالی که کمی خم می

رئیس یه گوسفندم بخوان قربونی کنن یه چیکه آب  -

 ریزن حلقشا!می

ای سمتش در حال چک کردن کاغذ زیر دستم نگاه دوستانه

انداختم؛ قبل از آن برخورد مستقیمی با او نداشتم و این چند 

ساعتی که با هم کار کرده بودیم نه تنها از خوش مشربی و 

طنز کالمش خوشم آمده بود، بلکه از معدود آقایانی بود که 

کرد و برای برخوردهایش خیلی راحت و معمولی رفتار می

ند نگاهم چند باری حدود درستی داشت. البته ناگفته نما
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ی دست چپش نشسته بود، هر چند از مردان روی حلقه

متاهل هم رفتارهایی دیده بودم غیرقابل توصیف ولی این 

 یکی انگار از آن قماش نبود.

ای نشان از حضور همین های محکم و مردانهصدای قدم

جناب رئیس داشت. سر باال کشیدم، با آرامشی که از اولدرم 

ها ایستاد و رسید، سر پلهبعید به نظر میبولدرم صبحش 

نگاهش در محوطه چرخید، از من با مکث مختصر رد شد و 

 نگاه خندانش سهم عطایی شد:

 ای؟چیه مهندس تشنه -

 عطایی مقابلش ایستاد:

داری یعنی خواست بدونم دوران بردهنه گاهی دلم می -

 چی که خدا حاجت روات کنه، فهمیدم.

م بود و کمترین دخالت در گفتگویشان حواسم به کار خود

نداشتم، سرم گرم جمع کردن تجهیزاتی بود که برای 

تطبیق نقشه آورده بودیم که با حس نزدیک شدن دو 
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شان سر بلند کردم. سعادت نگاهی به من انداخت و نفری

 دوباره رو به عطایی گفت:

اومدین پایین یه پادگان نیست که، خسته شده بودین می -

 خوردین.چیزی میچایی 

 عطایی غر زد:

بابا منو از سر ساختمون کشیدی اینجا که بیام در و دیوار  -

سپردی انجام متر کنم؟ این کارو به بچه ابتدایی هم می

 داد.می

 لحنش جدی شد:

شد، حتی یه ماه هم از کارات عقب بیفتی اشکال نمی -

نداره. به دقت و درستی کارت اعتماد دارم، ببین کل 

دی، های شرکت رو خودت دونه دونه تطبیق نقشه میوژهپر

فرستم. هر چند نفر کمک هم الزم داشته باشی برات می

خوام برآورد هزینه هم کنی، اینکه چقدر تا اینجا هزینه می
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شده و حدود چقدر تا انتهای کار وقت و هزینه الزم داریم. 

 خب؟

 از لبخند روی لب عطایی هم خبری نبود:

 گفتن حال عیوضی رو گرفتی؟ها میچهباشه، ب -
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 کنج لبش کشیده شد:
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دلیل زیاد داشتم، در کل این اولین کاری بود که به  -

 خواست انجام بدم.محض رسیدن دلم می

 تای ابروی عطایی باال پرید:

یه عده معتقدند کارت درست نبود و حداقل باید صبر  -

 پات محکم شه. کردی جامی

 دستی در هوا تکان داد:

 دونی.آدم محتاطی نیستم خودتم می -

خواستم داخل پوشه هایی که میو روبرویم ایستاد و برگه

 قرار دهم از دستم کشید:

 همه چی مرتب بود؟ -

ی عطایی سکوت کردم تا خودش جواب با توجه به سابقه

 دهد:

ا بود که رو نود درصد آره، ولی یکی دو جا هم کمی خط -

دونم یه چیزی نقشه عالمت گذاشتم. اممم... در ضمن نمی

 بگم یا نه؟
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 سعادت با گفتن:

 یه لحظه صبر کن! -

ای روی به سمت من برگشت و نگاهش کوتاه برای لحظه

 سر و وضعم چرخید:

ای که بررسی کردین شما اشکالی تو این سه طبقه -

 ندیدین؟

 ای باال کشیدم:شانه

شه گفت کز ما فقط رو تطبیق نقشه بود، نمیالبته تمر -

اشکال داشت ولی یه چیزایی به نظر من برای این مجتمع 

تجاری بزرگ خیلی معمولی و عادی بود که همون پایین 

 هم به مهندس عطایی گفتم.

سعادت سری تکان داد و روی صحبتش سمت عطایی 

 رفت:

 چطور شما از همون اول اعتراض نکردی؟ -

 ی لب عطایی نشست:هپوزخندی گوش
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های ذاشتن پروژهسندیکای عیوضی اینا معموال نمی -

 بزرگ و پر درآمد رو کسی غیر خودشون دست بگیره!

 سر سعادت به تاسف جنبید:

کنم، تغییرات خب مهم نیست، من با مردانی صحبت می -

کنم اساسی رو چیدمان سالن اصلی دارم یه روز تعیین می

طرح جدیدی رو پیاده کنیم ولی شما هم بیاین بشینیم 

بیسمون باید همین چارچوب باشه... من فردا نیستم ولی 

 شماها فردا بیاین و کارو ادامه بدین، در ضمن...

و نیم نگاهش سمت من معطوف شد ولی روی کالمش باز 

 با عطایی بود:

خواد مهندس صبوری رو هم یکی عین خودت بار دلم می -

دارم. بعد این خانم صبوری بیاری، نیروی جدید الزم 

 کارآموز خودته!

های نیم عطایی سری تکان داد و در حال حرکت سمت پله

 ساخته گفت:
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کنم ببینم به درد بیرون باشه یه مدتی امتحانشون می -

های داخل شرکت خورن یا همون کاغذبازیشرکت می

براشون مناسبه، من دیگه باید برم، نیم ساعت دیگه با یه 

 ساختمون قرار دارم باید کار تحویلشون بدم. اکیپ سر

 سعادت دستی برایش تکان داد:

 به سالمت، راستی دوقلوهات رو ببوس. -

 خنده به لب عطایی نشست:

شونصد ساله رفتی فکر کردی دوقلوها همونقدری  -

دم به کس نشونشون موندن؟ االن به کس کسونشون نمی

 دم!نمی

 سعادت هم خندید:

 ه؟چند سالشون -

نگاهم خیره، کنجکاو و انگار یک جوری ناباور و شاید هم 

پر حسرت میان چشمان پدری بود که انگار با حرف زدن از 

هایش زد، حتی در حرفدخترانش تا آن ته قلبش برق می
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هم چیزی جاری بود که در طبیعت هم به آن شفافی هیچ 

 چیز نبود:

 چهارده سالشونه، عشقای بابان. -

خواست، نور ساطع ، دلم عینک رئیس را میو من چرخیدم

زد و شاید بیشتر از چشمانم شده زیادی بود، چشمانم را می

قلبم را، آدم حسودی نبودم، نه... شاید هم بودم. سرم را گرم 

ی وسایل کردم، برایم اهمیتی نداشت مرتب کردن دوباره

ی سعادت با چه «خدا حفظشون کنه»که عطایی در مقابل 

 فت:گشوری می

کنم خدا از این عسال نصیبت کنه ببینی دختر دعا می -

 داشتن چه نعمتیه.

پله راه افتادم تا این دو مرد را با دخترانشان تنها به سمت راه

بگذارم، حس اضافه بودن داشتم؛ من هیچ کدام را 

ی رئیس برایم شناختم که این بار انگار صدای خندهنمی

 خوش نیامد:
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 زنبورش موندیم، عسل پیشکش!حاال ما تو ملکه  -

دستم را مقابل دهانم گرفتم بلکه کمی گرم شوم، سرم که 

 فهمیدم.گرم فعالیت بود، سوز هوا را نمی

*** 
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ام را باز کردم و دوباره بستم، کالفه بودم. وجود کیف دستی

رده ی امنم را در شرکت دچار خطر کرئیس جدید، منطقه

بود، انگار دستخوش تغییر شدن برایم خوشایند نبود، 

دانم شاید هم لفظ کارآموز برایم دوست داشتنی نیامد، نمی

داد. برای چه زودرنج خالصه هر چه که بود چیزی آزارم می

دانم، شاید هم جای خالی اویی که هیچ وقت شده بودم نمی

رفت،  تر شده بود. نگاهم سمت ساعتنداشتم خیلی خالی

 امروز وقت اداری کش نیامد؟ 

 سعادت در حال استارت زدن گفت:

هر چی که برای بهبود شرایط این مجتمع به نظرت  -

رسه یادداشت کن تا هم سرجلسه چیزی برای ارائه دادن می

داشته باشی و هم من معتقدم خانوما به چیزای ریزی توجه 

تو  دارن که ما نداریم، برای همین همیشه دوست دارم

 اکیپ حتما یه خانوم مهندس هم داشته باشم.
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فضای اطرافم یک مرتبه سبک شد، چرا همیشه فکرم 

چید. طبق عادت همیشه آنچه در ها را کنار هم میبدترین

 گذشت به زبان آوردم:فکرم می

راستش فکر کردم خواستین یه جورایی تبعیدم کنید از  -

 شرکت!

 ای زد:جفت ابرویش را باال داد و تک خنده

 تبعید برا چی؟ -

 شانه باال انداختم:

 دونم شاید برای نبودن دیروزم، اینکه...نمی -

 و دلم نخواست توضیح بیشتر بدهم:

 به هر حال یه فکر بود. -

 نگاه خونسردش رو به جلو بود:

 شد با یه من عسل هم خوردت؟برا همین کل امروز نمی -
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ی راحت بود یا چشمانم چهار برابر شد، این پسر یا خیل

خیلی راحت! رعایت هم به هیچ عنوان نداشت، خودش خیلی

هم به عطایی گفت که آدم محتاطی نیست! نامحسوس لبم 

توانستم تذکر بدهم ولی شد میرا از داخل گزیدم، کاش می

خب فعال ایشان جناب رئیس بودند، آن هم رئیسی که 

سیستم خودش گفته بود به احتمال زیاد، کلی تغییرات در 

 شرکت وجود دارد.

ی ام ناخواسته به اخم نشست و سرم به سمت شیشهقیافه

سمت راست چرخید، دلیلی وجود نداشت به حرف صد من 

یه غازش جوابی بدهم. دستم را روی کیفم نگه داشتم، 

نگران بودم تماسی باشد و نفهمم. انگار سکوتم خیلی 

 را شنیدم:اش برایش خوشایند نبود که این بار صدای جدی

ای بساز که فردا روز خانم صبوری واسه خودت یه رزومه -

مقابل کسایی مثل من حرف برا گفتن داشته باشی. عطایی 

یکی از خوبای شرکته و یه حسن بزرگش اینه که علی رغم 

شه برای دیده شدن؛ خوب بودن کارش آویزون کسی نمی
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ادگی هم چیزی که من واقعا ازش بدم میاد. قبلنا روابط خانو

دونم چشم و دل پاکه، بدون تردید با هم داشتیم و می

 تونی ازش یاد بگیری.چیزهای زیادی هست که می

فشارد و ی تغییرش را میزمانی است که زندگی انگار دکمه

کنی که همه چیز را برگردانی به روال هر چه هم تالش می

ی شود. این دکمه مدتی بود در زندگشود که نمیقبل، نمی

داد، خانه باید ام میمن فعال شده و عجیب خودسرانه بازی

ها و کرد، شغلم دچار تغییر شده، زندگی و همسایهتغییر می

شدند و از همه بدتر امید؛ آشناها پیرو همین تغییر عوض می

کردم بدترین اتفاق عالم این تا همین صبح دیروز فکر می

اوضاع بدتر شد و بود که او را در لباس دامادی ببینم ولی 

دیشب تا صبح با خودم گفتم، فقط بیرون بیاید، فقط از این 

 وضعیت خالص شود. 

اش در دانم کاربلدی و چشم پاکیو االن عطایی و نمی

ای که باید بکوبمش درجه چندم اهمیت قرار داشت و رزومه

اش شاید معنی دهن مثل همین جنابی که در کل زندگی
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! هر چه جستجو کردم جوابی ی سختی را نکشیدهکلمه

 گرمتر از این نداشتم:

 بله ممنون. -

 ریلکس فرمان را به بازی گرفت:

 این بله ممنون یعنی برو بابا! -
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 نفس پرم رها شد، انگار کمی هم طعنه در آن نشست:

 شه بپرسم این لطف شما چرا شامل حال من شده؟می -

م... یعنی دنیای بدی هم شده، انگار باور خوبی هنوز بدبین

 هاست.کردن از کسی دیگر جزو غیرممکن

سوال من خیلی هم در حالش تغییری ایجاد نکرد و با همان 

 راحتی جواب داد:

کار من لطف نیست، دارم برای شرکت خودم نیرو تربیت  -

تونی از این کنم. این خود شمایی که باید ببینی میمی

ه نفع خودت استفاده کنی یا نه! دیروز گفتی به موقعیت ب

خوای موفق باشی و کارت این شغل احتیاج داری، اگه می

ای نباشه باید اینقدر وابسته به من یا پدر یا هر کس دیگه

خودتو باال بکشی که برای به دست آوردنت دست و پا 

 بشکنن.
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دستم را طبق عادت باال بردم تا الی موهایم بکشم ولی 

م افتاد روسری سر دارم، حرفش و منطقش بی برو برگرد یاد

 درست بود، من هم گاردم را شکستم:

کنم... تشکر از موقعیتی که حق با شماست، سعیم رو می -

 برام فراهم کردین.

لبخندش را به رضایت تعبیر کرده بودم که تای ابرویی باال 

 داد و گفت:

زنیم خب االن یه صبحونه دو نفری دیر شده هم ب -

 تنگش؟

توانستم از او پررو... پررو... این تنها تعبیری بود که می

خواستم با خودم کنار بیایم داشته باشم، پرروی کاربلد! تا می

زد و دکور تصوراتم را به هم خوب است، قشنگ می

ها سکوت کرده ریخت!! چند باری در مقابل این تیکهمی

 بودم، نگاهم را سمتش برگرداندم و گفتم:

 های از این دستتون؟باید عادت کنم به شوخی -
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 خندید، همچنان نگاهش رو به جلو بود:

آدمای موفق همیشه موقعیت رو باید بقاپن، اینو یادت  -

 بمونه.

 ام باال کشیده شد:یک شانه

 ربطی به حرف من داشت؟ -

سرش را عقب کشید و چند باری گردنش را تکان داد، انگار 

تگی حسابی نیاز داشت. با لبی متبسم او هم به یک رفع خس

 گفت:

شما امروز دو بار دعوت به یه صبحونه دبش رو از دست  -

 دادی!

ها عادت نداشتم، چرا باید دعوتش را زیاد به این دست حرف

قاپیدم؟ چون رئیس بود؟ کردم و موقعیت را میقبول می

چون کارم به او وصل بود؟ من برعکس او محتاط بودم، آن 

اد! حتی بیشتر از سایر همساالنم، من فقط یک دختر هم زی

بیست و چند ساله نبودم، من هم پدر خود بودم، هم مادر 
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خود، هم خواهر خود، هم برادر خود! شاید برای همین هم 

کردم، چون آن لحظه بخش مثل هر جوان دیگر رفتار نمی

شد و تذکر پدر بودن و مادر بودن وجودم جانشین خودم می

 چسبد!!!یادت باشد... به تو وصله زود می دادمی

شد زل زدم به صورتش، شاید تنها خصوصیتی که می

صددرصد به او اختصاص داد، همان جوانی بود وگرنه تا 

ی او خیلی جواب درستی آنجا محاسبات مهندسی درباره

خورد و گاه جمالت ها مینداشت. تیپش بیشتر به خواننده

و رفتارش سر کار به افراد کار پرتش به پسرهای خیابانی 

 ی چهل ساله... گفتم:کشته

اومد چون آویزون یادمه یکی از عطایی خوشش می -

اومد چون نیست و باز یادمه یکی از عیوضی بدش می

ی افراد فرصت طلبه! حاال با این تناقض حرف شما درباره

 موفق و ناموفق چه کنیم؟

ها را دوست مزد؟ من چشچشم تنگ کرد... چرا عینک می

ها از آن عضوهایی هستند که خیلی به دروغ دارم، چشم
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کنند، زیاد بلد نیستند. برای دروغ گفتن گفتن عادت نمی

آنقدر باید تمرین کنند که... عینکش را دوست نداشتم، شاید 

توانستم بشناسمش! لبخند کجی هم برای همین بود نمی

 زد:

م که عمال بلدم گند اینجا یه استثنا وجود داره اونم من -

 بزنم به هر چی ایدولوژیه!

چند لحظه نگاهش کردم، سعی داشتم از حرفش سر در 

بیاورم. حاال این خوب بود یا بد بود؟ خودش را تعریف کرد 

گفتم ای گفتم آفرین یا مییا بد گفت؟ االن من باید می

دانم سکوت کنم و صدای داد! ترجیح دادم وقتی نمی

وقع بلند شد. سریع گوشی را از کیفم بیرون موبایلم چه به م

کشیدم، نگاهم روی اسم امین به سرعت چرخید و دلم 

ریخت، اصال ریخت، این دو روز با دیدن هر اسمی دلم می

 ی مزخرفی بود!تلفن وسیله

 عجوالنه جواب دادم:
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 جانم امین چی شده؟ -

 بارید:عصبی بودن از نوع حرف زدنش می

 و خدا پاشو بیا اینجا!کجایی سلوا؟ تو ر -
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 #part33 

 

 دست روی لبم کشیدم و دوباره تالش کردم آرام باشم:

 اول بگو کجایی؟ بعدم چی شده؟ -
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 صدایش باال رفت:

خوای یا خودمو همه جا و هیچ جا، تو رو خدا اگه نمی -

 بکشم یا این پدر مهربونم رو! بلند شو بیا اینجا!

 بینی کشیدم:نفسی از 

امین! عوض داد و بیداد، حرف بزن! چی شده؟ باالخره  -

 پدرت رو پیدا کردی؟

 در صدایش عجز بود، نیش بود، زهر بود:

گم سند خونه رو بده بله تشریف فرما شدن خونه، می -

 شه!گه نمیبریم بیاریمش بیرون، می

 سری به تاسف تکان دادم:

 ی خودتونی، آره؟خب پس االن خونه -

 ی پر زهری زد:بین کالم پرخشمش خنده

 ی خودمون! میای؟البته اگه بشه گفت خونه -
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آب دهانم را قورت دادم و زیر چشمی سعادتِ پسر را نگاهی 

دانستم وقت اداری تمام نشده، صدایم را کردم، خوب می

 تر کردم:آهسته

 شه، فقط تو آروم باش.ببینم چطور می -

نگاهی به ساعت کردم، چه موبایل را پایین آوردم و 

ای داشت تقارن این حادثه با آمدن رئیس جدید؟ فلسفه

نگاهم را چند ثانیه روی باقیمانده برف دو شب پیش 

شد. نفسم را کمی حبس کردم و گرداندم، داشت آب می

 آهسته گفتم:

شه این یه ساعت باقیمونده رو مرخصی ببخشید می -

 بگیرم؟

ه سمتش تغییر کند و سکوتش باعث شد جهت نگاهم ب

اش نشسته بود شکار کند، کمی خود خطی که روی پیشانی

ی لبم را میان دندان بردم، ذهنم را جمع کردم و گوشه
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ی خودم چه کشیده شد به اینکه اگر جای او بودم درباره

 کردم و حتی جوابم چه بود؟فکری می

صدای پیامک موبایلم نشان از رسیدن پیامی داشت، آرام 

 روی صفحه کشیدم و پیام امین را خواندم:دست 

 میای؟ -

آب دهانم را قورت دادم، امین خیلی آدم پر تحملی نبود 

داد. سوالم را تکرار نکردم، یعنی سنش هم این اجازه را نمی

مان آن قدر زیاد نبود که نشنود. نگاهم را بدون شک فاصله

 به بیرون داده بودم که گفت:

ی دیروز عذاب وجدان اون یه یمهاتفاقا با توجه به جر -

ساعتی رو داشتم که شرکت بودی، خب این یه ساعت به 

 ات کنم.تری پیادهجبران اون! کجا راحت

تر پس داده شد، برای امین نوشتم االن میام. نفسم راحت

اینکه صدای فرد مقابلم ناراضی بود یا کمی خشن شده و 

 فتم:نیش داشت خیلی هم برایم مهم نبود، سریع گ
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 ممنونم، همینجا نگه دارید لطفا! - 

 با سرعت پیاده شده بودم که شنیدم:

ها شرکت رو گم فکر کنم باید جمعهخانم صبوری! می -

ت تو های دیگهاختصاصی برای شما باز کنم تا به مشغله

 طول هفته لطمه نخوره!

و هنوز فرصت جواب یا خداحافظی پیدا نکرده بودم که 

 رفت!گازش را گرفت و 

*** 
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 #part34 

 

دستم را محکم روی دهانم کشیدم و سرم را باال گرفتم، 

دیگر بلد نبودم به چه زبانی حرف بزنم. اصرار داشتم مالیم 

 باشم، هر چند واقعا سخت بود. 

گین درست ولی االن آقای رحمتی اصال هر چی شما می -

 امید به کمک شما نیاز داره. 

 اه پر اخمش رویم نشست: نگ

گفتم از سر راه زندگیش کنار بکش برای وقتی بهت می -

همین روزا بود دیگه، االنم خودت این بال رو سرش آوردی 

 خودتم جمعش کن اگه بلدی! 

ام سوخت، متهم کردن همیشه آسانترین تا آن میان سینه

راه برای فرار از مشکالت بود. من به این پدر چطور باید 

کردم که به پیر به پیغمبر من هزار بار گفتم نه، ی میحال
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رفتم، شدم میکردم؟ باید بلند میاصال چرا باید حالی می

گور پدر هر چه نگرانی و دلنگرانی و دوست داشتن! باید 

گفتم این پسرت این هم خودت، به من چه! باید داد می

شد. چشم ام خاموش میکشیدم تا این جیگر آتش گرفتهمی

روی هم گذاشتم و دوباره لحنم آرام شد... لعنت به من و 

 شوی. دلم! لعنت به تو سلوا؛ دنیا به هم بخورد آدم نمی

ای با باشه حق با شماست، هر چند من و امید هیچ رابطه -

هم نداریم غیر اینکه چند بار ازم خواستگاری کرده و من 

شه گفتم نه، ولی شما کمکش کنید از این وضعیت خالص ب

دم دیگه نبینمش حتی اگه خودشم من بهتون قول می

 کنم. رم یه جایی گورم رو گم میبخواد، اصال می

 پوزخندش جو بینمان رو خراش داد: 

برو خودتو رنگ کن دختر، ما که این موها رو تو آسیاب  -

سفید نکردیم. فکر کردی یه هو آسمون جر خورده و ما 

ون شبی که امید تصادف همینقدری افتادیم پایین. مگه هم
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کرد قبلش خونه تو نبود، البد اومده بود یه قل دو قل بازی 

 کنید، آره؟ 

تکه شدن قلبم را و به چشم شنوم صدای تکهمن می

ها چکه ریخته شدن احساساتم را، چرا آدمبینم چکهمی

 رود هیچ آدمی از سنگ نیست! گاهی یادشان می

اش را روی ر چهار سالهرود که دختنگاهم تا روی منیر می

 هایش رویم در حال گردش است و گوشهزانو نشانده، چشم

لبش شاید حالتی از نفرت دارد، شاید هم این منم که آن 

دهند. کنم همه دارند مرا با انگشت نشان میلحظه فکر می

های تنم را درگیر کرده که دانم کدامین سلولبغض نمی

توضیح بیزارم، چقدر دفاع  ام، چقدر ازاینگونه آتش گرفته

سخت است وقتی تمام شاهدانت در و دیوار باشند و کمی 

دانم گاهی چرا برف و چند دانه کتلت... و خدایی که نمی

 کند. سکوت می

رفت، من اگر جای خدا بودم تا قلبی رو به شکستن می

 زدم غرا... رعدی می
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ن دیدم آسمان را به زمیاگر جای او بودم و خالفی می

 آوردم... می

راهی بود برای گفتن حقیقت؟ نه... راهی بود برای باوراندن 

آن به این مرد؟ مردی که دنیا را از البالی نگاه خود 

دادم به او لقب دید، مردی که همچنان به خود اجازه نمیمی

کردم که چه شود، باز نگاه تیره بدهم. اصال دفاع می

خرش گیراتر شود؟ انگشت اتهامش تیزتر و نگاه پر تمس

 امید نیاز به آرامش من داشت، نیاز به کمک من... 

چشم روی هم گذاشتم و به نفسم نالیدم رسوایم نکن ولی  

 لحنم از نا افتاده بود: 

آقای رحمتی دو روز پیش، سه روز پیش، ده روز پیش  -

مشکل ما نیست. االن مشکل شرایطی هست که امید تو 

سند این خونه رو بیارید بیاد اون گیر افتاده، شما فقط 

بیرون، بعدش مطمئنم خودش یه جوری شرایط رو مدیریت 

 کنه. می
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ریخت و ی تلخش... تلخ نبود زهر بود که به کامم میخنده

باز نفس الزم داشتم آن را هضم کنم نفس هم نه کارساز 

نبود، مقداری آب شاید... آن هم نه که تا میان کامم را 

تر از فلفل هم کارساز ... ماست برای تلخسوزاند، ماست؟می

 بود؟ 

 دوباره لحنش پر طعنه همچون زهر هالهل بود: 

هی بهش گفتم بیا برو دختر کریمی رو بگیر، پولش از  -

دونم چیه تو ره و دختر شیرین عقلش هم نمیپارو باال می

چشمش رو گرفته! بیا بگیرش و تا آخر عمر زندگیت رو 

نادون هی رفت و اومد گفت سلوا... تامین کن، اون وقت 

 اش! اینم نتیجه

امین یک هو منفجر شد، گفته بودم تو حرف نزن، گفته 

بودم امین تو رو به خدا تو هیچی نگو! بلند شد و صدای 

 دادش خانه را برداشت: 
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آخه االن وقت این حرفاست؟ امید دو شبه افتاده اون تو،  -

خواد، ول عمل مییه بچه همین امروز قراره عمل بشه پ

دونم اون وقت شما اینجا نشستین و از دختر کریمی و نمی

زنین؟ بابا امید وضعش بحرانیه بودن و نبودن سلوا حرف می

فهمید؟ این وسط یه آدم مرده، زنش دو روزه یه اینو می

کنه که اون عمدی زد بهمون، ضرب داره شیون می

ت کنه؛ دونید این یعنی چی؟ یعنی اگه بتونه ثابمی

کنن، شما نشستین دارین کنن، اعدامش میقصاصش می

 زنین؟راجع به ازدواجش و دختر این و اون حرف می
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نگو امین، نگو... دیدی یک دفعه افتادم و مردم، نگو این 

 ای را که شب و روزم را به سیاهی کشانده... کلمه

است که برایم مانده...  تنها کسی امین به من رحم کن، امید

کنم اصال قرار به اعدام باشد من جانم را هم برایش فدا می

شود مرا جای او اعدام کنند؟ او پدر دارد، برادر دارد، نمی

 خانواده دارد... 

دانم این همه قدرت کجای وجودم جاری بود که نمی

کردم کشیدم که هوار نمیشدم که داد نمیمتالشی نمی

شد، مثل لی کالمم بریده بریده بود، قطع و وصل میو

اینترنتی که برود و بیاید و کمی لود شود و کمی نه... جمع 

 ی توانم منتهی شد به این حرف: آوری ذره ذره
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کنم، شما کنم آقای رحمتی، ازتون تمنا میخواهش می -

بیارینش بیرون حداقل خودش اینور اونور بدوئه دنبال 

دم این کارو و به روح خواهرتون قسم میکاراش، شما ر

 بکنید. 

اش خط کمی عقب کشید، گلویی صاف کرد. میان پیشانی

 عمیقی جا خوش کرده و نگاهش به روی میز بود: 

تونم، سند این خونه به اسم منیره! اون بخوام هم نمی -

 باید بخواد ربطی به من نداره. 

جر نشده بود! ام گذاشتم، چه عجیب که منفدست بر پیشانی

من آشنای دیروز و امروز این خانه و این خانواده نبودم، از 

شناختم. این خانه ها را میوقتی چشم باز کرده بودم آن

وقتی مادر امید زنده بود بارها میزبان ما بود، خوب 

دانستم دانستم اینجا ارث پدری منیر نیست و خوب میمی

 انه شده! منیر پنج شش سال بیشتر نیست زن این خ
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امین کالفه، پر خشم، عصبانی، لبریز از درد دو دست روی 

 سرش گرفت: 

گی احترامشون رو شنوی؟ هی میشنوی سلوا؟ میمی -

گی آروم باش... بیا همه چی رو زده به اسم نگه دار، هی می

ای که به دنیا زنش، یعنی از این به بعد برا اومدن خونه

 ز راه رسیده اجازه بگیریم. اومدیم باید از این زن تازه ا

نگاهم کوتاه روی منیر رفت و لبی که انگار قسم خورده بود 

 خیالش! تکانش ندهد و پوزخند آرام و بی

 رحمتی هم بلند شد و غرید: 

خواستی دست رو دست بذارم تا من سرم رو هان می -

گذاشتم زمین اینو از خونه بیرون کنید و االخون واالخون 

 بشه؟ 

 خ به رخ پدرش ایستاد: امین ر

نه راحت باش و سرت رو بذار زمین، اصلنم نگران ما  -

 خوابیم. نباش ما تو پارک هم می
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 دستش را در هوا پرت کرد: 

 کنید. تون رو جمع میشما پسرید، یه جوری زندگی -

 گفت: امین داشت می

 اون وقت واسه چی اسمت رو گذاشتی پدر...  -

 را گرفتم و کنار کشیدم: که بلند شدم و بازویش 

 امین!!  -

زد، کردیم. قلبم در دهانم مینباید شرایط را بدتر از این می

 رو به منیر کردم و گفتم: 

حاال که سند به اسم شماست، شما رو به خدا این لطف  -

 رو بکنید تا بیاریمش بیرون. 

 دخترش را بغل کشید و بلند شد: 

 چرا باید این کارو بکنم؟  -

شود. اینقدر سنگین بود که متعجب بودم چرا کنده نمیسرم 

توانست بفهمد آن لحظات چقدر داشتم خودم را کسی می
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پرسید چرا باید این کارو بکنم؟ کردم؟ داشت میکنترل می

ای که تا قبل از آمدن او مال آنها بود االن به اسمش خانه

ن مغزم پرسید چرا باید این کارو بکنم؟ تا میابود و االن می

 کرد. آهسته گفتم: زق میزق

امید هم پسر شماست چه فرقی داره، االن پسر خودتون  -

 بود حاضر نبودین برای بیرون آوردنش سند بذارین؟ 

 تلخ خندید: 

اوال امید چشم دیدن منو نداره، بعدم من یه پسر داشتم  -

آوردم که نصف شبی اونم تو برف اینقدر احمق بارش نمی

وش گذرونی که تهشم معلوم نیست حالش چه بره واسه خ

 طوری بوده که این فاجعه رو بار آورده! 

شد! حق تیر روی تیر، دشنه روی دشنه... حالم داشت بد می

داشت قضاوتمان کند؟ مگر پیامبرمان نگفته که دیدی یکی 

خورد هم حق نداری ی شراب به دهن چسبانده و میشیشه
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را خالی کرده و آب  به مستی متهمش کنی! شاید شیشه

 داخلش ریخته!!
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االن در عرض نیم ساعت چندین بار داشتم به جرم نکرده 

شدم؟ این رسم مسلمانی بود؟ چشمانم تنوره آتش متهم می

لرزید. من هم تا یک جایی تحمل بود و تنم از ناراحتی می

 م تند شد: داشتم، میان ابروهایم گره خورد و لحن
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ترسید و هر تهمتی دلتون آخه شما چطوری از خدا نمی -

 زنید؟ خواد میمی

نگاهم ما بین رحمتی و زنش چرخید و انگشتم سمت 

 کودک در آغوش منیر نشانه رفت: 

بترسید از روزی که یکی جلو روتون به دخترتون تهمت  -

 مونه. گفت ظلم رو زمین نمیبزنه، مامان می

 ا جلوتر کشید: رحمتی خود ر

دهنت رو آب بکش بعد راجع به دختر من حرف بزن،  -

 تویی که معلوم نیست از کدوم... 

ی مبل گرفتم تا نیفتم، بقیه سرم گیج رفت، دست به لبه

قرار بودم، تنم داغ و پر درد... پر از شنیدم. بیحرفش را نمی

ها و فریادهایی که دانمحرف... پر از داد، پر از نمی

کشیدم. دلم داشت به هم دانستم سر چه کسی باید مینمی

هایم را سوراخ کرده بود، داشتم خورد! گریه پشت پلکمی

 کردم؟ شدم. من اینجا چه میخفه می
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کشیدم که برای همه دست گذاشتم بیخ گلویم، باید جیغ می

هایم، برای همه صبور بودنم متهم بودم. جان در صبوری

حسابی فکر کرده بودم اگر آرام  بدنم نبود، من روی چه

توانم راضیشان کنم؟ چرا فکر کرده بودم هر باشم می

 انسانی کمی در دلش مهربانی هست؟ 

دید همه جا یکی زیر بغلم را گرفت، چشمانم جایی را نمی

پشت مه بود! یکی مرا با خود کشید، داشت این تن خمپاره 

گر کرد؟ مخورده و از هم پاشیده را چطور جمع می

 توانست؟ می

هوای آزاد که به صورتم خورد، انگار اکسیژن میان 

هایم از هم فاصله گرفت تا های بدنم پخش شد و لبسلول

 هوای بیشتری ببلعد. 

سلوا خوبی؟ من که بهت گفتم آدم نیستن، تو خودت  -

 گفتی آروم باش و حرف نزن بذار من بگم! 

 دم: سنگینی وزنم را روی دیوار انداختم و لب ز
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 راجع به پدرت اینطور حرف نزن!  -

پایش را محکم به دیوار کوبید، درست جایی کنار ساق پای 

 من و فریاد کشید: 

ببین همش بخوام تو خودم بریزم و هیچی نگم دیدی یه  -

بالیی سر یه کدوممون آوردم، بذار حداقل چهار تا فحش 

 بدم خنک شم! 

گاهم فاصله گرفتم. هآرنجم را به دیوار فشردم و کمی از تکی

 نفس پری کشیدم، شیون دیگر بس بود. 

 من بودم و من... مثل همیشه! 

نگاهم با چشمان فوق نگران این پسر هجده ساله گره 

 خورد: 

کنیم، امید هم یه مرده و هیچ مردی خودمون حلش می -

 میره. نگران نباش. با چهار روز تو زندان موندن نمی

*** 
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 فصل سوم: 

دیگر منتظر کسی نبودم و این خیلی هم بد نبود، چشم 

ی شکم کرده و انتظاری بد دردی است. مسکنی را روانه

 غریده بودم: 

هر چی واسه خودت شیون کردی و لوس بازی در آوردی  -

 کافیه. 
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این اتفاق به هر دلیل و هر شکل صورت گرفته بود و باید 

داشتم، صمم و محکم باید قدم بر میشد. محل می

هایش را کشیده بودم، بعد از هایم را کرده و استرسگریه

 کردم.  اینش را باید درست می

دونه تو داداش اونی هستی که امین گفتی زنه می -

 باهاشون تصادف کرده؟ 

 امین سری تکان داد: 

دونه، از دیروز هی سعی کردم کاری کنم بلکه یه آره می -

ره دلش باهامون نرم شه ولی هر وقت وارد اتاقشون ذ

 کشه، گمشو بیرون. شم داد میمی

 به جای تکان دادن سرم به تاسف، لبخندی زدم: 

 آفرین به شهامتت.  -

رفتم در حالی که سمت اتاقی که امین نشان داده بود، می

 گفتم: 

 خوان؟ گفتی چقدر برا عمل بچه می -
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 امین کنارم راه افتاد: 

دکتر گفته پالتین الزمه، هزینه عمل و پالتین با هم  -

شه حدود شش تومن، گفت اول واریزش کنید تا عملش می

 کنیم. 

 سرم را تکان دادم: 

برو به دکتر بگو وقت عمل بده خدا بخواد تا عصر واریز  -

 کنیم. می

 ایستاد و نگاهش کمی متعجب و کمی امیدوار رویم ایستاد: 

 داری؟  -

 شدم بایستم و به سمت او برگردم: مجبور 

کنم. تو فعال یه مقدارش رو دارم یه مقدار هم تهیه می -

 برو بگو بهش و وقت عمل بگیر. 

 امین قدمی به عقب گذاشت و قبل از رفتن پرسید: 

 تو کجا میری؟  -
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 بدون تردید گفتم: 

 میرم سراغ خانومه، راستی اسمش چیه؟  -

 در حال حرکت جواب داد: 

 دونم. ام فامیلیش حاتمیِ اسمشو نمین -

دیگر تعلل نکردم، وقت مالقات نبود، کل وقت مالقات را 

در خانه با رحمتی و زنش یکی به دو کرده بودیم و آخرش 

هم هیچ! برای رفتن باال و اتاق آنها کمی سبیل نگهبان را 

چرب کردم، برایم هم خیلی مهم نبود کار درستی است یا 

 کرد؟ من درست تا می نه، مگر دنیا با

بود البته خیلی هم بد نشد، هر چه تعداد افراد در اتاق کمتر 

شد. نفس پری کشیدم، در اتاق باز بود با برای من بهتر می

ی کوتاهی به آن زدم و وارد شدم. روز قبل این حال تقه

شناختم. در اتاق تنها بود و کسی را دیده بودمش و می

 همراهش نداشت.
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اش روی چشمان به گود افتاده و صورت تکیده نگاهم به

افتاد، بدون شک جایی برای زدن لبخند وجود نداشت، آرام 

 سالم دادم و کمی نزدیکش شدم: 

 حالتون خوبه؟  -

 نگاهش سمتم چرخید و رنگ ناآشنا گرفت: 

 ممنونم؟!!  -

خواست بداند چه اش را دریافت کردم میممنونم سوالی

به طفره رفتن نداشتم. خیلی سر  کسی هستم. هیچ نیازی

 راست و محکم خود را معرفی کردم: 

من از آشناهای امید رحمتی هستم، کسی که باهاتون  -

 تصادف کرد. 

 بالفاصله در نگاهش خشم و عصبانیت پر شد: 

 واسه چی اومدی اینجا؟  -

 زیاد مهم نبود، انتظارش را داشتم، آرام گفتم: 
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رسم و بعد گویا پسرتون نیاز به اوال اومدم حالتون رو بپ -

 عمل جراحی داره...
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 بین حرفم پرید: 
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من با شما هیچ کاری ندارم، برو به همه آشناهاتون بگو  -

هر کدومتون رو ببینم به جرم مزاحمت تحویل پلیستون 

 دم. می

کردم؛ کمی مکث کردم، ناراحتی این آدم را درک می

رش مرده بود، فرزندش پای عمل جراحی بود و شوه

خودش روی تخت بیمارستان. بدون اینکه لحنم را تغییر 

 بدهم گفتم: 

من بهتون حق میدم ناراحت باشین ولی اتفاقیه که  -

 افتاده... 

 دوباره حرفم را قطع کرد: 

 فهمی؟ اتفاقیه که افتاده؟ شوهر من مرده اینو می -

 د: و بالفاصله به گریه افتا

گی اتفاقیه ام سیاه شد اون وقت میبدبخت شدم، خونه -

 که افتاده؟ 

 و جیغ کشید: 
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برو بیرون، همتون برید گمشید. اون مرتیکه عمدی زد  -

بهمون! اگه نکشوندمش باالی دار؟ اگه قصاصش نکردم؟... 

 بینمتون. همتون برید گمشید تو دادگاه می

 رت کرد: و لیوان روی میز کنار دستش را سمتم پ

 خوام هیچ کدومتون رو ببینم. گمشو بیرون نمی -

قبل از اینکه صدای داد و فریاد و شکستن پرستارها را به 

 اتاق بکشاند گفتم: 

ات شش قبل رفتن اینو بدون، دکتر گفته عمل بچه -

رم میلیون خرج داره، اگه خودتون دارین بدین باشه من می

ولی اگه غیر اینه اومده بینیم و همدیگه رو تو دادگاه می

کنیم تا عملش بودم بگم، همین امروز پولش رو جور می

 کنن... 

 پرستاری عجوالنه وارد اتاق شد: 

اینجا چه خبره؟ چی شده؟ خانوم شما اینجا چیکار  -

 کنی؟ می
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و بازویم را گرفت تا بیرونم کند که دوباره رو به خانم 

 حاتمی کردم: 

 ندارین؟ پس من برم؟ کاری با من  -

صورت پر اشک زن کمی آرام شد ولی جوابی نداد. در جدال 

برای بیرون آوردن دستم از دست پرستار یک بار دیگر 

 گفتم: 

مونه خانم حاتمی من برم دیگه رفتما، دیدارمون واقعا می -

 به دادگاه. برم یا بمونم؟ 

سکوت زن امیدی در دلم روشن کرد، مشخص بود که دو 

 زمه کرد: دل شده است. زم

امروز خاکسپاری شوهرم بود اون وقت من حتی نتونستم  -

 برم سر خاکش. االنم همه تو مراسمش هستن اال من! 

 لبم را زیر دندان بردم و بغض تا در گلویم زبانه کشید: 

 از ته دلم براتون متاسفم، خدا رحمتشون کنه.  -

 پرستار انگار بین بیرون کردن و نکردن من مانده بود: 
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 خانم االن وقت مالقات نیست نباید اینجا باشین. -

ی زن و چشمان سرخش به نگاه به سقف دوخته شده

 نگاهی کردم و گفتم: 

خانم حاتمی االن فرزندتون مهمتره، شکر خدا دکترا  -

 گن شرایطش برای عمل مناسبه. می

 دست روی دهانش گذاشت و گریست: 

 خدای من، حسام فقط هشت سالشه!  -

را آرام از دست پرستار بیرون کشیدم و نزدیکش  دستم

 شدم: 

 دونم. خیلی سخته می -

 نگاهم کرد: 

 اون بچه است زیر عمل دووم نمیاره!  -

و باز اشک از چشمانش سرازیر شد، مادر بود و دلش بند 

 فرزندش! دوباره گفتم: 
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شه، یکی دوماه اینطور نگین، نه تنها حالش خوب می -

کنه. شما مجوز عمل جلوتون بازی هم می دوئه ودیگه می

کردنش رو امضا کنید منم تا عصر از هر جا باشه پول 

 کنم، باشه؟ عملش رو جور می

 نگاهش را تا روی لحاف پایین کشید: 

تونی ازم رضایت بگیری، شما فکر نکنی با این کارت می -

 وظیفتونه پول درمان ما رو بدین. 

 گفتم:  نفسم را حبس کردم و باز نرم

 حق با شماست، االن من برم سراغ کارای عمل؟  -

 نگاهش پرتمنا رویم نشست: 

 ها! قبل عمل باید ببینمش -

 سرم را تکان دادم: 

 مونم. حتما، خودم هم پیشتون می -

 زمزمه کرد: 
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همه سر مراسم شوهرم هستن برای همین کسی پیشم  -

 نیست. 

برای آنها دلم جمع شد، اوضاع برای ما سخت بود و 

 بینهایت دردآور! 

*** 
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ی پایین یخچال را نگاه سرم را خم کردم و آن ته طبقه

کردم و بعد به اینکه انگار منتظر معجزه بودم که غذایی آن 

ام گرفت. تو پیدا شود؛ در حالی که چیزی نپخته بودم، خنده

اشتم غش دست روی شکمم گذاشتم از گرسنگی د

کردم به هوش باالی خودم آفرین فرستادم حتی به می

فکرم نرسید آمدنی چیزی بخرم. لبانم را جلو دادم و به 

 همان فضای خالی غر زدم: 

 خو گشنمه!  -

ی ناهار را که همان در بیمارستان تیتاپ و ساندیس روانه

شکم کرده بودم، االن هم چه حالم خوب بود و چه بد، این 

 خواست. شد و دلش غذای گرم میاش نمیشکم حالی

شد کرد، دو تا تخم مرغ برداشتم و روی میز خب چه می

گذاشتم و در یخچال را بستم. اول باید لباس بیرونم را 

کردم، بدجوری هم حمام الزم بودم، آن هم حمام عوض می

طوالنی... چشم ببندم و خودم را ساعتی به صدای آب و 

رم را از هر چیزی تهی کنم، اصال گرمی آن بسپارم و فک



 

 

214 | P a g e 
 

خواست که دراز بکشم، سر باال گرفتم و لب دلم وان می

 زدم: 

 خدا شفات بده سلوا!  -

سالنه سمت اتاق راه افتاده بودم که با شنیدن و سالنه

صدای زنگ در سری کج کردم، چه کسی بود؟ از اینکه 

ای کج خانه یک آیفون تصویری هم نداشت، لب و لوچه

های قوطی کبریتی هم آیفون م، دیگر االن در خانهکرد

 تصویری بود. 

لخ کنان تا پشت در رفتم و دم ها را پا کشیدم و لخدمپایی

در انگار برای باز کردن کمی دو دل شدم، شب بود و من و 

ی ی تنها... امید هم که نبود! زیاد با ترس میانهیک خانه

یشم بیاید، خواست پخوبی نداشتم، طفلک هر وقت می

 دید کاری از دستش ساخته نیست. پرسیدم: می

 کیه؟  -

 ای جواب داد: صدایی بم و پر مبالغه
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 منم مادرتون، غذا آوردم براتون! منم -

خندیدم، بیشعور! یعنی اگر وارتان در این کوچه نبود، 

 اش ناقص بود. دستم سمت در رفت: ی ما ژانر کمدیکوچه

 ه. صدای مامان ما قشنگتر -

 ترین حالتی را گرفت که در توانش بود: صدایش نازک

 خود مامانتونم!! درو باز کنید من خود -

اش چشم ی پر خندهدر را باز کردم و با خنده به قیافه

 دوختم: 

 دستات رو ببینم، زشت نباشه؟  -

تعارف وارد حیاط شد و خودش هم در را در را هل داد و بی

 پشت سرش بست: 

 همین دستای زشت هم از سرت زیادیه!  ب،بر ب -

 دستی سمتش پرتاب کردم: 

 اوهو یارو کجا؟  -
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زد که اش داد میایستاد و نیم چرخی زد، دهن کج شده

 حرفی در چنته دارد: 

تونی کاری کنی، منم جوجو تو که درو وا کردی و نمی -

 خورمت. پرم و میاالن می

داشت، نگاه کمی جلو کشیدم و به وسایلی که در دست 

کردم؛ بخش قشنگ وسایل در دستش سینی غذا بود که 

 چشمانم از دیدنش نور باال زد: 

 جااان این مال منه؟  -

ای و جلوتر رفتم تا از دستش بگیرم. وارتان با همان خنده

 که معموال بر صورت داشت، سینی را دستم داد: 

 . نه جون تو، آوردم اینجا جلو رو تو بخورم و حرصت بدم -

با لذت به لوبیا پلو و ظرف ساالد چشم دوختم و در حالی 

 که نخورده دهنم آب افتاده بود، گفتم: 

 تون! خب دادی دیگه برو خونه -
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یک دست به کمر زد و در حالی که سرش را کمی خم 

 تر بتواند میان چشمانم زل بزند، گفت: کرد تا راحتمی

نه خواهش ای، ممنونی، آدم پررو! دستت درد نکنه -

 کشیدیی، چیزی! کنم زحمت نمیمی

ای که درِ خانه را به سمت خانه راه افتادم، فعال از معجزه

 زده بود، ذوق زده بودم: 

زنم و بهش این حرفا سهم مامیه که خودم زنگ می -

 ات رو انجام دادی برو پی کارت. گم، تو هم وظیفهمی

بدون تعارف و  دنبالم راه افتاد و در مقابل چشمان متعجبم

 قبل از من وارد خانه شد؛ وارتان بود دیگر! 
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 #part40 

 

 سینی را روی میز گذاشتم و طلبکار دست به سینه زدم: 

 تعارف نکن بیا تو!  -

همانجا دم ورودی نشست و از جیبش وسایلی در آورد و 

سیم و  مقابل خود چید، ابرویی باال پراندم و به یک مقدار

 وسایل الکترونیکی چشم دوختم: 

 اینا چین؟  - 

 بدون اینکه نگاهم کند، پشت گوشش را خاراند: 

ی من به تو اینه اول غذات رو بخور که هم سرد توصیه -

نشه و هم تجربه ثابت کرده گشنه که باشی دین و ایمون 

 درست و حسابی هم نداری چه برسه اخالق که کال... 
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 پایم انداخت و ادامه داد:  و نگاهی به سرتا

 کال نداری!  -

ای رفتم و به همین جواب بسنده کردم، به چشم غره

هایش اینقدر عادت داشتم که نیاز به جواب خاص حرف

ها به غذای گرم حمله کردم، نداشته باشد. عین قحطی زده

غذاهای مامی همیشه خوشمزه بود، مامیه وارتان که مامیه 

ی امید، بود؛ همچنان که عمه های کوچهی بچههمه

 ! ی همه ما بود و مادر من، مادر همهعمه

 خیز شد: وارتان نیم

 جعبه ابزارتون انباریه؟  -

 با همان دهن پر گفتم: 

 خوای؟ واسه چی می -

 ی لبش پایین رفت: گوشه
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اییی این چه عادت بدیه شما دخترا دارین؟ واسه یه سوال  -

م با دهن پر!! انباریه یا نه؟ فکر کنین، اونده تا سوال می

 کنم دریل هم دارین، اگه ندارین برم از خونه بیارم. 

سرم را باال گرفتم و با نگاهم تیپ غلط اندازش را با آن 

 شلوار شش جیبه از نظر گذراندم: 

 کنی؟ شه به منم بگی چیکار داری میمی -

هم دمپایی دم در را پا کشید و در حال بستن در حرفش را 

 زد: 

 تو کارای مردونه دخالت نکن!  -

به در بسته و جایی که رفته بود خیره ماندم، عصر تنها 

کسی که به ذهنم رسید که زنگ بزنم و برای گرفتن مابقی 

 پول کمک بگیرم، همین پسر بود. 

تونی سه چهار میلیونی یه ساعته برام می»تا گفته بودم، 

ود، شماره کارتت رو بدون سوال و جواب گفته ب« جور کنی؟

 بفرست و نیم ساعت هم بهم فرصت بده، پول تو حسابته! 
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با لذت ته بشقاب را در آورده بودم که با جعبه ابزار و یک 

تعداد وسایل دیگر سر رسید، لبخند کمرنگی زدم و با انرژی 

که از خوردن غذا کسب کرده بودم، بلند شدم تا برای این 

نم. قبل از اینکه دریل را روشن ام چای دم کمهمان ناخوانده

 کند، گفتم: 

 پولو از کجا تهیه کردی؟  -

 تمام حواسش به کارش بود: 

 به تو چه!  -

 ی ریزم صدا نداشته باشد: چشم بستم و سعی کردم خنده

 وارتان؟!!  -

کنج لبش کمی کش آمد ولی جوابی نداد، سینی را برداشتم 

 و کمی نزدیکش شدم: 

 دم، ممنون! دن، پسش میبعد وامم رو میده، دوازده روز  -

 دریل را باالی در چوبی ورودی تنظیم کرد و گفت: 
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 کردی؟ نچ، تو منو نداشتی چیکار مینچ -

 چشم درشت کردم و با سینی به کمرش زدم: 

 باز تو روت زیاد شد؟  -

 توجه به حرفم دریل را روشن کرد... بی

ها را آماده و فنجانی بیسکویت را داخل بشقابی چیدم بسته

کردم، چه خوب که آمده بود و من مجبور شده بودم بخاطر 

 حضورش چای دم کنم!
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 #part41 

 

وقتی پیامک واریز شد را برایم فرستاد، یک جمله کنارش 

 بود: 

 حالت که خوبه؟  -

من خودم برایش توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده و جریان 

 چیست. 

سینی چای را با کمی فاصله روی زمین گذاشتم، نگاهم به 

ی در ایجاد کرده سیمی بود که داشت از سوراخی که گوشه

 کرد: بود، رد می

 کنی؟ آخرش نگفتی داری چیکار می -

سیم را کشید و در حال وصل چیزی شبیه شاسی زنگ از 

 ی چشم نگاهم کرد و با صدایی پر از تملق گفت: گوشه

 دم! مورد حمایت قرارت میدارم  -

 پقی زدم زیر خنده: 



 

 

224 | P a g e 
 

 چیزی زدی؟  -

 تبسم کمرنگی بر لب کشید: 

چیز که نه، ولی ممکنه کسی رو بزنم اگه بخواد همین  -

 وز کنه. طور کنار گوشم وز 

 سری تکان دادم: 

 ها! هی زبونت دراز شده -

 نگاهش کوتاه بلند شد: 

 چشم امید رو دور دیدم.  -

روی لبم پرید و بالفاصله اشک روی چشمانم پرده لبخند از 

 زد: 

 حالش بده وارتان، خیلی بد!  -

 دوباره سرش گرم کارش شد: 

 دونم. می -

 تر شد: نگاهم رویش دقیق
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 دونی؟ از کجا می -

 نگاهش رنگ مالمت گرفت: 

فکر کردی امید فقط رفیق خودته؟ ما هم غیر مواقعی که  -

هم دوست نیستیم! عصر رفتم  پای تو در میونه کم برای

 کمی سبیل نگهبون رو چرب کردم و دیدمش. 

ی شلوغ و زبان دراز کوچه را ابرویی باال پراندم، این بچه

شد و گاه از در شد شناخت، گاهی از سر سوزن رد مینمی

 دروازه نه! زمزمه کردم: 

 شه؟ نظرت چیه؟ چطور می -

 نگاهش را به سقف داد و فوتی کرد: 

زنه، توجه به حرفهایی که تو زدی و زنه داره می با -

بدترین حالت اینه که قاضی متقاعد بشه که عمدی در کار 

بوده یا تصادف از روی عصبانیت بوده که یکم جریان بغرنج 

شه ولی اگه بشه یه جوری طرف رو راضی کرد تا از این می

شه یه تصادف معمولی و خب این موضوع بگذره می
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حداقل و مشکل همون دیه است و مجازاتی قصاص نداره 

 از این دست. 

دست روی صورتم کشیدم، چشمان داغم دیگر اشکی برای 

ریختن نداشتند، نه تنها از دیروز باریده بودند، عصر هم 

پشت اتاق عمل همراه و هم قدم با یک مادر آرام و قرار 

 نداشتند. آهی کشیدم و گفتم: 

به سالمتی گذشت،  باز خدا رو شکر عمل اون بچه -

 دکترش هم راضی بود. 

وارتان دست به چایی برد و در حال چرخاندنش در دست 

 پرسید: 

 شن؟ کی مرخص می -

 شانه باال دادم: 

دونم، البته خانومه حالش بهتره ولی دکتر گفت تا نمی -

کنن، تازه بعدشم چند دوره بچه رو راه نبرن مرخصش نمی

 خواد. فیزیوتراپی می
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کردم خشک شده ریخت، خواسته باز اشکی که فکر میو نا

 بالفاصله لب وارتان کج شد: 

اَه، چرا همه تون اینقدر اشکتون دم مشکتونه آخه. اینقده  -

 بدم میاد؟ پریسا رو واسه همین اشکش ول کردم. 

 گریه زاری یادم رفت: 

 وارتان یکم حیا کن! -
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ورتی باال کشید و فنجان را با خنده روی سینی چای را ه

 گذاشت و دوباره سراغ کارش رفت: 

گفتم مگه، فقط گفتم ولش کردم حرفای دیگه بابا چی  -

 کردی؟ زدم چیکار میمی

 حرص خوردم: 

 بلند شو برو بیرون.  -

توجه به حرفم موبایلش را برداشت و با گرفتن تماسی بی

 گفت: 

 صدای زنگ میاد؟  مامی گوش کن ببین -

 و شاسی در دستش را فشرد و خودش سریع گفت: 

 آهان خودم شنیدم.  -

کردم و تماس را قطع کرد، هنوز متعجب داشتم نگاهش می

 کند که گفت: ببینم چه می
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کنم همینجا به دیوار، اگه ببین این شاسی را وصل می -

خدای ناکرده هر زمان از شب و روز صدای مشکوکی 

به فرض محال یکی اومد تو خونه کافیه اینو  شنیدی یا

 پرم تو خونه! فشار بدی، من سیم ثانیه از دیوار حیاط می

 همچنان متحیر بودم: 

 گی؟ چی داری می -

 شد: نگاهش از کمتر مواردی بود که جدی می

افته ولی داریم فرض رو یه ببین سلوا اصال این اتفاق نمی -

زد و امید هر روز اینجا سر میکنیم، تقریبا درصد تنظیم می

باالخره یه مرد تو خونه رفت و آمد داشت ولی االن که 

 نیست، خب احتیاط شرط عقله. 

و تا نیشش باز شد فهمیدم جدی حرف زدنش همان دو 

 جمله بود: 

دونی بهت بگم بیا اونور بخواب بهت حس امنیت آخه می -

 بدم که نمیای. 
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 ورتش پاشیدم: فنجان چایم را برداشتم و به ص

 گمشو بیرون... زود!!  -

 با دهن بسته خندید: 

ی منحرف، منظورم این بود که پیش مامی جنبهبی -

نچ... دختر هم دخترای قدیم، چشم و گوششون بخوابی... نچ

بسته بود. حاال نری یهو زرتی عاشق من بشیا، نازی روم 

 تعصب داره. 

 کالفه نگاهش کردم: 

 اهلل؟ شانازی جدیده ان -

 چشم تنگ کرد: 

اسمش نازی نبودا، سانازی مانازی مهنازی، واال این روزا  -

ره، اینقدر دخترا اسماشون ناز و نوز دارن که آدم یادش می

 کنم؟ دونی برا اینکه اسمشون یادم نره چیکار میمی

دانستم متاسف باشم یا بخندم یا فقط نگاهش کردم، نمی

 اد: سرش داد بکشم، خودش ادامه د
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فردای روزی که مخ طرف رو زدم براش یه آویز گردن  -

گم، خرم و بهش میمصنوعی که اسمش رو نوشته شده می

 خوای! اگه این گردنت نباشه یعنی منو نمی

 و نیشش حسابی باز شد: 

اون وقت طرف مجبوره همیشه گردنش نگه داره و من  -

ا تونم اسمش رو از روی اون بخونم و قاطی نکنم بمی

 بقیه... 

 زد زیر خنده: 

وای مورد داشتیم طرف گردنبندش به گردن نبود، من  -

 فکر کردم جدیده رفتم مخش رو بزنم! 

 چپ نگاهش کردم: چپ

 خوای منو حمایت کنی؟ اون وقت توی شارالتان می -

 بلند شد و رویش را تکاند: 

 ی خودت! اولش بقیه جمع و جورا به عهده -
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 هایش گفت: فشو در حال پوشیدن ک

خوای یه آویز هم برا تو بعدشم خیلی هم دلت بخواد! می -

 بخرم؟ 

جلدی خم شدم و اولین کفشی که به دستم رسید، بلند 

کردم. صدای بلند خنده و فرارش در حیاط پیچید ولی دلیل 

شد دلم را خنک نکنم؛ لنگه کفش را سریع پرت کردم نمی

 د و سر حالم آورد. که شکر خدا درست دم در به کمرش خور

*** 
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 #part43 

 

 فصل چهارم:

موبایلش را پایین آورد و ضمن قطع تماس، دستی روی 

های مکرری که از تهران داشت صورتش کشید؛ تماس

کرد. نیم نگاهش سمت رفیقش رفت که روی اش میکالفه

وسن رفت. کمبل لم داده و داشت با کنترل تلویزیون ور می

را برداشت و محکم سمتش پرت کرد و به طرف آشپزخانه 

 راه افتاد:

 چه باورش هم شده مهمونه! -

ی ی غافلگیر کنندهدستی به گردنش کشید که از ضربه

 دریافتی درد گرفته بود:

 هوی چته؟ -
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ی چایساز را زد و نسکافه را از کابینت بیرون توجه دکمهبی

 کشید:

سکافه بریز من برم ببینم این غر نزن بیا دو فنجون ن -

 کاغذا رو کجا گذاشتم.

های دوستش وارد آشپزخانه شد و نگاهش روی اخم

 نشست، با نیمچه نیشخندی گفت:

کنی حیفنا! گم این اخما رو اینجا تلف میجووون، می -

 اش کن برا دختره...ذخیره

برگشت سریع کامران موجب شد به سرعت خود را عقب 

 بکشد:

 زنم!من بخوره جیغ می دستت به -

 ی کوتاهی کرد:همانجا ایستاد و خنده

ای کال گذر زمان روت هیچ اثری نداشته، همون گوساله -

 که بودی.

 به کابینت تکیه داد:
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 آره بابا، اشتباه فکر کردی گاو شدم! -

خندان سری تکان داد و در حال حرکت سمت اتاق بلندتر 

 گفت:

 ای تو رو کم داشت.تهران هر چی هم داشت، لودگی -

 آمد:البته صدای غرغر مهیاد همچنان می

همه رفیق دارن ما هم داریم... نگاها چلوکبابش رو  -

 خورده اون وقت دیس خالیش یاد ما کرده... کامران من...

 که صدایش قطع شد!

کامران ابرویی باال انداخت و کشو را برای پیدا کردن 

ه باید در این خانه جا مدارک زیر و رو کرد، هنوز آنچنان ک

ای دانست. دو خانهنیفتاده بود، تقریبا جای چیزی را نمی

ی دید خانهشدنش هم مزید بر علت بود، فعال صالح نمی

اش در تهران را تحویل دهد. هر چند پدر به جد سازمانی

گفته بود کل مسئولیت و تصمیم با خودت ولی تا کامل قلق 

توانست ماندنش را صد در آمد نمیهمه چیز به دستش نمی
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صد بداند. به خصوص که این بار در تهران چند پیشنهاد 

 وسوسه انگیز داشت که حیفش آمد نه بگوید.

ی کشوی باال را بسته و رفته بود سراغ پایینی که سرو کله

 مهیاد دم در اتاق پیدا شد:

 زنی؟گم داداش تو اخیراً از اینا هم میمی -

قرمز رنگی را دستش دید، نگاه  سرش را بلند کرد و تل

اش کرد و دوباره مشغول گشتن عاقل اندر سفیهی حواله

 شد:

 ای.نسکافه آماده نباشه، سه طالقه -

 مهیاد با نیش بازی وارد اتاق شد:

جوونِ من راز این موفقیتت رو بگو، نرسیده مخ کی رو  -

 زدی؟

 سر باال گرفت و دو لپش را پر از هوا کرد:

ت ناواردی!! عوض چرت گفتن برو سراغ نه که خود -

 کارت!
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 توجه به حرف رفیقش مقابل آینه ایستاد:بی

باشه البد برای من خریدی، بزنم ببینم چه شکلی  -

 شم.می

 تل را از دست مهیاد بیرون کشید و روی میز پرت کرد:

 منحرف... مال کیاناست. -

 لبخندی زد و یک طرفه کنار میز نشست:

 اینجا بود؟ -

 اش کرد:اه چپی حوالهنگ

کل این یه هفته ده روزی که اومدم اینجا بوده، تازه دو  -

سه روز پیش برا خودش سرویس خواب هم سفارش داده!! 

 دیروز عصر پس گردنش رو گرفتم و شوتش کردم بیرون.
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ای که دنبالش بود، نفس راحتی و باالخره با دیدن پوشه

 ید:کش

 دونم و تو!بدو پیدا کردم، نسکافه آماده نباشه من می -

 اخمی روی صورت مهیاد نشست:

دونستم برای اومدن دیشبم خواهرت رو بیرون اگه می -

 اومدم.کنی، اصال نمیمی

 و به سمت دستگاه پخش رفت و فلش را برداشت:

 دارم ببرم، الزم نکرده ببینی.فیلما رو هم برمی -
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اپن پرت کرد و خود به سمت چایساز رفت، از  پوشه را روی

شد. در حال ریختن پودر این جناب که آبی گرم نمی

 نسکافه فوری گفت:

خواستم هیچ ربطی به اومدن تو نداشت، اگه سرخر می -

اش اومدم خونه مجردی! اصال چه معنی داره همهکه نمی

 اینجا باشه؟

 هنوز اخم میان دو ابروی مهیاد پا برجا بود:

 خب برادرشی. -

یکی از فنجانها را کنار دست دوستش گذاشت و در حالی 

 کشید، گفت:داغ آن یکی را سر میکه عجوالنه و داغ

زنه که چرت نگو تو رو خدا مهیاد، اینقدر حرف می -

اش شرکت و اینور اونورم. گیرم، بعدشم من همهسرسام می

دیر وقت  دو روز پیش رفته بودم جلفا به پاساژه سر بزنم،

بود حال برگشتن نداشتم هر چی هم به این خل و چل 

زنگ زدم که بچه من نمیام بلند شو برو خونه، تماسم رو 
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جواب نداد که نداد. دیگه با اون خستگی و حال داغون 

مجبور شدم برگردم، اومدم دیدم سر و مر گنده نشسته جلو 

 گم چرا تماسام رو جواب ندادی، برگشتهتی وی، بهش می

گفتی برو خونه داشتم میشناسمت، برمیگه من که میمی

 من نمیام!!

ی لب مهیاد نشست، یعنی این همه شباهت لبخندی گوشه

 غیر ممکن بود:

 دونم.به کی رفته من نمی -

 فنجان را روی کابینت رها کرد و با برداشتن پوشه گفت:

هیچی دیگه نزدم لهش کنم باید خدا رو شکر کنه، االنم  -

 و دیر شد.بد

درست برعکس تصورش کارش چندین برابر شده بود، در 

گنجید تا این حد مسئولیتش زیاد شود، تصورش باورش نمی

اش از مدیریت این بود که مثل سابق طرح و نقشه و برنامه

کند و خب نهایت نهایتش یکی دو طرح را پیاده می
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کند ولی این حجم کار آن های دیگر را تایید میمهندس

م در شرایطی که عیوضی را هم که تقریبا معاون شرکت ه

 بود محدود کرده برایش غیر قابل تصور بود.

تمام زمان حضورش در شرکت به رتق و فتق امور 

گذشت، از وام یکی و مرخصی آن یکی و پذیرش می

ها واقعا فرصت مشتری و تحویل و چک کردن روزانه پروژه

رکز الزم سر طراحی برای اینکه خودش با طیب خاطر و تم

 داد.اش را انجام دهد، نمینشسته و کار مورد عالقه

 کرد، گفت:در حالی که ماشین را با عجله متوقف می

مهیاد ببین این هفته رو هر روز بیاها، فکر کنم تا خود  -

 شب کار داشته باشم.

 مهیاد سری تکان داد:

 شم.کنی شرمنده مینه بابا اینقدر خواهش می -

 ل پیاده شدن ریز خندید:در حا
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شکنی هان کارت چیه؟ الکی نشستی تو دکونت تخمه می -

 دیگه! بیا یکم به درد بخور.

های رفیقش عادت داشت، پیاده شد. این چند روز به متلک

هفت هشت ساعتی برای کمک به کامران به شرکت 

کرد و حساب جیره مواجب کار نمیآمد، هر چند بیمی

داشتند ولی در واقع بخاطر دوستی  ساعتی برای پرداخت

آمد؛ نیازی به چندر غازی که قرار به پرداخت بود، می

نداشت ولی در دوری کامران اینقدر خماری کشیده بود که 

 بخواهد مدت بیشتری همراهش باشد:

 راستی کامران کار تهرانو تحویل ندادی؟ -

 سری باال داد و خندان وارد آسانسور شد:

 ارداد جدید هم بستم.تازه دو تا قر -
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مهیاد دو لپش را پر از هوا کرد و در حال فوت نفسش 

 کالفه گفت:

 تو اصال حالیت هست یه نفری؟ -

 اش را به او دوخت:نگاه پر حرف و پر انرژی

 شیم.دو نفرم می -

 ابروی مهیاد باال پرید:

 لعنت بر بخیلش! -

 ادامه داد: و همراه با نفسی
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گفت سلوا رو تبعیدش کردی راستی مهسا شاکی بود می -

 خارج شرکت.

 تر شد:لبخندش را جمع کرد و کمی جدی

کارا مواجهه مستقیم با طرح و مشکالتش برای تازه -

بهترین راه آموزشه، طرحاش خشکن ولی قابلیت بهتر شدن 

رو دارن، باید موانعش رو لمس کنه. قدیما که آموزش و 

انشگاه و اینا نبود ساختمون سازا همین طور عملی همه د

 گرفتن.چی رو یاد می

 منظوردار گفت:

 شه؟این تزت فقط برا سلواست یا مهسا رو هم شامل می -

با باز شدن درب آسانسور بیرون رفت و کمی صدایش را 

 تر کرد، دم شرکت بودند:آهسته

نداره، با  کار بیرون از شرکت جسارتی الزم داره که مهسا -

کنی به امتحان شناسیش اگه فکر میاین حال تو بیشتر می

 ارزه، امتحان کنم.کردنش می
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 دانست:گاردش را شکست، خودش بهتر می

 نه بابا همون داخل شرکت براش بهتره. -

 قبل از اینکه دست روی زنگ در بگذارد، آرام گفت:

 برینش پیش خودتون؟چرا نمی -

 مهیاد دهنی کج کرد:

 با مدرک معماری بیاد ماشین بفروشه؟ -

در تهران کارمند زن هم دیده بود و خیلی عجیب به نظر 

ی خودش را غالب کند، به طعنه رسید، نخواست ایدهنمی

 گفت:

نه تو با مدرک الکترونیک برو آپشنای پراید رو توضیح  -

 بده.

آمد مهیاد را بکشد به شرکت، به در واقع اصال بدش نمی

 یروی قابل اعتماد نیاز داشت.شدت به ن

 مهیاد با کمی تعجب پرسید:
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 زنی؟ببینم مگه کلید نداری؟ چرا زنگ می -

 نیشخندی زد:

واال عصرا دو دختر تنها تو شرکت خطریه! یه بار درو  -

 دادن...خودم باز کردم رفتم تو، داشتن دو تایی کنسرت می

و با شنیدن صدای چلیک در حرفش را قطع کرد. صدای 

ی مهیاد را در این موقعیت خیلی دوست نداشت که خنده

 چسبید به این حرف:

 اون وقت تو چیکار کردی؟ -

اش را جمع کند و نگاه چپی به او کرد مبنی بر اینکه خنده

اش سنگین و جدی شد، ابلهانه بود تصور اینکه کسی چهره

که در را باز کرده خانم صبوری باشد. سالم آرام و متین 

او خیلی متفاوت از لحنش نسبت به پشت  مهسا به

 اش بود:سری
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ئه سالم مهیاد جان! صبح تا شب بس نبود االن دیگه  -

کنی؟ برای دیدنت باید نوبت شبا هم خونه رو دو دره می

 بگیریم؟

خیلی فرصت ایستادن و گوش دادن به یکی بدوی برادر و 

ه اش در تهران نیاز بخواهر را نداشت، طرح یکی دو پروژه

کرد به آنها برسد. تغییر اساسی داشت؛ البته اگر فرصت می

 در حال رفتن سمت اتاق مدیریت گفت:

 مهسا به مهندس صبوری بگو بیاد اتاقم. -

 گفت:و در مقابل حرف مهیاد که می

 شینم پای فایل مالی...منم می -

 فقط دستی باال برد که یعنی باشه.

*** 
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به یک تریلی وسایلی که مهسا برای عصرهایمان از خانه 

آورد نیم نگاهی کردم و نتوانستم حسم را به این دوست می

ی شد همهها میام پنهان کنم، مدتخوب و با حوصله

های دادیم، از دبیرستان و معلمکارهایمان را با هم انجام می

ا اش گرفته که همیشه من هم همراهش بودم تخصوصی

 کنکور و دانشگاه و االن کار. 

دانستم همچنان امید با وجود شرایط نامناسبی که خوب می

درگیر آن است، باز حالم بهتر بود؛ یعنی گذر زمان آن 
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کردم. زن و تر فکر میتالطم اولیه را خوابانده و منطقی

های مردی که در تصادف جانش را از دست داده بود به بچه

ای که االن خوب دند، زن و بچهخانه منتقل شده بو

هایشان را بلد بودم. الهام کوچولوی دو ساله که حالش اسم

خوب بود و حسام هشت ساله با وجود عمل موفق پایش 

گرفت و رعنا، توانست راه برود و کمتر آرام میهمچنان نمی

مادری که با یک دست عمل شده و غم و شرایط جدید 

ود اینکه مثل روزهای اول اش سردرگم بود و با وجزندگی

نسبت به من حالت تهاجمی نداشت ولی زیاد هم روی 

 داد. خوش نشان نمی

اش را پیاده ای که داشتم برنامهدست از ور رفتن با نقشه

کردم، کشیدم و کیسه دمنوشی را که حتی اسمش را بلد می

دانستم برای چه خوب است را از فنجان بیرون نبودم و نمی

 ی مهسا را یک نفس سر کشیدم. ویز بدمزهآوردم و تج

با وجود اینکه خوشم نیامد ولی خب درمانی به گلوی 

دردناکم بود، در این هوای سرد زمستان من یا سر ساختمان 
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بودم یا در مسیر دادسرا و زندان و بیمارستان و منزل رعنا! 

برای بار چندم تقویم روی میزم را نگاه کردم، سه روزی به 

م مانده بود، اینقدر هم ساعات اداری کار داشتم و دادن وام

ام پیش این مدیر عامل جدید سیاه بود که گرفتن پرونده

دادم، برای ترخیص رعنا و مرخصی را به ذهنم راه هم نمی

حسام هم مجبور شده بودم قرض بگیرم، یک مقداری از 

 مهسا و دوباره مقداری از وارتان! 

وام داده بودم هر چند خوب خدا را شکر که قبال تقاضای 

شود ولی باز هایم میدانستم نیمی از آن وام صرف بدهیمی

هزار بار شکر. دکتر برای حسام بیست جلسه فیزیوتراپی 

نوشته بود که مجبور شدم به مادرش بگویم دو سه روز صبر 

 کند تا پولم به دستم برسد. 

به محض گذاشتن فنجان روی میز رفتم سراغ طرح نیمه 

 گذرد. ام، خیلی برایم مهم نبود که آن بیرون چه میارهک

ی روبرویم تمرکز هنوز نتوانسته بودم دوباره روی برنامه

 هوا و سریع گفت: کنم که مهسا کامل وارد اتاق نشده بی
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 بلند شو احضار شدی.  -

دانستم رئیس جوانمان در اوف غلیظی کشیدم، خوب می

ی یزی در حد و اندازهجایش ابقا شده و این یعنی یک چ

آش کشک خاله و باید تحملش کرد، در همین مدت چند 

روز هم به قدری شرکت و شرایطش دچار تحول و تغییر 

خواست به آن روزی که در شده بود که خیلی دلم می

خواهی بمانم یا بروم، برگردد و بگویم، ماشین سوال کرد می

 چند بدهم بروی؟ 

ام را به ی ناراضیشتم و قیافهجفت دستانم را روی میز گذا

 نمایش گذاشتم: 

 نفهمیدی چیکار داشت؟  -

 ای باال انداخت: شانه

دونم، از اون روزی که کم مونده بود برای آواز نمی -

خوندن کتکم بزنه تا حاال همچین درست و حسابی به 

 صورتش نگاه هم نکردم. 
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ام نشست و بدون فوت وقت ی برنامهدستم روی ذخیره

برخاستم، این روزها با سماجت تمام خواسته بودم به مدیر 

عامل بفهمانم، روزهای اول حضورش در شرکت قابل تکرار 

نیست و لزومی ندارد روزهای جمعه شرکت را برای من باز 

 کند!! 

ی گیرایش در حرصی ابرویی باال پراندم، همچنان طعنه

ن گوشم بود و هر چه بیشتر آن را در ذهنم باال پایی

گرفتم که توبیخ بدون داد و کردم بیشتر نتیجه میمی

 بیدادش عمیق بوده است. 

آن اضطراب اولیه را در برخورد با او نداشتم، تعدد مالقات و 

کارها موجب شده بود برخوردهای زیادی با هم داشته 

کردم وقت را تلف نکنم، هر باشیم. با وجود اینکه تالش می

مورد سوالش باشد در دستم رسید چیزی که به نظرم می

های ها گرفته تا نقشهجمع کردم؛ از اتودها و اسکیس

 عالمت خورده توسط عطایی همه را در دست گرفتم. 
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مانتویم را روی تنم مرتب کردم و کمی شالم را جلو 

 کشیدم، در حال عبور از مقابل مهسا آهسته پرسیدم: 

 خوبم؟  -

 چشمکی زد و لب زد: 

 همیشه!  -

هش را که تا بیرون رفتن کامل اتاق روی تنم سر و نگا

خورد احساس کردم، عصرها از منشی و خدم و حشم می

رغم باز بودن الی خبری نبود، پشت در اتاق ایستادم و علی

در، باز در زدم؛ بعد از آن سوتی روز اولم در اتاق، طاق باز 

 زدم.هم بود باز در می
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هر چند این روزها تکراری بود « بیا تو!»ی ی سادهجمله

ولی به جای حس صمیمیت، برایم بیشتر نماد رئیس و 

ای با همه راحت بود ولی مرئوسی داشت، هر چند تا اندازه

شد و راحت بودنش با مهسا زیبا همچنان جمع بسته می

عوامل زیادی داشت با این حال در جایی نبودم که به این 

 ط اعتراض کنم. شرای

نفس پری کشیدم و سرم را مغرورانه باال گرفتم و بلند و 

 محکم گفتم: 

 سالم عصرتون بخیر، فرمودین خدمت برسم!  -
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سرپا بود و داشت از کمد کناری اتاقش چیزهایی 

داشت، بدون چرخیدن، صورتش کمی به سمتم برمی

 برگشت و نگاهی از روی شانه سمتم انداخت: 

 فت کارتون با مجتمع تجاری تموم شده... گعطایی می -

 منتظر تمام شدن حرفش نشدم: 

 ها دست منه، بدم خدمتتون؟ بله طرح -

 یکی دو پوشه را برداشت و سر میزش برگشت: 

 توضیحات کاملش رو نوشتی؟  -

 با وجود تکان دادن مختصر سرم جواب هم دادم:  

 بله.  -

گاهش بدون اینکه ای گفت و نشست، این بار نزیر لب خوبه

بخواهد پنهانش کند، به سرتاپایم کشیده شد و ابروی چپش 

 باال پرید: 

 به امید خدا روزهای خاکستری تموم شدن آره؟  -
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هایش را متلک دانستم باید حرفسرم را باال گرفتم، نمی

شد روی اینگونه تلقی کنم یا دوستی یا... کال چه اسمی می

روشن رنگی را انتخاب  هایش گذاشت؟ صبح مانتویحرف

کرده بودم؛ هیچ وقت منتظر نبودم یکی بیاید حالم را خوب 

کند همیشه خودم برای بهتر شدن روحیه خودم اقدام 

کردم و حال این مانتوی مرجانی رنگم با نیم تنه سبز می

یشمی رویش هر چند به آن روشنی که جناب رئیس به آن 

 تر از سیاه بود. اشاره داشت نبود ولی خب بدون شک روشن

من هم درست همان اندازه بدون رعایت چشم به بافتش 

دوختم که رنگی ترکیبی از سفید و خاکستری داشت و از 

ذهنم گذشت اگر قرار بود رفتار و اخالق با لباس ست شود 

پوشید و نگذاشتم اثر این مرد همیشه باید سیاه پرکالغی می

به صورتش که هر این فکر روی صورتم سایه بزند، زل زدم 

زد بازیگوشی خاصی در آن ها میوقت از این دست حرف

 زد: موجب می

 قضاوت از روی ظاهر عادت عمومه...  -
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دار قطع کردم و با مکثی که میان حرفم و حرفم را کش

هایی که با داده بودم کمی به میزش نزدیکش شدم و طرح

 عطایی تکمیل کرده بودیم روی میز گذاشتم: 

 هایی که خواستین. طرح اینم -

نگاهش حتی کوتاه سمت میز نرفت، همچنان روی صورتم 

 زوم کرده بود: 

 کنن؟ خواص چطور قضاوت می -

 لبم را تر کردم، نگاه ممتدم به صورتش بود: 

 کنن. خواص قضاوت نمی -

 ی لبش به تمسخر کج شد: خیلی واضح گوشه

 گن؟ دونی چی میبه زنبور بدون عسل می -

آمد قضاوتش کرده باشم. اصال دار شد، یادم نمیللم معنیتع

 شناختمش! نگاهم کاونده سمتش بود: مگر چند روز بود می

 من حرف یا رفتاری باهاتون داشتم که درست نبوده؟  -
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ی میز گرفت و خود را کمی عقب کشید، دست به کناره

هایی که روی میز نگاهش به روی میز نشست و طرح

م کمی جلوتر کشید و توجهش معطوف آنها شد. گذاشته بود

من همچنان خیره در رفتارش و جوابی که انگار قصد 

نداشت بدهد، کمی بیشتر خود را سمت میز کشیدم و دستم 

 را روی میز گذاشتم و کمی خم شدم: 

 جوابش برام مهمه. -

عینکش را کمی بیشتر به سمت چشمانش هل داد و 

 : ها نگرفتمصرانه چشم از طرح

تو اولین فرصت ترتیب یه جلسه با مهندسین پروژه رو  -

 ی تغییرات طرح صحبت کنیم.دم که دربارهمی
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پیامش به قدری واضح بود که نیاز به مترجم نداشته باشد، 

های عجیب و غریبی که گاه دریافت متعجب از کنایه

ت، در اقدامی ناگهانی دانستم علتش چیسکردم و نمیمی

هایی گذاشتم که نگاهشان دست پیش بردم و روی طرح

 کرد و دوباره تاکید کردم: می

پذیرم اگه خطایی داشته باشم توبیخ رو با جون و دل می -

 شنوم برام آزاردهنده است. ولی اینکه ندونم چرا طعنه می

ها پس کشید ولی سرش را باال نیاورد و دستش را از طرح

اه من روی خط عمیق و جانداری بود که میان دو نگ
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ابرویش جا خوش کرده بود، سکوتش برایم اصال جالب 

 نبود، دوباره تاکید کردم: 

من کاری کردم که یادم نمیاد و یا شاید غیرعمدی بوده و  -

 متوجه نبودم؟ 

صورتش آرام و با طمانینه باال آمد و درست با همان ضرب 

ده شد، کل جوابم در یک کلمه آهنگ نفسش هم بیرون دا

 خالصه شد: 

 نه!  -

و دوباره صورتش از آن گنگی به جدیت و ابهت یک رئیس 

 برگشت: 

 کارمون زیاده... بشین.  -

دستور کوتاه و تذکرش موجب شد نفس عمیقی بکشم و 

تر برای دریافت نکردن هنوز گیج از چرایی حرفش و گیج

مدت نه تنها من جوابِ درست، بنشینم. در همین کوتاه 

بلکه همه متوجه شده بودند که در مواقع جدی بودن چقدر 



 

 

261 | P a g e 
 

باید جانب احتیاط را نگه دارند. قبل از اینکه بتوانم از افکارم 

 ای بگیرم گفت: نتیجه

 طرح هتلی که گفته بودم آماده است؟  -

 از کنکاش دست برداشتم و جواب دادم: 

 بله تا حدی.  -

تر شده بود از حوصلهه اتاق بیاینکه نسبت به ورودم ب

 لحنش مشهود بود: 

 یعنی چی تا حدی؟  -

دوباره روی آن عینک لعنتی مکث کردم، البته حاال خیلی 

دانستم چقدر این روزها روزهای پر کار و خسته خوب می

 ای دارد، آهسته گفتم: کننده

اتودش رو زدم و کروکیش هم کامله ولی هنوز روی مدل  -

ردم، چند روز فرصت بدین روی مدل هم پیاده اش نکپیاده

 دم خدمتتون. کنم و میمی

 او هم انگار به تقلید از من صدایش پایین رفت: 
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خواد اول بده همین جوری آهان، فعال مدلسازی نمی -

اش افزار هم پیادهگم رو نرمبررسیش کنم، الزم باشه می

کنی کنی. در ضمن اون کلینیک رو هم داده بودم اصالح 

 چی شد؟ 

 مودبانه جواب دادم: 

یکم از اصالحات رو وارد مدل کردم ولی یکی دو مورد به  -

 نظرم رسید که... 

هایش را گرفتند عین آتشفشانی که به زور جلوی گدازه

 دوباره فوران کرد: 

 مگه من خواستم اعمال نظر کنید؟  -

شد! نچی از میان دلم گذشت، این مرد امروز چیزیش می

 هانم را قورت دادم و ضمن بلند شدن گفتم: آب د

 کنم. تا آخر وقت امروز فایلش رو براتون ارسال می -

 و حرکتی مبنی بر رفتن به خود دادم: 

 اگه فرمایشی ندارین...  -
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 که صدای موبایلش بلند شد! 

دستش مبنی بر اینکه وایستا حرکت کرد و با نگاه به شماره 

د و بعد در حالی که بر اول جفت ابرویش تکانی خوردن

 خاست، گفت: می

 سالم پوراندخت بانو! خوب هستین؟  -

خواست امروز کارم را کمی پا به پا شدم، خیلی دلم می

خواستم اگر شد امین را مقداری زودتر تمام کنم و بروم، می

شام دعوت کنم و کمی صحبت کنم، حال پریشان این 

نکه بخواهم گوشم روزهایش برایم قابل درک بود. بدون ای

 های مرد در حال قدم زدن بود: مشغول شنیدن حرف

 ممنون منم بد نیستم... نگران شرکت هستین یا من؟ -

 و پوزخندی را در صدایش تشخیص دادم: 

 بدبین نیستم، واقع بینم... راستش خیلی سرم شلوغه...  -

 ایستاد و متعجب و نگران گفت: 

 یشب خونه نبود؟کیانا؟ نه خبر ندارم... مگه د -
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 توجهم جلب نگرانی صدایش شد: 

نه پیش من نبود، دیروز کمی جر و بحث داشتیم بعد هم  -

بهش گفتم که برگرده خونه... چرا؟... چرا داره؟... نیومدم که 

ی نگهبون دختر شما باشم؟ من خودم زندگی دارم، فرشته

  دیشبم مهمون داشتم...
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صدای زن پشت خطی یک مرتبه اینقدر بلند شد که به 

 گوش من هم رسید: 

باز شروع کردی کارات رو؟ دستت درد نکنه! مهمون  -

داشتم یعنی چی؟ خدای من! کامران باز داری چیکار 

 کنی؟ مهمونت کی بود؟ می

نیم نگاه سعادت سمت من رفت و در لحنش غیظ و 

 عصبانیت با هم جوالن داد: 

بینم... حاال ی هم بود، لزومی به توضیح دادن نمیهر ک -

 هم خدا... 

 که دوباره صدای زن تا گوش من رسید: 

کامران قطع نکن! کیانا دیشب خونه نیومده از صبح هم  -

 داره. زنم برنمیهر چی زنگ می

و من همانطور سرپا مردد بین رفتن و ماندن نگاهم را به 

ید بمانم یا بروم که محکم کامران خان دوخته بودم ببینم با

 چنگ زد به موهایش و گفت: 
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 به ماه منیر هم زنگ زدین؟  -

 و نچی زد: 

دوستاش چی؟... خیلی خب به اونایی که زنگ نزدین  -

 زنگ بزنین... 

 و کمی مکث کرد و این بار نارضایتی میان کالمش نشست: 

آخه چه ربطی به آراز داره؟... خیلی خب... باشه... زنگ  -

 زنم، شما هم اگه خبری ازش داشتین بهم بگین. یم

تماس را بدون خداحافظی قطع کرد و موبایل را از کنار 

گوشش کشید. چند ثانیه به فضای خالی خیره شد و در 

کوفت سمت در اش را به میز میحالی که مشت گره کرده

 رفت و به محض باز کردن صدایش بلند شد: 

 از آراز داری؟  مهیاد تو شماره تلفنی چیزی -

مهیاد از اتاقی سرک کشید، بدون اینکه از ماجرا خبر داشته 

 باشد باز در لحنش نگرانی نشست: 

 چیزی شده؟  -
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 با عصبانیت غرید: 

ی دیشب کیانا خونه نرفته و فعلنم پیداش نیست... شماره -

 این یارو رو داری یا نه؟ 

 مهیاد با نگرانی نزدیکش شد: 

های فامیلی تولد با اون بود برای نگیآره دارم، هماه -

 اش رو بهم داد. همین کیانا شماره

ی رئیس رفت که تا نوک نگاهم تا مشت گره کرده

 انگشتانش سفید شده بود: 

 اش رو بده ببینم... شماره -

 و چقدر در صدایش خشم و کالفگی داشت: 

 حاال باید سراغ خواهرم رو از اون بگیرم!  -

دش رفته بود، مهسا با شنیدن صداهای کال وجود من یا

 سالن به سمت من آمد: 

 چی شده؟  -
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 شانه باال انداختم: 

دونم چی انگار خواهرش دیشب خونه نرفته، دقیق نمی -

 شده! 

 چشمان متعجبش گرد شد: 

 کیانا؟ برای چی؟  -

ی ما دستی در هوا تکان دادم به معنی خبر ندارم، نگاه همه

ای را که مهیاد دیکته بی شمارهبه کامران بود که عص

کرد گرفت و کالفه تا برقراری تماس، شروع به قدم می

 زدن کرد. 

خواست برگردم سر کارم و از طرفی از یک طرف دلم می

کردم خیلی درست دیگر با شرایط پیش آمده حس می

شناختم و نبود یک نباشد، من که زیاد این کیانا خانم را نمی

 وال بود، آهسته به مهسا گفتم: اش برایم جای سشبه

 چند سالشه؟  -

 مهسا هم همانقدر آرام جواب داد: 
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 نوزده سالشه، سال اول پزشکیه.  -

*** 
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دستی به گردنش کشید، حالش افتضاح بود؛ نهایت تالشش 

را کرد آرام حرف بزند ولی اساس این تماس بدجوری روی 

 ای گفت: با لحن پر خش و کالفه اعصابش بود،
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 سالم خوبی؟  -

 شد تعجب را در صدای پشت خطی حس کرد: ندیده هم می

 سالم... کامران؟  -

و کمی چشم روی هم گذاشت و در جواب آراز سریع و 

 بدون فوت وقت گفت: 

آره، غرض از مزاحمت، خواستم ببینم این یکی دو روزه  -

 کیانا رو ندیدی؟ 

 ی در جواب دادن به وجود آمد: دارمکث معنی

 چطور؟  -

ی میز را گرفت و کل حرصش را با فشار به آن خالی کناره

 کرد: 

 شه عوض سوال کردن جوابم رو بدی؟ می -

 دار بود: های معنیهای آراز پر از توقفهنوز جواب

 شه ندیدمش. من سه روز می -
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 عصبی و تند گفت: 

 مگه تو یه دانشکده نیستین؟  -

 شمان متعجب آراز ریز شد: چ

شه دقیقا بگی چی شده؟ من سه روزه تبریز نبودم، می -

 االن تو مسیر برگشتم! 

چشم روی هم گذاشت، نه حال توضیح دادن داشت و نه 

 خواست: دلش توضیح دادن می

 آهان... پس هیچی.  -

و بدون خداحافظی تماس را قطع کرد و گوشی را از 

دانست گیری از کیانا نمیندانگوشش پایین آورد، چیز د

اش از شهر و خانواده کل اطالعات و دوری چند ساله

اش را از بین برده بود. چشم در چشم های ارتباطیپل

 رفیقش شد: 

 گه کال سه روزه تبریز نبوده... می -

 گفت: مهیاد داشت می
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 دیروز چیزی نگفت که...  -

ان زنگ خورد، ی دوم نرسیده موبایل کامرو حرفش به جمله

 نگاهی به شماره انداخت و همراه با اخمی جواب داد: 

 چیه؟  -

 اش را روی پدال گاز خالی کرد: آراز نگرانی

 چی شده؟  -

 خواست: دلش جواب دادن نمی

 هیچی...  -

 آراز سریع حرفش را قطع کرد: 

زدی؟ اتفاقی برای کیانا شد تو به من زنگ میچیزی نمی -

 افتاده؟ 

 میلی گفت: بش را جوید و با بیگوشه ل

اممم... راستش دیشب خونه نبوده خواستم ببینم تو ازش  -

 خبر نداری. 



 

 

273 | P a g e 
 

 صدای آراز باال رفت: 

دونید دیشب کیانا کجا بوده؟ اون وقت تا یعنی چی... نمی -

 شه دست رو دست گذاشتین؟ االن که داره شب می

 تر از او هم بود: صدای کامران عصبانی

کردم دونستیم من فکر میچی نداره، از صبح نمی یعنی -

کردن پیش من ی مامان اینا بوده اونا هم فکر میخونه

 بوده! 

 لحن آراز ترکیبی از تمسخر و ناراحتی و پوزخند با هم بود: 

واقعا که! تعریف کن ببینم چی شده بوده؟ با مامانتون  -

 دعواش شده بود؟ 

د هفت پشت غریبه همین یکی را کم داشت که این مر

بخواهد در مورد خواهر خودش بازخواستش کند و بدتر 

 اینکه جوابی هم برایش نداشته باشد. با اخم و سرد گفت: 

 رسه من برم کار دارم!اگه جایی به نظرت نمی -
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آراز لبی زیر دندان برد، غرور این خانواده را متاسفانه بهتر از 

 تر گفت: شناخت. کمی منطقیر کسی میه

شناسمش، تو بگو قبلش اتفاقی ببین من کمابیش می -

 افتاده یا نه شاید من سرنخی به نظرم برسه، دعوا کرده؟

دست کامران میان موهایش رفت و بفهمی نفهمی کمی 

 کشید: 
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دیروز یه کوچولو جر و بحث داشتیم ولی در حد قهر و  -

 دعوا نبود. 

 تر پس داده شد: ورش نفس آراز کمی راحتبرعکس تص

خیلی خب، اگه بدون هیچ اتفاقی دیشب پیداش نبود  -

 شدیم احتماال جایی رفته! بیشتر باید نگرانش می

 متفکر سوال کرد: 

 رسه؟ تو جایی به نظرت می -

 نگاهش به فضای نیمه تاریک بیرون بود: 

اس یکم بهم مهلت بده با یکی دو تا از دوستاش تم -

 بگیرم، شاید رفته بوده خوابگاه پیششون. 

امیدوار شده اکی داد و تماس را قطع کرد. مهیاد روبرویش 

 ایستاد: 

 چه خبر؟  -

 نگاه مستاصلش را به او دوخت: 
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گه شاید گفت یکم صبر کنم با دوستاش تماس بگیره می -

 خوابگاه رفته. 

 و روی نگاهش سمت مهسا رفت: 

 ای با هم دارین؟ ی دوستانهشما و کیانا رابطه -

 مهسا با اطمینان سری تکان داد: 

نه راستش، خیلی گذرا و کم اونم به عنوان خواهر شما  -

 دیدمش و باهاش حرف زدم. 

 مهیاد دخالت کرد: 

 تونه رفته باشه؟ یعنی کجا می -

 نیشخندی زد: 

 من قد ارزن هم از جاهایی که ممکنه بره خبر ندارم.  -

 حنش سست شد: و آشکارا ل

 دونم. اش نمیعمال هیچی درباره -

 های مهیاد هم بد درهم بود: اخم
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 حاال حس و حالت خوبه؟  -

 مشت کم جان کامران به بازوی او خورد: 

 االن وقتش نیست مهیاد!  -

 و با شنیدن صدای موبایل این بار سریع جوابش داد: 

 چی شد آراز چیزی فهمیدی؟  -

 جاده پوفی کشید:  خسته از رانندگی در

نه! غیر اینکه امروز دانشگاه هم نرفته، دیشب خوابگاه  -

 جواب موندن. هم نبوده و تماس دوستاش هم بی

 لبش زیر دندان رفت: 

 رسه؟ تو جایی به نظرت می -

بدون اینکه چشم از جاده بردارد، کمی چشم تنگ کرد و 

مانینه جاهایی که ممکن بود در ذهنش باال پایین کرد، با ط

 و پر شک گفت: 
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ببین من یه چند تا پاتوقشون رو بلدم ولی اینکه شب  -

 بمونه... 

 لبی گزید و با تعلل گفت: 

 باغتون نرفته باشه؟  -

نیم نگاهش سمت مهیادی رفت که گوشش را به موبایل او 

 چسبانده بود و متعجب جواب داد: 

 این وقت سال؟ مثال اونجا بره چیکار؟  -

 را بین دستانش فشرد: کمی فرمان 

آره اتفاقا گاهی که مثل همین یکی دو روز هوا برفی  -

باشه با دوستاش میره یام برای اسکی، چون باغ شما هم 

 سر مسیره، شب رو پیش اومده برن اونجا!
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اطالعات این پسر در مورد خواهرش کامل و جامع بود اما 

 گرفت: خودش... نفسی 

افتم سمت صوفیان، هر خیلی خب، همین االن راه می -

چند چون دیروز ساعت چهار پیش من بود یکم بعید به نظر 

رسه بخواد بعدش برا اسکی هماهنگ شه و بره، جای می

 رسه؟ دیگه به نظرت نمی

 صدای نفس بلند آراز پشت گوشی پیچید: 

فعال  شون عجبشیره کهیه دوست صمیمی داره که خونه -

اونم جواب تلفنم رو نداد، یکی هم هست که یه ویال دارن 
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شن. من مورد تو هروی که گاهی اونجا هم جمع می

گم به پلیس خبر رسه، فقط اممم... میای به نظرم نمیدیگه

 ندادین؟ 

 کمی عصبی شد: 

 پلیس برای چی؟  -

 تر بود: آراز لحنش مالیم

فتم سری بزنیم، منم خیلی خب، فعال بهتره اینجاها که گ -

 امیدوارم نیاز به پلیس نباشه. 

 کالفه پوزخندی زد: 

زنی؟ صوفیان، داری از سه تا مسیر متفاوت حرف می -

 عجبشیر و هروی... 

 آراز بین حرفش گفت: 

 گردم، عجبشیر سر راهمه. ببین من دارم از مهاباد برمی -

 مهیاد سریع گفت: 
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 رسش رو بفرسته. رم هروی بگو آدکامران منم می -

 نگاهش به او رنگ تشکر گرفت: 

آراز آدرس ویالی هروی رو بفرست، اونجا هم مهیاد  -

 میره. 

 جواب آراز با کمی تعلل رسید: 

شه. من خیلی خب، شما راه بیفتین هوا داره تاریک می -

 زنم. آدرس رو برا مهیاد پیامک می

 اکی داد و خداحافظی کرد. 

ی کامران نشان از حال نه تههای روی هم گذاشچشم

چندان خوبش داشت، مهیاد سری به تاسف تکان داد و در 

 حال برداشتن کاپشنش گفت: 

رم، تو هم با خانم صبوری برو، کامران من با مهسا می -

دیشب تا دم دمای صبح بیدار بودیم، صالح نیست تنهایی 

 پشت رل باشیم. 
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از روی  چشمان کامران ضربتی باز شد و نگاهش گذرا

سلوایی که انگار او هم غافلگیر شده بود ولی قصد نداشت 

 حرفی بزند عبور کرد و سمت مهیاد رفت: 

 من به شب بیداری عادت دارم.  -

 توجه به حرف شنیده شده، رو به دخترها کرد: مهیاد بی

خواید آماده شین؟ عجله کنین تا بریم شما دو تا نمی -

 شه. برگردیم دیر می

ی متفکر سلوا مران تا ورود آنها به اتاق و چهرهنگاه کا

 همراهیشان کرد و بعد آرام گفت: 

 مهیاد...  -

 مهیاد سریع گفت: 

 چیه؟ همین حاالش به زور قهوه سرپایی!  -

سری به تاسف تکان داد، به احتمال قوی خواهر گرانقدرش 

خواسته بود به او درس عبرتی بدهد! فقط اگر دستش به او 

دانست چه کند. اینقدر کار داشت که اگر کل می رسید،می
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آورد با این کرد باز کم میشب را هم یک ضرب کار می

وضع و شرایط هم که عمال غیرممکن بود. بحث بیشتر 

نکرد ساعت هفت عصر بهمن ماه عین نیمه شب تیرماه 

 بود. 

*** 
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یشه از سفر زمینی خوشم سکوت جاده را دوست داشتم، هم

آمد هر چند خیلی کم فرصتش را داشتم. سعیم رانندگی می

یکنواخت بود و کمی محتاطانه، قبال چند باری پشت رل 

ها کجا و ماشین امید و وارتان نشسته بودم ولی آن ماشین

 ماشین مدل باال و خوش دست جناب رئیس کجا!

صندلی  نگاهم را کوتاه به سمت راست دادم و به پشتی

اش لبخندی خوابیده و چشمان بسته و تیپ دست به سینه

گفت شب را بیدار زدم، انگار حرف مهیاد درست بود که می

 بودند؛ خیلی زود خوابش برده بود.

صدایی کشیدم، حال و احوال جناب، نیمه ابری تا نفس بی

تمام ابری همراه با رعدهای پراکنده بود. از تصور فکری که 

ی لبم نشست. واقعا اعصابش از ای گوشهم خندهاز او داشت

جریان پیش آمده برای خواهرش به هم ریخته بود و بد و 

اش هر بار که با آن مردی که اسمش آراز بود بیراه زیر لبی

زد، کامال مشهود بود! با نمک داشت حرص حرف می

 خورد.می
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با وجود انبوه کاری که تا شب برای خودم تعریف کرده بودم 

نشد هیچ کدام را انجام دهم باز از این همراهی احساس  و

ها به هم نیاز دارند و باید در بدی نداشتم، معتقدم انسان

های پیش آمده دست هم را بگیرند حتی اگر آن موقعیت

 فرد مرد عجیب و دم دمی مزاج کنار دستم باشد.

خواستم این ده روز را در یک جمله خالصه کنم باید اگر می

تم، شرکت از ننوی آرام به یک رنجر پر هیجان تغییر گفمی

آمد سالم ماهیت داده بود. اگر قبل از این هر کسی آرام می

رفت در اتاقش و در پایان وقت اداری دفتر داد و میمی

کرد، االن همه در بست و خداحافظی میکارهایش را می

شد تالطم و تکاپو بودند و انگار همین شلوغی موجب می

توانستم نتیجه بگیرم صدا هم باال رود و من هنوز نمیسرو

شرایط جدید خوب است یا قبلی ولی هر چه هم بود با 

تعجب فراوان هنوز هیچی نشده به طور محسوسی تقاضای 

 همکاری بیشتری به شرکت روانه شده بود.
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های شهر صوفیان نفس راحتی کشیدم، وقتی با دیدن چراغ

آمدیم مهسا آرام در گوشم از شرکت داشتیم بیرون می

 گفت:

ها!... بیا معامله کنیم، تو مخ وای خدایا تو چه خر شانسی -

مهیاد رو بزن من مخ رئیس رو، اینجوری عادالنه است! منم 

 دم خواهرشوهر بازی در نیارم.قول می

سری به تاسف برای مخ پوکش تکان دادم، خوب 

را با  دانستم حرفش جدی نیست، کل دوران دانشجوییمی

 پرت و پالهایش سر کرده بودم، گفته بودم:

 هر دوشون ارزونی خودت. -

فهمید که این جناب کل مسیر را در ام گرفت، اگر میخنده

ی برد بدون شک نظرش دربارهخواب به سر می

 شد. هنگام سوار شدن تعارف زدم:اش عوض میهمراهی

 این من بشینم پشت رل شما کمی استراحتاگه خسته -

 کنید.
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و او حرفم را روی هوا زد و بالفاصله سوئیچ را کف دستم 

 گذاشت.

سرعتم را با ورود به شهر کم کردم و به ورودی شلوغ و 

ها با رنگی و پر سرو صدای آنجا چشم دوختم، انبوه مغازه

رنگی مقابلشان که همیشه تا پاسی از آن همه وسایل رنگی

داد، آهسته صدا می شب باز بودند فضای دلبازی را به آنجا

 کردم:

 آقای مهندس... -

 وقتی تکانی نخورد کمی صدایم را بلندتر کردم:

 جناب رئیس... -

سری به خواب سنگینش تکان دادم و در حالی که بخاطر 

ندانستن مسیر سرعتم را حسابی کم کرده بودم باز صدایش 

 کردم:

 آقای مهندس سعادت... -
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ی ست پیش بردم و گوشهو کالفه از تکان نخوردنش آرام د

 آستین بلوز اسپرتش را کشیدم:

 رئیس رسیدیما!... ای خدا... -

و مجبوری ماشین را کنار کشیدم و متوقف کردم، چرا بیدار 

 شد؟نمی

 دوباره سعی کردم آستینش را بکشم:

 جناب... -

 اش در ماشین پیچید:که صدای بلند خنده

 کنم.بلوزمو پاره کنی پولشو از حقوقت کم می -

چشم باال کشیدم، مردم آزار! به حتم یا بیدار بوده یا همان 

 ای شد بگویم:بار اول بیدار شده بود!! حرصم بهانه

تا جایی که یادم میاد پدرتون در این حد خسیس نبودن  -

 شما به کی رفتین؟

 اش هنوز روی صورتش رد داشت:ی ته کشیدهخنده
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م ببینم راه حل ام گرفت وگرنه کنجکاو بودحیف خنده -

 بعدیت برای بیدار کردنم چیه.

 

 

 

 

[05.10.21 06:55] 
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اش نداشتم، انگار کودک مزههیچ جوابی برای لوس بازی بی

درونش بیش فعال بود! ولی چه کنم که همواره موقعیتش 

بست، با این های تند و تیز میدستم را برای دادن جواب

 حال سکوت هم کار من نبود:
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 شما همیشه از تنگنا قرار دادن مردم خوشتون میاد؟ -

 ابرویی باال داد:

بستگی به فرد و موقعیتش داره بعضی آدما اذیت  -

 کردنشون بدجوری ملسه.

هایی که روز اول نپرسیدم چرا من... راستش با آن سوتی

هایش باز شده بود و داده بودم یک جورهایی راه برای متلک

آمدم رفتم و میسفت و سخت می هر قدر هم بعد از آن

نداشت. برای قطع کردن این بحث هم شده  ایانگار فایده

 گفتم:

 کدوم سمت باید برم؟ -

اش را صاف کرد و نگاه دوباره به اخم پشتی صندلی

اش سمت میدانی رفت که متوقف شده بودیم، زیر نشسته

 لب گفت:

 مستقیم برو. -
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رنگی توقف کرده و  ده دقیقه نشده مقابل در بزرگ سیاه

داخل ماشین تنها بودم، سکوت بدی در فضا حکم فرما بود، 

ی آمد و برف دست نخوردهصدای پارس چند سگ می

ی خاکی نشان از این داشت که این چند روز داخل کوچه

رفت و آمد چندانی نداشته. لبم را زیر دندان گرفتم و ترس 

شین را زدم. مزه کردم، سریع ریموت مارا زیر زبانم مزه

 فضای تاریک و خلوت که ترس نداشت، داشت؟

نگاهم تا آویز روی آینه رفت که چندین بار هم در حین 

رانندگی متوجهش شده بودم، چراغ داخل ماشین را روشن 

کردم و نوشته کوچک روی آویز را خواندم یک کلمه بیشتر 

دانستم خانواده ابرویی باال پراندم، خوب می« اهلل»نبود؛ 

عادت خیلی در بند مذهب نبودند و این پسر شلوغ و پر س

سروصدایشان هم کم حرف پشت سرش نبود، تا جایی که 

من شنیده بودم قبل از اینکه از تبریز برود اهل همه چیز 

شد با بود ولی بعد از آن چه شده و چه کارها کرده را نمی
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شک آنها امانتی بودند بین خودش و اطمینان گفت، بی

 خدایش!

کردم روی آویز نفس پری کشیدم و از اینکه تصور نمی

مقابل ماشینش نام اهلل را ببینم از خودم شرمنده شدم، البته 

کم سوار ماشینش نشده بودم و هر بار هم این آویز بود ولی 

نوشته کوچک و زیبای خوش طرحش برای خواندن دقت 

 خواست.می

وی ماشین با دیدن دو نقطه نورانی در فاصله کم از روبر

سریع خود را عقب کشیدم و آب دهانم در جا خشک شد، 

آدم ترسویی نبودم ولی تجربه چنین مکان خلوتی را هم 

نداشتم، با شنیدن صدای پارس، دوباره هینی کشیدم، پس 

 این پسر کجا ماند؟ کاش همراهش رفته بودم.

دوباره با احتیاط به در سیاه رنگی که سعادت وارد شده بود، 

کردم الی آن خیلی کم باز بود ولی با وجود دو سه  نگاهی

سگی که کنار ماشین بودند جرات پیاده شدن و رفتن 

اش را گرفتم و با نداشتم، سریع موبایلم را برداشتم و شماره
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شنیدن بوق اشغال نچی زدم، احتماال علت دیر کردنش 

همین تماس بوده، چراغ باالی سرم را خاموش کردم و 

ها درست کنار در راننده اندم، یکی از سگدست درهم پیچ

ایستاده و یکی دو پارس بلند کرد، به سرعت زیر لب چند 

 آوردم زمزمه کردم.دعایی که به یاد می

کوچه هیچ چراغی نداشت تا فضا را روشن کند و برای 

همین محیط بینهایت تاریک بود، سرم را خم کردم تا کمی 

ان عریضی بود با اطراف را بررسی کنم، کوچه نه چند

های متفاوت که هر کدام متعلق به باغی دیوارهایی به رنگ

ای از آنها دیده بودند و درختان گاه بلندی که فقط سایه

 شد، چشم بستم و انگشتم را زیر دندان بردم:می

 ای خدا کجا موند؟ -

ی قلبم که نشان از ترس نبود، بود؟ صدای ضربان باال رفته

دوباره سگی شروع به پارس کردن کرد، جیغ مانندی آمد و 

 ام!با استرس فکر کردم آخرین بار کی دسشویی رفته
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دست لرزانم را بهم پیچاندم و سعی کردم عوض ترس 

ام ببینم این صدای جیغ از کجا بوده، چراغ نور باال احمقانه

ای که به سرعت از درخت کنار را زده بودم که با دیدن گربه

و دو سگ پایین درخت پارس  رفتدیواری باال می

ی روی درخت کردند نفسم باال آمد، محو تماشای گربهمی

ای باال پریدم و ناخودآگاه جیغ بودم که با صدای ضربه

 کوتاهی کشیدم.

با وحشت نگاهم سمت صدا برگشته بود که با دیدن سعادت 

نفسم را رها کردم، وای چرا آمدنش را نفهمیدم. در حال 

 فس بلند دزدگیر را زدم.کشیدن یکی دو ن

بالفاصله در ماشین باز شد و نگاه متعجب و پرسشی 

 سعادت سمتم کشیده شد:

 چیه... ترسیدی؟ -
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در حال کشیدن یکی دو نفس عمیق سری چپ و راست 

 ات! کردم و از ته دلم گذشت، آره جون عمه

فی بود برای بودن یا تر از قبل سعادت جواب کااخم غلیظ

نبودن کیانا و نیاز به سوال بیشتر نداشت. انگار خیلی 

ی سر به سر گذاشتن هم نداشت که در ماشین را حوصله

 نگه داشت و گفت:

 رونم.بیا برو اونور بشین خودم می -
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پیاده شوم؟ زیر چشمی نگاهم سمت بیرون رفت، از عالم و 

هر چند در واقع با ترسیدم، ترسیدم از سگ میآدم هم نمی

شیر و ببر و پلنگ مواجه نشده بودم وگرنه احتماال وضع 

کالس بازی در آنها هم بهتر از این نبود. خب کمی بی

آوردم و از همین داخل ماشین خودم را روی صندلی می

 کشیدم اشکال نداشت که!دیگر می

هنوز کامل روی صندلی ننشسته بودم که سوار شد و 

 د:پوزخند کمرنگی ز

 رو نکرده بودی ترسویی؟ -

 اخمی کردم و کمربندم را بستم:

نیستم، حواسم به شما نبود داشتم اون گربه رو نگاه  -

 کردم.می

 استارت زد و نخواست حرفش را پنهان کند:

 باشه منم باور کردم. -

 برای خالی نبودن فضا گفتم:
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 رسه باشن؟ای به نظرتون نمیجای دیگه -

تر کرد و به عوض دور مان محکمیک دستش را دور فر

 زدن مسیر کوچه را دنده عقب حرکت کرد:

نه، با مامان تماس گرفتم هنوز خبری ازش نشده... تا  -

 کردم یه لجبازی ساده باشه.اینجا فکر می

اش گاز داد و سرعت گرفت. ی درهم رفتهبا همان چهره

 خشک و جدی گفت:

 ان؟زنگ بزن به مهسا ببین چی شد، اونا کج -

موبایلم را برای گرفتن تماس باال آوردم و با این حال آرام 

 گفتم:

 دادن.اگه خبری بود حتما اطالع می -

 با کف دست محکم روی فرمان کوبید:

 زنگ بزن! -
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اصال زمان مناسب برای هیچ اعتراضی نبود شماره مهسا را 

حال سعادت ی پریشان و بیگرفتم و نگاهم روی چهره

 شنیدن صدایش گفتم:نشست. به محض 

 مهسا چه خبر؟ -

حالش جواب کامل بود ولی منتظر شدم همان صدای بی

 حرفش را بشنوم:

بابا مگه آدم خله این وقت سال پاشه بیاد باغ و ویال،  -

اینجا هیشکی نیست، هر قدرم درو زدیم کسی باز نکرد اگه 

گردیم کسی بود حداقل یه چراغی روشن بود. داریم برمی

 . شما چی؟تبریز..

 صدایم را آهسته کردم:

 اینجا هم خبری نبود. -

 صدای پوف مهسا را شنیدم:

 گردین شهر؟االن برمی -
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زیر چشمی به او که بینهایت عصبی و نگران به نظر 

 رسید نگریستم و نجوا کردم:می

 دونم.نمی -

 ی کوتاهی گفت و ادامه داد:مهسا باشه

 ه.خواد با کامران حرف بزنمهیاد می -

 گوشی را به سمتش گرفتم:

 خواستن باهاتون حرف بزنن.آقا مهیاد می -

 حوصله گفت:نگاهش ششدانگ به جاده بود، بی

 بزنش رو بلندگو. -

دکمه بلندگو را لمس کردم و دوباره گوشی را مقابلش 

 گرفتم. با همان لحن سردش گفت:

 چیه مهیاد؟ -

 با آراز حرف زدی؟ -
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 اش درهم رفت:دوباره قیافه

 خودش زنگ زد، گفت خونه دوستش هم نبوده. -

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

 دستی روی صورتش کشید:

رسیده زنگ دونم، مامان هم هر جا که به فکرش مینمی -

شم، زده، تو جریانی که بابا هم تبریز نیست. دارم نگران می
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بینیم دیروز تصادفی چیزی باید یه پرس و جویی بکنیم ب

 نداشتن تو سطح شهر.

 مهیاد تن صدای نرمتری داشت:

به نظرم تو این مورد آراز بیشتر بتونه کمکمون کنه،  -

 پدرش اینطور جاها آشنا داره.

 اش را به فرمان زد و کالمش حرصی شد:مشت بسته

خوریم به تور این موندم چرا هر راهی رو بخوایم بریم می -

 نسناس!

 هیاد با لحن نیمه خندانی گفت:م

 پسر بدی نیست. -

 اش را کج کرد:لب و لوچه

 هر کی پسر بدی نباشه من باید ازش خوشم بیاد؟ -

 خوای من بهش زنگ بزنم؟خوری، میحرص الکی می -

 نچی زد و گفت:



 

 

302 | P a g e 
 

گیرم، دیگه تا برسیم شهر دیر وقت شده، خودم تماس می -

 شما برید.

 لحن معترض دوستش رسید:

کجا بریم؟ مسخره بازی در نیار! تا پیدا شدنش هستیم  -

پیشت... فعال تو با آراز حرف بزن بعد هر جایی به نظرت 

 مناسبه بیایم اونجا...

بدون بحث اکی داد و با سر اشاره کرد تماس را قطع کنم، 

سرعتش برای جاده تاریک نه چندان خلوت زیاد بود، رسما 

تر ت به مسیر رفت تنگداد. خلقش نسبداشت ویراژ می

شده و مشخص بود که با رسیدن شب بیشتر به هم 

دانستم چه کمکی در آن شرایط از دستم ریزد، نمیمی

آمد، چه حرف مشترکی بین من و او غیر از شغلمان برمی

توانست حواسش را پرت کند و بدون شک بود که می

ز بدترین گزینه در این شرایط بحث در امور کاری بود. هنو

 به تصمیم درستی نرسیده بودم که خودش گفت:
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 یه نگاه به داشبورد بنداز ببین هندزفریم اونجاست؟ -

اش و اینکه من کارمندش هستم سعی کردم لحن دستوری

نه خدمتکارش ندید بگیرم، احوال خودش حسابی ناجور بود 

شد فهمید. اول از و این از خش و خشکی روی صدایش می

ی درآوردم و در حال باز کردن غالفش ی شکالتکیفم بسته

 سمت او گرفتم:

 گلوتون خشک شده... -

حرف مقداری نفس بلندش فوت شد، دست پیش آورد و بی

از شکالت را شکست. احتماال تشکر نکردنش هم زیاد مهم 

 نبود!

 در حال زیر و رو کردن وسایل داشبورد گفتم:

 نه نیست. -

بیرون کشید و به  نصف دیگر شکالت را هم از میان دستم

 سمت دهانش برد:

 من درصد باالترش رو دوس دارم. -
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ام را از تناقض بین گرفتن شکالت و حرفش پنهان خنده

 کردم:

 ای گرفته بودم.منم همین طور، اینو برا یه بچه -

 ی کمرنگی از خنده بر صورتش نشست:سایه

 اون وقت چرا دادیش به من؟ -

 ر لحنم شوخ شد:اختیااین بار نشد نخندم، بی

 کنه... نوش جونتون!حاال زیادم فرق نمی -

خنده به صورت پر اخمش برگشت، نگاه من نامحسوس 

سمت سرعت سنج رفت که از آن سرعت وحشتناک فاصله 

 صدایی کشیدم.گرفته بود و نفس بی

 ببین فردا روز که تالفی کردم نگی... -

 و صدای بم و خاصش را تا حد توان نازک کرد:

هاتون عادت کنم؟... شما از باید به این دست شوخی -

 تنگنا قرار دادن همه خوشتون میاد؟...
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اش کش لبی که به ناخودآگاه به لحن پر تمسخر و کنایه

آمده بود، از حرکت ایستاد. انگار این تغییر صدا متوجهم کرد 

 ت و... دلنشین!که چقدر نوع صدایش بم و مردانه اس

سری تکان دادم تا این افکار مزخرف را از ذهنم دور کنم، 

راه هر نوع فکر و تمایل به جنس مخالف در ذهن من باید 

ماند حتی اگر این فکر چیز ساده و پیش پا بسته می
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ای مثل همین صدا باشد، در طول عمرم کم افرادی افتاده

د و برای من ندیده بودم که گاه نقطه تمایز خاصی داشتن

 هیچوقت اهمیت نداشت.

 با حفظ خونسردی در لحنم گفتم:

البته من چه بگم چه نگم خیلی رو رفتارتون تاثیر نداره،  -

 تون نیم ثانیه است.ی بین شوخی و عصبانیتعمال فاصله

اش ابرویی باال انداخت و حواس من جمع برگشت حوصله

 شد:

 حاال این خوبه یا بد؟ -

 کردم:لبخندم را حفظ 

 شه به رفتار رئیس گفت بد؟مگه می -

 ی کوتاهی کرد:خنده

 چقدرم که تو نگفتی. -

 ای گفت:و موبایلش را برداشت و در حال گرفتن شماره
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گفت از کسی بدتون نیاد وگرنه راه به ماه منیر همیشه می -

 راه جلو روتونه االن شده حکایت من!

 گوشش گرفت:و در حال زدن نچی موبایل را بین گردن و 

گم از آشناهای پدر کسی هست که بتونی سالم... آراز می -

 یه پرس و جویی بکنی ببینی تو این مدت تصادفی چیزی...

که نگاهم سمت ماشینی متوقف شده با چراغ خاموش وسط 

اتوبان افتاد، صدای بلند وای من هم زمان شد با انحراف 

 سریع ماشین به سمت راست و صدای بلند بوق...

به شدت به جلو پرت شدم، اگر کمربند نبسته بودم بدون 

کردم. هنوز کامل شک محکم با شیشه مقابل برخورد می

کمر راست نکرده بودم که پیچش دوباره ماشین و کشیده 

 شدنش به چپ را حس کردم.

با شنیدن فحشی که داد، تا بنا گوشم از شرم سرخ شد! 

ب به چهره فوق ام را بیرون دادم و متعجنفس بند رفته

عصبانی سعادت نگاه کردم که زیر لب یکی دو فحش دیگر 
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کرد، واقعا این پسر، پسر سعادت هم به قبلی اضافه می

 بزرگ مبادی آداب بود؟

ای طول کشید تا دوباره ماشین را به مسیر و چند ثانیه

شرایط عادی برگرداند، نفس تندش نشان از لحظات نفس 

شته بود، نیم نگاهش سمتم گیری داشت که پشت سر گذا

 ی حرصش پرسید:چرخید و زیر لب با ته مانده

 خوبی؟ -

نفس بلندی کشیدم و دست به سمت کمربند ایمنی بردم 

ام فشار آورده بود هر کاری کردم که به شدت به سینه

 صدایم خش نداشته باشد نشد:

 بله! -

ابرو درهم کشید، عینکش را در آورد و با حرکت تندی روی 

 نه ماشین پرت کرد. نگاهش کمی به سمت من کج شد:سی

 دو تا نفس عمیق بکش ببینم. -
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اش که گاه نشان از توجه ریزی جمالت دو پهلوی دستوری

داشت برایم جالب بود، هر چند در طول این مدت کم 

فهمیده بودم این توجه شامل هر کسی که به آنها بها 

تا دوستانش... باشد از نیروی خدمات گرفته دهد هم میمی

 با پاسخ دادن نگاهش لبخند کمرنگی زدم:

 حالم خوبه... -

آمد کل صورت و چشمانش را و نور ماشینی که از روبرو می

زدم فراموش کردم و به جای روشن کرد... حرفی را که می

 آن گفتم:

 کنم این نگاه رو جایی دیدم؟اش فکر میچرا همه -

ن فرد را... نه... نه جایی من این تیپ را، این قیافه را، ای

توانستم دیده باشم. کامران سعادت نه دیده بودم و نه می

 سال تمام از این شهر دور بود، درست برعکس من!

حس کردم نفس سنگینی کشید و ضمن بیرون دادنش 

 کمی لحنش شوخ شد:
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توهم آشنایی با رئیس زدی... بیماریه جدیده، اشکال  -

 نداره!

دندان بردم، به هیچ عنوان خوشم  ی لبم را زیرگوشه

آمد چنین تصوری از من داشته باشد. داشتم فکر نمی

 کردم چه جوابی دهم که خودش گفت:می

 ببین موبایلم کجا افتاد؟ -
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سری تکان دادم تا افکار مزاحم را دور کنم، خب خدا را 

من هم از این شکر که خودش حرف را عوض کرده بود. 

تغییر مطلب استقبال کردم؛ خیلی گشتن الزم نداشت، 

موبایلش نزدیک پای من روی زمین افتاده بود. برش داشتم 

آراز را شنیدم، سریع « الو... کامران...»و با تعجب صدای 

 موبایل را سمتش گرفتم:

 هنوز رو خطن. -

 زمزمه کرد:

 بزنش رو بلندگو. -

 شین پیچید:بالفاصله صدای آراز در ما

 کامران چی شد؟ یه جوابی بده... چه صدایی بود؟ -

 تفاوت جواب داد:بی

چیزی نشده، یه گاو وسط جاده وایستاده بود که مجبور  -

 شدم تغییر مسیر بدم.
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 نفس بلند آراز مشهود بود:

خدا رو شکر... نگران شدم... گاو این وقت شب تو اون  -

 جاده چیکار داشت؟

ام را بگیرم ولی کنج گرفتم تا جلوی خندهلبم را آرام گاز 

 لب طرف هم لبخندی نشست:

 خونی؟داداش مطمئنی داری تخصص می -

و من این بار نتوانستم نخندم به خصوص که باز متوجه نشد 

 و پرسید:

 چه ربطی داره؟ -

 خنده روی صدای کامران هم رگ زد:

ای... داشتم چی هیچی جون به جونت کنن پاستوریزه -

تونی بپرسی ببینی این گفتم میگفتم؟ آهان... داشتم میمی

 مدت تصادفی چیزی بوده یا نه؟

خودم قبال سوال کردم، تو این مدت هیچ تصادف یا  -

اتفاق منجر به مصدومیت و یا خدای ناکرده فوتی نبوده که 
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شناسایی نشده باشه... البته من یه قدم هم فراتر گذاشتم 

های این چند ساعت هم ر شدهدرباره بازداشت یا دستگی

 سوال و جوابی کردم که باز مورد ناشناسی نداشتند.

 خط میان ابرویش باز برگشت:

 دستگیر برای چی؟ -

دار شد و بعد به طور واضح لحنش سکوت آراز یکم معنی

 حسی از تردید و پشیمانی گرفت:

 هیچی بابا، فقط یه احتمال رو بررسی کردم... -

 آمد:کامران بین حرفش 

احتمال چی آراز؟ تو اون شب هم یه چیزایی زیر لبی  -

گفتی ولی من اینقدر سرم شلوغ بود که نتونستم بعدش 

باهات حرف بزنم. چیزی شده؟ کیانا قبال بازداشت یا 

 دستگیر شده؟

 باز جواب طرف با تعلل رسید:

 گفتم که فقط... -
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 بالفاصله صدای کامران محکم شد:

تفاقی افتاده این مدت که من نبودم؟ پرسم ادارم ازت می -

 کیانا کاری کرده؟ چیزی شده؟

سکوت آراز برای جواب دادن به ثانیه دوم نکشیده بود که 

صدای داد کامران فضای کوچک ماشین را پر کرد و موجب 

 ای بخورم و کمی خود را عقب بکشم:شد من یکه

 آراز!!! استخاره کردنت برای چیه؟ -

میلی ، لحن سستش نشان از بینفسش پشت خط فوت شد

 داشت:

 یه موتور سیکلت داشتی یادته؟ -

 ی چشمانش چین خورد:گوشه

 خب؟ -

 صدای نچ آراز واضح بود:

 زنه بیرون...داره و میخب کیانا گاهی برش می -
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 چشمانش جمع شد:

 همین؟ -

 و مکث طرف موجب شد مشتش را به فرمان بکوبد:

 همین نیست نه؟ -

 نیست در اینباره بعدا حرف بزنیم؟گم بهتر می -
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 دستش را عصبی روی صورتش کشید:

 نه اصال بهتر نیست... جریان چیه؟ -

توانستم کالفگی این فرد آراز نام را من از پشت خط هم می

 حس کنم:

یکی دو بار براش حادثه پیش اومده بود، یه بارش به یه  -

د که با یه مقدار پول حلش کردیم رفت ولی ماشین زده بو

 بار دوم متاسفانه...

 زیر دندانش شکست:« اَه»ی و باز سکوت کرد و کلمه

 ببین پیداش که کردی از خودش بپرس! -

 اخم کامران درهم رفت:

 آراز!!!!!! -

 نفس طرف هم تند شد:
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االن ایناش مهم نیست، مساله اینه که تو هر دو بار کیانا  -

ات رو و به پلیس نگفته بود، خودت که خونوادهاسمش ر

 شناسی!می

 کامران با حرص گفت:

 البد هم با تو تماس گرفته بود؟ -

 این بار جوابش سریع رسید:

خواست پدر و مادرت بفهمن و تو هم اینجا آره، وقتی نمی -

دونست ما خواستی با کی تماس بگیره؟ خب مینبودی، می

 شنا داریم...چند نفر تو نیروی پلیس آ

 نگاهم روی پوزخند کامران ایستاد:

 تون اینطوری کلید خورد آره؟و آشنایی -

 های آراز هم عصبی بود:جواب

کامران االن واقعا وقت این حرفا نیست، دلیل پرسیدی به  -

عنوان یه برادر بهت حق دادم و با اینکه اصال دلم 

که کیانا خواست توضیح دادم اما حاال مساله مهم اینه نمی
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کجاست؟ ببین چه خوشت بیاد یا نیاد فعال من به ارتباطات 

و حتی خصوصیات اخالقی کیانا بیشتر از تو واردم و تو این 

شرایط فقط دو تا امکان بیشتر نیست یکی اینکه خدای 

 ناکرده یه اتفاق ناجور براش رخ داده باشه مثل دزدی یا...

ی ان سفید شدهو در مکث کوتاه آراز نگاهم روی نوک دست

 کردند:کامران افتاد که داشتند فرمان را له می

 و یا؟ -

 آراز نفس بلندی کشید:

و یا اینکه با توجه به بحثی که با هم داشتین جایی رفته  -

که تو رو تنبیه کنه و احتماال کلید کجا بودنش پیش توئه، 

ی دوم درست باشه و البته کنم همین گزینهمن دعا می

کنه... تو جایی به انا عمال از این کارا زیاد میدونم کیمی

 رسه؟نظرت نمی

 این بار کامران مکث داشت:
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من وقتی از اینجا رفتم که کیانا ده ساله بود و خاطرات  -

کنم، تو دیگه مشترک زیادی با هم نداریم. بازم فکر می

 برو...

 لحن آراز جدی شد:

نباشم کمتر از  کجا برم با این شرایط؟ بیشتر از تو نگران -

تو نیستم، شهر رسیدی یه جا قرار بذار دور هم جمع بشیم 

 ببینیم باید چیکار کنیم!

 زمزمه کرد:

 کنم.خبرت می -

و بدون خداحافظی دستش را پیش آورد و قطع تماس داد. 

 کردم دهن کج کرد:با همان عصبانیتی که من درکش نمی

. خصوصیات بیشتر از تو نگران نباشم کمتر نیستم!!!.. -

 اخالقی کیانا واردترم... 

 و روی فرمان کوبید:

 اَه! -
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گوشی را عصبی از دستم کشید و داخل جیبش هل داد. هر 

کاری کردم نتوانستم تبسم ریزم را به رفتارش که 

دانستم اسمش را غیرت بگذارم یا تمسخر پنهان کنم نمی

 العمل تندش مواجه شد:که بالفاصله با عکس

یلی از این بازی خوشت اومده یا همچین از هان چیه خ -

 کنف شدن من جیگرت حال میاد؟
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 بدون اینکه بخوام تبسمم را پنهان کنم، گفتم:

نه این بازی خوشاینده و نه دلیلی دارم که از کنف شدن  -

شما خوشم بیاد که هر چند اگه کال کنف شدنی در کار 

نقدر حساسیت شما برام عجیبه... من این جناب باشه، اما ای

شناسم خواهرتون رو هم همینطور، ولی آراز خان را نمی

اینکه داشتن یه وابستگی یا حتی دلبستگی این همه موجب 

 فهمم.ناراحتی شما بشه رو نمی

 به هیچ عنوان روی مد منطق نبود:

وقتی به قول خودت هیچ شناختی از هیشکی نداری پس  -

 برام بیانیه صادر نکن.الکی 

دلیلی نداشتم عصبانی شوم، رئیس بدعنقمان در آن لحظات 

اصال شرایط خوبی نداشت و عمال در این مدت کوتاه 

اینقدری از شخصیتش فهمیده بودیم که در مواقع روی مد 

نبودن زیاد نباید در دست و بالش وول خورد، هر چند االن 
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گار یک اجبار با این ماشین و فضای کوچک و من و او ان

 تر هم شد:نمک بود. تبسمم پر رنگ

دونم کی به کیه ولی هر چی آقای سعادت من واقعا نمی -

کنه از جون و هم باشه فعال این جناب آراز داره سعی می

 دل کمک کنه.

 پوزخندی زد:

 عمال این آقای خود شیرین همیشه در حال کمک کردنه! -

 این بار واقعا نتوانستم نخندم:

 حاال این کجاش بده؟ -

 خیلی جدی گفت:

 من از آدمای خیلی مثبت خوشم نمیاد. -

 هایم هم سرایت کرد:خنده به شانه

 ای برای دوست نداشتن بود.چه دلیل قانع کننده -
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شد عین ی پر اخمش که لحظه به لحظه پرتر هم میقیافه

یک بادکنک در حال باد ترکید و در حالی که سری تکان 

 ده بر لبش کشیده شد:داد خنمی

 ام ها یادت باشه.ذاری تو کاسههی داری می -

 نفس راحتی از آرام شدنش کشیدم و آهسته گفتم:

رسه که احتمال داشته حاال جدی جایی به نظرتون نمی -

 باشه بره؟

 خطی بین دو ابرویش افتاد:

اممم... خب نه... تو دختری شاید بیشتر درکش کنی، اگه  -

اش بیرونت کنه ادرت دعوات بشه و اون از خونهیه روز با بر

 کجا میری که اذیت بشه؟

 کمرم را به صندلی چسباندم و در حال فکر گفتم:

خب من نه برادری دارم و نه خواهری که بتونم این  -

شرایط رو دقیق لمسش کنم و از طرفی شخصیت هر کس 

های یکسان رفتار عین هم یه جوریه و همه تو موقعیت
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ولی... اممم... حاال فرض کنم من جای ایشونم و ندارن 

 خب خواستم نگرانتون کنم...

 ای کردم:و خنده

 من عمال جایی میرم که نتونید پیدام کنید. -

 چپ نگاهم کرد:

 مرسی از کمکت! -

آمد واقعیت این بود که از صمیمیت در کالمش بدم نمی

 :تر بودم، با همان لبخند جمع نشده گفتماینجوری راحت

اما االن به فرض کیانا هستم، احتمال داره جایی برم که  -

فقط من و برادرم از اونجا خبر داره تا بفهمم اصال تو این 

گذر سالها منو فراموش کرده یا یه نمه از خاطرات گذشته 

 تو ذهنش مونده.

 باز حرص زد:

 مسخره است، که چی بشه؟ -
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 ای باال انداختم:شانه

کنن که اون ی زیادی میسخرهگاهی آدما کارهای م -

رسه ولی اینکه چی بشه... لحظه به نظرشون درست می

دونم... حاال به نظر شما جایی نمیاد که فقط خودتون و نمی

 خواهرتون ازش مطلع باشین؟
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کاهش سرعتش موجب شد نگاه به روبرو بدهم، داشتیم از 

. دوباره نگاهم به سمتش برگشته بود شدیمپلیس راه رد می

که نگاه متفکرش باز با سماجت به سمتم نچرخید ولی 

مشت کم جانش به فرمان و حرارت لحنش قبل از حرفش 

 توجهم رو جلب کرد:

 شناسیم!هست... یه جایی که فقط من و اون می -

 لبخند زدم:

 امیدوارم اونجا باشن. -

رش کرده بود، موبایلش تی امید کمی آرامانگار این دریچه

 را دستم داد و گفت:

هم به مهسا و هم به این مرتیکه پیام بده بگو ما میریم  -

 ی ماه منیر.خونه

زدم، نفسم را حبس کردم، یک قرآن هم برایش حرف می

انگار آراز برایش همان مرتیکه بود! این بار تبسمم را خوردم 
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د اکی ولی آراز و هر دو پیام را فرستادم، مهسا فقط جواب دا

 بالفاصله پیام داد:

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟ -

رسد دانستم جوابش با چه لحن و محتوایی میتقریبا می

ولی با این حال موظف بودم به او اطالع بدهم. سرم را باال 

 گرفتم:

 پرسن چرا اتفاقی افتاده؟آقا آراز می -

 سریع و بدون مکث جواب داد:

 بنویس به تو چه؟ -

شد نخندید، به خصوص که یک ورژن از این می آخ مگر

ی شناختم، وارتان! با نیمچه خندهفرد را از بچگی هم می

 ای گفتم:کنترل شده

 دم اونجا باشه.نویسم یه احتمالی میمی -

 پر اخم و کوتاه صورتش را به سمتم چرخاند:
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 ننویسیا! -

دو حرفی را که تایپ کرده بودم، پاک کردم و داشتم گوشی 

 گرفتم که باز پیامی از آراز آمد:را به سمتش می

 ماه منیر که گفتن اونجا نیست. -

ی بزرگسال که کنارم نشسته رسید، این بچهخدا به داد می

بود حتما برای این هم یک جواب دندان شکنی داشت. پیام 

 را برایش خوانده بودم که دهنی کج کرد:

زبون به دهن  یکی نیست بهش بگه سر و ته پیاز یه ذره -

 گن اللی!بذاری نمی

 لبانم را روی هم فشردم و در حال نفس گرفتن گفتم:

 یعنی باز جوابی ندم؟ -

 با فاصله گرفتن از پلیس راه دوباره سرعت گرفته بود:

بگو وسط اتوبان با این همه نامه نگاری به حول و قوه  -

 الهی یه حلوا رو افتادیم، آره؟
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 لبخندی زدم:

 قعا؟بنویسم وا -

 نگاهش پر شیطنت شد:

 آره بنویس، تهش هم یه انشااهلل بزن! -

اش را فرستاده بودم که خب به من ربطی نداشت، عین گفته

 جواب داد:

من مدتی هست رسیدم شهر و وایستادم تا شما هم  -

بیاین، تو به فکر خودت باش... راستی دارم به ادبیاتت 

 جدی عوض شدی.شم انگار جدیامیدوار می

های روی هم فشرده ریز خندیدم و برایش خواندم، با دندان

 ای غر زد:شده

 ای بمیری پسر! -

 و حرصی مرا مخاطب قرار داد:
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شانسی دختر بنویس فعال میرزا بنویس دارم که شانسی -

 تونم مطابق شانت جواب بدم.هم هست و نمی

ها تازه فیلتر شده بودند؟! فکر کنم محال یعنی این جواب

در هیچ فیلم طنزی تا این حد میل به خندیدن پیدا بود 

 کردم، با همان لبان خندان گفتم:می

گم رئیس، ماشینو بکشین کنار من بشینم پشت می -

 فرمون شما با خیال راحت جوابش رو بدین.

 سری باال داد و اخم کرد:

 الزم نکرده. -

*** 
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 فصل پنجم:

ن صدای آیفون نگاه نگرانش به سمت تصویر رفت، با شنید

ی کوچکی را که در دستش داشت بست و در حال کتابچه

اش نگاهش به روی منیژه بلند شدن از تک صندلی شخصی

تر از او پای آیفون رسیده بود. منیژه در حال رفت که سریع

 لمس شاسی متعجب رو به او کرد:

 خانم آقا کامران هستن. -

تش را روی میز گذاشت و با خطی که روی کتاب در دس

 تر شده بود، برخاست و لب زد:اش عمیقپیشانی

 خدایا خیر باشه. -
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 و هنوز تا کنار جا لباسی نرسیده بود که منیژه گفت:

 چند نفری هم باهاشون هستن، انگار آقا آراز هم بینشونه. -

بدون جواب شنل بافتش را از جا لباسی کنار در برداشت و 

ی دوش انداخت و شال ست آن را هم روی سرش رو

ی امید به خدا از در بیرون رفت، سوز انداخت و با زمزمه

هوایی که به صورتش زد آنچنان از نظرش سرد نیامد، 

های اخیر زمستان با شهر زمستان بود و سرمایش! تازه سال

زد. کلید چراغ حیاط را مهرتر شده بود و کمتر دامن میبی

ز اینکه چند نفری که منیژه از آن صحبت زد و قبل ا

 کرد، برسند تا میان حیاط رفت.می

های تند کامران و چند جوانی که کنارش بودند نفسش قدم

 را بند آورد، جوری که بدون سالم و احوالپرسی گفت:

 خیر باشه مادر؟ چه خبر از کیانا؟ -

نگاه درهم کامران سمت مادربزرگش رفت، مادربزرگی که 

هم عین همه مادربزرگا نبود، نه عصا داشت و نه خیلی 
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اش با اندامی متناسب و گیس بافته! قد بلند و برافراشته

ی صورتی سفید با چشمانی روشن که به خوبی و با حوصله

تمام انگار همه را کنار گذاشته بود تا یکجا به کیانا ارث 

اش هنوز به هزار تا بدهد! این مادربزرگ هفتاد و شش ساله

 ارزید.جوان می

گذشت اما جواب از کنارش میهر کسی جز ماه منیر بود بی

 امان از اما... بدون اینکه بایستد قدم کند کرد:

 ی نااهلت!اومدم دنبال نوه -

گوشه لب ماه منیر کمی کشیده شد و مثل همیشه 

 معطلی و سریع جواب داد:بی

 نااهل رو که... -

 ی او حرکت داد:و خیلی معنادار چشم از سر تا پا

 راستش رو بگو باز چیکار کردی؟ -

این بار ایستاد و نیم چرخی به سمت او که مقابل ساختمان 

 سمت چپ ایستاده بود، زد:
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 یعنی آدم یه مادربزرگ مثل شما داشته باشه... -

و حرفش را بدون ادامه دادن کشید و بیشتر معطل نکرد و 

رخید و این بار صورتش سمت ساختمان سمت راستی چ

چهار پله تا ایوان را دو تا یکی کرد. صدای نرم ماه منیر 

ی عزیزتر از جانش اینقدر آهسته نبود که همراهان نوه

 نشنوند:

 قربون قد رشیدت! -

و متعجب از حرکت او سمت ساختمان روبرو، رو به مهیاد 

 کرد؛ آراز درست قدم به قدم کامران بود!

 سالم مهیاد جان، جریان چیه؟ -

 هیاد شانه باال داد:م

 دونم...منم نمی -

نگاه ماه منیر کمی کنجکاو روی یکی از دو دختری نشست 

شناختش و سالم با محبتی به هر دو داده بود که که نمی

 مهیاد خودش توضیح داد:
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شناسید، ایشونم خانم صبوری هستن مهسا رو که می -

 دوست و همکار مهسا.

فرصت برای هیچ صحبتی  و با توجه به اینکه دم در اصال

 پیش نیامده بود، رو به سلوا پرسید:

 شما خبر دارین چی شده؟ -

سلوا کمی لب زیرینش را خیس کرد، توضیح دادنش را 

 بزرگ رئیس خیلی دوست نداشت:پیش مادر

فکر کنم آقای سعادت یه جایی به نظرشون رسید که  -

 ممکنه کیانا خانم اونجا باشن.

نهایت احتیاط را برای توضیح به کار با وجود اینکه سلوا 

پوش و برده بود که تفکر نادرستی در ذهن این زن خوش

شد مادربزرگ باشد، به وجود تیپی که باورش نمیخوش

بیاید باز جفت ابروی ماه منیر تکانی خورد؛ ولی قبل از هر 

 نوع فکری، سوال کامران توجهش را معطوف به خود کرد:

 در اینجا چرا قفله؟  -
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 ها گذاشت:ماه منیر پا روی پله

اونجا همیشه قفله، مگه مهمون داشته باشیم یا بخوایم  -

 تمیزش کنیم.

 و خیره در نگاه متفکر کامران صدایش را بلند کرد:

 منیج کلید این سمت رو بیار. -
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اش رفت که با هر بار کنارش ایستادن و و تا کنار نوه

 اش:برد از تیپ مردانهتماشایش لذت می

 چیزی شده؟ -

های آلومینیومی و کشویی آنجا کامران با نگاهی به پنجره

 زیر لب گفت:

 اینجاست فکر کنم. -

اش شروع ها رفت و با مشت بستهو به سمت یکی از پنجره

کرد آرام به جای مشخصی از چارچوب ضربه زدن! آراز 

 کنارش ایستاد:

 بود! در که قفل -

 در حالی که حواسش جمع کارش بود عصبی جواب داد:

 خود احمقم باز کردن اینجا رو یادش دادم. -

ی پنجره را گرفت و تا انتها باز و به دو دقیقه نکشیده لبه

 کرد، نفس بلندی کشید:
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 بذار دستم بهت برسه. -

و از همان پنجره داخل رفت. آراز هم بدون معطلی پشت 

میتی به اینکه کنار او بودن اعصاب سرش روان شد و اه

 کند، نداد.تر میاش را درهمبهم ریخته

چشمان مضطرب ماه منیر از کامران به سمت مهیاد کشیده 

رغم شوخ بودن و چرت و دانست علیشد که خوب می

هایش اینقدر مودب است که خود را نخود هر آشی پرت

 نکند، آهسته گفت:

 بیا برو پیششون باش. -

مه نداد که این دو تا خیلی هم تنها بودنشان به صالح و ادا

 هایشان!نیست، درست عین بچگی

با دیدن منیژه جلو رفت و کلید را گرفت، دل توی دلش 

نبود از عصر یک سره برای پیدا شدن کیانا دعا کرده بود. 

سریع در ورودی را باز کرد و نیم نگاهش هم سمت دو 

دند، در موقعیت بهتری دختری رفت که تقریبا نزدیکش بو
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بود بدون شک ته و توی این دخترکی را که انگار یک 

ی آورد ولی فعال مشغلههایی به کامران داشت در میربط

 داد.فکری اجازه نمی

پا که داخل پذیرایی بزرگ گذاشت، شنلش را بیشتر به 

ی گرمایشی روشن نبود، از خودش پیچید، وقتی هیچ وسیله

ر بود! نگاه نگرانش عجوالنه سمت خود حیاط هم سردت

کامران رفت که بالفاصله عرض مهمانخانه را طی کرد و 

ی ورودی آنجا را عجوالنه در چایخانه را هل داد و تک پله

 باال رفت.

 مهسا دست سلوا را گرفت و آهسته زیر گوش او گفت:

خیال، بیا بریم تو و ببین اصال همتای این اینا رو بی -

 عمرت دیدی؟ پذیرایی رو به

 خیالی او گفت:نگاهش کرد و با دیدن بی

خوبه که هستی و گاهی یادم میندازی منم همسن توام  -

 نه این مامان بزرگ خوشتیپ!!
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خواست هر چند نگران کیانا بود و دلش پیدا شدنش را می

ولی باز نتوانست از چشم چرخاندن روی آن همه وسایل 

ه گذرا! پذیرایی آنتیک صرفنظر کند ولو برای یک لحظ

دست کم برای یک مهمانی چهارصد نفری کافی بود با 

های سنتی شهر خودشان که نه تنها چیدمانی خاص و فرش

ها را هم تزیین روی زمین پهن بودند، درصد باالیی از دیوار

 کرده بودند... حتی روی میزها را هم!

کامران میان اتاقکی ایستاد که از قدیم به عنوان چایخانه 

ای کوچک پر از لوازم سرو چای و شد؛ آشپزخانهاستفاده می

ی میوه و شیرینی! نگاهی به سماور بزرگ و برنجی گوشه

دیوار انداخت، از کی وارد آنجا نشده بود؟ کلی خاطره داشت 

و حس خوب و... شاید بد. پوزخندی زد و نگاهی به 

های پر از ظرف انداخت که یکی دو باری محل ویترین

و تازش شده بود؛ خوب به یاد داشت روزی را که تاخت 

ها و یکی ظرفپسرکی مقابل همین ویترین ایستاد و یکی

کرد و شکست، زیاد اهل گریه ها را به زمین پرت فنجان
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کردن نبود ولی دادن زدن و شکستن چرا! هنوز از پس 

 شد:زمان صداها در گوشش اکو می

م اینجا بمونم... من از خوامن به اون خونه نمیام... من می -

 اون خونه بدم میاد...
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نفسش را پس داد و جلوتر رفت، کنار ویترین ستونی بود که 

کمی از دیوار فاصله داشت و با رد شدن از کنار ستون 

شد به پشت کمد ویترین رفت جایی نه خیلی بزرگ می

گاهی کوچک برای شاید حدود یک در یک متر... پناه

خواست و ی خودشان را نمیکودکی که اصال دلش خانه

ی ماه منیر بماند، پناهگاهی که دوست داشت همیشه خانه

 شد.بعدها آنجا را با خواهرش هم شریک می

روبروی ستون ایستاد و با دیدن نوک پتویی که خیلی 

 آهسته به سمت داخل کشیده شد، نفهمید لبخند بزند یا داد!

بلندی کشید و آن را میان سینه حبس کرد، بدون  نفس

 اینکه جلو برود گفت:

 کیانا بیا بیرون، بازی دیگه بسه! -

و با نگرفتن جواب چشم روی هم گذاشت، خیلی آدم 

آمد، صبوری نبود و از مسخره بازی هم اصال خوشش نمی

 یک قدم جلو گذاشته بود که آراز بازویش را گرفت:
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 من میارمش!! -

ای که به او چسبیده بود، تخت شده از این کنهکفری 

 اش زد:سینه

 به تو ربطی نداره. -

و خودش جلو رفت و بدون معطلی از کنار ستونی که انگار 

معطلی بازوی دیگر برایش تنگ شده بود نیمه رد شد و بی

کیانا را گرفت و بدون توجه به چند پتویی که کیانا میانشان 

حرصی بیرون کشید که کم مانده  گیر کرده بود او را جوری

 بود محکم با سر به ستون اصابت کند.

کیانا به زور توانست تعادلش را حفظ کند و در حالی که زیر 

گذراند، چشمی افرادی را که حضور داشتند از نظر می

 خواست بگوید:

 چته؟ -

ی که هنوز کلمه را درست ادا نکرده بود که کامران یقه

 خودش کشید: بلوزش رو گرفت و سمت
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 ای بود که کردی هان؟این چه کار احمقانه -

 نگاه جسور کیانا روی چشمان برادرش نشست:

 هیچ ربطی به تو نداره. -

 تر شد:مشتش سفت

چند ساعته با یه ایل آدم نصف استان رو زیر پا گذاشتیم  -

مردم و زنده شدم به هر کس و ناکس رو انداختم که ببینم 

گی به من ربطی نداره؟ وقت می کدوم گوری هستی اون

 پس به کی ربط داره؟

در حالی که جفت دستانش را باال برده و روی مشت چفت 

ی کامران گذاشته بود تا بیشتر باال نکشدش، صدایش شده

 را باال برد:

آره دقیقا بهت ربطی نداره، اشتباه هم کردی دنبالم  -

؟ وقتی گشتی، کجا بودن یا نبودن من چه ربطی به تو داره

ات بیرونم میندازی دیگه سَنه گیری از خونهعین آشغال می

 نه کجا باشم؟
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سرش را پایین برد و نفس تندش در صورت خواهرش 

 دمیده شد:

کیانا میدونی که از بچه بازی بدم میاد، پس سعی نکن  -

ام رو بیشتر از اون چیزی که االن هست اعصاب نداشته

 یاد.خرد کنی که اون روی سگم باال م

 نفس کیانا هم تند شده بود، پوزخندی زد:

ی گی یادم رفته بود تو هم پسر اون خانوادههان راس می -

لعنتی هستی، همونایی که دنیا با هست و نیستش فقط برا 

اوناست و باید جلوشون خم و راست بشن، حاال تو یکم 

مدرنتر! زمین دهن وا کرده این قوم و طایفه تاالپی ازش 

ارزش و ن و هر کی و هر چی غیر خودشونه بیزدن بیرو

مسخره است، یه عمر فکر کردم تو اونجور نیستی ولی حاال 

فهمیدم تو هم هر چی ساختی و هر کار کردی برای خودت 

اش را با یکی شریک شی، بوده و حاضرم نیستی یه گوشه

ات عین همونا... حاال شکلت رو عوض کردی وگرنه خمیره

 ازش زدی بیرون!همون کثافتیه که 
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ای صدای تیز و بلندی که در اتاق پیچید، سکوت چند ثانیه

ای را به وجود آورد. دست کیانا برای و ناراحت کننده

ی سوزانش باال نیامد ولی نفسش گذاشته شدن روی گونه

 نامرتب و لرزان شد:

تونی هضمش کنی؟ نه سال هان چیه حقیقت تلخه؟ نمی -

تی به ذهنت هم نرسید یه کسایی رفتی از این خراب شده ح

 پشت سرت موندن!

 و پوزخندی زد:

با خودم فکر کردم رفتی چون دنیای بیرون رو دوست  -

داشتی نگو رفتی استعداد بالقوه فامیلی رو که تو وجودت 

 هست بالفعل کنی و برگردی؟
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ویش داشت و های غلیظ نگاه به دخترک روبربا همان اخم

عصبانی هم بود ولی یک چیزی میان دلش الکی بازی در 

آورد، نه قصد زدن داشت و نه دوست داشت بزند ولی می

ای که برایش مهم تیر تند خواهرش آن هم میان یک عده

هم بودند، درست میان قلبش نشانه رفته و نفهمیده بود کی 

از اش نشسته، ی او جدا شده و روی گونهدستش از یقه

 های روی هم فشرده شده غرید:میان دندان

کنی؟ اهمیت رو بزرگش میچرا داری الکی یه چیز بی -

 ی من...چرا تو باید تو خونه
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کیانا از میان خیسی چشمانش همراه با نیشخندی میان 

 حرفش آمد:

ی ای... خونهزادهآفرین... خوبه! خوب جا افتادی؟ حالل -

 من!

تر روی صورتش ریخت ،دوباره تلخو هم زمان با اشکی که 

 نیشخند زد:

ایم تازه آفرین... اصال ما یه چیز دیگه«... ما«... »مَن» -

 مون یه مَنه تمومیم.اینم نیست! از بین ماها، همه

 و با قدرت تموم و محکم ادامه داد:

ما فرق داریم، ای اهالی زمین بدونید ما خیلی متفاوتیم،  -

 ون پایین ماییناست.هر کی و هر چی غیر ما ا

نگاه متفکر و متعجب و پر خشم کامران همچنان به او بود، 

آورد! اویی که سالها آورد و... میهایش سر در نمیاز حرف

اش را از هر چیز و هر کس آشنایی را ترک کرده و زندگی

فهمید و یک صفر چیده و ساخته بود، یک چیزهایی را می
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انگار این خواهر همین االن چیزهایی را نه و از همه بدتر 

یک باره از آسمان به زمین افتاده بود و هیچ چیزی درباره 

دانست، قبل از این کیانا فقط یک ها و افکارش نمیخواسته

ی دختر سر به هوا و شلوغ بود همین! تنها فکری که درباره

توانست بکند این بود که در آن لحظه دارد آسمان او می

ا او را پشیمان کند و درس عبرتی دهد تا بافد تریسمان می

ی خوام همیشه خانهبار دیگر جرات نکند به او بگوید نمی

 من باشی.

ی کیانا بدون اینکه بخواهد و صورت خیس و سرخ شده

بفهمد کمی دلش را به رحم آورده بود ولی داشت الکی در 

 کرد:مقابل این حس مقاومت می

تونی وادارم هات میریکنی با این دری وچرا فکر می -

 ی تو بدم؟کنی تن به خواسته

لب کیانا زیر دندانش رفت و در حالی که نیم قدم عقب 

 هایش سرعت گرفت:رفت، جاری شدن اشکمی
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 فهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟نمی -

کرد که آراز ما کامران به سرعت آن گام را داشت پر می

 بینشان ایستاد:

 با...بس کنید دیگه، ای با -

 و سعی کرد بزند به در شوخی:

کنن و اون وقت فحشش را فک و خواهر و برادر دعوا می -

 خوریم.فامیلی با هم می

 و همین که کیانا لب باز کرد که:

 فکر کردی من عاشقِ... -

 که این بار نگاه آراز اخمو و پر سرزنش شد:

 تمومش کن! -

 و دوباره به سمت کامران برگشت:

تتون عصبانی هستین، بذارین یکم بگذره فعال هر جف -

 فرصت برای حرف زیاده.
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 کیانا بغض کرده دوباره لب زد:

 دیگه حرفی برای گفتن نمونده... -

 که ماه منیر جلوتر آمد و دستش را کشید:

 یه لحظه زبون به دهن بگیر دیگه! -

 کشید که کامران پرسید:و داشت از چایخانه بیرونش می

من ربطی پیدا نکنه تو این یه وجب جا  اگه قرار بود به -

 کردی؟چه غلطی می

دست به در گرفت و ایستاد، همچنان پشت به آراز و کامران 

 داشت. بار دیگر لبش مهمان دندانش شد و آهسته گفت:

تونی از ات مال خودت، خاطراتمون رو نمیخودت و خونه -

 سرم خط بزنی که...

 ماه منیر دوباره بازویش را فشرد:

دین تیشه راه بیفت ببینم تو این سرما وایستادین اره می -

 گیرین؟می
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 و نگاهش کرد:

 خدای من... تو از کی اینجا بودی؟ -

 و سری به تاسف تکان داد:

زنه... دخترا شما هم منیج بیا اینو ببر اونور، داره یخ می -

 همراش برین منم االن میام.
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شان اهش تا خروج کامل دخترها از ساختمان همراهینگ

 کرد و با طمانینه به سمت کامران برگشت:

 ها!کامران بیست و هشت سالته -

الزم به توضیح بیشتر نبود، منظور ماه منیر را خوب 

هایش همینطور بود فهمید. اصال ماه منیر کل سرزنشمی

بفهمد  گفت؛ یکییک جمله، نه بیشتر نه کمتر! همیشه می

فهمد، نفهمد هم الکی دست و پا با همان یک جمله می

 زدن ندارد. دست میان موهایش برد:

 اونم نوزده سالشه! -

 ماه منیر تبسم کمرنگی زد:

 نوزده سالگی شما رو هم دیدیم. -

 های مخصوص ماه منیرش:اش گرفت از آرام کردنخنده

 بزنن. آدما باالخره از یه جایی باید استارت بزرگ شدن -

 نفس عمیقی کشید و به سمت در راه افتاد:
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شون رو کنن باید کل انرژیدونم چرا جوونا فکر مینمی -

 فقط صرف کارشون بکنن...

 دیگر ادامه نداد و بیرون رفت.

نگاه کامران به خروج او بود، معنی حرف مادربزرگ عزیزش 

برایش خیلی واضح و روشن بود؛ یعنی بخشی از انرژیت رو 

خواست با د صرف خونواده و احتماال کیانا بکنی! اگر میبای

خودش رو راست باشد، در تهران مشکالتی از این دست 

نداشت... خودش بود و خودش و گاهی کمی بازی و 

همکالسی و شیطنت که بار هیچ مسئولیتی را روی دوشش 

گذاشت. یعنی با برگشتن به شهرش اشتباه کرده بود و نمی

 کرد؟می باید تجدید نظر

دردسر کار کند و با فراغت زندگی؛ کدام بهتر بود؟ اینکه بی

 ها را به دوش بکشد؟یا اینجا باشد و مجبور شود بار نسبت

ای که مقابلش ایستاد ی افکارش را فرد هم قد و قوارهرشته

 از هم گسست:
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 دونی بدترین چیز تو دنیا چیه؟می -

که بدون لبخند و نگاه از دور دست گرفت و به آرازی داد 

 رعایت گفت:اخم مخاطب قرارش داده بود و صریح و بی

 ی تو یکی رو اصال ندارم.ول کن بابا... حوصله -

ی صورت آراز کشید که عضلهو داشت از مقابلش کنار می

 کمی جمع شد:

 بدترین چیز عالم اینه که قهرمانت تو زرد از آب در بیاد. -

 ایستاد:

ح پازل شدن، بنال ببینم چه شکر خدا همه هم طرا -

 مرگته؟

اش این بار منجر به لبخند کمرنگی ی منقبض شدهعضله

 شد:

وقتی از اینجا رفتی، کیانا ده سال بیشتر نداشت و تو هیچ  -

وقت نفهمیدی رفتنت چه ضایعه بزرگی براش بود. تموم 
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این ساال اون با خاطراتت زندگی کرده و در مرور زمان از تو 

 هرمان ساخته!برا خودش ق

ی فکر کردن نداشت، دستی در کالفه بود و واقعا حوصله

 هوا تکان داد:

االن چکار کنم پیرهن آبی و شورت قرمز بپوشم سوپرمن  -

 شم؟

 لبخندش رنگ گرفت:

 نه حاال تو این سرما با شورت نگرد! -

 و با دیدن یک نمه تبسم او ادامه داد:

ده! تو نه تنها راستش من معتقد نیستم فکرش الکی بو -

تونن از مال و اموال ات هم میخودت که نوه نتیجه

ات بخورن و بریزن و بپاشن و اوف هم نگن، اون خانواده

وقت تو نه ساله هر چی که داشتی گذاشتی کنار و روی 

پای خودت ایستادی. این کار هر کسی نیست! برای خود 

 منم عجیب بود که کامرانی که دنیاش به تفریح و خوش
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گذشت چی شد یه هو این همه تغییر کرد؟ گذرونی می

آوردم و وقتی شنیدم رفتی سربازی داشتم شاخ در می

بعدش که برنگشتی و در کمال تعجب شنیدیم معماری 

مون شاخه رو در امیرکبیر قبول شدی دیگه قشنگ همه

 آورده بودیم.

نیم نگاهش به سمت پذیرایی رفت شاید همه دخترها نرفته 

با دیدن مهیادی که به تنهایی به چارچوب در تکیه  بودند!

 خیالی و تمسخر:داده بود، خیالش راحت شد و زد به خط بی

 خوشحالم قهرمانت رو پیدا کردی. -
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 #part67 

 

 ی کوتاهی کرد:طرف قصد نداشت از رو برود، خنده

 ی اوج تعجبم کی بود؟دونی نقطهاما می -

 تکیه از در گرفت و در حال جلو آمدن خندید:مهیاد 

خوابیدی شک نکن وقتایی بوده که شبا رو تو مطبی می -

 کردی!که اونجا کار می

 لب کامران هم کمی تکان خورد و پشت گردنش را خارید:

اش رو خوابگاه البته فقط سه ماهه تعطیالت بودا، بقیه -

 بودم.

 آراز لبخندش را جمع کرد و جدی شد:

وقتی شنیدم نه تو آپارتمانی موندی که جناب سعادت  -

ی ای شدی که هدیهبرات خریده بود و نه سوار سانتافه
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قبول شدنت از کنکور بود، اولش باورم نشد ولی بعد که 

 فهمیدم عین واقعیته برام قابل احترام شدی.

 پوزخندی زد و پا به پا شد:

گی قابل زده به سرتا نصف شبی، اون چیزی که داری می -

احترام، به نظر خیلیا حماقت بود. بعدم اینقدرا هم ابراهیم 

خلیل اهلل نیستم، جفتشون رو فروختم و پولشو دادم به 

همین زمینی که االن جای خونه شده پتک و خواهر خودم 

 کوبدم!باهاش می

 نفس بلندی کشید:

اینش مهم نیست، خدا به پدر و مادرت عمر بده، ولی اول  -

دارایی پدر و مادرت مال توئه... مهم اینه که تو و آخرش 

تونی بدون حتی االن یه زندگی برای خودت ساختی که می

نیم نگاه به مال و منال پدر و مادرت مستقل ازشون زندگی 

موندی پدرت حاضر کنی، هزار سال هم این شهر می

شد شرکت رو بسپره دستت و بکشه کنار و تو همیشه نمی
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گیت رو دقیقا زیر حرف خونواده بسازی مجبور بودی زند

دونن که کوچکترین حرف ولی االن پدر و مادرت خوب می

گردی سر همون و حدیثی پیش بیاد، خیلی راحت برمی

 زندگی که خودت ساختی...

 و در چشمانش نگاه کرد:

پس نگو فکر و نظر کیانا الکی بوده، اون دیده که تو  -

الل تغییر بدی اونم به چطور تونستی وابستگی رو به استق

بهترین نحو و دوس داره پا جای پای تو بذاره... پس وقتی 

کنی یادت باشه اوال چه جایگاهی داری گرد و خاک می

 براش داری بعد هم خودت تو اون سن چطور بودی.

 و با تمام شدن حرفش لبخندی زد و بیرون رفت.

 نگاه کامران با کمی خنده روی مهیاد ایستاد:

 تو چرا واستادی؟ نکنه منبر رفتن تو مونده؟هان  -

 مهیاد هم خندید:
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واال دیشب که نخوابیدیم امشبمون رو هم کوفت کردی،  -

میگم بیا و مردونگی کن یه رحمی به جوونی ما و این بنده 

 خدای بیچاره نظر کن و برگرد تهران.

ی شکم او کرد ولی با خنده سری تکان داد و مشتی را روانه

یرون رفتن بار دیگر نگاهش خاص و عمیق سمت قبل از ب

ستون کوچک کنار ویترین رفت، جایی که بارها برای فرار 

ها و برنگشتن به جایی که دوست نداشت، از چشم بعضی

 آنجا پناه گرفته بود.

*** 
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 #part68 

 

رب و زعفران جوش آمده و آماده را داخل ظرف ریخت و با 

هایی که داخل ظرف چیده رنگ اشتها آور کوفتهلذت به 

بود، نگاهی کرد. همیشه غذای آماده در فریزر داشت، 

ای که سوت و کور باشد بدش عاشق مهمان بود و از خانه

آمد، و این روزها هم که سر همه گرم زندگی خودشان می

کرد مشغله و درگیری چهار بود و با چهار فرزند باز درک می

اش زیاد افیانش را هر چند که، روزهای تنهاییفرزند و اطر

شد. با لذت به جوانان نشسته در سالن منزلش نگاهی می

انداخت و در دل خدا را شکر کرد که هنوز حرفش با سند 

 هایش:  کرد برای فرزندان و نوهبرابری می

محاله این وقت شب بذارم بدون شام از در این خونه برید  -

 بیرون! 



 

 

363 | P a g e 
 

و درب ظرف را گذشت. در حالی که دبه ترشی لبخندی زد 

 داشت، گفت: را برمی

منیج اول مربای بالنگ رو بچین؛ بچم کامران دوست  -

 داره، بعد نون سنگکا رو بذارشون تو توستر گرم شن. 

 های ترشی را روی میز چید: منیژه به سمتش آمد و پیاله

ما شما چرا؟ کاری نداریم که... همه چی آماده است، ش -

 برین پیش مهمونا. 

 ظرف ترشی را دست منیژه داد و زیر لب زمزمه کرد: 

حیف کاش صبحی سبزی هم گرفته بودیم، با کوفته  -

 چسبید. می

 منیژه سری تکان داد: 

خواید برم از دونستیم شب مهمون داریم، میاز کجا می -

 انباری شانی و سیر ترشی هم بیارم؟ 

 با خوشحالی گفت: 
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 ه... خوب شد یادم انداختی، حتما بیار. آره آر -

پیچید، کمر توجه به دردی که مدتها بود در کمرش میو بی

صاف کرد و با همان لبخندی که کمتر از صورتش حذف 

شد وارد هال شد. به سه پسری که هر کدام با موبایلی می

 ی سکوت گرفته بودند، نگاهی کرد و غر زد: در دست روزه

و بذارین کنار یکم گپ بزنین این چه اون ماسماسک ر -

 وضعیه؟ 

 و رو به کامران کرد: 

 بلند شو میوه تعارف کن به دوستات.  -

کامران موبایل در دستش را روی میز گذاشت ولی به جای 

 بلند شدن گفت: 

شن خودشون دست و پا دارن زیاد بهشون رو نده پررو می -

 دارن. برمی

 با دستی که به کمر زد: اخم تصنعی ماه منیر همراه شد 

 کامران؟  -
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 ای بر لبش آمد: نیم خنده

چشم علیا مخدره ماه منیر امر کنن و توش اگر مگر چشم -

 بیاد هرگز! 

 و در حال بلند شدن غرغر هم کرد: 

 تهران کجایی؟!!  -

 ماه منیر لبخندی زد و رو به مهیاد گفت: 

 مامان حالشون چطوره؟  -

 اد: مهیاد مودب جوابش را د

 ممنونم خوب هستن.  -

زیر لب شکری گفت و به سمت اتاق رفت، کیانا همچنان 

خواست از اتاق حوصله بود و به هیچ عنوان دلش نمیبی

بیرون بیاید و با کامران روبرو شود. دخترها هم برای تنها 

 نماندنش پیشش بودند. 
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نفسی کشید و وارد اتاق شد، با دیدن کیانایی که روی مبل 

 نشسته و چشم روی هم داشت سری تکان داد: تکی 

موندم تو کار شما جوونای امروزی، من سن شما بودم از  -

 رفتم. دیوار راست باال می

و رو به مهسا و سلوایی کرد که کنار هم نشسته بودند، 

 لبخندی زد: 

خواید همین طور شال و کاله کرده یه دخترا شما می -

 ببینم موهاتون چه رنگیه؟ گوشه چمباته بزنید. بلند شین 

مهسا ریلکس بلند شد و مانتو و شالش را در آورد خیلی 

مقید به حجاب نبود. تا نگاه سوالی ماه منیر سمت سلوا 

 رفت، سلوا مودبانه گفت: 

 تون... من همینطور راحتم. با اجازه -

 ای کرد: خنده

نگفتم بلند شین راه بیفتین تو خونه، همین مهسا هم  -

 اینجوری بره بیرون با من طرفه!  بخواد
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 #part69 

 

آمد و و نیم نگاهش سمت کیانایی رفت که صدایش در نمی

 گفت: 

ها دونم این نوهنگاه نکن عمری ازم گذشته، هر چند می -

کنن ولی هنوز اینقدر هیبت دارم که گاه چه کارایی می

نی درهم هم داشته جرات نکنن جلو روم خبط کنن، مهمو

 دونن نباید منو دعوت کنن. باشن می
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 کمی هم به سلوا نزدیک شد: 

خوام ببینم این خوشگل خانوم بدون روسری چه می -

شکلیه؟ پاشید اتاق سرویس جدا هم داره یه آبی به سر و 

 این. صورتتون بزنید، همگی خسته

ای برخاست و در حال برداشتن شالش با خیال راحت شده

 ت: گف

 اطاعت امر ولی از صبح زیر روسری بوده.  -

ی مبل آویخت، کش موهایش را درآورد و شالش را به دسته

و دستی به الی موهایش کشید. راستش انگار خودش هم 

کرد واقعا خسته سبک شد، از صبح روسری را تحمل می

 کننده بود. نیم چرخی زد و از ته دل گفت: 

 ممنون نفسم باال اومد.  -

رفت که ماه منیر دستش را  داشت به سمت سرویس میو 

گرفت و نگه داشت. سلوا سوالی نگاهش کرد، جریان چه 

 بود! 
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دست ماه منیر سمت گردن آویزش رفت و در حال لمس 

 آن حیرت میان چشمانش پر شد: 

 چقدر قشنگه!  -

سلوا ایستاد و لبش را مختصری خیس کرد، بدون توضیح 

 اضافه گفت: 

 . ممنون -

های سلوا ایستاد تا چشمان ماه منیر درست میان مردمک

 آن ته نگاهش پر از سوال بود: 

 خیلی قدیمیه...  -

 و مردد اضافه کرد: 

 مال مادرت بوده؟  -

 متعجب از کنجکاوی این زن، با مکث جواب داد: 

نه... راستش رو بخواید امانتیه که منتظرم صاحبش رو  -

 پیدا کنم و پسش بدم! 



 

 

370 | P a g e 
 

 نان مدال میان دو انگشتش محبوس بود: همچ

 یعنی پیداش کردی؟  -

 ای کرد: خنده

 نه... چطور بگم...  -

 و لبی میان دندانش گرفت و رها کرد: 

یکی پیش من جا گذاشتش و بعدشم هر کاری کردم  -

نتونستم پیداش کنم تا پسش بدم، برای همین هم پیش 

 خته! دارم... مراقبت از امانتی سخودم نگهش می

دستش را پس کشید و نگاهش خریدارانه سر تا پای او را 

ورنداز کرد، دختری با قد متوسط، کمری باریک. نه خیلی 

الغر و نه چاق... متناسب، صورتی نه زیاد سفید و ابروهایی 

کمانی و بینهایت زیبا با چشمان مشکی و ناز که بدون 

و لبانی کرد اینکه آدم بخواهد یک حس اصالت را منتقل می

کوچک و با نمک که با هر بار لبخند چال کوچکی کنار 

کرد. خب در واقع ترش میگرفت که ملیحلبش شکل می
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اش شد ولی خب زیباتر از او هم در دور شد منکر زیبایینمی

 و اطرافشان سراغ داشت. آهسته گفت: 

 گفتی اسمت چی بود؟  -

هم برایش رفتار این زن خیلی عجیب بود ولی دلیلی 

 نداشت که جواب ندهد: 

 سلوا هستم، سلوا صبوری.  -

چشمان متفکر ماه منیر تا ورود او به سرویس بهداشتی 

 تعقیبش کرد و به سمت مهسا برگشت: 

 کنه؟ گفتی همکارته؟ یعنی داره تو شرکت کامران کار می -

 مهسا سری به تایید تکان داد: 

التحصیلی هم غبله... تو دانشگاه هم دوره بودیم بعد فار -

 که تو شرکت مشغول شدیم. 

ی چشمش افتاد، سوالش زیاده روی بود ولی چینی گوشه

 تواند از پرسیدنش صرفنظر کند: حس کرد نمی
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 انگار گفتین امروز همراه کامران بوده؟  -

پرید کنترل مهسا سعی کرد ابرویش رو که داشت باال می

 کند و با خوشرویی دست باال گرفت و گفت: 

اصال به دلتون شک راه ندین، انگار شب رو مهیاد و آقا   -

کامران بیدار بودن، برای اینکه تو جاده خوابشون نگیره، من 

 همراه مهیاد رفتم سلوا هم همراه کامران! 

 اش خندید.و در پی
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 #part70 

 

ماه منیر بدون لبخند نگاهش را به سمت کیانا کشید، آمده 

ود با او حرف بزند ولی فعال انگار مساله مهمتری ذهنش را ب

شد. گرفت آرام نمیمشغول کرده بود که تا جواب نمی

 خالصه و گذرا گفت: 

کیانا تو هم بلند شو یه آبی به سرو روت بزن، داری بد  -

 کشی... هم نفس می

 و حرص خورد: 

آخه دختر من به تو چی بگم این همه مدت تو اون سرما  -

 نشستی که چی بشه، عقلت کجا بود؟ 

 کیانا دستانش را روی صورتش قرار داد: 

 ماه منیر تو رو خدا هیچی نگو، حوصله ندارم.  -

 ای هم کرد. و به دنبال حرفش سرفه 
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زد ولی نه فعال! سری تکان داد، باید مفصل با او حرف می

از اتاق بیرون زد، این بار پسرها دور هم جمع بودند و در 

 ال میوه خوردن مهیاد پرسید: ح

 فردا بازی ساعت چنده؟  -

داد ولی کامران ساکت نشسته بود و آراز داشت جواب می

 انگار زیاد حال و حوصله نداشت. از همانجا صدا کرد: 

 کامران یه لحظه بیا کارت دارم.  -

 سنگین بلند شد و سمت ماه منیر آمد: 

 حالش چطوره؟  -

 اهش محبت نشست: از این توجه ریز در نگ

 تونه خوب باشه... دونی نمیخودت که می -

 نچی زد و دست الی موهایش برد: 

 وسط این بلبشو فقط ناز این دختره زشت رو کم داشتم.  -
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زند، بدیلشان طعنه میدانست به شباهت بیماه منیر می

سری تکان داد و همراه با تبسمی بازویش را گرفت و سمت 

 اتاق دیگر برد: 

 بیا اینجا باهات کار دارم.  -

 میل دنبالش راه افتاد و تا در اتاق را بست، گفت: بی

 ماه منیر خودت که دیدی اون دعوا داشت نه من.  -

 ماه منیر به سمتش برگشت: 

اینکه تو باید یاد بگیری بیشتر خودتو کنترل کنی به قوت  -

ی چیز خواستم دربارهخودش باقیه ولی االن من می

 ای باهات حرف بزنم. دیگه

 کنجکاو نگاه باال برد: 

 چی؟  -

 بدون معطلی گفت: 

 این دختر که همراتونه کیه؟  -
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 بهت در نگاه کامران هم سایه زد: 

 چطور؟  -

 ی ارشدش شد: کمی نزدیک نوه

 کردم مدالو گم کردی! فکر می -

 نگاهش جمع شد: 

 گی. تر حرف بزن بفهمم چی میماه منیر واضح -

 اهش کنکاش داشت: نگ

 پرسم، این دختر که همراتونه کیه؟ دوباره می -

 نگاهی که مات شده بود انگار کمی رنگ گرفت: 

 گی یا نه؟ تر میجریانو دقیق -

 لبخند کمرنگی زد: 

دقیق... خیلی خب... بگو ببینم چرا مدالی که از من به  -

 یادگار گرفتی االن گردن این دختره؟ 

 کرد: زده نگاهش حیرت
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 واقعا گردنشه؟  -
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 سری تکان داد: 

گفت امانتیه... صاحبش رو گم کرده و گردنش نگه می -

 داره گم نشه و از این چرت و پرتا... می

 خندید و نشاط به صورتش برگشت: 
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بینی که گمش نکردم دقیقا جاییه که باید باشه، مگه می -

 نه؟ 

هایش نتیجه درست توانست از شنیدههمچنان نمی ماه منیر

 بگیرد، با کمی فکر گفت: 

واستا ببینم... اون گفت صاحب مدال رو گم کرده این  -

 دونه که... یعنی نمی

ای بر گونه اش گذاشت ای خم شد و بوسهبا حال بهتر شده

 و گفت: 

 زیاد فکر نکن ماه منیر جون، پیر میشیا!  -

 چپ نگاهش کرد: 

 شه بگی این یعنی چی؟ کامران می -

 خندید: 

خب به من چه صاحبش رو گم کرده بره بگرده پیداش  -

 کنه. 
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 و با خشونتی ناگهانی ادامه داد: 

هر چی دست و پاچلفتیه قسمت ماست یکی خودش گم  -

شم مزد خوابی همهشه یکی صاحابش، بدبختی و بیمی

 دستمون!! 

بینی ران غیرقابل پیشماه منیر کالفه شده از این کام

 خطابش کرد: 

اعصابی بچه، باالخره خودت بهش دادی یا چقدر تو بی -

گه گمت کرده اگه خودت نه، اگه خودت دادی چرا می

 ندادی جریان چیه؟ 

 نفس عمیقی کشید و به سمت در چرخید: 

 خوای به ما شام بدی؟ شما نمی -

 بازویش رو گرفت و نگه داشت: 

شتر نیست برگشتی، این مدال رو هم تو چند روز بی -

گرده به هاست دیگه گردنت ندیدم... پس جریان برمیسال

 گذشته آره؟ 
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اش را به دیوار تکیه داد و نگاهش کمی خندان و یک شانه

کمی هم پرشیطنت سمت مادربزرگش برگشته بود که ماه 

 زده گفت: منیر بهت

 ببینم نکنه همون دختریه که...  -

شمکی زد، ماه منیر نفس بلندش را میان بدون جواب چ

 سینه حبس کرد و آرام گفت: 

 کنه بفهمه! پوراندخت سکته می -

 در چشمان ماه منیر خیره شد: 

ی بهتره به دخترت حالی کنی که قرار نیست ما با نسخه -

 اون زندگی رو بپیچیم. 

 اش را پس داد: نفس گیر کرده

 شناسدت؟ یعنی االن دختره نمی -

 هایش را کمی از هم باز کرد: ف مقابلش ایستاد. دستصا
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کیلو... شما  88کیلو بودم و االن  48من اون موقع  -

 شناختین؟ بودین می

 ای به شکمش زد و گفت: آرام ضربه

 ها! زیاده -

 و نگاهش را روی صورت او چرخاند: 

 نکنه این وجناتی که برای خودت ساختی برای همینه؟  -

اه منیر چهره درهم کشید و با نوک انگشت به ریز خندید. م

 سبیلش زد: 

وییی انگار آب بینیت ریخته پشت لبت پاکش نکردی  -

 چیه آخه این؟ 

 چشمان خندان کامران درشت شد: 

 ماه منیر؟  -

 او هم خندید: 
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گم دیگه... راستی چطور طرف یه واال، راستش رو می -

 فاقی بوده؟ راست اومده تو این شرکت استخدام شده؟ ات

 با نیش بازی جواب داد: 

 فکر کن یه لحظه!  -

 اش هم گرفت: و خنده

 تازه هر روز هم نگران اینه که مبادا اخراجش کنم.  -

 ی کمرنگی رفت: چشم غره

 ناکس! -

*** 
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 فصل ششم: 

نگاهم به در بود، برای این دیدار کلی زحمت کشیده و به 

دانستم باید الم و آدم و وکیل رو انداخته بودم. خوب میع

ماند. با دیدن قامتی که با محکم باشم، امید باید امیدوار می

وجود کمر راستش باز انگار نصف شده و چشمان قابل 

اعتماد و پر متانتش که زیرشان گود افتاده و سیاه شده بود، 

مان حرف نتیجه ماند. چشتمام تالشم برای لبخند زدن بی

گوش نکنم به قدری سریع به نم نشست که خودم ماندم 

هایم را چه کنم؛ آمده بودم ی پشت پلکآن آب جمع شده

به او روحیه بدهم ولی با دیدنش چنان خود را باختم که 

 حتی سکوتم مخرب بود. 
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کمی جلوتر رفتم و روبرویش ایستادم، بچه که بودیم 

هر چند برای عروسک همیشه او بابا بود و من مامان... 

بازی و خانه بازی مجبور بودم حسابی باج بدهم. اول باید 

کردم و یا دزد و پلیس تا بعدش او یک دور فوتبال بازی می

های ریز و درشت من هم راضی شود کنار اسباب بازی

بنشیند و تکیه به دیوار دهد و نقش بابایی را بازی کند که 

 او بلد بود و من... 

 تادم و تمام هنرم نریختن اشکم شد: مقابلش ایس

 چطوری؟  -

جوابم سکوتی بود همراه با باال پایین شدن نگاهش و لبی 

 که تر شد به گفتن: 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود.  -

گیرم تو چرا هایم را میلعنتی... حاال که من جلوی اشک

هایی که محبوس بودن را شوی به دریای اشکبنزین می

 نیستند:  زیاد هم بلد
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 امید!!  -

چشم روی هم گذاشت و لبان غمگینش با تبسم کمرنگی 

 کش آمد: 

 شه دوست نداشت؟ انصاف چطور میجااانم!... بی -

لبم را زیر دندان کشیدم، من نیامده بودم که از دلتنگی و 

دوست داشتن حرف بزنیم. هزار بار تمرین کرده بودم که 

نم و بگویم همه چیز وقتی رسیدم پر انرژی مقابلش بنشی

مرتب است، که بگویم چیزی نشده و این اتفاقات ممکن 

است برای همه رخ دهد، زندگی که به پایان نرسیده، نگران 

آیی و دوباره نقطه سر نباش یکی دو ماه نشده بیرون می

ای جدید از زندگی را خواهی نگاشت ولی همه خط! جمله

من « چطوری»ل اینها وقتی بودند که او در مقابل سوا

گفت ممنون، مرسی و یا گفت خوبم اصال این هم نه میمی

های من هم داد حرفتو چطوری ولی وقتی پرت جواب می

ماندم و یک ذهن خالی شدند یک طرف و من میپرت می

و دلی که دوست داشتنش را خوب بلد بود؛ که ولش 
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رفت به سمت همان کشید و میکردی یک راست بو میمی

 دانست به آن راه دارد. ه خوب میدلی ک

نفس بلندی کشیدم و چشم روی هم گذاشتم؛ امین گفته 

بود حالش خوب نیست، گفته بود امید گفته بروید و به 

زندگی خودتان برسید، بیرون بیایم چه کار؟ آن از بابایی که 

فراموش کرده پسری هم دارد و آن از سلوایی که این همه 

بیایم « نه!»یا ازدواج کنیم و گفت، مدت عز و جز کردم که ب

 بیرون چه کار؟ ول کنید هر چه شد، شد... 

حاال من اینجا بودم تا مثال حالش را خوب کنم البته اگر 

حالی برای خودم باقی مانده بود، انگار آن ته دلم کمی هم 

عذاب وجدان داشتم، کاش وقتی تقاضای ازدواج کرده بود، 

ی هر کسی که مخالف بود! همان پذیرفتم، اصال گور بابامی

بابایی که گفته بود اگر با او ازدواج کنی باید مرا خط بزنی 

 االن کجا بود؟ 

خواستم سر باال بگیرد و خواستم خوشبخت شود، میمی

زندگی کند. برایم اینقدر مهم بود که بخواهم از خیلی 
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های خودم بگذرم. او یک تنه در زندگی همه کس خواست

 و من تا امروز هیچ کاری برای او نکرده بودم.  من شده بود

 به زور لبخند نخ نمایی روی لبم نشاندم: 

خونی، شاعر اینجا بیکار موندی داری رمان رمانتیک می -

 شدی؟ 

گفت خر خودتی اگر فکر کردی که اش میلبخند یک طرفه

نفهمیدم باز از زیر جواب دادن به حرفم در رفتی. باز من 

کردم، کنار کشیدم و پشت نقش بازی می بودم که باید

 صندلی نشستم: 

 کنی؟ بیا بشین بگو چی کارا می -

 با طمانینه آمد و مقابلم نشست: 

 من که تکلیفم مشخصه، این سوال رو باید از تو بپرسم.  -

فهمید، برای همین سعی اگر الکی حرف میزم در جا می

 کردم با آرامش جواب درستی دهم: 
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ای ن جریانی که برای تو رخ داده مشکل دیگهغیر از ای -

 وجود نداره، نگران نباش. 

 لبخند مالیمی زد و پرسید: 

 با اومدن رئیس جدید که برات مشکلی پیش نیومد؟ -
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دستم را آرام از روی میز به روی زانویم کشاندم، برای چه 

ه گناهی که داشتم مضطرب شده بودم؟ این حس نزدیک ب

واقعا مسخره بود. ته دلم فحشی به وارتان دادم که هر چه 

 های او بود! کشیدم از لودگیمی

آن شبی که مهمان ماه منیر شده بودیم غیر از جریان کیانا 

اش شب خیلی خوبی بود، از آن ی نداشتهو حوصله

کند. هایی که خستگی چند ماهه را از تن آدم به در میشب

هایش برای من که هیچ شناخت قبلی از منیر و مهربانیماه 

او نداشتم هم یک عالمه حس خوب داشت چه برسد برای 

 هایش! نوه

اما چیزی که برایم خیلی عجیب بود و موجب تعجبم شد، 

ی بین ای حال رئیس بود در فاصلهتغییر صد و هشتاد درجه

 رفتنمان به اتاق و بیرون آمدن!! 

 ت: هر چند کیانا گف

 اشتها ندارم نمیام.  -
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دانم چرا از او ولی کامران به جای داد و بیدادی که نمی

انتظار داشتم، بدون اخم و تخم صاف رفت اتاق و پس 

گردن او را گرفت و به هال آورد. وقتی هم سر سفره 

 نشاندش گفت: می

مونی... من کشیدم به تیر و ببین حرف زدی سرش می -

 ی زورگوم... طایفه

 و نمایشی اخمی کرد: 

 گرسنه هم نباشی باید سر سفره بشینی!  -

 البته کیانا کلی جیغ و داد کرد: 

به من دست نزن... ولم کن... دست از سرم بردار... یه  -

 ذره شعور نداری... 

باز در کمال تعجب کامران به جای اخم و عصبانیت خندان 

 بود و لحنش رنگی از شوخی داشت: 

صدات رو انداختی سرت؟ از صدای خودت کیانا؟ چرا  -

خوشت میاد؟ روز معمولیش قابل تحمل نیست چه برسه که 
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دو شب تک و تنها و گشنه نشستی تو تاریکی و االن یه 

 ای!! خون آشام بالفطره

گفت صدای کیانا به وضوح گرفته بود و کل البته راست می

مدتی که پای سفره بود هم یک سره سرفه کرد و موجب 

 آراز آهسته و کوتاه تشر برود:  شد

کردی یه لحظه به وضع وقتی داشتی شاهکار خلق می -

 خراب سینوسات فکر کرده بودی؟ 

و جالب آنجا بود که نه فقط کامران، مهیاد و کیانا هم چشم 

خوابی کشیده بودیم ای جانانه مهمانش کردند، آنقدر بیغره

جدید را  هایپرانیی درگیری و تکهکه هیچکس حوصله

 نداشت. 

بعد از شام من اولین نفری بودم که لباس پوشیدم و با 

تشکر از ماه منیر قصد رفتن کردم؛ که در کمال تعجبم 

 سعادت کاپشنش را برداشت و گفت: 

 رسونمت. می -
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 هر قدر هم اصرار کردم که: 

 گیرم. رم، اصال آژانس مینه ممنون خودم می - 

 ی او رفت: جبهه گوش نداد، ماه منیر هم به

 این وقت شب محاله بذارم تنها بری.  -

 و من مجبور شدم قبول کنم. 

در طول مسیر حرف خاصی بینمان پیش نیامد، فقط سر 

خیابان و بعد سر کوچه هر چه اصرار کردم که نگه دارد بقیه 

روم قبول نکرد و تا دم در خانه رساند، در حالی را خودم می

ای که محدود بود و همه در کوچه که واقعا دوست نداشتم

شناختیم من از ماشین یک غریبه پیاده شوم. برای هم را می

همین هم به محض رسیدن کوتاه تشکر کردم و پیاده شدم 

 ولی هنوز کلید را داخل قفل نچرخانده بودم که با شنیدن: 

 سلوا؟  -

ناک اوت شدم. اول فکر کردم اشتباه شنیدم ولی آن موقع 

ی ساکت جایی برای اشتباه کردن نداشت. هشب و کوچ
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ی بازش برگردم، در طول کشید تا به سمت ماشین و پنجره

 کردم عادی رفتار کنم، گفتم: حالی که سعی می

 بله!  -
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ی ماشین بیرون آورد و با نیش بازی دستش را از پنجره

 گفت: 
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تفاده بکنم، باید بگم من فقط اگه اینو گذاشتی که من اس -

 کنم والغیر!!! یاسی سیر استفاده می

نگاهم با حیرت و بهت فراوان به رژ لبم افتاد که در دستش 

آمد، یک بار در بود، کی از کیفم افتاده بود اصال یادم نمی

مسیر کیفم را باز کردم شکالت بردارم... بعد هم ترمز تیزی 

ن افتاد، همین... شاید درش که او گرفت و کیف از بغلم زمی

را نبسته بودم!! ماندم اصال چه بگویم که دستش را بار دیگر 

 تکان داد: 

 گیری؟ نکنه جاش گذاشتی فراموشت نکنم؟ نمی -

هایم را محکم به هم چسباندم تا نگویم بیشعور!! یعنی لب

کردم در مقابل این مردی که از هر قدر تالش می

کرد، سوتی ندهم؛ خود سوتی یکوچکترین فرصت استفاده م

 آمد! دنبالم می

وقتی نیم گامی سمتش رفتم آنقدر در چشمانش شیطنت 

 بود که خودم دست پیش گرفتم و در حال گرفتن رژ گفتم: 
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 فکر کنم خوراک ده روز متلک گفتنتون مهیا شد.  -

اش گذاشت صدای بلند خندهوقتی رژ را درون دستم می

پر کرده بود! در حالی که دنده  فضای سوت و کور کوچه را

 گفت: گرفت و میعقب می

 فردا کلی کار داریم به موقع بیا، شبت بخیر!  -

 هم باز خنده روی صدایش سایه زده بود. 

هنوز از سوتی مقابل او و صدا کردنش فارغ نشده بودم و 

همچنان به در حیاط خانه دخیل بسته بودم که وارتان زنگ 

ی موبایل افتاد استرسی صفحهزد، وقتی اسمش روی 

غریب داشتم طوری که آب دهان به گلویم جست وقتی 

 گفت: 

 گذره؟ به دختر کوچه بهشت! حال احوال؟ خوش میبه -

ماندم نصف شبی چه جوابی به او بدهم، یعنی انکار هم 

فایده نداشت بدون هیچ تردیدی آمدنم را دیده بود وگرنه 

... کمر از در گرفتم و به این موقع زنگ زدنش دلیل نداشت
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سمت ساختمان رفتم. سعی کردم خود را بزنم به نفهمیدن، 

 ای کردم و بعد گفتم: سرفه

چیه باز چه کوفتی خوردی این وقت شب بیخوابی زده به  -

 سرت؟ 

صدایی کشیدم تا مکث کرد و من در میان مکث او نفس بی

اشم اش انرژی داشته ببرای جواب دادن به دری وری بعدی

 ولی برعکس تصورم لحنش کمی رنگ جدیت گرفت: 

اصال به من ربطی نداره با کی برگشتی که اینقدر صدات  -

 به رعشه افتاد! 

لبم زیر دندان له شد، من که نهایت تالشم را کرده بودم 

محکم حرف بزنم... خطی بین ابروهایم انداختم، باید جبران 

 کردم. محکم گفتم: می

 یید برای چی تماس گرفتین؟ شه بفرماپس می -

 پس چرا آن طنز لعنتی همیشگی را نداشت وقتی گفت: 
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تماس گرفتم تا بفهمی مایی که اینجا سالها نون و نمک  -

تفاوت باشیم، که تونیم نسبت به هم بیهم رو خوردیم، نمی

 بدونی دیر و زود اومدنت برام مهمه... 

اشتم حرفش را ای که مکث کرده بود دو من در آن دو ثانیه

 کردم که ادامه داد: حالجی می

 شبت بخیر.  -

 سریع گفتم: 

 وارتان؟  -

 جوابش با کمی تعلل رسید: 

 بله  -

خواستم جز به جز توضیح بدهم جریان چه بود، هزار اگر می

 آمد خیلی خالصه گفتم: تا اما و اگر دیگر پیش می

موقع  الکی فکر بد نکن، این روزا کارمون خیلی زیاده! -

اومدن رئیس شرکت گفت این وقت شب تنها برنگردم و 

 خودش رسوندم. 
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 همین که شروع کرد به گفتن: 

جوووون... چه رئیس الرجی؟ جووونِ من این رئیستون  -

 خواهر ماهری چیزی نداره؟ 

 فهمیدم باز شده همان وارتان همیشگی، گفتم: 

 تو چرا اینقدر فکرت خرابه آخه؟  -

 مد: اش آصدای خنده

 نرسیده چطور قاپ رئیست رو زدی بچه؟  -

 کردم؟ صدایم باال رفت: من باید از دست این پسر چه می

 وارتان؟  -

 شیطنت در صدایش موج زد: 

خیلی خب الکی واسه من صداتو نازک نکن، ولی اینو از  -

من داشته باش هیچ رئیسی نصف شب رفتن کارمندش 

 تم رو نگیر. براش مهم نیست... حاال هم برو و وق

*** 
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 نفسی کشیدم و دوباره نگاهم را به امید دادم:

یکم سختگیرتره ولی نه خدا رو شکر مشکل آن چنانی  -

 وجود نداره.

هر دو آرنجش را روی میز گذاشت و کمی به سمتم خم 

 شد:
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 وامت رو گرفتی، آره؟ -

 م ولی راستش را گفتم:ی لبم را گاز گرفتنامحسوس گوشه

 آره. -

فهمیدم اعصابش به ای چشم روی هم گذاشت، میلحظه

 ای روی صدایش نشسته بود:هم ریخته است، بغض مردانه

اش رو هم خرج بیمارستان و درمون طرف تصادف همه -

 کردی؟

 تسلی دهنده جوابش را دادم:

چرا ناراحتی؟ چرا به جای غصه خوردن به این فکر  -

نی که خدا اینقدر مهربون بوده که این اتفاق نیفتاده کنمی

پولش رو رسونده بود؟ اصال فکر کردی اگه این نبود باید 

 کردیم؟چیکار می

 اخم کرد:

مزخرف نگو اون وام برای جمع و جور کردن زندگیت  -

شم تو همه زندگیت رو برای بوده، فکر کردی من حاضر می
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ردی بسه، برو به کارای من حراج کنی؟ تا اینجا هر کاری ک

 خودت برس و دیگه تو این مورد دخالت نکن.

 سریع بین حرفش پریدم:

ببین نه حرص خوردن داره نه غصه خوردن، بیا بیرون  -

اصال بعدش اقساط وام رو خودت پرداخت کن اینکه دعوا 

 نداره!

 نفس پر حرصی کشید:

و کنم ولو شده شبا ربیام بیرون که حتما همین کارو می -

 برم کارگری ولی اگه بیام!

 لبخند زدم:

الکی خودتو لوس نکن، اگه مگه نداریم. دارم سعی  -

کنم برات رضایت بگیرم اگه بتونم بگیرم مشکل حل می

 شه.می

 گلویی صاف کرد و گفت:
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امیدوارم رضایت بده، بیام بیرون دیگه الزم نیست تو  -

خوام بهت اینقدر دنبال کارام باشی، راستی سلوا ببین می

وکالت بدم بتونی ماشین رو بفروشی تا حداقل بخشی از 

هزینه رو در بیاره. من اینجا دستم بسته است، حتما اقدام 

 کن باشه؟

 من هم سمتش خم شدم:

الکی کارا رو پیچیده نکن، فعال شکر خدا لنگ پول  -

تونم پیدا کنم وگرنه نموندم. فقط افسوس که یه وثیقه نمی

 شد.ون حل میکلی از مشکالتم

 نگاهش به روی میز دوخته شد:

نیازه یادت بیارم که چقدر سنگ همین پدر رو به سینه  -

 زدی؟می

نفسم را حبس کردم، اینجا نیامده بودم در مورد خودمان 

خواستم در این مورد حرف بزنم حرف حرف بزنم که اگر می
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م ای بگذارزیاد بود، او چطور انتظار داشت من پا به خانواده

 ام سیاه بود؟!که تا این اندازه دید و نظرشان درباره

 در چشمان مهربانش زل زدم:

االن وقت این حرفا نیست امید... فقط خواستم بگم  -

نگران هیچی نباش خیلی خانم حاتمی رو نرمش کردم، به 

 شه.امید خدا به زودی همه چی حل می

 دست روی صورتش کشید:

 چطور باید جبران کنم؟ -

 د زدم:لبخن

کنی، پس الکی منت خوبی میسالهاست که تو داری بی -

حرف نزن، هنوز یادم نرفته وقتی مادرم فوت شد و من 

ی کارا رو کی کرد و چطور یه تنه هم حالم بد بود، همه

ترتیب مراسم عزا و خاکسپاری رو داد و هم منو که داشتم 

یه  رفتم بلندم کرد. امید من هر کاری هم بکنماز بین می
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کنه. االنم مطمئن باش تو گوشه از محبتات رو جبران نمی

 رو از اینجا بیرون میارم به هر قیمتی شده خیالت راحت.

*** 
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همچنان متعجب به تکه کاغذی که در دست داشتم خیره 

شده بودم، برای بار چندم مبلغ دریافتی را خواندم. بدون 
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شده بود، یک چیزی ایراد داشت! باور کردنی شک اشتباه 

 نبود. 

 با صدای زیبا که گفت: 

 خوای بری تو؟ نمی -

به خود آمدم. در حال فوت کردن نفسم تقی به در زدم، 

صدایش را شنیده نشنیده وارد اتاق شدم. نگاهش که باال 

آمد چشم در چشمش دوختم، این دو سه روز سعی کرده 

اشم، البته او هم احضارم نکرده بودم کمتر جلوی چشمش ب

ای غیر از آمدن بود و االن با گرفتن فیش حقوقم چاره

 نداشتم. 

 سر سعادت باال آمد و با دیدنم گفت: 

چه عجب از اینورا؟ ده روز مهلت متلک پرونی تموم شده  -

 شما جرات رونمایی به خودتون دادین؟ 

د؟ اصال توانستم امیدوار باشم این جناب درست شویعنی می

اش و ابدا... البته بدون شک بعد از آن روز و دیدن خانواده
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آمد ولی به اندازه روزهای قبل غیر قابل فهم و درک نمی

شد توانستم منکر این شوم که هرگز نمیهر چه که بود نمی

فهمید رفتار و گفتارش چه خواهد بود! گاهی کلی دری 

ه تنها من که شد که نگفت و گاه اینقدر جدی میوری می

شدند در مقابلش دست به سینه کل افراد حاضر مجبور می

 باشند. 

ترجیح دادم کال حرفش را نشنیده بگیرم، خیلی به نفعم نبود 

قضیه آن روز باز شود. به عوض آن جلوتر رفتم و فیش در 

 دستم را روی میز گذاشتم و گفتم: 

 ببخشید انگار اشتباهی شده.  -

 هی به فیش بیاندازد گفت: بدون اینکه نیم نگا

اشتباهی در کار نیست مگه قرار نبود یه روزش کسر بشه،  -

 خب کسر شده! 

پلکی زدم، کسر شده بود؟ کجا؟ این بار با تاکید بیشتری 

 گفتم: 
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یه بار نگاه کنید... احتماال چون کارمندای امور مالی  -

جدیدن اشتباه کردن، به خودشون گفتم قبول نکردن، این 

 ام هم زیادتره!! دو برابر دریافتی هر ماههاز 

 با نوک انگشت فیش را پیش کشید و نگاه کوتاهی انداخت: 

 بشین.  -

بدون چک و چانه نشستم، فیش زیر انگشتش مانده بود که 

 نگاهش را باال برد: 

چیز عجیبی نیست، همونطور که گفتم حقوق بیست و نه  -

 پروژه!  ی درصد دریافتی ازروز است به اضافه

 سریع گفتم: 

 کدوم پروژه؟  -

 نگاهش مختصری رنگ شیطنت گرفت: 

همون تکلیف شبی که قرار بود انجام بدی سفارش یکی  -

شو نداشتم الکی وقت ها بود و منم اصال حوصلهاز مشتری

گیر بود. بعد تحویل، خودمم یکم روش کار کردم و فرستادم 
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ز شده بیست درصد واسش. البته اون چیزی که برای تو واری

قرارداده... هر چند عمال هشتاد درصد کار رو تو انجام دادی 

 دم، اعتراضی هست؟ رسه نمیولی خب زورم می

ناباورانه نگاهش کردم و انگار کمی خیالم راحت شد، لبخند 

 به لبم آمد: 

 االن جدی هستین؟  -

اش را لمس کرد و در حالی که نگاهش را داده نوک بینی

 داد، گفت: فیش و آن را روی میز به سمتم هل میبود به 

گم؛ وقتی از آره االنم یه سوال جدی دارم ازت! می -

کنی چرا الکی برا خودت بار وسایل تو کیفت استفاده نمی

 کنی؟ اضافی درست می

فیش به قدری ذهنم را مشغول کرده بود که طول کشید تا 

ماتم را در  بفهمم منظورش از وسایل در کیفم چیست؟ نگاه

اش دوختم، باید با این موجود چه کار صورت پر خنده
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پراند، چه کردم؟ داشت به خاطر نزدن رژ متلک میمی

 شد به او داد. جوابی می

 کردم گفتم: در حالی که گوشه چشمی نگاهش می

 مونه! یادم می -

 و برای اینکه حرف را عوض کنم، گفتم: 

 کیانا خانوم بهترن؟  -

 حالش گرفته شد، همراه با اخمی گفت:  به وضوح

ی دیوونه... خیر سرمون بدجوری سرما خورده، دختره -

 دانشجوی پزشکیه. 

 به حرص خوردنش خندیدم: 

دونم تازه ترم دو رو شروع کردن، تا جایی که من می -

بعدم کی گفته قبول شدن تو کنکور پزشکی یه هو یه آدم 

ازش انتظار دارین  کنه کههجده ساله رو چهل ساله می

عین یه آدم بزرگ رفتار کنه، اصال این سن مخصوص 

 کارای عجیب غریبه.
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 به صندلی ریاستش لم داد و خنده از لبش پر کشید:

جالبه، یعنی معتقدی هر سنی شرایط خاص خودش رو  -

 کنه؟ایجاب می

 بود: ابرویی باال پراندم؛ چه جای این سوال

 بله. -
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سرش را کج کرد و حس کردم نگاه نافذش از بین رگ و 

 ام هم گذشت، لبانش تکان ریزی خورد: ریشه

 خوبه. -

خیز شدن فیش را برداشتم و مختصری در هوا در حال نیم

 تکانش دادم:

 ممنون. -

 و به سمت در راه افتاده بودم که گفت:

 خانم صبوری؟ -

ام گفت سلوا، رفتار بعدیایستادم، اگر خدایی نکرده می

تضمین شده نبود!! با آرامش به سمتش برگشتم، با لحنی 

 عادی گفت:

آخر هفته یه سفر دو روزه داریم، از حاال خبر دادم که  -

 آماده باشی.
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اش به موشکافانه و مشکوک به او زل زدم تا ببینم قیافه

رسید خورد یا نه! یعنی میکنند میکسانی که شوخی می

 هایش سر در بیاورم؟ پرسیدم:که من از حرف روزی

 چه سفری؟ واقعا؟ -

 حس کردم لبش کمی کش آمد:

خانم مهندس صبوری اینجا گذر گجیل نیستا که  -

پرسی چه سفری؟ بله واقعا... یه پروژه تفریحی تو آینالو می

خوره، پرس و جو کردم چند روزی بارش نداریم، کلید می

کنیم و مکانش رو ببینیم تا  باید بریم منطقه رو بررسی

اش رو آماده کنیم و به امید خدا ها و پیش زمینهبتونیم نقشه

 تا هوا کمی بهتر شد شروع به کار بشه.

 دانستم باید خیالم راحت باشد یا نه! پرسیدم:نمی

 یعنی یه پروژه دولتیه؟ -

 سری باال داد:
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و بگیم نیمه خصوصی بهتره... یه مجتمع تفریحی با هتل  -

استخر و غیره. باید بریم سایت رو از نزدیک ببینیم تا بشه 

 شه پیاده کرد.هایی میگفت چه نوع طرح

اول خواستم بپرسم کسی هم غیر از من و شما هست بعد 

 تری پرسیدم:شود، سوال محتاطدیدم بد می

 آقای مهندس عطایی هم میان؟ -

 سری تکان داد:

و مهسا هم  مهندس عطایی، مهندس کامفر، مهیاد -

 هستند.

ی کوچکی نفس راحتم را بدون شک شکار کرد که خنده

 روی لبش نشست:

خب حاال که خیالت راحت شد، برای آخر هفته آماده  -

 باش.

گشتم که در تبسمی کردم و داشتم به سمت در برمی

ی کوچکی خورده نخورده باز شد. نگاه متعجبم باال ضربه
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یده در پالتوی پوست رفت و روی دختری ایستاد که پیچ

های طوسی مشکی و شال ست آن که به زور در نیمه

 آمد.سرش ایستاده بود، خوش پوش و خاص به نظر می

العمل ای به عقب برگشت تا عکسنگاهم برای لحظه

 رئیس را ببینم که دختر با هیجان خاصی گفت:

 جناب کامران خان... سالم!! -

 ر نمایان شد:کامران جوابی نداده، زیبا از پشت د

 ببخشید من گفتم منتظر باشن... -

 دختر همراه با اخمی حرفش را برید:

 گم خبر بده نمیده!ببین از کی منتظرم هی می -

 کامران سنگین بلند شد و با نیم نگاهی به زیبا گفت:

 شما بفرمایید. -

 و نگاهش معطوف دختر شد:

 چه عجب از اینورا؟ -
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 ت و از کنارم رد شد:دختر نگاه عمیقی به من انداخ

 گذشتم گفتم یه سر بیام ببینمت برم!داشتم از اینجا می -

ای معنی بود، در حال خروج زیر لب با اجازهایستادن من بی

 گفتم و در را پشت سرم بستم.

 *** 
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و حساب  در سوپرمارکت هر چیزی یه چشمم خورد برداشتم

کردم و بیرون آمدم، مهسا جلوتر آمد و کیسه را از دستم 

 گرفت: 

سلوا من اونجا نرسیده استرس گرفتم، دختر تو چطور هر  -

 روز هر روز میری اونجا؟ 

 بازویش را گرفتم و کشیدم: 

یه ذره قدمات رو تندتر بردار که کلی کار دارم، بعدم  -

گی صبح هی می کسی مجبورت نکرده باهام بیای خودت از

 که منم میام. 

 مهسا بازویش را بیرون کشید: 

خشن شدیا خبر داری؟ از وقتی این امید خانت تصادف  -

شه با یه من عسل هم خوردت، یه ریز یا کرده رسما نمی

 اخم داری یا بداخالقی... اصال یادم رفته کی خندیدی! 
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فردا صبح عازم سفری بودیم که رئیس صحبتش را کرده 

ای نداشتم، حتی کفش مناسب هم و من هیچ چیز آماده بود

 قرار بود بخرم، فرصتش را نکرده بودم. تندتر قدم برداشتم: 

 عوض وراجی عجله کن.  -

 کیسه در دستش را به پایم کوبید: 

همه دوست دارن منم دارم، دلم برای اینکه دو تایی بریم  -

نطور خریدی رستورانی سینمایی جایی تنگ شده، اصال ای

گم این احتیاجاتم رو پیش بره میرم برات هوو میارم و می

 کنه! برآورده نمی

 ی کوتاهی کردم: خنده

کنه رو از کجا یاد حاال این احتیاجاتم رو برآورده نمی -

 گرفتی؟ 

 ام در جا پررو شد: با دیدن خنده
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قشنگ بود نه؟ منم اولش که شنیدم کلی حرص خوردم  -

شه بهش گه خله و فقط مینی که اینو میبعد فهمیدم بابا او

 خندید. 

 کنارش قدم برداشتم: 

 حاال از کجا شنیدی؟  -

 نگاه خندانش را به من دوخت: 

 مهی بیشعور یادته؟  -

با غرق شدن در خاطرات دانشجویی حس گرمی در دلم 

نشست، مهبد پسری بود که با ریز و درشت دانشگاه دوست 

زد سرش به هم میبود، یعنی هر کس با دوست پ

ی رفع دلتنگی انتخاب کند. توانست او را به عنوان گزینهمی

برای لحظات کوتاهی هم شده قضایای اطرافم را فراموش 

 کردم: 

های دانشگاه چه خبر؟ هنوز باهاشون در راستی از بچه -

 ارتباطی؟ 
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 اش گفت: با همان حالت شوخ همیشگی

شه ذهن منو مشغول خیال برو بچ رو... یه چیزی همیبی -

شده کرده، به نظرت منظورش از احتیاجاتی که برآورده نمی

 دقیقا چی بوده؟ 

 با خنده جواب دادم: 

 دادن!! البد بهش پول تو جیبی نمی -

 ی نرم مهسا هم بلند شد: خنده

جون تو یه بار وسوسه شده بودم برم باهاش اکی شم  -

ی از دستم ببینم طفلک چرا اینقدر محتاجه؟ شاید کمک

 اومد. براش بر می

 هایش گوشم پر بود، با این حال همراه با گفتن: از شوخی

 چشم مهیاد خان روشن!  -

ی حاتمی ایستادم و قبل از اینکه آیفون را مقابل در خانه

بزنم باال رفتن ضربان قلبم را احساس کردم، با اینکه تقریبا 

دایمی رهایم ی بارها به آنجا آمده بودم ولی این دلشوره
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ام به امید هیچ موفقیتی برای کرد، من برخالف گفتهنمی

 کسب رضایت او نداشتم. 

 مهسا با یک نگاه به رنگ و رویم گفت: 

ری بعد این دیگه تنها اینجا نمیای، داری از بین می -

 دختر!

ی حرف زدنش شدم و آهسته با زدن زنگ در مانع ادامه

 گفتم: 

بون چرب و چیلیت رو به کار بنداز مهسا تو رو خدا اون ز -

 بلکه تو بتونی یه ذره نرمشون کنی. 
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 #part79 

 

در بدون سوال و جواب باز شد، انگار رفت و آمدم به آنجا 

 عادی شده بود!

آب دهانم را قورت دادم و بدون تعارف قبل از مهسا وارد 

ه اضطراب دانست روزهای اول با چشدم، فقط خدا می

شدم ولی خب با گذر زمان شان میای وارد خانهویران کننده

حداقل آن دلهره که ممکن است بالیی سرم بیاوردند کمتر 

دیدم و درشت اعتنایی میشده بود؛ هر چند هر بار بی

 شنیدم.  می

 مهسا کنارم ایستاد و گفت: 

 دونی واسه چی گفته بیا؟ می -
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ها و شروع به باال رفتن از پله بدون جواب سر باال انداختم

کردم، چهار طبقه را بدون آسانسور باال رفتن سخت بود 

افتاد چطور حسام به بغل برای رفتن و ولی وقتی یادم می

کردم ها را باال و پایین میبرگشتن از فیزیوتراپی این پله

 . آمددست خالی باال رفتن به نظر آسان هم می

ای خدا چه »شان پر شدم از همثل هر بار ورودم به خان

 و در نیم باز را با پشت انگشت زدم و گفتم: « کنم!

 رعنا خانم اجازه هست؟  -

حال بود و رعنا تا پشت در آمد، چشمانش گود افتاده و بی

زد. با این حال تمام تالشم را کردم تا طرح آتش به دلم می

تبسمی ولو کم رنگ به لبم بکشم. در حالی که کنار 

 کشیدم مهسا وارد شود، گفتم: می

 دوستمه مهسا.  -

با اینکه مهسا بلند و محکم سالم داد ولی جواب رعنای 

 سیاهپوش یک سالم تو خالی و زیر لبی شد. 
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نگاه مهسا به سمتم چرخید و من نامحسوس سری تکان 

 ای نیست باید تحمل کرد. دادم یعنی چاره

هایش اسباب بازی با ورودمان به خانه الهام کوچولو دست از

کشید و در حالی که چشمانش از دیدنم برق افتاده بود، بلند 

های نه چندان متعادلی که ناشی از تازه شد و با همان قدم

 راه افتادنش بود، به سمتم راه افتاد: 

 خاله... قاقا...  -

جلوتر رفتم و بغلش کردم، خودم یادش داده بودم خاله 

ایش شکالتی، اسباب بازی، صدایم کند و چون هر بار بر

خریدم دوستم داشت، یعنی فکر کنم تنها عضو چیزی می

 شد. این خانواده بود که با دیدنم خوشحال می

روی زمین نشستم و مهسا هم که انگار جو گرفته بودش 

 سریع کنارم نشست: 

 همیشه اینطوریه؟  -

 پوزخندی برای زدن نداشتم:  
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 نه، اوایل بدتر بود.  -

گرد شده و دهان باز مهسا الهام را ترساند ولی قبل چشمان 

های بلند تبدیل شود، اش به گریههای ورچیدهاز اینکه لب

کیسه را پیش کشیدم و تخم مرغ شانسی را دست بچه دادم 

 که با دیدنش لبان بانمک و کوچولویش خندید: 

 نای... قوقو... نای -

از همین از روی موهایش بوسیدم، دفعه پیش که برایش 

تخم مرغ شانسی خریده بودم یک زنبور عسل اسباب بازی 

 زد. در آمده بود که موقع حرکت آهنگ می

رعنا با اخمی که به صورت داشت جلوتر آمد، الهام را از بغلم 

 گرفت و کنار گذاشت! 

 توجه به رفتارش پرسیدم: بی

 حسام جان چطوره؟ بهتره؟  -
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اشک روی دست روی دهانش گذاشت و بالفاصله 

پچ بود هایش ریخت. صدایش کامال آهسته و شبیه پچگونه

 وقتی گفت: 

 دکتر گفت باید باز عمل بشه!  -

 وا رفتم و قلبم ریخت: 

 چرا؟ -

زیر چشمی نگاهی به اتاقی که حسام آنجا بود انداخت، 

رسد و خواست مطمئن شود صدایش به آنجا نمیانگار می

 باز با همان صدای آرام گفت: 

از کجا بدونم، دکتر که نیستم، عکس انداخت و گفت  -

 متاسفانه به یه عمل دیگه نیازه. 

 صدا هق زد: اش گذاشت و بیو دست روی سینه

شم، تو فیزیوتراپی هر بار که پاش رو دارم دیوونه می -

دن و این جیغش میره هوا انگار یکی با مته قلبم تکون می
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حمل کنم، خدایا انگار هر تونم تکنه دیگه نمیرو سوراخ می

 شه! میره و دفن میی قلبم میروز یه تکه

 و روی زمین نشست: 

خدا باعث و بانیش رو به خاک سیاه بنشونه، خدایا چیکار  -

 کنم؟ به کدوم دردم بمیرم آخه! 

 مهسا بازویم را لمس کرد و نجوا کرد: 

 ای وای. -
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 #part80 

 

ورده بودم کمکم باشد! دستم را کنار کشیدم و مثال یکی آ

 برخاستم و کنار رعنا نشستم: 

غصه نخورید، شما عکسو بدین به من، من به چند تا  -

دکتر دیگه نشون بدم، حاال شاید نظر بقیه رو عمل دوباره 

 کنیم. نبود، یکم آروم باشید یه کاریش می

 پشت سرش را آرام به دیوار کوبید: 

کردی؟ فکر کردی خودم نشون ندادم؟ پیش تو چی فکر  -

شون یکیه رسید بردم حرف همههر کسی که به فکرم می

باز باید پاش عمل بشه. نذاشتم خودش بفهمه، اسم دارو 

کنه، ای خدا این چه بالیی دکتر که میاد یه ریز گریه می

 بود که سرم اومد؟

گوید من هم فهمیدم چه میچشمانم را با درد بستم، می

های دلخراشش رها در جلسه فیزیوتراپی حسام بودم و جیغبا
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شد لباس هم بپوشد را شنیده بودم. حتی از خانه حاضر نمی

 گفت: کرد و میتا برویم یک سر گریه می

 خوام... من نمیرم دکتر... من نمیام، نمی -

ها تکرار شود ی این اتفاقتصور اینکه یک بار دیگر همه

 صور بود چه برسد به مادرش! برای من هم غیرقابل ت

 دستش را در دستم گرفتم: 

شناسم حاال بذارید منم بررسی کنم، یه دکتر خوب می -

شاید نظر اون رو عمل نبود... اگه هم خدای ناکرده مجبور 

 به عمل بشن... 

و حرفم را قطع کردم... از وامی که گرفته بودم پول زیادی 

 کردم. تازه چه می نمانده بود، واقعا باید با پول عمل

 آهسته و با احتیاط گفتم: 

رعنا خانم شما بیاید بزرگی کنید رضایت بدین امید بیاد  -

 بیرون خودش... 
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و هنوز حرفم ادامه داشت که یک مرتبه صدای فریادش 

 بلند شد: 

گی بیا کشی میکشی؟ خجالت نمیتو خجالت نمی -

 بینی چه به روزمون آورده؟ رضایت بده؟ نمی

هسا بلند شد و الهام را بغل گرفت و به سمت پنجره برد، م

طفلک از صدای مادر در شرف گریه بود، نگاه از او گرفتم و 

 آرام گفتم: 

کنه، من اونجا موندن اون که مشکل شما رو حل نمی -

ذاره آب تو فهمم حالتون بده ولی به خدا بیاد بیرون نمیمی

 اسم. شندلتون تکون بخوره، من امید رو می

 کمی هلم داد: 

فهمی امکان نداره، امکان نداره رضایت بدم، تو چه می -

ای و ی اجارهچی به سرم اومده؟ من با دو تا بچه و یه خونه

بدون درآمد چیکار باید بکنم؟ خدایا آخه من چه گناهی به 

 درگاهت مرتکب شده بودم... 
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با بغض نگاهش کردم و برای بیشتر عصبانی نشدنش 

 کوبید نگرفتم: ش را که به سینه میدستان

شه که گذشته رو برگردوند اتفاقیه شما آروم باشین، نمی -

که افتاده. باید برای بعد این یه فکری کرد، خدا رحمتشون 

کنه، باور کنید ما بیشتر از شما ناراحت نباشیم کمتر هم 

 نیستیم. 

شنید که باز حرف خودش را هایم را نمیانگار اصال حرف

 زد: یم

خداااااا... من چیکار کنم، مگه ناشکری کردم! اخالقش  -

ها بود تند بود، یک دنده بود ولی هر چی هم بود پدر بچه

 چرخوند.مون رو میدوسشون داشت، کم و زیاد زندگی

در این مدت فهمیده بودم که وضع مالیشان اصال خوب 

نبود، شوهرش راننده تاکسی بود که تازه ماشین هم مال 

کرد و از درآمدش خودش نبود، فقط روی ماشین کار می

داد و به تبع آن بیمه هم درصدی به صاحب ماشین می
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نداشت. االن هم درآمد خانواده قطع شده بود، در دیدارهای 

هایی برای ادامه زندگی قبلی کمی آرامش کرده بودم و ایده

ل داده و به او گفته بودم، برود کالس آرایشگری... یعنی شغ

دیگری به ذهنم نرسیده بود، او حتی دیپلم هم نداشت و با 

مدرک دوم دبیرستان ازدواج کرده بود. یعنی سنی هم 

 نداشت، فقط دو سال از من بزرگتر بود! 

فهمیدم خبر عمل دوباره پسرش به همش ولی خوب می

 دادم، بینهایت سخت بود. ریخته و چقدر هم به او حق می

 در خود سراغ داشتم گفتم:  با حداکثر مالیمتی که

شما مدارک پزشکیش رو بدین منم یه دور ببرمش نشون  -

 یکی دو تا دکتر بدم. 

 نگاه غمگینش را به من دوخت: 

 پول عملش رو دارین بدین؟  -

 لبم را کوتاه زیر دندان بردم و ضمن رها کردنش گفتم: 

 کنیم. شما نگران نباشید، هر جوری شده تهیه می -
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داد تا احتماال برود مدارک که به خودش تکانی می در حالی

 پزشکی را بیاورد، محتاطانه گفتم: 

 برا وقت دادگاه چیزی نمونده... -
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 ایستاد و با اخم غلیظی نگاهم کرد که ادامه دادم: 
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کنم حداقل اونجا نگید که عمدی بوده! شما خواهش می -

 ونید عمدی در کار نبوده. دکه بهتر می

 مقابلم ایستاد: 

من شاهد دارم که با هم دعوا کردن... شوهرم داشت با  -

زد که گفت ماشین رو بکش کنار، شوهرم تلفن حرف می

گفت بیا از جلوتر برو راه هست، اونم صداش را انداخت 

 سرش که راهو بند آوردی... 

 حرفش را بریدم: 

دونم ناراحتین ولی باور کنید آدم دونم حالتون بده، میمی -

گفت گفته یکم باید همیشه انصاف داشته باشه. امید می

بکش کنار، اون وقت شوهر شما بوده که داد و بیداد کرده 

که به تو چه... نکنه خیابون ارث پدریته، بیا برو این همه جا 

شناسم اصال و کلی حرف تند دیگه... آخه من امید رو می

 نیست.  اهل تندی کردن

 با عصبانیت مقابلم ایستاد: 
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آره البد خودمون هم به خودمون زدیم؟ البد مقصر  -

 تصادف هم ما بودیم؟ 

خواستم بیشتر از آن ناراحتش کنم دوباره با اصال نمی

 آرامش گفتم: 

کشیدین این اتفاق شاید ماشینو یه ذره جلوتر می -

ملی دست گم یه عواگم مقصرید نه، میافتاد، من نمینمی

انصافیه همه به دست هم داده این اتفاق افتاده... خیلی بی

 تقصیرا رو بندازین گردن امید. 

 با حرص دستش را به سمت در گرفت: 

 برو بیرون... هیچ وقتم از من نخواه تا اونو ببخشم.  -

 و صدایش بلندتر شد: 

 بیرون!  -

روی مهسا الهام را زمین گذاشت و در حالی که کیفم را از 

داشت سمت من آمد و با کمی عصبانیت رو به زمین برمی

 رعنا گفت: 
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تون به هم فهمم ناراحتین و عصبانی و زندگیمن می -

ریخته... ولی اینو خوب یادتون بمونه بخواید در حق هر 

تون. حاال ذاره تو دامنکسی ظلم کنید خدا جوابش رو می

ه فکر کنید و بشینین و عوض داد و بیداد و لج کردن یه ذر

گید و حرفتون چقدر درسته. اگه واقعا، ببینید چی دارید می

از ته دل به درستی حرفتون اعتقاد دارین باشه برین همین 

 رو تو دادگاه بگین ولی اگه غیر اینه... 

 و حرفش را قطع کرد و دستم را گرفت و کشید: 

 بیا بریم.  -

مهسا  دستانم را روی سرم گذاشته بودم و زل زده به

کردم، اصال نفهمیدم چه شد!! آنقدر شوکه بودم نگاهش می

ها را که فقط به دنبالش از خانه بیرون کشیده شدم و پله

طی کردم و حاال که در ماشین نشسته بودیم کل فکرم بار 

کردم؟ اینکه کی دم دیگر مشغول شده بود، باید چه کار می

دانستم، یکوچه رسیدیم و کی سوار ماشین شدیم را هم نم
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شد دلشوره بیشتری هر قدر به زمان دادگاه نزدیک می

 گرفتم. می

 کدوم پاساژ بریم؟  -

سوال مهسا به قدری از نظرم پرت رسید که فقط توانستم 

 بگویم: 

 هان؟  -

 صدایش تند شد: 

هان و زهرمار... مگه قرار نبود بریم برات کفش راحتی  -

خوای با نکنه می بخریم، اونجایی که میریم کوهستانیه،

 همین کفشا راه بیفتی بیای. 

 گیج در صورتش نگاه کردم: 

اگه تو دادگاه بگه عمدی بوده چی؟ تو واقعا اون حرفا رو  -

تو روش زدی یا من توهم میزنم! واااای خدا، با عزیزم و 

جونم و قربونت برم من، دو روز در میون با فحش و کتک 



 

 

437 | P a g e 
 

حرفایی که تو زدی... من میزارتم دم در! چه برسه با اون 

 خر چرا تو رو راه انداختم دنبال خودم آخه!

 کفری شده چشم روی هم گذاشت: 

سلوا؟ محض رضای خدا یکم هم به فکر خودت باش.  -

 اصال بره بگه مگه قاضی احمقه حرفش رو باور کنه! 

کرد زدن این حرف برای مهسا که از دور به قضیه نگاه می

من که حاضر بودم جانم را هم برای او آسانتر بود ولی برای 

 کرد. بدهم اوضاع خیلی فرق می

 با گلویی که عین چوب خشک شده بود، گفتم: 

 میرم مهسا.برای امید اتفاقی بیفته من می -
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 کالفه دستی به صورتش کشید: 

 آخه من از دست تو چیکار کنم؟  -

 اد: و نگاهش را به من د

اگه این همه دوسش داری چرا باهاش ازدواج نکردی،  -

 اون طفلک که از هر راهی بلد بود وارد شد! 

 سرم را به صندلی تکیه دادم: 

دونی مهسا تو دیگه چرا؟ تو که زندگی منو دیدی و می -

چه طوریه؟ زندگی مگه فقط دوست داشتن دو نفره؟ 

واج به چه کشم و چقدر تنهام! ازدبینی من چی مینمی
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قیمتی؟ اصال از همه مشکالت صرف نظر کنم و بگم به 

شه؟ من که کسی رو جهنم بیا ازدواج کنیم. فردا چی می

مونیم و ندارم، اگه خونواده امید هم طردش کنن باز ما می

ای داشتیم اون ما... هیچ فکر کردی اگه فردا روز یه بچه

خوای میسوزه؟ شه؟ دلت برای من و تنهاییم نمیچی می

یه سلوای دیگه به دنیا بیاد... نه مهسا نه... من امید رو 

دوست دارم، با تموم وجود هم دوستش دارم ولی هرگز 

امکان نداره باهاش ازدواج کنم نه تنها دوست ندارم اونم 

کس بشه، از فردای زندگی کودکانی که ممکنه مثل من بی

 ترسم. از این زندگی سهم داشته باشن هم می

 ص خورد: حر

نه که کس و کارش هم خیلی آدم حسابین؟ نبودنشون  -

ش همین باباش اصال یادم میفته قشنگ تو چشمه! نمونه

این چند وقته از خواب و خوراک افتاده و دنبال کارای 

شه! سلوا یکم عاقل باش، شه اشک تو چشمم جمع میبچه

عزیز من اصال عقل پیشکشت یکم واقعیتا رو ببین بابا 
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ن کامران که جلو چشمته رو ببین، ده ساله نبوده! یه همی

صبح تا غروب خواهرش جلو چشمش نبود زخممون کرد تا 

 پیداش کنه قربونش برم بس که جنتلمنه! 

 با ضرب کوبیدم روی پایش و غریدم: 

خاک تو سرت که شوخی و جدیت معلوم نیست. االن  -

نت این همه آسمون ریسمون بافتی که قربون کامران جو

 بری؟؟ 

ی ماشین به بیرون خیره شدم، خندیدیم و از پنجره

فهمید. تا زمانی که دور و برش فهمید، هیچ کس نمینمی

گویم و حتی برای توانست درک کند من چه میپر بود نمی

یک لحظه تصور کند، من حاضرم پدری مادری کسی را 

 داشته باشم ولو اینکه هرگز هم به دردم نخورند ولی بفهمم

توانم هر وقت خواستم بروم و دلم به دیدنشان هستند و می

 خوش باشد. 

 ای که به بازویم خورد دوباره به خود آمدم: با ضربه
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 چیه؟  -

 لحنش قصد آرام شدن نداشت: 

کوووفت... یه ذره از فکر امید بکش بیرون ببینم کدوم  -

 گوری باید بریم یه جفت نعل واست بخریم. 

ودم که خودش خم شد و به راننده فقط نگاهش کرده ب

 گفت: 

 آقا برین سمت شهناز.  -

 ای سمتم رفت: و چشم غره

اش رو برا حاال که این ماه حقوقت الکچری بوده یه ذره -

 کفش پیاده بشی بد نیست. 

 و بالفاصله شیطنت جای اخم را روی صورتش گرفت: 

گم شاید چشم رئیس ای نیستی میخودت که تحفه -

گرفت و خر شد خواست بگیردت و ما از شرت  کفشت رو

 راحت شدیم. 
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 سری برایش تکان دادم و گفتم: 

خوای شه تکلیفمون رو روشن کنی ببینیم باالخره میمی -

 خوای من رو قالب کنی بهش؟  خودت قربونش بری یا می

 قری به گردنش داد و گفت: 

من و تو نداریم فدات شم مهم بدبخت کردن اون بنده  -

 داست!  خ

 گفتم: 

 چشم بازار رو کور کردم با دوست پیدا کردنم.  -

 خندید و کمی نزدیکم شد: 

 عاشقمی نه؟  -

 هایش کمی لبم را خندان کرد: چرت و پرت

 خیلییییییییییییی!  -

 ام جان گرفت: با دیدن خنده

 جوووون... تو هم دلت خواست؟؟!!  -
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ر خودش را خیال بیشتچشمی برایش چپ کرده بودم که بی

 به من چسباند. 

*** 
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های خریدی که در دست مهسا بود، لبخندی با نگاه به بسته

هایش حالم ها و بپر بپرزدم. باید اعتراف کنم که با شیطنت
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را خوب کرده بود و البته کلی هم برای خودش و من 

به خرید کرده  وسایل غیرضروری انتخاب کرده و مرا وادار

بود. نتیجه خریدمان یک جفت کفش و شال و دستکش 

زرشکی رنگ بود، هر قدر هم به او گفتم که قرار باشد رنگ 

شویم گوش لباسمان عین هم باشد مثل گروه سرود می

 نکرد که نکرد.

چرخاندم نیمه شوخی نیمه جدی در حالی که کلید را می

 گفتم:

 !واال مهمون زورکی ندیده بودیم -

 با باز شدن در هلم داد و قبل از من وارد حیاط شد:

 کمتر غر بزن، امشب اومدم احیات کنم. -

 با خنده منم پشت سرش وارد شدم:

 ها.گم تعارف نکنیمی -

 دستش را در هوا به سمتم پرت کرد:
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برو آدم باش، چند ماهه یه توک زبونی هم تعارف نزدی  -

 ن... ی ما مهمودوست خوبم پاشو بیا خونه

 و آهی تصنعی کشید:

دونم موقع انتخاب دوست سرم کجا خورده بود، نمی -

 اینقدر گیج زدم.

 از کنارش رد شدم:

آهان پس برو یکی رو پیدا کن و به اون دستور بده برات  -

 کاچی بپزه.

 چشمانش برق زد:

 شه!جون تو بهتر از تو هیچ جا پیدا نمی -

 با خنده وارد خانه شدم:

شد هوس یه چیز م واسه چی کاچی... حاال نمیآخه موند -

 کردی؟دیگه می
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ها را روی زمین انداخت و خودش هم کنارشان روی بسته

 زمین ولو شد:

بابا فردا داریم میریم کوهستان یکم پاهامون قوت داشته  -

 باشه برای راه رفتن.

ها وسایل خوراکی را جدا در حالی که از میان بسته

 جب پرسیدم:کردم، با کمی تعمی

 چرا کوه؟ -

 های بیرون همانجا روی زمین دراز کشید:با همان لباس

 مگه تا حاال آینالو نرفتی؟ -

دیر وقت بود و کلی هم کار داشتم، االن هم که یک 

شد با یک کلوچه و مهمان زورکی برای شام آمده بود نمی

شیر سر و ته شام را هم بیاورم، به خصوص که جناب 

 داده بود! در حال بلند شدن گفتم: دستور کاچی هم

 نه! -

 آرنجش را به زمین تکیه داد و به سمتم چرخید:
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نزدیکای قلعه بابکه برای فصالی گرم عالیه، یه منطقه  -

کوهستانی هست که عمال تو زمستون رفت و آمد زیادی 

 درش نیست.

 به سمت آشپزخانه راه افتادم:

سوزه، برات نمی ها رو در نیار که دلمالکی ادای خسته -

بلند شو که کلی کار داریم. اصال تو مگه خودت ساکت رو 

 بستی؟

 کرد گفت:خیز شد و در حالی که دهنی برایم کج مینیم

چی فکر کردی همون روزی که فهمیدم سفر داریم  -

 بستم، همه که عین خودت تنبل نیستن.
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دم، تنبل؟ تفاوت زندگی من و او از دم در آشپزخانه ایستا

رفت، مادرش شام و ناهار زمین تا آسمان بود، خانه که می

کرد اتاقش را مرتب گذاشت، کلی هنر میآماده جلویش می

کرد! نه از خرید کردن خبر داشت، نه تمیز کردن خانه، می

ی اینا به کنار، من که این روزها نه آشپزی... اصال همه

دنبال کار امید بودم و یا کامران خان تا بوق  اکثر اوقات یا

ریخت، هر چند انصافا شب در شرکت کار روی سرمان می

ی خیال کلمهکرد. بیکاری آن را هم حساب میاضافه

 شنیده شده گفتم:
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راستی مهسا تو نفهمیدی اون دختره که اون روز اومده  -

 بود دیدن رئیس کی بود؟

های خرید را روی کیسهمهسا که برخاسته بود و داشت 

 ای گفت:کرد، با تای ابروی باال رفتهزمین خالی می

ایول سلوا خانوم! نمردیم و دیدیم شما به یه چیزی توجه  -

 نشون دادین...

 و نیشش باز شد:

کل بکشم؟ گوش شیطون کر اتفاقی اون وسط دلت  -

 افتاده؟

چپ نگاهش کردم و وسایل در دستم را روی کابینت چپ

شد ای قدیمی این بود که دیگر نمیم، بدی آشپزخانهگذاشت

 بیرون را دید. مجبور شدم صدایم را باال ببرم:

حرفای مسخره نزن مهسا، خسته نشدی از بس این و  -

 اون رو تک و جفت کردی؟

 تا دم در آشپزخانه جلو آمد:
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گم یه روز باید برت دارم ببرم پیش یه روانپزشک می -

 ی نداری با این حس قویت؟ببینه تو عیبی ایراد

توانم بپزم، از یخچال را باز کردم ببینم برای شام چه می

 آمد، گفتم:کاچی که شام در نمی

دیگه زحمتش رو گذاشتم رو دوش تو، تو عوض منم  -

 اضافه کاری کن.

 خندید و جلوتر آمد:

 دختر داییش بود. -

 گیج نگاهش کردم:

 چی؟ -

ی که داخل یخچال سرک سری به تاسف تکان داد و در حال

 کشید، سیبی برداشت و گفت:می

 شسته شده است؟ -
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ی گوشت چرخ کرده را به تایید سری تکان دادم و بسته

زمینی سرخ کرده با چرخ بیرون آوردم تا غذای مفصل سیب

 کرده را ترتیب بدهم.

 گرفت، گفت:مهسا در حالی که سیب را گاز می

گم دختر داییشه مگه نپرسیدی دختره کی بود؟ می -

اسمش ترانه است. منم تو جشن تولدش دیدم. یکم نچسبه، 

 کنن!از اونا که به همه از باال به پایین نگاه می

 و صدایش را پایین آورد:

 اش برده!بین خودمون بمونه، به عمه -

 زمینی کردم و گفتم:شروع به پوست گرفتن سیب

 ش داری تو؟ها!! چیکار به عمهبیچاره عمه -

 کوبید توی سرم و گفت:

 ش مادر کامران دیگه!! مطمئنی مهندسی تو! عمه -

 با پشت دستم سرم را مالیدم و نالیدم:
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 ای نمیری خیر ندیده! -

 و ادامه دادم:

 مگه مادرش چطوریه؟ -

 صندلی پشت میز را کشید و پشتش نشست:

 خبر نداری؟ -
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درون یک نایلون اضافی و بعد داخل ظرف گوشت یخ دار را 

 آبی گذاشتم تا زودتر آماده شود:

 از چی؟ -

ی سیبش رو داخل سینک پرت کرد که از همانجا باقیمانده

درون ظرف افتاد و آب را پاشید به سر و روی من. اَهی 

 گفتم و داد زدم:

 دستت بشکنه مهسا! -

 ای باال انداخت و گفت:شانه

ه به ما میده تا دفنمون نکنه ول کن یه لقمه شام دار -

 نیست!

 و ادامه داد:

 یه چایی بذار... مامان کامران از نسل قاجاره. -

 ابرویی باال دادم و نگاهم را به او دوختم:

 گی؟داری جدی می -
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 و دکمه چایساز را زدم. با هیجان گفت:

کنن از آره، از نوادگانه قاجار هستن. از اونا که فکر می -

یل افتادنا! نه که اجدادشون خیلی به سرمون گل دماغ ف

گرفتن! برخورداشون خشک و جدی و رسمی هست. 

هاشون پوشن و حتی خونهشون تیپ خاصی لباس میهمه

 هم یه شکل متفاوتی هست.

 ها را زیر آب گرفتم:زمینیسیب

 من تو خونه ماه منیر چیزی حس نکردم. -

 به را روی اجاق گذاشت:بلند شد، کابینت را باز کرد و ماهیتا

ماه منیر از این طایفه نیست، اونا اکثرا ازدواج فامیلی  -

دارن... یعنی بهتره بگم قدیما داشتن، االن دیگه اکثرشون 

اینطوری نیستن و تا جایی که شنیدم سر ازدواج ماه منیر و 

پدربزرگ کامران کلی دعوا و جدل داشتن که آخرش درسته 

ولی گویا ماه منیر خیلی اذیت  منجر شده به ازدواجشون

 شده اون اوایل.
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 سری تکان دادم و روغن را داخل ماهیتابه ریختم:

 دونستم.جالبه، نمی -

 لبخندی زد و در حال بیرون رفتن از آشپزخانه گفت:

خالصه ترانه هم از اون آدمایی هست که عین مادر  -

کامرانه و تا اون جایی که من فهمیدم مامانش بدش 

 اش فکر کنه!تر دربارهمد کامران جدیاونمی

ها را ریختم و رفتم سراغ آرد برای کاچی، زمینیسریع سیب

گذاشتم ببینم به هم در ذهنم داشتم آن دو را کنار هم می

 آیند یا نه!می

 صدای مهسا از بیرون آمد:

 سلوا ساکت کجاست من وسایلت رو آماده کنم برای فردا! -

 با گفتن:

 راستی باالی کمده. تو اتاق سمت -
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آرد را داخل قابلمه ریختم تا کمی تفتش دهم، دروغ بود 

بگویم برای سفر فردا هیجان نداشتم. در واقع برای من 

افتاد که از این تنوع ایجاد شده ها میاینقدر کم از این اتفاق

حس خوبی داشتم، به خصوص که این روزها واقعا به یک 

 تم.ی حسابی نیاز داشتجدید روحیه
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457 | P a g e 
 

ای زیر کاچی را خاموش کردم، امان از دست با نیمچه خنده

کرد. خوشبختانه نیم ساعت هایی میمهسا عجب هوس

نشده غذایم آماده بود، یاد گرفته بودم سریع کار کنم، دوران 

دانشجویی من مصادف بود با بدتر شدن حال عمه و نامیزان 

شدم مدام به او ارخونش و من مجبور میشدن مدام فش

برسم، هم دارو درمانش و هم خورد و خوراک... او با داشتن 

کردند، ای که همگی در خارج از کشور زندگی میسه بچه

 عین من تنها بود!

چیدم که مهسا داشتم میز کوچک وسط آشپزخانه را می

 گفت:

 گفتی شال یاسیت کجاست؟ -

 از همانجا جواب دادم:

 تو حیاط رو بنده. -
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زمینی و چرخ کرده را داخل یک ظرف و با حوصله سیب

اش را با کمی تزیین بپوشانم که ریختم که حداقل سادگی

 دوباره صدایش را شنیدم:

 سلوا این چیه؟ -

 دیدم، گفتم:من که بیرون را نمی

 گی؟چی رو داری می -

 در پی گفتن:

 هیچی بابا ولش کن. -

های باز کرد و به حیاط رفت. حلقه شنیدم که در خانه را

چیدم که یک گوجه فرنگی برش داده شده را کنار ظرف می

مرتبه صدای جیغ بلند مهسا موجب شد دست از سر ظرف 

 بردارم و هراسان سمت حیاط بدوم...

با عجله به سمت حیاط دویدم که با دیدن مهسایی که 

که  دست روی قلبش گذاشته و روی زمین نشسته و وارتانی
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شرت و گرمکن وسط حیاط ایستاده و از شنیدن جیغ او با تی

 کپ کرده بود، متعجب ماندم چه کنم!

رنگ و رو و حال بد مهسا باعث شد بدون اینکه حواسم به 

چیزی باشد سریع پیش او بروم. در حالی که دستش را 

 درون دستم گرفته بودم به وارتان توپیدم:

 کنی؟معلومه اینجا چیکار می -

انگار حرف من باعث شد او هم از آن شوک اولیه درآید که 

 گفت:

 مگه خودت زنگ رو نزدی؟ -

 نگاه مبهوتم سمتش رفت:

 زدم...نه، برای چی باید می -

ی او که یک هو یاد مهسا افتادم. در حالی که دست یخ زده

 کردم، گفتم:را لمس می

 تو زنگو زدی؟ -



 

 

460 | P a g e 
 

 اشت:ی من گذسرش را پیش آورد و روی شانه

 مگه چه زنگیه! -

 وارتان کمی جلوتر آمد:

 نمیره یه هو! -
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 سری جنباندم:
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شه جمع کرد یا برو یکم آب بیار ببینم شاهکارت رو می -

 نه؟

 آهسته دست مهسا را گرفتم و در حال بلند کردن گفتم:

 بیا بریم تو هوا سرده... توضیح میدم چیه! -

کامل وارد نشده بودیم که وارتان لیوان آب را به  هنوز

 سمتم گرفت:

 بیا تا خونش نیفتاده به گردنم، توش دو تا قند انداختما... -

 و با نیش بازی ادامه داد:

 جدی بمیره حاال!دیابتی نباشه جدی -

 مهسا همان طور از حال رفته توپید:

 گم ول کن نیست!خودت بمیری، هی هیچی نمی -

را دست مهسا داده بودم که وارتان شال روی مبل را لیوان 

بارید، رو دستم داد و در حالی که شیطنت از چشمانش می

 به مهسا گفت:
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افته، اگه تو هم این بچه اسالمش زود به خطر می -

 افته برم یه چی هم واسه تو پیدا کنم.اسالمت به خطر می

ج از همیشه مقابل وارتان شالی، چیزی به سر داشتم، گی

شرایط پیش آمده، سری تکان دادم و شالم را مرتب کردم. 

 مهسا با طعنه به وارتان گفت:

 نه که واسه تو خیلی هم مهمه!! -

الزم نبود در بحثشان دخالت کنم؛ کمابیش هم را 

شناختند، سر عزاداری مادرم و عمه که مهسا پیشم بود و می

رها هم را ها در عزا شرکت داشتند باوارتان و کل همسایه

 دیده بودند.

 وارتان دست به کمر زد:

مهم بودن یا نبودنش برای من نیست، واسه سلواست که  -

اهمیت داره! نهایت اهمیتش برای من گرفتن کدی هست 

فرسته، یعنی فالنی من حدود دارم و این حدود رو که می

 رعایت کنین.
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 مهسا دهنی برایش کج کرد:

، تو که شکر خدا یه واسه کسی نطق کن که نشناسدت -

 دل داری صد تا دلدار... از کد و اینا حرف نزن.

 وارتان نیشش باز شد:

جون خودت از مهربونیه زیاده، اصال دل شکستن بلد  -

گم جهنم و ضرر نباید نیستم دیگه هر کی بیاد جلو می

 احساس شکست کنه!

مهسا با حرص لیوان آب را سر کشید و در حال دادنش 

 دست من گفت:

 خفه نشی تو دریای محبتت؟ -

 رفت که گفتم:وارتان در حال خنده داشت سمت در می

 کاچی پختم، حاال که تا اینجا اومدی بیا یه پیاله بخور. -

 با چشمان برق افتاده سوتی زد و برگشت:
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آخ جووون... ولی سلوا جون! میگما درسته ظاهرم غلط  -

 اندازه ولی هنوز نزاییدما!

 ه بود که مهسا سریع گفت:خنده بر لبم آمد

تر شه که درستتر میسلوا این چرا روز به روز خل -

 شه...نمی

و هنوز حرفش کامل نشده بود که وارتان به سمتش 

 چرخید، موهایش را گرفت و کشید:

 دم.با خل وضعی تو دارم مسابقه می -

 مهسا جیغ کوتاهی کشید و در حال کنار کشیدن توپید:

 به من دست نزن. -

تفاوتی مختص خودش وارتان مقابل مهسا ایستاد و با آن بی

 گفت:

جیغ نکن، اینقدر بدم میاد از آدمایی که هر جا الکی جیغ -

 کنن.هر چی به نفعشونه برا خودشون الم می
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 مهسا هم مقابلش قد کشید:

 منظورت چیه؟ -

 ی وارتان بلند شد:تک خنده

 هستی اگه... منظورم واضحه، یا مسلمونی یا نیستی... -

 و با چشم به سرش اشاره کرد:

پس کو حکمش... نیستی هم که دیگه، چطور جرات  -

کردی و اینا رو پیش من نزن! دارم همون رفتاری رو باهات 

 کنم که با دوستان خودم هم انجام میدم.می
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 کالفه شده به مهسای در حال انفجار چشم دوختم:

شه آقا پسر! یعنی تو با هر پس انسانیت این وسط چی می -

رهگذری که مسلمون نباشه هر رفتاری دلت بخواد 

 کنی؟می

 سر وارتان کمی پایین آمد:

 نه با هر رهگذری! ولی وقتی زیر یه سقف باشیم... -

 حرفش را بریدم:

وارتان؟ مهسا؟ بس کنید دیگه... چرا الکی دارید بحث  -

 کنید؟می

 ن بالفاصله استقبال کرد و از مقابل مهسا کنار کشید:وارتا

 بدو اون کاچیت رو بیار که زائو از دست رفت! -
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 ای، سرم را هم تکان دادم:همراه با چشم غره

محل شام رو چیدم آماده است، تو هم که عین خروس بی -

ات خیلی پریدی وسط... بیا شریک شو که مادرزن آینده

 دوست داره.

و قبل از من وارد آشپزخانه شد، اصال دلم  بدون تعارف

خواست حال مهمانم گرفته شود؛ برای همین به مهسا نمی

 نزدیک شدم و بازویش را کشیدم:

شناسیش که از ده تا الکی خودتو ناراحت نکن، می -

 حرفش یکی سر و ته درست و حسابی نداره.

 نگاه مهسا سمتم کشیده شد:

 کردم.ناراحت نیستم، داشتم فکر می -

 صدای وارتان آمد:

 ها!اگه زود خودتون رو نرسونید شام تموم شده -

رفتم که مهسا لبخندی زدم و داشتم سمت آشپزخانه می

 گفت:
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 ماجرای زنگ چیه؟ -

دستش را گرفتم و با خودم همراهش کردم، در حالی که 

ی دادم. سرویس یک نفرهمختصری برایش توضیح می

م، هر چند وارتان قبل از ما دیگر هم به میز اضافه کرد

آورد اش را درمیی کاچیشروع کرده بود و داشت ته پیاله

 که مهسا سریع کاسه کاچی را سمت خودش کشید:

سلوا برا من ظرف بزرگتر بده االن این قحطی زده  -

 کنه.تمومش می

 وارتان بالفاصله دست به سمت دیگر کاسه گرفت:

 تعصب دارم. ببین بهش دست زدی نزدیا من روش -

ی بیچاره را از پوفی کشیدم و جلو رفتم، در حالی که کاسه

گرفتم تا داخل ظرف کوچکتر کشیده دست جفتشان می

 دستشان بدهم، گفتم:

 کنم شما دو تا هیچ وقت بزرگ بشین.فکر نمی -
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وارتان بالفاصله با تکه نون بزرگی یک لقمه درشت از 

فت و در حال زمینی و گوشت چرخ کرده گرخوراک سیب

 چپاندنش در دهان گفت:

سوزه... گفتی سلوا این دوستت مدال نداره دلم براش می -

 اسمش چیه براش یه مدال بخرم؟

 در حال گذاشتن ظرف غذا مقابلش، نگاه چپی به او انداختم:

 وارتان!!!! -

 با نیش بازی نگاهش را به مهسا داد:

 یم؟من از آدمای زشت خوشم میاد، میای دوست بش -

 ی مهسا باز بلند شد:جیغ خفه

 بیشعور! -

 ای به خود گرفتم:این بار لحن تهدید کننده

 ندازمت بیرونا!وارتان یه کلمه چرت و پرت دیگه بگی می -

 خیالی مطلقی دوباره قاشقش را داخل غذا فرو برد:با بی
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به این دوستت حالی کن وارتان از این پیشنهادا برا هر  -

 ده!کسی نمی

 اه مستاصلم سمت مهسا رفته بود که با تبسمی گفت:نگ

مون رو بخوریم، این جونور که درست شدنی بشین شام -

 نیست.

*** 
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 فصل هفتم:

نگاهش با حساسیت خاصی روی طبیعت اطرافش 

چرخید، سازگاری طرح با محیط یکی از عوامل موفقیت می

آنجا دلیلی بود که باید با احتیاط  بود. بکر بودن طبیعت

های مدیدی بود که کردند. هر چند مدتبیشتری عمل می

شد گونه ساخت و سازی در آن منطقه داده نمیی هیچاجازه

ولی کمبود امکانات برای گردشگرانی که به قصد دیدار از 

آمدند دلیل احتمالی دادن مجوز، آن هم به منطقه می

 صورت خیلی محدود بود.

 قبل از ما پیمانکارش کی بود؟ -

 با سوال عطایی نگاه به او داد:

 شناسی؟مهندس رسولی رو می -

 درست مقابلش قرار گرفت:

 اسد رسولی؟ -
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 سری تکان داد:

 آره خودشه. -

 تر شد:کامفر هم نزدیک

عجب، پس چی شده که طرح رو از اونا گرفتن، مهندس  -

 رسولی کم کسی نیست!

باز طبیعت پر برف و زیبای آنجا را از دست به کمر زد و 

نظر گذراند، جالب اینکه حتی در آن سرما و برف هم باز 

شد به راحتی شنید و این حسی ناب را القا صدای آب را می

 نمود:می

گویا طرح تکراری زده و چون این منطقه حساسیت  -

ای داره و به سختی تونستن مجوز ساخت بگیرن، ویژه

 خواد.می کارفرما طرح خاص

 نیم نگاه کامفر سمت سلوا و مهسا رفت و آهسته گفت:

چرا این دو تا جوجه مهندس رو هم برداشتی آوردی، کار  -

 خواد.به این حساسی تجربه باال می
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دست از کمر کشید و نگاهش به سمت سلوایی رفت که نه 

ای هم در دست تنها حواسش به اطرافش بود بلکه برگه

نوشت، لبخندش را به سختی می داشت و یک چیزهایی

پشت نقابی سخت مخفی کرد؛ اینقدر که از موقع آمدن به 

فهمید تمام او سخت گرفته و ایراد گرفته بود، خوب می

عیب تحویل دهد و نگاهش از کند، کاری بیتالشش را می

کشید و او به سمت مهسا رفت که داشت نفس عمیق می

 برد!ستانی لذت میاحتماال داشت از این سفر کوتاه زم

 رو به کامفر گفت:

ها اتفاقا االن عالوه بر اینکه به لطافت و ظرافت خانم -

خیلی احتیاج داریم، به فکر جدید و ناب بیشتر از افراد 

باتجربه نیاز داریم، اگه قرار به تجربه بود که اکیپ رسولی 

 از نظر سنی و تجربه خیلی باالتر از ما هستن.

 گفت: عطایی در حال فکر
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باید خیلی چیزا در نظر گرفته بشه، یکیش میزان هزینه  -

شه است و مساله دیگه بررسی کامل حدودی هست که می

 درش دست برد.

 از قرار گرفتن در آن فضای آزاد انرژی گرفته بود:

به هر حال فعال هیچ قراردادی باهاشون نبستم، فقط  -

تر ل جدیدستمزد کارشناسی گرفتم و گفتم بعد بررسی کام

ی کنم. االن هم باید ببینیم با توجه به فاصلهصحبت می

چند ساعتی اینجا از شهر و صعب العبور بودن مسیر این کار 

ارزه وقت بذاریم یا نه... من تردید دارم که رسولی می

 خودش کنار کشیده یا کنارش گذاشتن!

 رفت که شنید:و داشت به سمت بخش نگهبانی می

 ببخشید رئیس! -

ایستاد و تبسم کمرنگی زد، در این اکیپ فقط یک نفر بود 

تر کردن کشید. با جدیکه رسما ریاستش را به رخش می

 اش به سمت او برگشت:چهره
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 بله؟ -

 نگاه سلوا همچنان به اطراف بود:

ریزی شه روش برنامهی کاملی که میشه محدودهمی -

 کرد رو مشخص کنید.

 د:و با دست به اطراف اشاره کر

شه رو این بخش حصار کشیده خوام بدونم فقط میمی -

 شه به بیرون زد؟شده برنامه ریخت یا یه گریزی هم می
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ابروانش به هم نزدیک شد؛ صورتش که بر اثر سوز هوا 

 اش بود:رنگ گرفته بود تقریبا همرنگ شال زرشکی

 منظورت چیه؟ -

هوا باز نگاهش کلی حرارت داشت، اصال با وجود سرمای 

تر از قرار گرفتن در فضای زیبای آنجا عالی بود. پر انرژی

 همیشه گفت:

شه بیرون از این محوطه هم خوام بدونم میهیچی می -

 مانور داد یا نه؟

 تر به او گوش سپرد و گفت:جدی

شه با قطعیت در مورد ممکن بودن قبل شنیدن طرح نمی -

نظر داد، ما االن اینجاییم که هر چیزی که به یا نبودنش 

رسه بریزیم رو دایره و نتیجه بگیریم. پس اصال نظرمون می



 

 

477 | P a g e 
 

به شدن یا نشدنش فکر نکن هر چیزی که به نظرت به 

 کنه یادداشت کن.بهتر شدن طرح کمک می

 سری تکان داد:

 ممنون. -

 و فاصله گرفت.

شد، دیکش مینگاه از سلوا گرفت و به مهیادی که داشت نز

 داد:

 چیزی دستگیرت شد؟ -

مهیاد دستی مقابل دهانش گرفت و در حال دمیدن نفس به 

 اش گفت:دست یخ زده

دونستم چیز زیادی ممکن هر چند قبل از رفتن هم می -

نیست از نگهبونه عایدم بشه ولی خب گفتم به امتحانش 

یا هم  دونه واقعا... ودونی این یارو یا چیزی نمیارزه، میمی

به هر حال توسط کارفرما توجیه شده که اطالعاتی بهمون 

 نده، یعنی اگه غیر از این بود جای تعجب داشت.
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 اخمی به چهره کشید و گفت:

ی سختیه و احتماال تا حاال چند واقعیت، اینکه پروژه -

 گروه ردش کردن اصال دور از ذهن نیست.

بعد مهیاد! شناخت و و با لبخندی شیطانی که فقط خدا می

 ادامه داد:

هایی بیشتر ولی مساله اینه که من از همچین طرح -

 خوشم میاد تا ساخت یه برج مرکز شهر.

 ای کرد:مهیاد خنده

 خاره اصال شکی نیست.در اینکه همیشه تنت می -

 خودش هم خندید:

 جون خودت هر چی دکتر رفتم گفتن درمون نداره. -

 را گرفت: مهیاد با همان لب خندان بازویش

 شم جون داداش! خودم دکترت می -

 و در حال کشیدن بازویش گفت:
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اگه تو این سرما مریض نشیم شانس آوردیم، خوبی  -

 نیست که ازت به ما نرسه!

نفس بلندی کشید، برعکس مهیاد زیاد سرما را حس نکرده 

 بود شاید علتش هیجانی بود که داشت:

 اش هم پرسیدی؟از وضعیت جاده -

 هایش را داخل جیبش فرو کرد:دست

آره گفت این فصل از ساله خلوته و عبور و مرور بیشتر از  -

 ی اول سال قیامته.هاست ولی خب نیمهسمت محلی

ی مهیاد خندید و محکم به با دیدن نوک بینی سرخ شده

 کمرش کوبید:

بچه سوسول برو کانکس تا سرما نخوردی، منم یه سر به  -

 دختر بعید نیست باز یه کاری دستمون بده!کیانا بزنم از این 

 ها راه افتاد:مهیاد همراه او به سمت کانکس
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از نگهبونی راجع به امنیت اینجا پرسیدم، گفتش که به  -

دونی داشتم به علت حصار شدن محوطه امنه... فقط می

 کردم؟چی فکر می

 بدون ایستادن نگاهش کرد:

 چی؟ -
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 مردد گفت:

به نظرت این فن هیترها قدرت گرم کردن کانکسا رو  -

 دارن؟ به خصوص که کیانا هم هنوز مریضه ظاهرا!

 ابرویی باال انداخت:

فعال هیتر رو روشن کردیم، اگه عصری دیدم گرم نشده  -

 گردیم.ای نیست شبو میریم کلیبر و صبح دوباره برمیچاره

رد و مهیاد را مقابل کانکس هایش را کمی تندتر کو گام

اول جا گذاشت، کانکس وسطی را که مجهز به سرویس 

 بهداشتی بود به دخترها اختصاص داده بود.

بدون معطلی وارد کانکس شد و با اصابت هوای گرم با 

صورتش نفس راحتی کشید، حاال یا چون او از بیرون 

 آمد از نظرش هوا گرم بود یا واقعا گرم بود!می

ی نودی کیانا تجویز ماه منیر ن داد، آمدن دقیقهسری تکا

 بود، گفته بود:

 حاال که دو روزی میری سفر کیانا رو هم همرات ببر. -
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هر چند برایش توضیح داده بود، شرایط جایی که قرار است 

بیایند مناسب کیانا نیست جواب داده بود که؛ وقتی جایی 

هم جا  تونن بمونن برای نفر ششمهست که پنج نفر می

 هست!

نگاهش به سمت چپ چرخید و با دیدن کیانایی که روی 

تخت دراز کشیده بود، کمی طلبکار سمتش رفت و در حال 

 کشیدن پتو رویش غر زد:

کنم تو همون ده کنی که فکر میکیانا جوری رفتار می -

 سالگیت موندی و این همه سال یه ذره هم بزرگ نشدی.

زدن حرفی فقط نفسی  نگاه کیانا رویش نشست و بدون

اش هر کشید که منجر شد به یکی دو سرفه؛ سرماخوردگی

چند کمی خوب شده بود ولی این سرفه و سردرد ول کنش 

 نبود.
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کالفه دستی میان موهایش کشید، واقعا اگر در این در و 

بردش! برای گردش شد باید به کجا میدشت حالش بد می

 ش بود:که نیامده بودند!! در لحنش کمی سرزن

 خب االن برا من قیافه گرفتی که چی بشه؟ -

 لبش به پوزخند مختصری تکان خورد:

راستش رو بگو بخش زندونی کردن مجازاتم مونده بود  -

 که آوردیم انداختیم تو این قوطی؟

 ی نابجا! عجوالنه گفت:شد از کنایهآی اعصابش خرد می

دگیت بینی وضعیت اینجا رو؟ با این وضع سرماخورنمی -

 چیکار کنم؟

 و نگاهش بین در و کیانا رفت و آمد کرد:

اصال من که گفتم شرایط اینجا چطوریه، چرا وقتی ماه  -

 رم؟منیر گفت، نگفتی نمی

 صدای کیانا کمی آهسته شد:
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دونستی شرایط اینجا رو... چرا وقتی ماه منیر تو که می -

 برم؟گفت، نگفتی نمی

تن باز ایستاد. اخم کمرنگی نگاه و فکرش از تکاپو برای رف

 کرد و گفت:

 دونم!نمی -

 ای کرد:کیانا تک خنده

 دونم...ولی من برعکس تو می -

 هایش را بست:و به دنبالش کمی به پهلو چرخید و چشم

 برو به کارت برس. -

دستی میان موهایش فرو برد؛ نه سال فقط خودش بود و 

چیز باعث شد  خودش... سبک... بدون بار تعلق... راحت! چه

برگردد؟ نه از کسی انتظار داشت و نه کسی از او انتظار 

 داشت!!

برد و بعد... روزی کرد و از گرفتن نتیجه لذت میکار می

 دیگر و شبی دیگر... باز کار و نتیجه...
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کرد یکی دو سال اول کارشناسی در مطب پزشکی کار می

 گفت:های جالبی داشت، میکه گهگداری حرف

ونی جوون، دیگه از جون آدما که مهمتر تو دنیا دمی -

نداریم، داریم؟ اوایل که کارم رو شروع کرده بودم، وقتی 

کردم برام یه حس لذتی داشت که حتی یکی رو درمون می

فاتح اورست نداشت ولی با گذر زمان شد عادت... حاال هم 

شم، چرا! ولی گم از خوب شدن آدما خوشحال نمینمی

ای بیفته که بعدها شه آدم تو یه چرخهمیتکرار موجب 

فهمه چقدر روزاش عین همه... فقط یه چیزه که هیچ می

وقت عین روز پیش نیست، اونم دیدن و بودن عزیزاته... 

 شن!عزیزای آدم هیچ وقت تکراری نمی
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 اش، این بود کههای توصیهدانست یکی از علتالبته می

اش فاصله گرفته... همراه با کشیدن خبر داشت او از خانواده

 نفس عمیقی نزدیک تخت آمد:

منم به همون دلیلی به ماه منیر نه نگفتم که احتماال تو  -

 هم نگفتی...

 چشم روی هم گذاشت تا سردردش را مهار کند:

برو به کارت برس کامران، فعال که ظواهر امر نشون  -

 میده پشیمونی.

 رده جوابش را داد:پبی
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به هر حال چه تو بگی چه نگی مجبورم برم به کارم  -

برسم ولی حسی که دارم پشیمونی نیست، بیشتر نگرانیه... 

کنم فکرم تموم مدتی که بیرون دارم شرایط رو بررسی می

 اینجاست...

شد در آن موقعیت زد و ذهنش هایی که میی حرفاز همه

 رفت و در حال برگشت گفت:را مشغول کرده بود فاکتور گ

 فعال برم... کاری داشتی نیا بیرون، بهم زنگ بزن. -

مصرانه تا خروج کامل او خود را کنترل کرده بود تا نگاهش 

سمت او نرود. با اطمینان از خروجش برخاست و نشست و 

پتوی رویش را آهسته میان مشتش گرفت و نگاهش از 

 ه شد.های استوار برادرش دوختپنجره به گام

روزهای قبل از رفتنش را خوب به خاطر داشت، از به دنیا 

اش را تمام و کمال در کنار او گذرانده آمدن تا ده سالگی

کرد که باید در اتاق هایی که مادرش اجبار میبود. کل شب
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ترسید، یک خودش بخوابد و او از در و دیوار اتاق هم می

 .بالش بود و یک پتوی کوچک و اتاق برادر..

ی خوب اش را که نمرههای امتحانیچقدر کامران زیر ورقه

کرد، فقط پیش کامران خودش گرفت جعل امضا مینمی

دانم حرکتش را کنترل بود؛ الزم نبود چشم و دهن و نمی

کند که مبادا خدای ناکرده رفتارش دور از شان 

شان باشد، پیش او الزم نبود کمرش همیشه صاف خانوادگی

را همواره باال بگیرد و لباسش همیشه رسمی  باشد و سرش

باشد. چقدر دوست داشت عین بقیه با بلوز شلوار نخی در 

خانه بگردد و جیغ و داد کند و برای هیجانات زیاد هورا 

ی آن چیزهایی بود که بلد نبود بکشد. کامران برایش همه

آورد او هرگز در بند رفتارهایی باشد به آن برسد، به یاد نمی

مادرش انتظار داشت. روحیه مبارز برادرش را دوست  که

ی شر، الت، غیرقابل فهمید کلمهداشت و آن زمان نمی

کنترل و الابالی چه مفهومی داشت. برادری که بدون ترس 

 های تحمیلی خانواده ایستاده بود.همواره در برابر خواسته
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فهمید رفتارهای خارج از قاعده حاال که بزرگ شده بود می

امران و حتی شاید خودش یک نوع اعتراض به قوانین ک

خشک خانه بود که بیشتر به چند دهه قبل تعلق داشت نه 

دوران کنونی ولی هرگز نتوانسته بود این را به مادرش 

 بفهماند.

هایی که کامران آنجا نبود، فقط منتظر برگشتش تمام سال

 بود...

. سرش ی افکارش پاره شودصدای موبایل موجب شد رشته

ی را به دیوار خنک کانکس تکیه داد و سعی کرد از منظره

 بیرون لذت ببرد:

 سالم -

 وقتی جواب با کمی تعلل رسید:

 سالم... معلومه کجایی؟ -

 ابرویی باال انداخت و معمولی جوابش را داد:
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دونی و از اینکه دونی کجام یا میاین سوالت یعنی نمی -

 اینجام شاکی هستی؟

 از سوالش خوشش نیامد: انگار طرف 

نه بابا من کی باشم که شاکی باشم! االنم اصال دم در  -

خونه ماه منیر جونتون آواره نشدم! فقط انشااهلل موقع رفتن 

یادت بود فلش من دست توئه و گذاشتیش جای امنی که 

 بدنش به من، آره؟ 

 تکیه از دیوار گرفت و لبی زیر دندان برد: 

 خودت که خوبی؟   -

 ای نچ آراز اینقدر بلند بود که بشنود: صد

 کیانا مگه من بهت نگفتم برای شنبه الزمش دارم؟  -

 آهسته گفت: 

 تا شنبه میایم.  -

 ای به فرمان زیر دستش زد: ضربه
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 کیانااااا!! -
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 ی او خورد: ای از خطاب هشدار گونهیکه

زنم به اون راه! آره فلشت یخیلی خب اصال خودمو نم -

 پیشمه و کال یادم رفته بود که تو گفته بودی الزمش داری. 

 و کمی طنازی به لحنش داد: 
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 شی؟عصبانی چرا می -

دانست شناخت و میشمرده حرف زدنش را خوب میشمرده

 این یعنی عصبانی است: 

کیانا! من، شنبه کنفرانس دارم... و قرار بود این پنجشنبه  -

معه رو... بشینم پای مطالبی که تو فلش دارم، اینو که ج

 دیگه یادت نرفته به امید خدا؟ 

سری به تاسف تکان داد و پتو را کنار زد، در حال بلند شدن 

 گفت: 

 ای ازش نداری؟ کپی دیگه -

 در لحنش تمسخر نشست: 

چرا دارم و همین طور تفننی بهت زنگ زدم اعصابت رو  -

 خرد کنم! 

 زیر دندان برد و ضمن رها کردنش گفت: لبش را 

 گی چی کار کنم. حاال اتفاقیه که افتاده، می -
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 عصبی جواب گرفت: 

اتفاقیه که افتاده؟ همین؟ من الزمش دارم و اینو از قبل  -

گیری بهت گفته بودم. اصال واسه چی یه تماس باهام نمی

 گی که قراره جایی برین؟ و نمی

مگویش با کامران و خیلی حوصله نداشت، بگو 

 و سردردش هم مزید بر علت بود:  سرماخوردگی

 نکنه برای اومدن با برادرم هم باید ازت اجازه بگیرم؟  -

 شنید: 

هر چی دوست داری اسمش رو بذار... متوجهی از وقتی  -

 کامران برگشته عمال شدی یه کس دیگه؟! 

 اخمی کرد: 

 منظور؟  -

ای میان حکم بود که دلهرهصدایش بلند نبود ولی اینقدر م

 دلش بنشاند: 
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واضح نبود؟ کالسات رو که ول کردی، منم که کال هم  -

 کنی! خودمو و هم حرفام رو فراموش می

گوید؛ خودش دانست تا حد زیادی راست میالبته خوب می

کرد دانست چه مرگش شده؟ فقط همیشه فکر میهم نمی

شود ولی نشد... با برگشتن کامران دنیا برایش بهشت می

انگار کامران او را پشت سالها جا گذاشته بود، یعنی هیچ 

 چیزی آنگونه که سالها منتظر آن بود، نبود. 

داد که سکوتش زیاد شده ی آراز نشان میصدای دوباره

 است: 

 کیانا؟ -

 بغض کرده روی تخت نشست:

 هوم؟ -

 ی پایش را به کف ماشین کوبید:کالفه و عصبی پنجه

 و... هوم -
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و صدای پوف بلندش به گوش کیانا هم رسید و موجب شد 

 آهسته و مظلوم بگوید:

ای گیر تونی از جای دیگهاالن مطالب فلش رو نمی -

 بیاری؟

 از تن صدایش کاست:

 کجایین؟ -

 صدایش بیشتر شبیه زمزمه بود:

 نزدیک آینالو. -

توانست در برای خودش هم جای تعجب داشت که می

خودش را کنترل کند تا صدایش باال نرود،  چنین شرایطی

 به خصوص که کم هم اعصابش از دستش خرد نبود:

ها و اون وضع و عقل نداره اون داداشت نه؟ با اون سرفه -

شه بگم اگه حال تو االن باید آینالو باشی واقعا؟ حتی نمی

 قراره بقیه بمونن اونجا، تو برگرد اقال!!

 لب برچید:
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ره برم بیرون؟ از وقتی اومدیم آورده ذافکر کردی می -

زندونیم کرده تو این کانکس و خودشون همگی بیرونن! 

تازه آوردنم هم به اصرار ماه منیر بود، کامران که کال یادش 

 رفته خواهری هم داره.
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 ای گفت:با لحن آرام شده
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بینم باید چیکار خیلی خب، االن نشینی به گریه! بذار ب -

 کنم... اقال نکردم یه جایی سیوشون کنم.

 نجوا کرد:

آوردمش، بخوام با اگه با ماشین خودم اومده بودم می -

ذاره بلکه ماشین کامران هم بیام نه تنها کامران نمی

 تعدادشون هم بیشتر از یه ماشینه... 

 سریع به میان حرفش پرید:

مونده این وقت سال بله دیگه شوماخری آخه شما! فقط  -

تنها راه بیفتی تو اون جاده، حتما هم کامران اجازه شو میده 

 بهت!!

 ی گوش خراش زد و ادامه داد:چند سرفه

تونم یه کار بکنم، چون اینجا اینترنت نیست پس فقط می -

خوای برات ایمیل من با مهیاد تا کلیبر برم و فایالیی که می

 کنم.

 بهت میان کالمش نشست:
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 گه مهیاد هم هست؟م -

 سرسری جواب داد:

 آره بابا، هم مهیاد هست هم مهسا... -

 لحنش شاکی شد:

اون وقت از بین اون همه آدم واسه چی تو باید پاشی با  -

 مهیاد بری اینور اونور؟

کمی مکث کرد، انگار بین حال بدش کمی حالش خوب 

ها بود با هم دوست بودند اصال تردیدی شد؛ در اینکه مدت

اش در کنکور پزشکی و وجود نداشت. بعد از قبولی

شان افزوده شده ای شدن هم به میزان دوستیدانشکدههم

شد. االن این شان به همین محدود میبود ولی کل رابطه

کرد؟ بالفاصله رنگ به حساسیت او را به چه معنا می

 نگاهش برگشت:
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ارت تو اصل قضیه رو بچسب چیکار به مهیاد داری، اگه ک -

افته همین حاال راه بیفتم، یه ساعته برات ایمیل راه می

 کنم.می

 با کمی جدیت گفت:

 تونی فایلش هیدنه.نمی -

 متعجب ابرو باال داد:

 فرستم.کنم، میگی بازش میخب راه و رمزش رو می -

 بدون انعطاف گفت:

 قرار بود رمزش رو بگم که دیگه هیدن نبود. -

ی ای مبنی بر رابطهاخیرا شایعه نوک پایش را زمین کشید؛

ی او با یکی از همکارانش را جسته گریخته شنیده دوستانه

اش چانه بود. مغرورتر از آن بود که سرِ گرفتن رمز و چرایی

 بزند، با فکر مشغولی گفت:

 گی چیکار کنم؟االن می -
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 سری به تاسف تکان داد:

 افتم.هیچی، خودم االن راه می -

 متعجب شد:

 خوای بیای؟یم -

 عصبی جواب داد:

ای هم دارم؟ چند ساعت طول کشید ی دیگهچاره -

 برسین؟

 با کمی فکر گفت:

فکر کنم صبح ساعت شش و نیم حرکت کردیم، به کوب  -

 هم اومدیم ساعت ده و نیم اینجا بودیم.

 نگاه به ساعتش انداخت:

 االن ساعت یک نشده اگه بجنبم تا پنج اونجام. -

 :مردد پرسید

 گردی؟بعدش برمی -
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 در حال استارت زدن گفت:

تاپ پیشمه دونم، بستگی داره چقدر خسته باشم. لپنمی -

 مونم.. فعال!نشد برگردم همونجا می

و در دل گفت، فکر کن بذارم تو با اون مردک شب رو 

 بمونی تو دل کوه!!

*** 
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ی عطایی ایستاده بود، نوشتهنگاهش روی طرح اولیه دست 

قلمی که در دست داشت چند باری روی طرح حرکت داد و 

 در حال فکر گفت:

فقط به قول خودت هزینه رو باید بررسی خوبه، قشنگه  -

کنم حاال که امکان اش فکر میکنیم و از طرفی من همه

شه ساخت منطقه رفاهی تفریحی به وجود اومده چطور می

 منطقه رو سر زبونا انداخت! یه جوری اسم این

 کامفر گفت:

ببینید کار ما زدن طرح و ساخت برای مشتریه و اگه  -

گرا باشیم سودش همین در حد تکمیل پروژه بخوایم واقع

است، پس من معتقدم همین که بتونیم طرح موجود رو با 

 کمترین هزینه به پایان برسونیم، یعنی برد!

ختلف آدم بینهایت های مهمیشه در مورد شنیدن طرح

شد از همین تبادل نظرها گاهی بهترین جواب صبوری می
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شد گرفت. در حال فکر نگاهش سمت کیانای ساکت را می

رفت، خودش عمدا جلسه را در کانکس دخترها برگزار کرده 

اش سر داد حوصلهبود، یک جورهایی به خواهرش حق می

 برود. نگاه از او گرفت و گفت:

 یحی چه طرحی زدین؟برای بخش تفر -

 بیشتر روی حرفش با عطایی و کامفر بود!

 عطایی هم با فکر مشغولی گفت:

دونی واقعیت اینه که یه مرکز تفریحی یونیکی که می -

شه پیدا کرد. در واقع مرکز دونم بیشتر مد نظر توئه، نمیمی

شه به پارک و شهربازی و تفریحی این نوع جاها محدود می

خیلی دیگه بخوایم خاص کار کنیم،  نهایتش استخر و

بال که این روزا پر رونقه تا حدی، ولی حتی به نظر پینت

من زدن مرکز خرید هم خیلی درست نیست، برای اینکه 

بینی شش ماه دوم سال عمال اینجا فعالیتش رو خودتم می

 از دست میده.
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سلوا موجب شد نگاهش سمت او « ببخشید.»ی کلمه

 برگردد:

 بله! -

 هایش را پیش کشید و گفت:ت نوشتهدس

راستش همین االن اینقدر فضای اینجا زیبا هست که من  -

مدام تو فکر بودم که چرا باید تو این فصل این همه سوت 

 و کور باشه.

 ها را نداشت:ی جوجهکامفر با پنجاه سال سن خیلی حوصله

 با این همه برف مردم بیان اینجا که چی بشه؟ -

 قب بکشد، گفت:بدون اینکه ع

کردم، اینکه بشه از این دقیقا داشتم به همین فکر می -

پتانسیل استفاده کرد و نیمه دوم سال رو هم مردم رو کشید 

 اینجا!

 باز عطایی بود که سریع گفت:
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 البد منظورت پیست اسکیه! -

 بدون تبسم و آرام جواب داد:

کر به عنوان گزینه اول پیست اسکی به نظرم رسید ولی ف -

کنن، مال کردم بیشتر کسانی که از اسکی استقبال می

شهرهای بزرگ و مرکز استانن و با توجه به نزدیک بودن 

پیست اسکی یام به تبریز شاید خیلی خوب از اینجا استقبال 

 نشه...

 توجه کامران سمتش رفت:

 ای مد نظرتونه؟چیز دیگه -

 رفت از جمع خطاب شدنش باالسعی کرد ابرویی که می

 بپرد کنترل کند و همان طور مالیم جواب دهد:

دونم عملیه یا نه... ولی با توجه به ارتفاعات گسترده نمی -

این اطراف فکر کردم شاید بشه کاری کرد مثل پل معلق 

مشکین گردشگر جذب کرد، با توجه به اینکه تو نیمه اول 

سال خودبخود مردم به اینجا میان، خیلی نیاز به صرف 
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رای این بخش از سال نیست ولی اینکه بشه نیمه هزینه ب

دوم سال رو هم پر رونق کرد به این مفهومه که درآمد 

حاصل از این ساخت و ساز به جای نصف سال کل سال 

 تونه باشه.می

 نظرش جلب شد:

 خب؟ چه طرحی دارین؟ -
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 نگاهش کوتاه از پنجره بیرون رفت:

کردم و اینکه بشه تم به اون ارتفاعات روبرو فکر میداش -

یه پیست سورتمه طراحی کرد که هم نسبتا طرح جدیدیه و 

تونه جذاب هم باشه و هم با توجه به شرایط برفی اینجا می

تونه اگه بشه امنیت باالیی براش ایجاد کرد به راحتی می

ا... هتبدیل بشه به یه مرکز تفریحی زمستونی برای خانواده

اینجوری هم هتل و هم کل مراکز تفریحی اینجا اعم از 

بال و بقیه جاهای که مد نظر دوستان مرکز خرید و پینت

تونه تو کل سال فعال باشه ولی خب در واقع من هست می

دونم این کار نیاز به مجوز خاص داره یا نه، یا در چه نمی

 حدی عملیه؟

 به میز زد:خیره به او پشت خودکارش را چند باری 

کنم در صورت وجود چنین محلی خود من دارم فکر می -

ها تونه برای خیلیشم و این یعنی میاز اعضای ثابتش می

 جذب کننده باشه ولی اجرایی بودنش رو باید بررسی کنیم.
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 زده و بدون اجازه میان حرفشان پرید و گفت:مهسا هیجان

 م بزنیم!ای هی تمام شیشهتو رو خدا یه کتابخونه -

و دستانش را در فضای کوچک کانکس محکم به هم کوبید 

و بعد از دو طرف روی پاهای مهیاد و سلوا فرود آورد و 

 بلندتر ادامه داد:

واییی فکر کنین بیرون پروژکتورای بزرگ باشه و نشسته  -

باشی رو صندلیای راک تو کتابخونه از سقف و در دیوار 

 کشی!!ات رو بو میر قهوهکنی و بخابارش برف و نگاه می

 و بدون توجه به حضور کامفر و عطایی گفت:

دم و کال میام مقیم اینجا وای کامران من که استعفا می -

 شم.می

مهیاد رد اخم کامران و نگاهش به پای سلوا را گرفت و 

 ای محکم به پهلوی مهسا گفت:همراه با سقلمه

میری تو ی مهمی به شمار نه تو رو خدا شما مهره -

 شرکت وحشت استعفات رو به جونمون ننداز!
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تری به نگاه پر اخم کامران به مهسا باعث شد چنگ محکم

بازوی سلوا بزند که آخ کوتاهی را هم به همراه داشت. قبل 

از هرگونه رفع و رجوع کردن مهیاد، کامران گلویی صاف 

 کرد و گفت:

یه کتابخونه ی بدی هم نیست، اخیرا تو تهران اتفاقا ایده -

با سبک و سیاق خاص تو یکی از مراکز خریدش زده بودن 

که خیلی هم سروصدا کرده و مورد پسند بوده ولی خب با 

توجه به فضای اینجا و حال و هوایی که توصیف کردی 

شه البته اگه قبل اجرایی تر و بهتر هم میمطمئنا جذاب

 کردنش به جرم قتل پس از هیجان، اعدام نشی!

ابرو به دستان حلقه شده دور بازوی سلوا اشاره زد. جمع و با 

ی کوتاهی کرد و بحث با صحبت عطایی ادامه پیدا خنده

 کرد:

 بدون شک طرح سورتمه به خارج محوطه... -
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که صدای زنگ تلفن کامران حرف او را نیمه گذاشت، با 

 نگاه به شماره نگهبان جواب داد:

 بله طوری شده؟ -

 دای بلند و فریاد مانندش گفت:نگهبان با همان ص

 گه با شما کار داره؟آره یه آقایی اومده و می -

 متعجب پرسید:

 یه آقایی؟ اسمش چیه؟ -

نگاه کیانا باال آمد و سعی کرد لبش را گاز نگیرد، آمدن آراز 

را نگفته بود!! چند ساعت خوش اخالق ماندنش هم غنیمت 

 بود!

ی بدون بلند کردن کرد ولسنگینی نگاه برادر را حس می

 سرش گفت:

 فلشش دستم جامونده، الزمش داشت!! -
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نگاه عمیق ولی کوتاهش را از او گرفت، حضور عطایی و 

تر از همیشه باشد، پشت شد کمی جدیکامفر موجب می

 خط گفت:

 اشکال نداره بذارین بیاد. -

خودکارش را عصبی روی میز انداخت، بلند شده بود که 

 عطایی هم برخاست:

ی کافی از نظر هم مطلع شدیم، بهتره فکر کنم به اندازه -

بندی کنیم و فردا به یه یه فرصتی بهم بدیم که بتونیم جمع

 طرح واحد برسیم.
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آمد، سری به تایید تکان از تیز بودن عطایی خوشش می

 داد:

 موافقم. -

 کامفر به طرف در حرکت کرد:

رم کلیبر و صبح ا من کاری ندارین، من شب رو میاگه ب -

 گردم.برمی

 عطایی بازویش را کشید:

زمینی آوردم قرار نشد رفیق نیمه راه بشی، جوجه و سیب -

 خوام یه شام توپ آتیشی بهتون بدم...می

 میلی گفت:کامفر با بی
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فکر دسشویی رفتن تو محوطه رو کردی اونم تو این  -

 سرما؟

 یش را به زور کشید:خندید و بازو

شه که، ناسالمتی به من خیال، یه شب هزار شب نمیبی -

گن مهندس عطایی همین االن یه سیستم گرمایش می

کنم واسه سرویس بهداشتی که رفتی اون ویژه طراحی می

 تو دلت نخواد بیای بیرون!

ی دخترها موجب شد کامفر سری بجنباند صدای ریز خنده

ض خروجشان، نگاه تند کامران سمت و بیرون برود. به مح

 کیانا رفت و توپید:

 کنه؟این مردک اینجا چی کار می -

 کیانا سعی کرد از رو نرود:

 گفتم فلشش دستم جا مونده بود. -

 ی لبش نشست:بالفاصله پوزخندی گوشه
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منو مسخره نکن کیانا، مگه عهد دقیانوسه که نشه  -

ه انگار هنوز داره با اطالعات یه فلش رو انتقالش داد؟ مرتیک

کنه که سردست تحویل بده و بگیره! بعدم فالپی کار می

 کنه؟فلش اون دست تو چیکار می

 با همان اخم جواب داد:

ای دانشکدهباید برای اینم جواب پس بدم؟ مثال هم -

هستیم خیر سرم، یه سری مطلب داده بود بهم ازشون کپی 

به الزمش داره، منم بردارم ولی گفته بود واسه کنفرانس شن

این چند وقت حال و اعصاب درست درمون نداشتم اومدنی 

دونم از یادم رفت بزارمش پیش ماه منیر! بعدم خودمم می

عهد دقیانوس فقط جنابعالی باقی موندی ولی مگه اینجا 

 اینترنت داره؟

 تر غرید:عصبی

اوال تو اون خراب شده مگه فقط همین یه نفر هست که  -

مطلب بگیری؟ دوما نباید قبل پارتی گرفتن و بری ازش 
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گفتی؟ سوما، هان این روزا مهمون دعوت کردنت به من می

 چه مرگت شده! کی به اسب شاه گفته یابو؟ جوری...

ی در و باز و هنوز حرفش تمام نشده بود که با صدای تقه

ی غیردوستانه شدنش، حرفش را قطع کرد و با همان چهره

 سمت در برگشت.

ی اعضای حاضر در آنجا آرام آراز را برخالف بقیه« المس»

 زیر لبی جواب داده بود که کیانا خود جلوتر آمد:

 شرمنده، حواسم نبود اصال! -

آراز نگاهش را کوتاه بین برادر و خواهر رد و بدل کرد و 

نخواست به آتشی که حس کرد جرقه خورده دامن بزند، با 

انداخت که یعنی یانا میوجود نگاه عمیقی که به چشمان ک

 باهات حرفا دارم، صبر کن! گفت:

 اشکال نداره پیش میاد. -

 مهیاد خود را جلو کشید:

 ی راهی... وضع جاده چطور بود؟بیا بشین خسته -
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اهمیت یکبار دیگر نگاه کوتاهش سمت کامران رفت و بی

 به حرف مهیاد با زهرخندی بر لب رو به کیانا گفت:

 خورم.ده همین جوریشم به تاریکی میدیره فلش رو ب -

ای از عصبانیت بر صورتش دست کیانا مشت شد، رگه

نشست. چرا این روزها همه چیز برخالف نظر و خواست او 

رفت؟ در حالی که عجوالنه سمت کیف و پالتویش پیش می

 رفت، گفت:می

 منم باهات میام. -
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 #part98 

 

سرعتی که رضایت روی صورت آراز درست به همان 

 نشست، تعجب و خشم هم در نگاه کامران پر شد:

 کنی؟چیکار می -

 پالتویش را با عجله تن کرد:

 همون که شنیدی... -

 و خواست به سمت آراز برود:

 بریم. -

 که بازویش به دست کامران افتاد:

فقط همینم مونده این وقت شب تک و تنها بشینی تو  -

 ها!!ه و دوره بیفتی تو جادهماشین غریب
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سلوا زهرخند کوتاهی زد، این جناب داشت به او طعنه 

 زد؟ خودش که نخواسته بود!!می

مهیاد گامی به آن دو نزدیک شد؛ به آخر و عاقبت این 

بحث خیلی خوشبین نبود. سری به تاسف تکان داد، مثال 

قرار بود این سفر فرصتی مهیا کند که کمی حال روابط این 

 دو بهتر شود!

کیانا با همان حالت عصبی سعی در بیرون کشیدن بازویش 

 کرد:

کنی ده سال نبودی منم آره پس چی که میرم فکر می -

ی مطبخ؟ این همه سال چادر چاقچور کردم نشستم گوشه

 اینجا نبودی چی شده، بعد اینم همون طور!

با وجود دست و پا زدن خواهرش نه تنها رهایش نکرد کمی 

 تر گرفت و به سمت خودش کشید:بازویش را سفت هم

زنی حد و حدودت رو کیانا یاد بگیر وقتی باهام حرف می -

 بفهمی...
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 بدون اینکه کوتاه بیاید صدایش را باال برد:

 زنی تو گوشم؟کنی؟ میمثال نفهمم چیکار می -

 و صورتش را سمتی چرخاند:

هنوز جای  بیا... چرا معطلی؟ فقط لطفا بزن اینور آخه -

 قبلیه خوب نشده!

آمد دندان روی هم سایید، راستش خیلی هم بدش نمی

حرف او را عملی کند. از وقتی برگشته بود در رفتار درست 

با او مانده بود، برخالف پدر و مادرش و بقیه که برای همه 

تعریف ثابتی در رفتارش داشت و انگار بقیه با توجه به 

کردند بودند و سعی میشخصیت خاصش آن را پذیرفته 

های خیلی به چند و چونش کاری نداشته باشند، این سال

دوری بدجوری، معادالتش در مورد این دختر را بهم ریخته 

 بود. بدون اندکی آرام شدن گفت:

کنم ولی االن عجله نکن، الزم باشه همین کار رو هم می -

 بهتره حرمت خودتو نگه داری و الکی نری رو اعصابم.



 

 

520 | P a g e 
 

 ی پرتمسخر کیانا بلند شد:دهخن

ی اینایی که حرمتم رو پیش کیا نگه دارم دقیقا؟ همه -

اینجان شکر خدا چند روز پیش شاهد روابط پر از لطافتمون 

 بودن.

 ای برای عقب کشیدن کرد:و سعی دوباره

االنم ولم کن و اینو بفهم، من هر غلطی هم بکنم به تو  -

 ربطی نداره.

ی کامران، آراز گامی به چهرهبه محض درهم رفتن 

سمتشان برداشته بود که مهیاد به علت نزدیک بودن، سریع 

 بینشان قرار گرفت و سعی در جدا کردنشان کرد:

چتونه شما دوتا؟ چرا عوض اینکه بشینید دو کالم عین  -

 پرید؟دو تا آدم بالغ با هم حرف بزنید مدام بهم می

 رخ کیانا شود: کامران کمی سرش را کج کرد تا رخ به

خوب گوشات رو وا کن، قبل اومدن من موند تو گذشته،  -

 کنم؟بعد این تو یه قدم چپ بردار ببین چیکارت می
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کیانا باز قصد نزدیک شدن به او را داشت که سلوا خود را 

جلو کشید، تا اینجا هم سعی کرده بود در کاری که فکر 

ب ظاهر امر کرد به او ربطی ندارد مداخله نکند ولی خمی

داد این قائله در صورت ادامه یافتن به جاهای نشان می

های کیانا را گرفت و آهسته شود. شانهباریک کشیده می

 گفت:

 کنی؟بینی عصبانیه چرا شلوغش میمی -

 هایش را از دست او آزاد کند:کیانا سعی کرد شانه

هیچی نمونده تو گذشته، من همون آدمم و شرایط  -

نه تنها عوض نشده بلکه بدتر هم شده... قبال  زندگیم هم

کردم مثال تو بیای قراره چی بشه!!!!!! که شکر خدا فکر می

ی دلهای یخی هستی که جز دیدم نه خیر تو هم از سلسله

خودت هیچی برات اهمیت نداره، مگه اینکه حس کنی 

قراره به شان و منزلت آنچنانیت بر بخوره که بگن مثال 

ا بله. االنم بهتره عوض در آوردن ادای خواهرت اله ی
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برادرای مثال غیرتی بری به عیش و نوشت برسی که کم 

 حرف دنبالت نیست.

 

 

 

 

[05.10.21 06:56] 
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 گفت:آراز داشت می

 کیانا بهتره... -

 که صدای کیانا فریاد شد:
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دونی من آراز هیچی نگو، هیچی... هیشکی ندونه تو می -

 بده.حالم چقدر 

نگاه پر خشم و عصبانی کامران همچنان به سمت او نشانه 

 رفته بود:

چته تو؟ فقط داری لوس بازی در میاری، احتماال کسی  -

شی؟ تر میبهت گفته با هر بار آبروریزی جلوی جمع بامزه

 خوشی زیاد زده زیر دلت... مشکلت چیه؟

 ی چشمش ریخت:اشک از گوشه

زدی به فراموشی؟ یادت رفته  واقعا یادت رفته یا خودتو -

چرا گذاشتی این همه سال از خونه رفتی و پشت سرت رو 

هم نگاه نکردی؟ یادت رفته واقعا؟ نکنه تو هم خوشی زده 

 بود زیر دلت؟

نگاهش کوتاه از کیانا به سمت سلوایی منحرف شد که 

سعی داشت به نحوی این دختر رم کرده را آرام کند و 

 گفت:
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خواستم روی پای خودم بایستم، رفتم یمن رفتم چون م -

تونم بدون تکیه به کسی تا بتونم به خودم ثابت کنم می

 زندگی خودمو بسازم، این چه ربطی به حاالی تو داره؟

ی کیانا بود. شود، شرایط آن لحظهمنطق میآدم عصبانی بی

 زهرخندی زد:

گی؟ اصال هم گیر دادنای مامان، چطور آره که راس می -

دونم فالن کار و بکن و فالن کارو بیای مامان، نمیبرو 

نکنش هیچ اثری تو تصمیمت نداشت، آره؟ برای همینم 

این همه سال رفتی و پشت سرت رو نگاه هم نکردی، برای 

همین هم از وقتی برگشتی یه توک پا نیومدی خونه 

 ببینیشون!

 با وجود عصبانیت، فکرش مشغول هم شده بود:

ش اون خونه رو قبول نداشتم و از اینکه راه و رو -

اومد یه بحثه و و کمال خواهی مامان خوشم نمی رویزیاده

س... یادت اینکه خواستم برم تا مستقل شم یه بحث دیگه



 

 

525 | P a g e 
 

کردم و باشه من تو اون خونه هم که بودم کار خودم رو می

 دادم.ها اهمیت نمیخیلی به بکن نکن

 بغض کرده گفت:

ش اینه که خسته شده بودی از اون اما اعتراف کن ته -

همه زندگی روتین و اینکه بشینی و مدام همه رو از باال 

ببینی و حتی نتونی یکی رو پیدا کنی که با اون حد و حدود 

خواد زندگی کنم گفته شده هماهنگ باشه... من دلم می

خواد عین مامان بشم. من از این عین همه، اصال دلم نمی

خوام زنه... اصال می، حالمو بهم مینوع زندگی بدم میاد

 مستقل شم، یه خونه جدا زندگی کنم.

 کامران مختصری آرام شده گفت:

مگه مستقل شدن به خونه جدا گرفتنه؟ تو هر وقت  -

تونستی از نظر مادی هم، زندگی خودتو بچرخونی و حس 

کنم به اون بلوغ فکری رسیدی که بتونی تنهایی زندگی 

 کنم برات خونه بخره.بابا رو وادار میکنی، باشه خود من 
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 پر حرص گفت:

آهان من به بلوغ فکری نرسیدم، البد خودت رسیده  -

بودی. یادت رفته تو هم نوزده ساله بودی که ول کردی و 

 رفتی؟

 کالفه و عصبی از کش دادن بحث گفت:

 من رفتم سربازی... -

 حرفش را قطع کرد:

که دخترا سربازی خب من االن چه خاکی به سرم بکنم  -

ندارن و بخوان یه شب بیرون از خونه بمونن و کسی ندونه 

کجان آسمون به زمین میاد و کل آبروی خاندان به خطر 

سروصدا رفتی که یه ماه هیشکی افته... خودت اینقدر بیمی

 دونست کجایی ولی هیچ ربطی به آبروی کسی نداشت.نمی

ش ایستاده بود، کنار مهیاد را که همچنان برای احتیاط مقابل

 زد:

 خوای؟حرفت چیه؟ چی می -
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 شمرده گفت:شمرده

خوام تو اون خونه زندگی کنم، پیش ماه منیر هم من نمی -

 دونی چرا!...تونم بمونم نگو نمیشم نمیخفه می

 

 

 

 

[05.10.21 06:56] 
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خواست کیانا را خیلی به خودش واقعیت این بود که نمی

ی بزرگ کردن تر، حوصلهد و یا خیلی رو راستعادت ده



 

 

528 | P a g e 
 

گیر نازک نارنجی را هم نداشت. بستوه ی بهانهیک بچه

 آمده و کالفه گفت:

 ی من!این همه آسمون ریسمون برای اینه که بیای خونه -

و احساس کرد بهتر است با شوخی هم شده بحث را جمع 

کند، درست که همه آشنا بودند و خودی، ولی دلش 

خواست هر بار با رفتارشان باعث به هم ریختن جمع نمی

 شوند، با تغییر محسوسی در لحنش گفت:

آقا اصال شوهرت میدم... یکی بره ببینه این نگهبونه زن  -

 خواد؟نمی

انتظار داشت جمع از خنده منفجر شود و ختم و بخیر ولی 

کیانا انگار به غرورش برخورد، حالش بدتر شد که بهتر نشد. 

 ندی زد و حق به جانب گفت:پوزخ

گم ات و خودت ارزونی خودت... من دارم میخونه -

خوام تو اون خونه زندگی کنم حاال به هر نحوی شده، نمی

کنم، چطوره؟ گی چرا که نه اصال میرم ازدواج میراست می
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ی راه خوبیه نه؟ چرا با نگهبون! انگار یادت رفته نواده

 ه!!چی الدوله جلو روت واستادچی

 نفس زنان و پر خشم رو به آراز کرد:نفس

 کنی؟باهام ازدواج می -

ی آراز گرفت و به ی پر بهت و کپ کردهو نگاه از چهره

 مهیاد داد:

 تو چی؟ حراجیه... اصل قاجار! هر کدوم زودتر... -

که خیز برداشتن کامران به سمتش هم زمان شد با حرکت 

له کنار کشیدنش... سریع دو پسر دیگر به سمتش و بالفاص

 ها را هم تکان داد:فریاد کامران برف روی کوه

 ات کنم.شی یا خودم خفهخفه می -

مهسا هم جلو کشیده بود و سعی داشت کیانا را عقب بکشد. 

 گفت:کیانا داشت می

 چیه... -
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 که سلوا دستش را مقابل دهان او گذاشت:

 تو رو خدا هیچی نگو. -

ی داشت به زور خودش را از دست مهیاد، کامرانی را که سع

آن دو رها کند کمی عقب هل داد و با اشاره، از آراز خواست 

 در کانکس را باز کند و دوتایی به زور او را بیرون کشاندند.

عقب رفت و روی تخت نشست، اشک چنان کیانا عقب

صدا بر صورتش جاری بود که دل هر آدمی پرسرعت و بی

سرش را به سلوا نزدیک کرد و با آورد. مهسا را به درد می

 صدایی که خیلی هم آرام نبود گفت:

شونم باکالسه! االن من و مهیاد دقت کردی دعوا و گریه -

بودیم یه مشت از موهای من کف دست مهیاد بود، نصف 

 گوشت تنش زیر ناخنای من!!

کرد، کیانا متعجب سرش را باالتر گرفته بود و نگاهشان می

 ی تخت کناری پرت کرد و گفت:مهسا خودش را رو
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جون تو! ببین االن موندم چطور سرعت اشکات خوبه  -

ولی صدات در نمیاد، من بودم چنان زجه میزدمااا... ولی تو 

 قشنگ معلومه شاهزاده فالن الدوله فامیلتونه! 

دخترک از تعجبش میان گریه لبخندی زد و مهسا با نیش 

 بازی رو به سمت سلوا چرخاند:

 ریت بنده تموم شد، شما بفرمایید.مامو -

اش زمزمه سلوا کنارش نشست و در حال ماساژ آرام شانه

 کرد:

این چه حرفایی بود زدی؟ هر کس دیگه هم جای آقای  -

شد، به خدا شانس آوردی این دو تا سعادت بود عصبانی می

 پسر هم بودن و کشیدنش بیرون!

فس کیانا دست روی صورتش کشید و در حال کشیدن ن

 بلندی گفت:

 بیرون خیلی سرده... عرق داشت! -
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های او برداشت و مبهوت نگاهش کرد، سلوا دست از شانه

این دیگر که بود؟ مهسا حق داشت انگار! بلند شد و کاپشن 

 کامران و مهیاد را برداشت.

با باز کردن در کانکس سوزی که به صورتش زد موجب شد 

خیلی سرد بود. تک پله را لبخندی بزند، حق با کیانا بود هوا 

پایین رفت، پسرها در یکی دو قدمی در بودند. مهیاد داشت 

 گفت:می

 کنی؟من موندم تو واسه چی یکم خودتو کنترل نمی -

ها را که با دیدن او حرفش را قطع کرد. سلوا کاپشن

 سمتشان گرفت:

 بیرون سرده. -

[28.10.21 23:19] 
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پیچید! ز شدت عصبانیت به خود میکامران که همچنان ا

ها را از دستش گرفت. مهیاد به سمتش برگشت و کاپشن

 سلوا در حال دادنشان آرام گفت: 

 ی کیاناست. توصیه -

 ی کوتاهی زد و سری جنباند: تک خنده

 امون از دستشون.  -

 سلوا تبسم کمرنگی زد و برگشت. 

 مهیاد کاپشن کامران را روی دوشش انداخت: 

 بپوشش سرده!  -

پوشید که آراز کامران بدون مقاومت داشت کاپشن را می

 گفت: 

دونیم کیانا چون عصبانی بود و تو فکر کردی ما نمی -

خواست حرص تو رو در بیاره این حرفا رو زد؟ برای چی می

 تا این حد جوش میاری آخه؟ 
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 حرفش را با خشم زیر دندان جوید: 

 ی خیره سر احمق! دختره -

از دستی الی موهایش برد، به نفعش نبود که کیانا به آر

کامران نزدیک شود، به اینکه کامران خیلی از او خوشش 

 آمد آگاه بود ولی... بدون اندک تردیدی گفت: نمی

کامران پشتش رو خالی نکن، حداقل نه االن... باباجان  -

یواش شه که! اصال یواشیکم دل به دلش بده چیزی نمی

اون چیزی که تو ذهنش از تو ساخته درست حالیش کن 

 نبوده! تو بتشی... نشکنش. 

دانست نباید این سوال را بپرسد، حداقل نه از این خوب می

آدم ولی انگار میان قلبش از یک نگرانی عجیب داشت 

 گرفت: آتش می

یه بار گفتی کیانا خیلی کارا کرده، چیکارا؟ تا چه حد  -

 پیش رفته؟ 

 فت: آراز قاطعانه گ
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کیانا شلوغ بازی خیلی کرده، کار غیرقانونی هم همین  -

طور ولی کار غیراخالقی اصال... حتی برای یک لحظه هم 

 خورم. شک نکن، به هر چی بگی قسم می

 تر باال آمد. آراز به آرامی گفت: انگار نفسش راحت

 فقط یه مساله رو بد نیست بدونی...  -

 ای پرسید: با چشمان تنگ شده

 چی؟  -

 آراز سری تکان داد: 

 شناسی؟ آقای سماواتی رو می -

 در حال فکر کردن گفت: 

 کدوم؟  -

 آراز سریع جواب داد: 

 دار... کدوم داره؟ همون کارخونه -

 ابرویی باال کشید: 
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دونم شه نمیآهان... یادم افتاد، همون که ادعاش می -

 ی... دونم سر شاخه اصلرسه به نمیاش مینامه شجره

 اش گرفت: آراز خنده

 آره خودشه.  -

 ی خواهرش گفت: متعجب از ارتباط او با حرف درباره

 خب؟  -

 آراز دست روی صورتش کشید: 

 از کیانا خواستگاری کرده بود؟  -

 چشمانش درشت شد: 

 سماواتی؟ اون که سن پدر منه! -
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 آراز با خنده گفت:

ه دیگه اینقدرا هم نیست، ولی فکر کنم سی و شش، ن -

 سی و هفت رو شیرین داشته باشه.

 اخم کامران درهم رفت:

 کیانا نوزده سال بیشتر نداره! -

 نفسی گرفت و به کانکس تکیه داد:

آره و بدتر اینکه از نظر مامانت بهترین گزینه است که  -

با اونه شه هر چند در مورد ثروت حق دیگه مثلش پیدا نمی
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کنم از نظر مادی هرگز کسی بهتر از اون و جدی فکر نمی

 پیدا بشه...

 کامران خودش گفت:

ی کیانا با مامان و بابا بهم آهان یعنی از اون وقت رابطه -

 خورد آره؟ مگه زورش کرده بودن؟

 آراز جواب داد:

خوای گفتن دیگه چی میخب زور نه ولی اینکه مدام می -

ن... به هر حال برای دختری به سن کیانا یه و کی بهتر از ای

گرده به فشار روحی بدیه، به خصوص که جریان برمی

اش ی کنکور بود و اینقدر روحیهپارسال که تو بحبوحه

خوند و پذیر شده بود که دیگه درس هم نمیآسیب

ای داره. تو این شرایط بود که برای گفت، چه فایدهمی

ور شدم یکم از تو مایه بذارم، برگردوندنش به درس من مجب

که تنها راه اینکه با سربلندی موفقیتت رو به رخ پدر و 

مادرت بکشی همون کاریه که کامران کرد... یه موفقیت 
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ی قید و شرط! و البته موثر هم شد و شکر خدا نتیجهبی

 خوبی هم گرفت.

 مهیاد بین حرفشان دخالت کرد:

 آرزوش تویی!!خدا به خیر بگذرونه انگار نهایت  -

 و دست به آسمان بلند کرد و ادامه داد:

 خدایا خودمونو به خودت سپردم. -

های کامران در دل رنگ روی لبآراز با دیدن لبخند بی

گفت؛ یعنی این یارو چرتم بگه واسه تو یکی جالب و 

 قشنگه و پر اخم ادامه داد:

 آره البته به روش خودش و برای همین اگه قرار باشه به -

کنه. هر نحوی تو رو از دست بده، انگار هدفش رو گم می

ای داره یه مدت زیر بال و ی جنگندهعین خودت روحیه

پرت بگیر و بذار این بحران سنی رو رد کنه، برسه بیست 

شه زندگیش دو، بیست و سه سالگی دیگه خودش بلد می

 رو به یه نحوی روبه راه کنه.
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 مهیاد هم به تایید گفت:

کنه، یکم بچه حتی در مورد رفتن تو هم اشتباه میاین  -

 تونه بفهمه علت واقعیت رو.بهش مهلت بدی می

 آراز با کنجکاوی نگاهش کرد:

 مگه علتتت چی بوده؟ -

 ی لبش کمی کش آمد:گوشه

 گفتم یه چند دقیقه پیش! -

 آراز نگاه ناباور و مشکوکی به او انداخت:

ا هم داشتی شیش ولی همون چند دقیقه پیش وسط دعو -

 زدی.و هشت می

 مهیاد که کال سرمایی بود، غر زد:

آخرش ما تا سرما نخوریم از اینجا نمیریم، بیاین بریم  -

 کانکس خودمون.

 آراز تکانی به خود داد:
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 رم...گیرم میشما برین، من فلش رو از کیانا می -

 و نگاهش با کمی شیطنت روی کامران رفت:

 برمش.ینترس با خودم هم نم -

 مهیاد بازویش را کشید:

بیا بریم تو آلونکمون دوباره شر درست نکن که هر چی  -

کشیم. اصال به صالح هم نیست کشیم از دست تو میمی

های خلوت به شب خوردنت االن راه بیفتی... تو این جاده

 درست نیست.

 شد که کامران با طعنه گفت:آراز هنوز مردد پابه پا می

و اون فلشت که روزمون و زهرمون کردی  ای بر خودت -

االن بری و اتفاقی برات بیفته، کیانا به جرم قتلت قصاصم 

 کنه. بیا یه شبه دیگه!می

*** 
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 فصل هشتم:

نگاهی به ساعتم انداختم و از اینکه توانسته بودیم کیانا را 

یدم. مهسا خود را مجبور کنیم کمی بخوابد، نفس راحتی کش

روی تخت من انداخت و در حال تکیه دادن به من 

 نجواکنان گفت:

اش دعوا دونم چرا همهاین دوتا زده به سرشون، نمی -

 دارن؟
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 نگاهم سمت کیانای در خواب رفت و پرسیدم:

واقعا اون چرت و پرتا چطور تو اون لحظه به ذهنت  -

پر خون شه دهنت رو رسید؟ یه آن گفتم االن پا می

کنه!! ولی جواب داد خدایی؛ راستی مهسا تو و مهیاد می

 شه؟هیچ وقت دعواتون نمی

ام داشت، بدون اینکه سر از جای گرم و نرمی که روی سینه

 بردارد گفت:

شه دعوامون نشه! ولی دیگه نه به این چرا مگه می -

گه یکی من بعدم یکم میریم رو شدت... یکی اون می

خوریم قه بعد نشستیم کنار هم چیپس میسایلنت و دو دقی

 بینیم.و داریم فیلم می

لبخند نزدم، همیشه جای خالی خواهر و برادر روی دلم 

 کرد، حرف را عوض کردم:سنگینی می

 کنن؟آقایون بیرون چیکار می -

 سرش را چرخاند و نگاهم کرد:
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کنن، فکر کنم یه شام پر خاطره دارن آتیش روشن می -

آتیش داریم، از همونا که تو فیلما هست یکی  زمستونی دور

 کنه.های عاشقانه میزنه و یکی هم نگاهساز می

 لبخند زدم:

 حاال کی قراره ساز بزنه و کی قراره عاشقانه نگاه کنه؟ -

 خندید:

تر از من و تو مگه وجود داره، خب معلومه اینجا عاشق -

 یکیش من یکیش هم تو!

 نشست:و بعد یک مرتبه بلند شد و 

 پره؟جدی با کوچیک و بزرگ میسلوا وارتان جدی -

لبخندی زدم، شب گذشته بعد از شامی که میان خنده و 

شوخی صرف شده بود، کلی وارتان سر به سرمان گذاشته 

رفت مهسا اگر کوچکترین بود. طوریکه وقتی داشت می

 دلخوری هم داشت فراموش کرده بود.

 نگاهش به صورتم چرخید:
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 توام! هی با -

 نگاهش کردم:

کنه ولی من همیشه همراش نیستم که بدونم چیکارا می -

کنن فریاد دونم آدما کارایی که مییه چیزی رو خوب می

 زنن.نمی

 حس کردم چشمانش شاد شدند:

 زنه آره؟یعنی فقط حرفشو می -

 شانه باال دادم:

تونم با اطمینان بگم اینه که تو من تنها چیزی که می -

شناسمش یک ذره هم رفتاری هایی که میاین سالتموم 

 نداشته که من در مقابلش معذب بشم.

 لبخند زد:

 ایه!آدم با مزه -

 با دست به سرش کوبیدم:
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دیدی و فکرت مشغولش ای خااک!... اگه پسر می -

 کردم.شد، تو مهسا بودنت شک مینمی

 گفت:خندید و داشت می

 کشم...دارم جور تو رو هم می -

 ه با شنیدن صدای در، حرفش را قطع کرد.ک
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کشیدم، به خود تکانی دادم و در حالی که شالم را به سر می

سریع سمت در رفتم تا کیانا بیدار نشود. هوای تازه که به 

صورتم خورد، نفس عمیقی کشیدم، جدی از کی بود هیچ 

و حال، این ماموریت کاری تنوع و سفری در زندگی نداشتم 

اش باز ی مسائل فرعیکه زیاد هم تفریح نداشت با همه

 برایم تمدد اعصابی بود.

 تری گفتم:با دیدن مهیاد با خیال راحت

 چه خبر؟ چیزی شده؟ -

شناختم و ها بود به عنوان برادر دوستم میمهیاد را سال

 آنقدر آرام و متین بود که همواره با او احساس راحتی

 داشتم، حق به جانب گفت:

ببینم شماها اومدین همین طور بچپین تو این جعبه  -

 فلزی؟

و صدایش را کمی بلند کرد تا احتماال به گوش دخترهای 

 داخل کانکس هم برسد:
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پزیم شما بخورین کور بعدم اگه فکر کردین ما می -

 خوندین.

 لبخند زدم و همین که گفتم:

 کیانا خوابه! -

ر آمد و در حالی که نیم نگاهی به اطراف مهسا تا دم د

 انداخت، با صدای آرامی گفت:می

ها چیه صداتو انداختی رو سرت؟ این رفیقت بدآموزی داره -

 برات!

مهیاد سرش را کمی عقب کشید و نگاهی به کامران 

انداخت که با فاصله نسبتا زیاد از ما داشت آتش روشن 

 کرد و آرام گفت:می

بیاریدش بیرون، ببینم این دو تا خروس  بیدارش کنید و -

 تونیم یکم آشتی بدیم یا نه؟جنگی رو می

 مهسا هم آرام گفت:
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واال اینا هر دم به دقه یه بامبول جدید درست نکنن  -

 آشتی پیشکش.

 من هم به تبعیت از آنها ولوم صدایم را پایین کشیده بودم:

 رئیس یکم آروم شده؟ -

 ی ریزی کرد:مهیاد خنده

بنده به یه روز هم بخاطر این رئیس گفتنت تو رو می -

 سیبل تا حالت بیاد سر جاش!

 چشم درشت کردم:

خب رئیسه دیگه، چی کار کنم. مهندس سعادت که  -

افتم، نکنه انتظار داری کامران صداش گم یاد باباش میمی

 کنم؟

 مهسا پچ زد:

 کامی جون البته! -

 و مهیاد ریسه رفت!
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 در حال فاصله گرفتن از آنها گفتم:سری تکان دادم و 

بوسه، تا هوا مهسا بیدار کردن کیانا دست خودتو می -

کامال تاریک نشده من برم یکی دو تا عکس از این کوه 

 روبرو بگیرم.

 مهسا با همان صدای آهسته گفت:

بندی اگه عکس یادگاریه منم هستم، واسه چی منو می -

 ها...به دم این بداخالق

 ر خنده شد:و صدایش پ

اصال مهیاد بیا برو تو بیدارش کن، خواستگاریش رو هم  -

 قبول کن ثواب داره.

سری به چرت و پرتش تکان دادم و سریع پالتویم را تن 

 کردم:

 یادگاری چیه شیرین عقل! واسه چی اومدیم اینجا؟ -

 از در فاصله گرفت:
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 ای هم بود یعنی؟اومدیم خوش بگذرونیم، هدف دیگه -

ن فاصله دستم را به عالمت خاک بر سری به از هما

 سمتش پرت کردم و موبایلم را برداشتم:

شی فردا آدم گم امروز آدم مینه، ده ساله هی می -

 شی...می

 و به سمت در رفتم:

 تو هم بمون با این خوش اخالقا! -
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لولک و بولک نگاه مهیاد جوری بود که انگار قسمت جدید 

کند؛ همانقدر پر خنده، همانقدر پر تعجب! سری را تماشا می

 ای گفتم.خم کردم و بااجازه

از کانکس بیرون زدم، هوا ابری بود و دم غروب، نور زیادی 

وجود نداشت. جریان این برادر و خواهر موجب شده بود که 

خواستم شب اسکیس برای گرفتن عکس دیر کنم، می

ظر داشتم بزنم و برای عملی کردن آن نیاز سایتی که در ن

 تری داشتم.به اطالعات دقیق

نگاهم سمت دو مردی رفت که در تکاپو برای روشن کردن 

شد فهمید که آتش بودند ولی حتی بدون توجه زیاد هم می

حوصله هست و یکی پر از انرژی... عطایی داشت یکی بی

 گفت:می

 پنجره...یه آتیشی برات بسازم چل ستون چل  -
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کردم متوجه ام گرفت، در تمام مدتی که کنار او کار میخنده

روحیه شادش بودم شاید هم برای همین بود که همه 

دوستش داشتند و برعکس او کامران که الم تا کام یک 

 گفت.کلمه در جوابش نمی

البته آراز و کامفر هم بیرون بودند و هر کدام داشتند کاری 

 کردند.می

کنارشان کمی جلوتر رفتم و سعی کردم از کوه  بدون توقف

چند عکس بگیرم ولی وجود حصار مانع این بود که بتوانم 

زاویه مناسب داشته باشم. عجوالنه به سمت نگهبانی راه 

 افتادم، یکی دو عکس بهتر الزم داشتم.

نگاهم به نگهبان میانسالی افتاد که روی صندلی داشت 

د شدم چقدر برای ساخت زد، از کنار راهبند رچرت می

شد. اصال طرحم ذوق داشتم، ای کاش واقعا عملی می

دانم از کی در ذهنم شکل بخشی از رویاهایم بود. نمی

 های آلپ!گرفته بود، شاید از کارتن بچه
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شد جوری طرح زد تمام حواسم به کوه روبرو بود، اگر می

ی مجتمع تفریحی منتهی که انتهای سورتمه به محوطه

و یا حتی به پشت بام ساختمان تجاری که افراد بعد از شود 

پیاده شدن به دیدار از مجتمع هم راغب شوند خیلی عالی 

 شد.می

شد ولی خب اگر چند زاویه هوا تقریبا داشت تاریک می

توانستم پیدا کنم زیاد مهم نبود و کار مرا راه درست می

 انداخت.می

 یدن:کردم که با شنبا عجله داشتم حرکت می

 سلوا! -

اول جفت ابرویم باال پرید و بعد آب دهانم را قورت دادم، 

لحنش خیلی دوستانه نبود. پوفی کشیدم و به عقب 

ی ده بیست متری، موبایلم را برگشتم، با دیدن او در فاصله

 ام کشیدم؛ برای چه آمده بود!ی پیشانیباال بردم و گوشه
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بود، هر چند آنقدر  مغزم پر از اعتراض به سلوا خطاب کردنم

آدم حساسی نبودم که خیلی به مسائل کوچک گیر بدهم 

ولی در واقع دلیلی نداشت که جناب رئیس شرکت، مرا به 

اسم کوچک بخواند. دو دوتا کردنم را کنار گذاشتم و سعی 

 کردم بدون اینکه لحنم حالت دعوا داشته باشد، بگویم:

 ترم.من با فامیلیم راحت -

اش کمتر کرد، متوجه اخم غلیظی میان پیشانیفاصله را که 

 شدم. با لحن تندی گفت:

 واسه چی از محوطه اومدی بیرون؟ -

نه تنها کال حرفم را نشنیده گرفته بود، لحنش را هم دوست 

نداشتم ولی امان از این عنوانش! کمی چرخیدم و با دست 

 به کوه پشت سرم اشاره کردم:

 ...خواستم یکی دو عکس از اینمی -

 لحنش بهتر نشد که بدتر هم شد:
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فکر کردی اینجا کجاست سرتو انداختی پایین و زدی  -

 بیرون؟

اصال اعصاب نداشت، البته با توجه به مسائل نیم ساعت 

پیش دور از انتظار نبود. خیلی کار درستی نبود دهن به 

دهنش شوم و آتش بیار معرکه باشم. لبخند کمرنگی زدم و 

 ردم:دستانم را باال ب

شما االن عصبانی هستین؛ من تسلیم، اصال هر چی شما  -

 بگین...

نگاهش را کسری از ثانیه به سمت پایین کشید و در حال 

 ی لبش نشست:باال آوردنش تبسم مختصری گوشه

عصبانی هستم ولی این ربطی به اینکه تو نباید تنها از  -

 محوطه خارج بشی نداره.

 یدم:دستانم را پایین آوردم و خند

خواستم دور بشم، فقط یکی دو تا عکس از این خیلی نمی -

 گشتم.گرفتم و برمیکوه می
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 لبخندش کمی گرمتر شد:

 برای طرح پیشنهادیت؟ -

 سری تکان دادم:
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خواستم شب یه کروکی بکشم، الزم بود هم یه بله، می -

م و هم اگه شد عکس تر از نزدیک بیام ببینبار دقیق

 بگیرم...

 و سرم را باال گرفتم و به ابرهای سیاه چشم دوختم:

 البته هوا دیگه برای گرفتن عکس نامناسبه. -

 کنارم ایستاد و نگاهش را به کوه داد:

گوشی من فناوری عکس در شب داره، بیا بریم از هر  -

 فرستم.جایی خواستی عکس بگیر برات می

 بکشم، گفت: تا خواستم نفس راحتی

شی و سرخود جایی میری ولی آخرین بارت باشه بلند می -

 که نباید!

بینی نبودنش چیزی بود که هایم پایین افتاد، قابل پیششانه

کرد. حداقلش این بود که با کسانی که دور و بر اذیتم می

 خودم داشتم فرق داشت. خواستم کمی هم من تخس باشم:
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که منو به اسم کوچیک صدا  شما هم آخرین بارتون باشه -

 کنین.می

 خیال و خونسرد خندید:بی

خواد و کنم که دلم میمن آدما رو همونجوری صدا می -

جنابعالی در مقامی نیستی که بتونی براش اول و آخر تعیین 

 کنی...

 یم را گرفت و کشید:ی پالتوو گوشه

 حاال هم راه بیفت. -

االن حرفی کوبیدم، یعنی حقش نبود روی سرش می

زدم، احتماال میمردم. در حالی که داشتم هم قدمش نمی

 شدم، گفتم:می

 شید.گاهی بدجوری غیرقابل تحمل می -

 نیم نگاهی سمتم انداخت:

 خیلی سعی کردی محترمانه جواب بدی آره؟ -
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 و خنده هم چاشنی کالمش شد:

حداقل اون ناخناتو فرو نکن تو پوست دستت تا نفهمم  -

 .جوش آوردی

 کالفه چشم به آسمان کشیدم و سری جنباندم:

طفلک کیانا! تا اینجام خوب دووم آوردی فرزندم، خدا  -

 پشت و پناهت بوده!

 مقابلم ایستاد و قاطعانه گفت:

ببین به نفعته فعال اسم اونو نیاری که دودش میره تو  -

 چشم خودت.

برای اینکه حرکت کند، از کنارش رد شدم و به راه خود 

 هایش گفتم:ه دادم. با حس قدمادام

فهمه داشتنش چه فقط کسی که چیزی رو نداره می -

 نعمتیه...

 حرف همراهم شده بود که ادامه دادم:بی
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گن کور آهلل دان نه ایستر ایکی گوز بیری شنیدین می -

اَیری بیری دوز؟ )ضرب المثل ترکی... معنی عینی اون 

چشم، یکی کج و خواد دو تا شه، کور از خدا چی میمی

یکی راست!( حکایت منه... من یه عمر حسرت داشتن یه 

خواهر یا برادر رو داشتم حتی اگه بداخالق باشه، گیر بده، 

زنه بهتون حوصله باشه، االن خواهر شما داره فریاد میبی

 فهمم.زنید من نمیاحتیاج داره و شما چرا پسش می

 ایستاد و بدون نگاه به من گفت:

 م عکس از اینجا خوب باشه.فکر کن -

دانستم نه حق دارم خواست جواب دهد! و من بهتر مینمی

و نه در جایی هستم که بخواهم در مورد حرفم سماجت 

 کنم. رو به سمت کوه کردم:

دونم دیر وقته ولی اگه بله یکی دو تا از اینجا... می -

شد یکم هم بریم باالتر تا بتونم فضای مناسب رو می

 شد.کنم بهتر می شناسایی
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برگشتم ببینم چرا جواب دادنش طول کشیده که با دیدن 

 اش ابرو باال کشیدم:فاصله نیم قدمی

 چیزی شده؟ -
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 سرش را پایین کشید و چشم در چشمم گفت:
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ای زندگی تو به عنوان یه زن حاضری فردا روز تو خونه -

 م هست؟کنی که خواهرشوهرت ه

رسید؟ حرفش چه بود؟ او که زن داشت از کجا به کجا می

نداشت، داشت؟ چرا وقتی اینقدر نزدیک بود و بوی عجیب 

نشست، همه چیز یادم و خاص عطرش میان مشامم می

رفت. نامحسوس گامی عقب دادم و با لحنی که انگار می

 هیچ اتفاقی نیفتاده و چیزی نیست، گفتم:

نم شما هنوز زن نگرفتین... اینطور دوتا جایی که می -

 نیست؟

دانم چه پیدا کرد یا نگاهش از کنار صورتم رد شد و نمی

 نکرد که باز ضربتی به روی چشمان من برگشت:

تو جواب سوال منو بده... فرض من کیانا رو آوردم پیش  -

تونی با خواهرشوهرت یه جا خودم، تو به عنوان یه زن می

 زندگی کنی؟
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ش خیلی برایم آسان نبود، به خصوص که هیچ جواب سوال

تصور نزدیکی از خواهرشوهر و مادرشوهر نداشتم. آنچه 

ها ها از عروسهای همسایهدیده بودم از راه دور بود، حرف

 ی شوهر!و خانواده

 تمام تالشم برای منطقی و درست جواب دادن این شد:

بی ی مناسی آدما عین هم نیستن و شاید من گزینههمه -

برای جواب دادن به سوالتون نباشم ولی خب شما ازدواج 

 نکردین و فرصت دارین که...

 تر گفت:حرفم را قطع کرد و محکم

 خواد.سلوا؟ سوال من اینقدر توضیح تفسیر نمی -

شد. حوصله مینفسم را حبس کردم، چرا اینقدر گاهی بی

 جواب دادم:

که شاید یه خیلی خب... اوال من انقدر تنهایی کشیدم  -

هاش رو هم به جون روزی تو همچین موقعیتی حتی سختی

بخرم، ثانیا من نه هر کس دیگه، چه اشکالی داره اگه آدم 
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یکی رو دوست داشته باشه به عالیق اون فرد هم احترام 

 بذاره.

 سریع گفت:

 و اگه نداشته باشه؟ -

 شانه باال دادم:

 ازدواج کنه. خب اگه نداشته باشه چه دلیلی داره باهاش -

 نگاهش از کنار صورتم رد شد و به سمت کوه رفت:

یکم بکش کنار... همین زاویه خوبه یکی دو تا عکس  -

 بگیرم، بعد بریم کمی باالتر!

هایش سر در پایم را کالفه روی زمین کشیدم، چرا از حرف

آوردم. نگاهم را باال بردم و در کمال تعجب توجهش را نمی

هنوز تصمیم نگرفته بودم چطور  معطوف خودم دیدم و

های ضد و نقیضش بیان کنم که احساسم را از این حرف

 گفت:
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خواد برو کنار دیگه، دیده دوربین گوشیم خوبه هی می -

 خودشو بچپونه تو عکسا!

سنگین کنار رفتم و نگاهم را به او دوختم چنان دل به 

ه عکاسی داده بود که انگار نه چیزی گفته و نه چیزی شنفت

اش اینقدر جذابیت داشت که است! قد کشیده و تیپ مردانه

با خودم گفتم؛ کیانا حق دارد دوست داشته باشد پیش 

برادرش باشد و بعد به فکر خودم سری جنباندم، آخر یک 

 خواهر را چه به سر و شکل برادر!!

 بدون نگاه به من راه افتاد:

 گفتن یکم دور هم باشیم.ها میعجله کن بچه -

 دنبالش راه افتاده بودم که باز خودش گفت: به

فرصت کردی روی این طرح خوب کار کن، اگه بتونیم  -

انحصار سورتمه رو برای شرکت خودمون بگیریم خوب 

 شه.می

 توجهم جلب شد:
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خواین برای این مشتری یعنی غیر از اون کاری که می -

 انجام بدین؟

 قاطعانه جواب داد:

ارو بکنم تازه اون باید یه درصدی آره، اگه بتونم این ک -

هم بهم بده چون دارم درآمدش رو به جای شش ماه، 

 کنم.دوازده ماهه می

دانم دزدید!!! نمیابرویی باال دادم، رسما داشت طرح مرا می

 چه شد که در نقش مهسا فرو رفتم و حق به جانب گفتم:

 به من باید درصد بده دیگه، چون فکر من بود. -

 کرده سرجایم ماندم!و بعد کپ 

ی پا چرخید و روبه روی من ایستاد و با به آرامی روی پاشنه

 صدایی کامال جدی گفت:

 بله؟ چیزی فرمودید؟ -

به من و من افتاده بودم که قدمی به جلو برداشت و در 

 صورتم خم شد و گفت:
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دونی بگردنم چیزی از همین باال پرتت کنم پایین؟ می -

 کنن؟ازت پیدا نمی
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دانم وحشت چگونه در صورتم نقش بست که صدای نمی

 اش گفت:اش در کوه پیچید و با همان لحن پرخندهخنده

 قشنگ باورت شد با خفاش شب اومدی گردشا! -
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ام بیرون جهید که باز صدای چنان با شتاب نفس از سینه

د ولی واقعا از ترس اش دلم را لرزاند، از من بعید بوخنده

 ساکت شده بودم، مردک روانی!!!

ی آستینم را گرفت و دنبالش کشید و با صدایی که گوشه

 شد گفت:اش به زور کنترل میهمچنان خنده

نصف! جون دوست رو ببینا بیا شریک... درصدمونم نصف -

 نه به باره نه به داره سر سهم دعوا داره. 

آمد، فقط واقعا حرفم نمیبرگشت و نگاهی به من انداخت، 

ای مهمانش کردم که انگار بدتر سرحالش به چشم غره

 آورد.

ای باال رفته بودیم که با شنیدن صدای رعد چند دقیقه

 متعجب نگاه به آسمان دادم:

 مگه شما نگفتین این چند روز گفتن بارش نداریم. -

 شانه باال انداخت:
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آسمون که چی بگم! یه همچین چیزی گفته بودن ولی  -

 کنه.گوش نداره بشنوه کار خودشو می

 ام گرفت.خنده

برخالف انتظار، مسیر نسبتا طوالنی را باال رفتیم و از هر جا 

رسید عکس گرفت. هوا کامال که مناسب به نظرش می

دادم از کی و تاریک شده بود و با وجود اعتمادی که نمی

است سریعتر خوکجا نسبت به او پیدا کرده بودم، باز دلم می

دانستم چگونه بگویم که با افتادن چیز برگردیم ولی نمی

نسبتا درشتی روی سرم کمی ترسیده و مبهوت به سمتش 

نزدیک شدم، که صدایش نشان داد تعجبش بیشتر از من 

 شده:

 چه وقته تگرگه! -

های دانه درشتی در حال باریدن تازه متوجه شدم تگرگ

در حالی که بازویم را است. او زودتر به خودش آمد و 

 کشید، گفت:گرفته، می
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 شیم هوا هم سرده.بدو االن خیس می -

و هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودیم که بارش شدت گرفت. 

 هنوز بازویم در دستش بود که ایستاد و گفت:

هاش درشته یه هو آسیب بدو بریم زیر اون صخره، دونه -

 زنه.می

بود که همچنان گیج شرایط ای شده اینقدر این بارش عجله

بودم که خودش بازویم را کشید و تا زیر آن صخره برد. 

 شد سرپا ایستاد.ارتفاع صخره کم بود و نمی

 بدون رها کردنم گفت:

 سرتو خم کن. -

 تقریبا دوال شده و خود را زیر صخره کشیده بودم که گفت:

 بشین رو اون تیکه سنگ. -

ای نبود باید رهنگاهم سمت تکه سنگ کوچک رفت، چا

ماندم تضمینی نشستم وگرنه اگر همانطور دوال میمی

نداشت دوباره بتوانم قد راست کنم. با اطمینان از جایم 
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بازویم را رها کرد و خودش هم سنگی را انتخاب کرد و 

 ای گفت:رویش نشست. با نیمچه خنده

 شه؟شه، میتگرگ جزو بارندگی محسوب نمی -

اندم، شالم مختصری خیس شده بود و دستانم را درهم پیچ

شد. به خصوص که هنوز موجب نشستن سرما روی تنم می

ام خوب نشده بود، هر چند من باید و شاید سرماخوردگی

کسی را نداشتم که لوسم کند و نازم را بکشد و عین کیانا 

در گرما و سرما بودنم خیلی برای کسی مهم باشد. طفلکی 

شد و هم شرمنده می آمد و خودشسرما خودش می

 رفت.می

 صدای خندانش در گوشم پیچید:

 خیلی فضا شاعرانه نشده؟ -
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 چپ نگاهش کردم:چپ

نم بارون شاعرانه است نه گلوله دونم نمتا جایی که می -

 بارونش!

 زد زیر خنده:

 ی خشن دوس دارم.من عاشقانه -

دم که با این موجود یک جا گیر سری به تاسف، برای خو

افتاده بودم، جنباندم و ترجیح دادم جوابی به او ندهم. تجربه 

ثابت کرده بود پایش بیفتد خیلی هم به اصول گفتاری 

 پایبند نیست.
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با نگاه به بیرون دوخته شده داشتم به شرایط عجیبی که در 

کردم. در نوع خودش آن دقایق گیر افتاده بودیم، فکر می

نظیر بود؛ در همان یک وجب جا شانه به شانه هم بی

خواست سوت نشسته بودیم و رگبار شدید تگرگ انگار می

آخر دنیا رو بزند که اینقدر مصرانه زمین را نقل باران 

کرد و من بودم و او و یک اتفاق تحمیلی که رعد بدی می

ی خونسرد و سر شد چهرهزد، موجب میگاه میکه گه

 یان شود، پوفی کشیدم و گفتم:تفریح او نما

 کنم شما رو یه جایی دیدم!هنوزم فکر می -

 راحت تکیه داد و حس کردم خنده در نگاهش پر شد:

 غیر اداره؟ غیر جنگل؟ غیر خیابون؟ غیر بیابون؟ -

چشمانم تنگ شد، اطمینان داشتم این نگاه را یک جای 

ین ی اکرد، هر چند همهدیدم ولی واقعا ذهنم یاری نمی

مدتی که آمده بود فکرم آنچنان که باید آزاد نبود ولی 
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همواره یک حس آشنایی داشتم. مشت کم جانی به پای 

 خود زدم:

کنم یه تصویر تو ذهنم مدام آره... هر وقت نگاتون می -

کنم یادم نمیاد این از کجا زنه و هر چی فکر میفلش می

 میاد.

های درشت و پایش را کمی جلوتر برد و موجب شد تگرگ

تندتند روی کفشش به بازی مشغول شوند، کمی پایش را 

های تگرگ کشید. نگاهم با دقت روی حرکاتش روی دانه

بود که زبانی روی دندانش کشید و با همان نگاه به بیرون 

 دوخته شده لب زد:

 مگه تو گوش چند تا پسر زدی که من توشون گمم؟ -

حال ریزش، همان  های تگرگ، درکنم تمامی دانهفکر می

سر جای خودشان خشکشان زد و زمین و آسمان ایستاد، 

تر... آنچه ذهنم داشت پردازش گره کورتر شد و من خنگ
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کرد به هیچ عنوان امکان نداشت درست باشد، نه... می

 محال بود یعنی!

من در گوش چند پسر زده بودم؟ نه... اصال من در گوش 

ام را ک بار دیگر باید زندگیچند نفر زده بودم؟ اوه، نه... ی

کردم شاید وقتی خیلی بچه بودم، مثال قنداقی!! زیر و رو می

کردم حتمی جایی بود پوووف... نه یک بار هم باید فکر می

 که یادم رفته بود ولی آخر... نبود.

های حتی نفهمیدم کی به سمتش برگشتم و به چشم

دن سرگرم تفریحش زل زدم، تمام قدرتم برای حرف ز

 همین شد:

 نه! -

 دست روی ابرویش کشید:

ای که گفتی یعنی چی؟ نه... یعنی نزدی یا من این نه -

 ای؟اون نیستم یا تو اون نیستی یا خیلی االن شرمنده



 

 

577 | P a g e 
 

آب دهانم را به زور قورت دادم، این محال بود. سعی کردم 

حواسم را جمع کنم اسمش، اسمش کامی بود، کامران... 

 هم کامران بود که! اسم مهندس سعادت

چشم روی هم گذاشتم، این تطبیق غیرقابل باور بود؛ چطور 

شد مهندس سعادت را به آن فرد شرور و پر دردسری می

ای کردم نمهشناختم ربط داد؟ خوب که فکر میکه من می

آمد، چشمانش همین بود... از شکل چشمانش به یادم می

 وای خدا به جان خودم همین بود!
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 #part110 

 

چشمانم را باز کردم و بار دیگر نگاهم با دقت بیشتری 

رویش کشیده شد، انگار تگرگ و رعد و طوفان از درجه 

اهمیت ساقط شده بودند. این مرد با این همه آرامش و 

توانست همان پسرک موتور سوار اش، نمیجدی و شوخی

ید و همیشه هم پوشباشد که هر روز یک رنگ کاپشن می

 زد، یعنی بود؟مقابل دبیرستان دخترانه تک چرخ می

سری به تاسف برای خودم تکان دادم، لعنتی... واقعا بود! 

چطور متوجه نشده بودم؟ ریش و سبیل متفاوت و عجیبی 

که بر صورتش آذین داده و حالت مرتب موهایش که 

جانشین آن همه آشفتگی و تیغ تیغهای گذشته شده بود و 

ها و حتی نگاه و رفتارش و صد البته گذر هشت، نوع لباس

 نه سال شاید هم بیشتر...

ی کم جانی شدم که با تکانی که صورتم خورد متوجه ضربه

 ام خورد:به زیر چانه
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 ببینم سکته نکرده باشی. -

ام یا نه! جدی خودم هم خیلی مطمئن نبودم سکته کرده

 نفس بلندم در سه مرحله بیرون پرید:

این غیرممکنه... چطور ممکنه من و شما بعد این همه  -

 مدت...

 لبخندی زد و بازیگوشانه روی صورت متحیرم چرخید:

 رسه...گن کوه به کوه نمیشنیدی می -

 بین حرفش پریدم:

 شما کی فهمیدین؟ -

توانم قسم بخورم که داشت از شرایط ایجاد شده کیف می

 کرد:می

 ی اول.از همون لحظه -

توانست ای نمیروی صورتم کشیدم، هیچ گرم کننده دست

 تا این حد حرارت بدنم را یه هویی باال ببرد:
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 چرا نگفتین؟ -

 خندید:

گفتم دخترک یادته یه روز خوابوندی تو گفتم؟ میچی می -

 گوشم؟

 اش گفت:و کمی صبر کرد و با جمع کردن خنده

ز مصرف اگفتم یادته یه روز عین یه چیز بییا می -

 تون پرتم کردی بیرون؟خونه

لبم را زیر دندان کشیدم، آن روزها چقدر دور بودند. چیز 

نشستم و بار دیگر همه زیادی از آنها به یادم نبود باید می

 کردم، آهسته گفتم:چیز را مرور می

تر از من هم تو دنیا پیدا به نظرتون کسی بدشانس -

شه که رئیسش، شه؟ آدم یه راست بیاد جایی استخدام بمی

 تنها کسی باشه که تو گذشته باهاش درگیر شده باشی!

*** 
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 #part111 

 

دستی به روی شالم کشیدم و در دل خدا را شکر کردم که 

مهسا این شال یاسی را هم در ساکم گذاشته بود وگرنه 

 شدم کل شب را با همان شال خیس بمانم.مجبور می

 ی به پهلویم زد و با خنده دم گوشم گفت:امهسا سقلمه

ها، یاال بگو ببینم زیر اون تگرگا چیکارا هی، طفره نمیری -

 کردین؟
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به قدری ذهن و فکرم مشغول بود که اصال طنز کالمش 

موجب نشد تبسم ولو کمرنگی بزنم، نگاهم به او بود که 

همراه عطایی و مهیاد زیراندازی را که در ماشین مهیاد بود 

کانکس ما پهن کرده بودند و با خنده و شوخی داشتند  کف

هایی را که قرار بود روی ذغال بروند روی گاز جوجه کباب

هایشان را کردند. بارش تگرگ کل برنامهنیک سرخ میپیک

 بهم ریخته بود.

کرد های آب پز را له میزمینیعطایی چنان با ذوق سیب

 ر پراند:کند. کامفکه انگار دارد آپولو هوا می

 زمینی آبپز بدی رفیییق!!منو نگه داشتی سیب -

 سر عطایی باال آمد و خندید:

البته هر چه از دوست رسد نیکوست ولی من یه  -

زمینی بهت بدم که همتاش رو ندیدی و سبدی را که سیب

انگار با خودش آورده بود، باز کرد و نعنا و نمک هم به آن 

 اضافه کرد.
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 ای کرد:مهیاد خنده

اون سبدت رو بده ببینم چرا عین کمد ووپی همه چی  -

 ازش در میاد؟

 با همان نشاط مخصوص خودش ابرو باال داد:

زنم هم جرات نداره به سبد من دست بزنه چه برسه تو  -

 برادر!

کرد که حواسم کشید مهیاد داشت در جوابش درشتی بار می

های به کمی قبل و رسیدنمان... هر چند همیشه شوخی

کرد ولی خب کلی روی نمیمهیاد حد و حدود داشت و زیاده

هایی که با وجود سکوت سر به سرمان گذاشت. شوخی

 های مشابه دوستش را به همراه داشت.کامل من، جواب

ناخودآگاه از وقتی رسیده بودیم چشمم روی کامران بود، 

شد آن پسر الغر پوست و استخوان با همچنان باورم نمی

ی جیغ و موتور پر سروصدایش همین مردی هاآن لباس

باشد که روبروی من است. پر بیراه نبود که نتوانم 



 

 

584 | P a g e 
 

گذشتیم، رفتارش اش هم که میبشناسمش؛ از تیپ و چهره

 صد و هشتاد درجه تغییر وضعیت داده بود.

 آهسته دهنم را سمت گوش مهسا کشیدم:

 دونستی کامران همون کامی دوران دبیرستانه؟تو می -

شد سریع کارا جا خورد و در حالی که از کنارم بلند میآش

 گفت:

ها مهیاد گفتم که تو وسایل زعفرون دارم، یکم به جوجه -

 بزن.

دانست و نگفته بود؟ چرا؟ چشمانم را تنگ کردم، یعنی می

نگاهم به سمتش رفت که داشت زعفران را دست برادرش 

 داد.می

شد، خوب به نمیکردم که حواسم آنجا باشد هر کاری می

ی جدید رفته یاد داشتم اول دبیرستان بود که به مدرسه

بودم. خیلی ساده و راحت با مهسا دوست شدم، خوش 

مشرب و گرم بود و من که آن روزها یکی بودم عین 
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افتاد پیش خودش را به راحتی جذب کرد. کمتر اتفاق می

م هم باشیم و شلوغی به بار نیاوریم. ولی او هم عین خود

های آن شد به شیطنتهایش محدود میی شلوغیهمه

دوران و دبیرها و دوستان، ولی هیچ وقت پای شلوغ 

هایمان به روی جنس مخالف و دوست شدن و یا کاری

شد که چرخید ولی خب دلیل هم نمینشدنمان با آنها نمی

 خبر باشیم.از قضایای اطرافمان بی

عروف بود به پسری که بین دخترها کلی شهرت داشت م

 کامی...

 مهیاد غر زد:

من باید یه گروه حمایت از مردا بزنم داره در حقمون  -

شه، یعنی چی... دخترا زود پاشین بیاین حداقل اجحاف می

 سفره رو شما بچینین.
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دانم چرا حس کردم مهسا از خدا خواسته سریع سفره نمی

و یکبار مصرف را به دست گرفت و میان زیرانداز پهن کرد 

 در همان حال گفت:

 کنم.ها خودم همه کارا رو میسلوا، کیانا اصال بلند نشین -

گذاشت ولی انگار هیچ البته که داشت سر به سرمان می

 ی دهن به دهن گذاشتن با او را نداشتیم.مان حوصلهکدام

کیانا که از وقتی رسیده بودیم یک کلمه هم حرف نزده بود 

رگردان بودم، برایم جالب بود و من که بین گذشته و حال س

بدانم این کامی که اینقدر اسمش سر زبان دخترهاست چه 

کند. آن روزها برعکس االن دلم کلی شکلی است و چه می

 شیطنت و شور دخترانه داشت. یک روز به مهسا گفتم:

 دونی کیه؟تو این کامی رو دیدی؟ می -

 فت:انگار که خبر از سازمان اطالعات دزدیده باشد، گ
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یکی دو بار دیدمش، یه بار هم خواستم از برادرم بپرسم  -

ام کرد که ای حوالهکه سوالم رو نشنیده آنچنان چشم غره

 به غلط کردن افتادم. شنیدم باباش از این خر پوالست.

 با هیجان خاصی پرسیدم:

 گن کلی دوست دختر داره، درسته؟اینکه می -
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 با نیش بازی گفت:

ی کجای کاری بابا... من شنیدم پایه اصلی همه -

هاست کسی کاری هاست و چون باباش از کله گندهپارتی

 به کارش نداره.

شود به هیچ دانستم نمیالبته االن که بزرگ شده بودم می

ای اعتماد کامل کرد ولی آن دوران چقدر خوشمان شایعه

 به او گفته بودم:کردیم. آمد و باورش میمی

 خوام ببینمش!نشونم بده، می -

وقتی سرش باال آمد، مستقیم نگاهم را شکار کرد و 

 برعکس تصورم به جای اخم در صورتش خنده داشت:

 کنن شام نمیدیما!مهسا به اینایی که کار نمی -

 کامفر قبل از همه اعتراض کرد:

 زنی مهندس!داری طعنه می -

 اش بلند شد:صدای خنده
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 گیری؟مرد حسابی شما چرا به خودت می -

داد، و در حالی که قاشق در دستش را دست مهیاد می

 محتویات تابه را هم بزند جلوتر آمد...

 هایم را روی هم فشردم... کامی... کامی...لب

وقتی دیدمش اصال دلیلی برای این همه مشهور بودنش 

اش ضایع پیدا نکردم، تازه به نظرم کلی هم تیپ و قیافه

بود، آن هم با آن کاپشن خردلی آن روزش و موهایی که 

تیغ تیغی کرده و تازه خطی هم روی ابرویش انداخته بود. 

کردم مردی کردم نبود، فکر میاصال آن مدلی که تصور می

پیچد باید تیپ که این همه بین دخترها حرفش می

ورزشکاری و توپر با کاپشن چرم مشکی و شلواری لوله 

 گی باشد با موهایی مرتب و اخمی روی پیشانی!تفن

اندیشم از انتظاراتی که االن که به تصورات آن روزهایم می

گرفت، اصال روی چه حسابی چنین ام میداشتم خنده
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چیزی انتظار داشتم، بگذریم از سوتی مهسا که در یک 

 قدمی او صدایش را باال برد و گفت:

 سلوا سلوا اینه! -

 اش نصیبمان شود و گفت:همراه با خنده و موجب شد نگاه

 جووون، قصد آشنا شدن داشتی سلوا خانوم! -

دانم چرا نزدیک شدنش موجب شد کمی خود را عقب نمی

ای بود. این روزها به قدری بکشم، بدون شک کار احمقانه

شناختمش که بدانم بین این همه آدم محال است حرفی می

جب شد پوزخند خیلی به من بزند ولی هر چه که بود مو

کوچکی روی لبش نقش ببندد که شاید فقط من متوجهش 

 شدم.

وقتی از کنار من رد شد و به سمت کیانا رفت، هنوز 

نتوانسته بودم ربطی بین او و کامی قدیم پیدا کنم. از آن 

روز به بعد بارها مورد آزارش واقع شده بودم! از موتور 
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ها و حتی گاهی سواری در کنارم گرفته تا تکه پرانی

 مستقیم و غیر مستقیم حرف زدنش...

 نگاهم رو به او بود که بازوی کیانا را گرفت و کشید:

 یکم بلند شو زخم بستر گرفتیا! -

و خم شد و چیزی در گوشش گفت که همزمان با صدای 

اش، تبسمی هم بر لب کیانا آمد و زیر لب چیزی بلند خنده

 شبیه فحش داد!

کردم، از آن شان فکر میباید دربارهچقدر مطلب بود که 

های پرت و عجیب این روزهایش، که روزها گرفته تا حرف

 انگار حاال و به یک باره مهم شده بودند.

های خوبی که این روزها از او کشف کردم یکی از اخالق

ی ماه این بود که اهل قهر کردن نبود، این را هم در خانه

 دم.منیر و هم اینجا متوجه شده بو
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نگاهم از آنها به سمت آراز کشیده شد که عین من توجهش 

جلب شده و سرش را از لبتاب باال آورده بود. اما از همه چیز 

 ی همه بود.تر سکوت بامزهجالب

راستش وقتی کیانا بلند شد و مقابلش ایستاد، بقیه را 

دانم ولی دل من که هری پایین ریخت. حتی مهیاد هم نمی

 آن جوجه بیچاره کشید و بلند شد. دست از هم زدن

 سکوت مزخرف آن لحظه را کامران شکست:

برو جلو ببینم سفره چیدن بلدی، از فردا هم باید شام  -

 بپزی و هم سفره بچینی گفته باشم!

کیانا نگاهش را مختصر سمت کامفر و عطایی کشید و 

بدون جواب از کنارش رد شد. در حال نزدیک شدن به 

 مهسا گفت:

 رفا کجان؟ظ -

متوجه لبخند کمرنگی شدم که هم روی لب کامران نقش 

 بست و هم روی لب آراز!
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*** 
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کوبید، با تمام توانم در حال دویدن بودم. قلبم به شدت می

هایش را ام بود و طنین نفسسگ سیاه بزرگی در دو قدمی

بود سکته کنم. کردم، از شدت ترس کم مانده حس می

کردم خواستم فریاد بزنم و هر قدر بیشتر تالش میمی
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شد. مدام تر بودم، هیچ صدایی از گلویم خارج نمیناموفق

 کردم ولی صدایی در کار نبود.دهانم را باز و بسته می

هایش در گوشت و استخوانم فرو هر آن ممکن بود دندان

ینکه به دست رود، حتی بلد نبودم گریه کنم، چیزی برای ا

بگیرم و از خود در مقابلش دفاع کنم نداشتم، شب بود و 

تاریک و من مدام دنبال جایی بودم که بتوانم در آنجا پناه 

جا بن بست بود... با ترس به عقب بگیرم ولی انگار همه

برگشتم، سگ به سمتم خیز برداشته بود و همچنان صدای 

 آمد...من در نمی

کردم و با برخورد هوای تازه سریع  چشمانم را ناگهانی باز

بلند شدم و برخاستم. دست روی قلبم گذاشتم، با همان 

کوبید. چند نفس پیاپی دیدم میشدتی که داشتم خواب می

کشیدم، با وجود بیدار شدنم باز نتوانسته بودم به خود مسلط 

 شوم.

لحظاتی چشم روی هم گذاشتم، ترس از سگ کی قرار بود 

اینکه همه چیز خواب بوده در دل خدا را رهایم کند؟ از 
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شکری گفتم و نگاه به دو همراه دیگرم دادم که هر دو در 

 خواب ناز بودند.

پتو را از رویم کنار زدم و پاهایم را در جستجوی کفش روی 

ام با زمین شد زمین کشیدم که موجب تماس پاهای برهنه

ین و تنم یخ بست. اتاقک آنچنان که باید گرم نبود و ا

عرقی که روی تنم نشسته بود، خیلی با دمای آنجا سنخیت 

 نداشت.

در حال بلند شدن نگاهی به مهسا و کیانا انداختم، پتوی 

کیانا کمی کنار رفته بود، به سمتش رفتم و پتو را رویش 

مرتب کردم. به صورت در خوابش نگاهی انداختم، اینقدر 

خیلی نتوانسته  دیدارهای ما در شرایط نامناسبی رخ داده بود

بودم با او ارتباط احساسی ایجاد کنم ولی قیافه ملیحش در 

 رسید. خواب معصوم به نظر می

با وجود سردرگم بودن من، شب خوبی سپری شده بود با 

شامی که چه خوشمزه، چه بدمزه اینقدر با هیاهو و شوخی 

 شد به کسی نچسبد.خورده شد که نمی
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طایی و مهیاد دست گرفته بعد از شام هم مجلس را باز ع

آمد بودند. هر چند، حال رئیس هم بهتر بود و همپایشان می

طوری که مهیاد پیله کرد که باید تار بزند و هر قدر هم او 

هاست دست نزده و اصال همراهش هم ندارد، گفت سال

ای که دم داشت و معتقد بود او با هر وسیلهدست برنمی

ی اجرا کند ولی هر کاری تواند آهنگ خوبدستش باشد می

کرد نتوانست حریفش شود و در نهایت هم کامران سوت 

 آخر مجلس را زد و در حال بلند شدن رو به کیانا گفت:

 همرام بیا کارت دارم. -

 به محض خروج آنها آراز گفت:

 به نظرتون درسته تنها باشن؟ -

 و جواب مهیاد که در نوع خودش جالب بود:

 درست نیست نگرانیه توئه!چیزی که این میون  -

چشم از کیانا کشیدم و به سمت پنجره رفتم، اینکه کیانا 

موقع برگشت حالش بهتر بود اصال هیچ نیازی به دقت زیاد 
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دانم بینشان چه گذشته بود و چه گفته و چه نداشت. نمی

شنیده بودند ولی هر چه که بود سبب شد قفل سکوتش 

واند پر سروصدا و شلوغ تبشکند و من تازه بفهمم چقدر می

 باشد.

نگاه به آسمان شب دادم، همه جا آرام و برخالف سر شب و 

ای کامال صاف بود! اطمینان داشتم اگر سر تگرگ ده دقیقه

برد. شاید آن ها خوابم نمیبر بالشت بگذارم به این زودی

نیم ساعتی هم که چرتی زده بودم علتش خستگی روزانه 

 ن کابوس دایمی چرتم را پرانده بود.بود که متاسفانه باز آ

مدت زیادی از شناختن کامی در آن دوران نگذشته بود که 

هایمان که اسمش شهره بود، مرتب دور یکی از همکالسی

ی چرخید و یک جوری خود را میان جمع دو نفرهو برم می

من و مهسا چپانده بود. دختر خوش بر و رو و چرب زبانی 

هاست حرف اینکه محبوب خیلی که خیلی با افتخار از

های جالب توجه و در چشم بود. به وضوح زد؛ از آن آدممی
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دیدیم حتی مورد توجه دبیرهای آقایی که داشتیم هم می

 گرفت.قرار می

ها یا همان به زبان خواست در دورهمیمدام از ما می

ها شرکت کنیم، هر چند همیشه از اسم خودمان پارتی

گفت تولد! تولد مریم، تولد کرد و میمیتری استفاده شیک

مینا، تولد فالن، تولد بهمان و چقدر برای من عجیب بود 

که این همه دوست داشت و دور و برش شلوغ بود. چرا 

خواست، دلم دروغ؟ من هم نوجوان بودم دلم هیجان می

خواست! خواست، دلم تفریح و بازی میمجلس شلوغ می

 گفت:اینکه مرتب شهره می

شی، وای سلوا بیا ببین چقدر تو بیای گل سر سبدمون می -

 گذره.خوش می

 کرد.ام میوسوسه

ام را به پنجره چسباندم، چه روزهایی بود... انگار دلم پیشانی

های گرم و  پر هیجان خواست من هم به آن مهمانیمی
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بروم، دوست داشتم مورد توجه باشم. برایم شیرین بود 

ز من تعریف کند. مگر چند سال داشتم؟ کسی اینقدر واضح ا

 پانزده سال...

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part114 

 

چقدر به مادرم التماس کردم و خواهش و تمنا که به تولد 

دوستم بروم، درک اینکه راضی نباشد برایم سخت بود. هر 
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گفت این زمانی که برای تولد تعیین کردند زمان قدر هم می

 گیرد.قد بودم زیادی سخت میدرستی نیست، معت

ها بود دلم اش کردم در تولدی که مدتبه زور راضی

خواست، شرکت کنم ولی یک چیزی را سفت و سخت می

 گفت:

گردی ببین سلوا اگه رفتی و دیدی مجلس مختلطه برمی -

فهمی و یا حس کردی که دیگه تمیز نیست... تو که می

 ماد دارما!گم؟ من به هوش باالی دخترم اعتچی می

کنم چقدر مادرم گردم و فکر میوقتی به گذشته برمی

درایت خرج داده بود؛ آن روز آژانس ساعتی گرفت و مرا 

 رساند و گفت:

دخترم تا وقتی که مراسم تموم بشه من همینجا داخل  -

 ماشین منتظرم، هر لحظه که دیدی الزمه برگردی برگرد!

گرفتم، چقدر دست روی چشمانم کشیدم و رطوبتشان را 

های قشنگ مادرم تنگ شده بود. آهی دلم برای مادرانه
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ی خودشان ای که شهره گفته بود، خانهکشیدم... وارد خانه

است شدم و لباس عوض کردم، همه چیز خوب بود، از 

اینکه لباس زیبایی به تن داشتم و نیمچه آرایشی خوشم 

کرد ی میها برای مردم خیاطآمد. مادرم خیاط بود و سالمی

و برای همین هم همیشه سر و وضع و پوششم مرتب و 

 مناسب بود.

ی بزرگ و جاداری که وارد شده های خانهدر یکی از اتاق

آمدگویی بودم، لباس بیرونم را در آوردم و همراه با خوش

 شاد و چشمان راضی شهره به پذیرایی هدایت شدم...

محیط تاریک سر به آسمان بلند کردم، ستاره باران بود! 

ها! کوهستان علتی بود برای خودنمایی هر چه بیشتر ستاره

هرگز امکان نداشت چنین ستاره بارانی را در شهر تجربه 

 کرد... عجب شبی بود امشب!

اش وقتی قدم در پذیرایی گذاشتم، از هیاهو و شلوغی

غافلگیر شدم ولی چیزی که موجب شد در همان دم در 
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ن خط قرمزی بود که مادرم برایم بایستم و داخل نروم هما

 تعیین کرده بود، جمع مختلط بود.

 دست شهره روی کمرم نشست:

 چرا واستادی؟ -

خواست هیچ وقت ادعا نکردم، خیلی عاقل بودم. دلم می

ی مجلس خواست ستارهداخل بروم، شاید حتی دلم می

باشم و اصال کل پسرهای آنجا فقط مرا ببینند. پایم روی 

 در مانده بود که شهره سریع گفت:ی آستانه

شون پسرای فامیل هستن، نگران چی هستی؟ بابا همه -

 شد که تو تولدم نباشن!پسرعمو پسردایی! نمی

فهمید و نه کس دیگر، رفتم داخل شاید نه مامان میاگر می

شاید کسی که آن لحظه را تجربه نکرده باشد، نفهمد چقدر 

 ت. شهره طعنه زد:ی ورود برایش سخت اسآن آستانه

امل بازی در نیار دیگه، کلی پزت رو دادم، گفتم یه  -

 پره.دوست خوشگل دارم ببینید هوش از سرتون می
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ی پابه پا شدنم به دقیقه هم نکشید ولی آن شاید همه

هاست که در ذهنم مانده و هیچ وقت پاک نشده، دقیقه سال

هیاهوی کافی بود قدم داخل پذیرایی بگذارم و به جمع پر

ی آنها خوش بگذرانم. مگر جوانی آنجا بپیوندم و مثل همه

چند بار بود؟ کدام جوانی از خوش گذشتن و شادی بدش 

 آید که من هم یکی از آنها باشم.می

 ی انتخاب بود...مساله، مساله

در ظاهر چیزی اشکال نداشت ولی اگر همه چیز مرتب بود 

 آمد؟از کجا می این دلهره و استرس و حس بدی که داشتم

 شهره دستی روی کمرم حرکت داد و با خنده گفت:

بگم آهنگ رو قطع کنن تا ورود علیا حضرت رو اعالم  -

 کنم؟

ماندم چه بگویم، آدم تند شدن و تند برخورد کردن نبودم، 

ی مادری بود که اینقدر روحیه کل تربیت من بر عهده

و دعوا کنم،  لطیفی داشت که اصال یادم نداده بود داد بکشم
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مگر برای دفاع از خودم که همیشه گفته بود هر جا الزم 

شد به سختی از خودت دفاع کن و اطمینان داشته باش 

 تحت هر شرایطی من پشتتم.

کنم آن روز دست خدا و شاید دعای مادر گاهی فکر می

 پشتم بوده... 

به سمت شهره برگشتم و چهره نگرانی به خود گرفتم و 

 گفتم:

وای شهره کیف دستیم را پیش مامان جا گذاشتم، ای  -

 من زود بگیرمش بیام.

و سریع به سمت اتاقی که لباس عوض کرده بودم راه 

 گفت:افتادم. هر چند شهره مدام پشت سرم می

االن حتما مامانت رفته، آخه ول کن کیف دستی  -

 خوای چی کار...می

شیدم زد لباس پوولی من به همان سرعتی که او حرف می

ترسیدم یکی بیاید و نگذارد بروم. و بیرون زدم، انگار می
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دروغی را هم که گفته بودم از ترس همین بود. هیچ وقت 

آمد ولی آن روز و آن لحظه هیچ توضیح از دروغ خوشم نمی

دیگری به نظرم نرسید که بدون دردسر بیرون بیایم و آن 

اختم و شنبیرون آمدن شد که دیگر هرگز به جایی که نمی

شان شناخت نداشتم، نرفتم، حتی در دوران از خانواده

 دانشجویی...

نور کمرنگی که در محوطه افتاد موجب شد افکارم را از 

 گذشته پس بکشم، لبم را زیر دندان بردم، رئیس بود!

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 
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 #part115 

 

چقدر از سر شب نگاهش کرده بودم!! چرا نخوابیده بود؟ او 

کرد؟ چطور باید مثل من داشت سالها پیش را مرور می هم

کردم این مرد... لبم بیشتر زیر دندانم فشرده شد... باور می

بله واقعا این مرد... این روزها واقعا او از نظرم یک مرد 

بند کردم این مرد همان پسرک بیبود!... چطور باید باور می

 و بار و وحشی آن روزها باشد!

ای بود برایش... لقبی که خود من به او ازندهوحشی لقب بر

 داده بودم.

 روز بعد از مهمانی، شهره کلی سرم غر زد و عصبانی گفت:

رفتی عقل! مثال فکر کردی دیروز نمیدختره بی -

دونم چیکار کردی چشم کامی رو خوردنت؟ نمیمی

 گرفتی...

 و کاغذی را در دستم گذاشت:
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 این مال توئه! -

ی همیدم این محبت یک هویی قلمبه شدهو من تازه ف

خورد! کاغذی که در دستم گذاشته بود شهره از کجا آب می

بدون خواندن پاره کردم و داخل سطل زباله انداختم، خوب 

آید که چقدر عصبانی شده بودم و حس بد بودن یادم می

داشتم، احساس گناه داشتم که چرا باید چنین پسری با این 

 جلب من شده باشد.ی رسوایش رزومه

دوران نوجوانی دوران شایعات است، دورانی که هر حرفی 

کند و یک کالغ چهل کالغ دوستان بزنند آدم باور می

باشد، برای همین هم االن کردن از تفریحات آن دوران می

توانم با قطعیت از درست یا غلط با عبور از آن روزها نمی

 گویم.بودن هیچ کدام از آنچه شنیده بودم، ب

ی کانکس کنار کشیده بودم تا اویی خود را کمی از پنجره

زد، مرا که دستش را میان جیبش فرو برده و داشت قدم می

شد تعداد دوست دخترهایش از نبیند... آن روزها گفته می

گفتند دیپلمش را هم به موی سرش هم بیشتر است، می
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رگیری و زور گرفته! تازه فقط همین نبود اینقدر شر و اهل د

دعوا بود که هر از چند گاهی خبر دستگیر شدنش هم به 

ی رسید و اینکه سه روز بعد باز صدای تقویت شدهگوش می

گرفت، نشان از این داشت موتورش آرامش را از خیابان می

که یا مساله خیلی مهم نبوده یا هم پارتی کت و کلفتی 

ستش داشته که دو سه روزه آزاد شده! من از راست و در

شد ها موجب میخبر ندارم ولی هر چه که بود همین حرف

که وقتی چند باری با آن شمایل مخصوص به خود و لباس 

اش مقابلم قرار بگیرد، ناخودآگاه احساس موتور سواری

 ترس کنم.

هر چند متاسفانه یا خوشبختانه آدمی بودم که با وجود تمام 

یدن نبودم! زدم و اهل کنار کشهایم به دل خطر میترس

 کارش از طعنه و کنایه، به حرف زدن مستقیم کشیده بود!

کنی!... واستا کارت دارم... هی دختر تو چرا همیشه رم می -

دخترک... سلوا... افتخار دوست شدن با من نصیب هر کسی 

 شه ها!نمی
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وقتی در خیابان بودم و دور و برم شلوغ بود راه چپ 

کردن در خیابان خوشم  گذشتم. از هیاهوکردم و میمی

آمد. چند باری تصمیم گرفتم به مادرم بگویم ولی اصال نمی

دانستم به محض خواست نگرانش کنم، میدلم نمی

خواهد همه جا کند و میاش را ول میفهمیدن کار و زندگی

دانستم کل درآمد همراهم بیاید و آن روزها که می

شود، تامین میمان همان از راه خیاطی کردن مادرم زندگی

بیشتر حواسم به او بود. غیر از او هم به هیچ کس دیگر 

گفتم، حتی به امید! با اینکه دوستان خوبی بودیم ولی نمی

شد که بیایم از این مطلب با او یا وارتان یا نریمان رویم نمی

حرف بزنم، هر چند که درست هم نبود پسرهای پانزده 

ساله بود و دوستان زیادی شانزده ساله با کامران که نوزده 

هم داشت، در بیفتند؛ از نظر جثه و زور بازو خیلی با هم 

 تفاوت داشتند!

دانستم چه کنم، شاید بیش از شش ماه بود که دیگر نمی

هایش بودم که یک بار در پیچ یکی از درگیر مزاحمت
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ها مقابلم قرار گرفت، واقعا ترسیده بودم ولی سعی کوچه

 از کنارش رد شوم که بازویم را گرفت: کردم نشان ندهم و

 ببین بچه وایمیستی به حرفام... -

که جوش آوردم، حق نداشت هرگز به من دست بزند. انگار 

اعتنایی دوای این درد نبود، در یک تصمیمی ناگهانی بی

دستم را باال بردم و به صورتش نواختم و تا جایی که در 

 توانم بود، عصبانی گفتم:

ت باشه به خودت جرات میدی دست بهم آخرین بار -

 بزنی، فهمیدی؟

اش که یک میلیمتر هم تکان نخورده و در صورت لعنتی

بود، خیره شدم و با تمام جسارتی که در خود سراغ داشتم 

 ادامه دادم:

فهمی من اونی نیستم که تو این همه دختر... چرا نمی -

 خوای!می

 گفت:داشت می
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 قیقا همونی هستی که...آخه مساله اینه که تو د -

 یکی از پشت سر گفت:

 کنی؟داری چه غلطی می -

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part116 

 

چشم روی هم گذاشتم، صدای امید چیزی نبود که نتوانم 

خواست آن روز آنجا باشد و تشخیص دهم. واقعا دلم نمی
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آید آن شرایط را ببیند. دیگر چیز زیادی از آن روز یادم نمی

دانم که درگیر شدند، ینکه چه گفتند و چه کردند، فقط میا

 چه لحظات بدی بود...

از پنجره فاصله گرفتم و روی تخت نشستم، آن ماجراها 

ی پر رنگی از زمان و حوادث جامانده بودند و پشت هاله

کردند، پشت ها بود که دیگر از ذهنم عبور هم نمیمدت

شت مرگ عمه... مرگ مادرم... پشت سالها اتفاق... پ

 دانشگاه... کار!

کرد. هنوز ام کشیدم، چقدر سرم درد میدست روی پیشانی

 صدای پارس سگ سیاه در گوشم بود... خدای من!

صورتم را میان دستم پوشاندم، آرنجم را به زانویم تکیه 

خاطیره »گوییم، دادم... عصر بود و تاریک... به ترکی می

زمان خاص خودشان  )یعنی خاطرات به« وقتینه چکر!

شوند.( دقیقا یکی از همین روزهای سال بود، کشیده می

اواخر بهمن ماه... کالس فوق برنامه داشتم. وقتی داشتم به 

گشتم هوا نیمه تاریک شده بود و استرسی که آن خانه برمی
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کردم با عجله روزها همیشه داشتم همراهم بود، سعی می

گذشتم که ای میخانه خود را به خانه برسانم. از مقابل

کرد... باز کردن در صاحبش داشت با کلید در را باز می

 همان و...

دستانم را از صورتم به روی گوشم کشیدم، هنوز دستانم از 

لرزید و صدای وحشتناک پارس مرور خاطرات آن روز می

توانستم از پس زمان بشنوم. همه چیز در یک سگ را می

دن در حیاط و پارس سگ و بیرون لحظه اتفاق افتاد، باز کر

 اش به سمت من!پریدن سگ از حیاط و حمله

ای فلزی به گردنش که سگ بزرگ سیاهی بود با قالده

کرد. شروع به دویدن کردم؛ شنیده داشت به سمتم حمله می

گذری ندو! ولی بدون شک آن بودم وقتی از کنار سگی می

و بدون قصد توصیه برای وقتی بود که از کنار سگی آرام 

کنی نه سگی که از همان بدو ورودش به حمله عبور می

 کوچه به سمتم خیز برداشت.
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دویدم. جیغی با تمام سرعتی که در خودم سراغ داشتم، می

زدم دست خودم نبود! کوچه خلوت بود و امکان که می

نداشت سرعت من به سرعت سگ بچربد. هر آن منتظر 

گوشت تنم فرو رود که  های تیزش در پوست وبودم دندان

 صدایی آمد...

 صدای یک موتور...

صدایی که آن روزها به آن حساسیت پیدا کرده بودم و با 

شدم، انگار نوای نجاتم شنیدنش پر از دلهره و اضطراب می

شده بود. وقتی موتورش بین من و سگ قرار گرفت، من 

روی زمین افتاده بودم و کم مانده بود آن سگ درشت 

 ی تنم چنگ بیندازد.مشکی رو

شناختمش، محال بود پسری که مخل آسایشم بود می

نشناسم، حتی اگر پشتش به من بود، اصال کسی در آن 

 اطراف چنین موتور گران قیمت و زیبایی نداشت.
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من پشت موتور او جا مانده بودم که پیاده شد و جک 

خواست نشینی نداشت و میموتورش را زد، سگ قصد عقب

به سمت او هم حمله کند که زنجیری را به دست این بار 

 گرفت.

از ترس و وحشت حتی نفس کشیدن هم یادم رفته بود، 

کرد که دستور دهد بلند شوم و فرار انگار مغزم هم کار نمی

ای کرد کنم. صدای بلند زنجیرش در هوا پیچید و سگ ناله

 و کمی عقب کشید.

شت غرش ام به سگ بود که همچنان دانگاه وحشت زده

ی دومش روی زمین و به یک قدمی سگ کرد که ضربهمی

خورد که باعث شد سگ گامی عقب بردارد و کامی گامی 

 جلوتر...

کردم، هنوز نم اشک را در پس زمان روی صورتم حس می

چیز زیادی در خاطرم نیست جز اینکه یکی زیر بازویم را 

 گرفت و کشید و وقتی به خود آمدم، روی صندلی کوچکی

داخل سوپری کوچک سر کوچه نشسته بودم و پیرمرد 
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خوشروی فروشنده به زور لیوانی آب را دم دهانم نگه داشته 

 گفت:بود و می

 بخور دخترم... بخور از نفس افتادی. -

داد، ی قورت دادن آب را هم نمیام اجازههای پیاپیاشک

آمد. پیرمرد کمی اینقدر ترسیده بودم که نفسم باال نمی

 ک کف دستم ریخت و گفت:نم

 کنه.یه ذره بخورش حالتو خوب می -

کمی از نمک کف دستم چشیده و یکی دو نفس کشیده 

بودم که در سوپری باز شد و او با آن لباس خاصش که این 

بار سیاه و قرمز بود داخل شد. برخالف همیشه که نیشش 

د داشت. پیرمر تا بناگوش باز بود، این بار اخمی روی پیشانی

 سریع پرسید:

 چی شد؟ -

 نگاهش کوتاه رویم چرخید و به جای جواب گفت:

 حالش چطوره؟ -
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 پیرمرد تبسم کمرنگی کرد:

شه... پیر شی جوون، نرسیده بودی تکه ترسیده، خوب می -

 اش کرده بود.پاره

برای بار چندم دلم ریخت، از تصور خوردن نفس سگ به 

بدنم فرو رود،  کردم چه برسد دندانش درتنم سنکوب می

 کردم و میمردم.بدون شک همانجا سکته می

 کمی نزدیکم شد و زیر لبی پرسید:

 خوبی؟ -

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 
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 #part117 

 

چشم روی هم گذاشتم تا بلکه نفسم کمی باال بیاید. پیرمرد 

 پرسید:

 چی شده بود؟ هار بود؟ -

 نگاه از من گرفت و به او داد:

و بعد سفرش مدت بیشتری طول  صاحبش رفته سفر -

 کشیده، سگه چند روزیه که غذا نخورده!

 پیرمرد با عصبانیت گفت:

 آخه صاحب بیشعورش حتی نمیومد نزدیک بگیردش. -

 سری به تاسف جنباند:

 ترسیده به خودشم حمله کنه! -

 پیرمرد با احتیاط از در مغازه سرک کشید:
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 خب چی شد؟ -

 کرد:و آمد مینگاهش بین من و فروشنده رفت 

 زنجیرش کردیم و برش گردوندیم به حیاط... -

 و مقابلم ایستاد:

 تونی خودت بری زنگ بزن مادرت بیاد دنبالت.اگه نمی -

 و زیر لب غر زد:

گیری بگم که پاشو من ببرمت که جای اون سگه رو می -

 یقینا!

به نظرم رسید بیشعور همیشه فحش نیست گاهی فقط بیان 

ولی طاقت صحبت کردن نداشتم. کیفم را یک صفت است، 

 چنگ زدم و سعی کردم روی پاهای لرزانم بایستم:

 خودم میرم. -

 پیرمرد لیوان آب را سمتم گرفت:

 یکم بخور. -
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برای اینکه دستش را رد نکنم، یک قلپ خوردم و ممنون 

رفتم که باز فروشنده مختصری گفتم و داشتم بیرون می

 گفت:

و ترست رو برداره، رنگ به روت حتما به مامانت بگ -

 نیست! )یک رسم محلی(

سرسری سری تکان دادم و از مغازه بیرون آمدم. نفسم 

هنوز جا نیامده بود، کسری از ثانیه چشم روی هم گذاشتم، 

اتفاقی بود که افتاده و تمام شده بود، باید با آن کنار 

 آمدم. غر زدن پسرک موتورسوار را از کنار گوشم شنیدم:می

 یکی نیست وقتی فوق برنامه داری بیاد دنبالت؟ -

چشم باز کردم و دلیلی ندیدم به حرفی که هیچ ربطی به او 

نداشت جواب دهم. تقریبا بعد از آن روز که با هم درگیر 

شده بودیم برخوردهایمان کمتر شده بود ولی باز کمابیش 

دیدمش، برایم سخت بود از اویی که خودش بارها می
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دانستم ده بود تشکر کنم ولی خب اگر نبود نمیمزاحمم ش

 آمد. مختصر و مفید گفتم:آن روز چه بر سرم می

 ممنونم برای کمکتون. -

سالنه راه افتاده بودم که ام را چسبیدم و سالنهو بند کوله

 گفت:

داد ی اون روزی که داشت یقه جر میاون فسقل بچه -

 برات، کی بود؟

درست نبود چند دقیقه بعد از لبم را گاز گرفتم، اصال 

کردم. سر و صورت خونی آن روز کمکش درشت بارش می

خواست برگردم و مشت افتاد دلم میامید که به یادم می

اش کنم. باز خواستم ی آن صورت استخوانیمحکمی حواله

 راه بیفتم که با قدمی روبرویم ایستاد:

دونم می دونم که خواهر برادر نداری، تا جایی هم کهمی -

 کس و کارت نیست.
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خواستم آن روز خاص محترمانه از کنارش بگذرم هی می

گذاشت، با حداکثر توانی که حال بد آن ولی مگر می

 داد، محکم گفتم:لحظات اجازه می

 ربطی به شما داره که کیه؟ -

 پوزخندی زد:

اسمش امیده... امید رحمتی، یه برادر داره به اسم امین،  -

اش همسایه تی هست از دست داده و عمهمادرش رو مد

شماست، خونه خودشون طرفای زعفرانیه است فکر کنم 

 پونزده سال بیشتر نداشته باشه...

 اختیار از دهنم پرید:بین حرفش بی

 شونزده! -

 این بار پوزخندش صدادار شد:

 خب خدا رو شکر، سنش هم مناسبه... -

 و صدایش کمی باال رفت:



 

 

623 | P a g e 
 

 کشی؟رسی جانماز آب میمن که می ببینم تو فقط به -

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 
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گامی جلوتر گذاشتم و روی نوک پا ایستادم تا از قد و قواره، 

 مقابلش کم نیاورم:
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ارزه به صد تا یه تاره موی به قول تو اون فسقل بچه می -

عین تو که با پول پدرت داری جولون میدی و از صبح تا 

 گذره.گذرونی مییح و خوششبت به تفر

 و از کنارش رد شدم...

برخاستم و حس مرموزی موجب شد دوباره تا کنار پنجره 

کشیده شوم، باز کنار ایستادم تا دیده نشوم هر چند میزان 

 شد داخل کانکس را دید.تاریکی به حدی بود که نمی

در حالی که جفت دستانش همچنان در جیبش بود، به 

رد. چرا نتوانسته بودم بشناسمش! نگاهم با کآسمان نگاه می

دقت بیشتری روی تیپش نشست، آن روزها قد بلند ولی 

تیپ، در گذشته اطراف الغر بود ولی االن چهارشانه و خوش

زد و قسمت باالی سرش معموال تیغ سرش را از ته می

تیغی و فشن بود، برعکس االن که کامال شیک و باکالس 

شد و صورتی انصافا هم خوب دیده می زد وهمه را باال می

که هیچ تناسبی با این روزها نداشت، صورت سه تیغه و 
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اش کجا و شکل و شمایل متفاوت و خاص صاف نوجوانی

 این روزهایش کجا!

تر، تر، عمیقاما چشمانش همان بود؛ هر چند کمی آرام

 باوقارتر...

 وقتی مامان گفت، به خواستگاری وقت داده که به منزل

بیایند، شوکه شدم. مادرم مخالف ازدواج زودم بود، یا حداقل 

کردم که مخالف است. متعجب و حق به من تصور می

 جانب گفتم:

آخه واسه چی اجازه دادی بیان؟ من دوست ندارم یه این  -

 زودیها ازدواج کنم.

 اوه...

 دستم به طور ناگهانی به گردنم رفت...

ال از سر شب به یادش امانتی همچنان به گردنم بود. اص

نیفتاده بودم، اینقدر فهمیدن ماجرا برایم غافلگیر کننده بود 

 ها به گردن داشتم هم نیفتادم.که به یاد مدالی که سال
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همانجا کنار دیوار کانکس سر خوردم و روی زمین نشستم، 

ی روزگار اینگونه بچرخد، زندگی چگونه امکان داشت چرخه

شغل بود. در این وانفسای پیدا ی این من به شدت وابسته

دادم، باید چه کردن شغل اگر این کار را از دست می

 کردم؟می

شد امیدوار باشم که قرار نیست آسیبی به شغلم یعنی می

برسد؟ او گفته بود مرا از اول شناخته، یعنی امکان داشت 

 های گاه و بیگاهش برای همین بوده؟!تکه و کنایه

توانستم از این شرکت بروم حتی نمیاگر به فرض قرار بود 

برای مدت یک ماه هم بدون کار بمانم، از هر چیزی هم 

گذشتم، اقساط سنگین وامی که گرفته بودم را باید می

 کردم.پرداخت می

شد های آرام او را در محوطه میبا کمی دقت صدای قدم

 کرد؟شنید، داشت به چه فکر می
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مادرم تنگ شده بود! آن  آهی کشیدم، خدایا چقدر دلم برای

 روز خیلی قاطع گفت:

ذارم. اصال قرار نیست ازدواج کنی، بخوای هم من نمی -

فقط مقابل خواهش یه مادر نتونستم نه بگم، گفت فقط 

بذارین بیایم و بعد بگین نه! انگار خود مادره هم راضی 

 نیست آخه پسرش نوزده سال بیشتر نداره.

 متعجب پرسیدم:

 نی چی؟اوا این یع -

 سری جنباند و خندید:

کنه پسرش دست بردار نیست، هیچی انگار هر کاری می -

منم بهش گفتم محاله تو این سن دخترم رو شوهر بدم که 

گفت منم محاله راضی بشم تو این سن ازدواج کنن، فقط 

 بذار بیایم خودتون بگین نه تا فکر نکنه من مانعش شدم.

کرد که روز طور نمیحتی برای یک لحظه هم به مغزم خ

خواستگاری، کامی را ببینم آن هم همراه با زنی که در یک 
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« طبق!!ها طبقافاده»شد اینگونه توصیفش کرد؛ کالم می

ی ما و زنی که با وجود اینکه نوع زندگی و سنتی بودن خانه

اش به اتاق های ده سانتیچیدمانمان را دید با همان کفش

 تشریف فرما شد.

شت پنجره متوجه کامران شدم، من نه چایی بردم وقتی از پ

و نه به اتاق رفتم، به مادرم گفتم خودت بگو راضی نیست 

 ولی پسرک پررو بلند شده و گفته بود:

 باید خودم باهاش حرف بزنم. -

مادر مهربان من هم که هیچ وقت بلد نبود دل بشکند، آمد 

 و گفت:

 نه بگو... ببین دو کالم باهاش حرف بزن و خودت بهش -

 ی آویزانی ادامه داد:و با لب و لوچه

راستش منم از سر و وضعش خوشم نیومد این چه سر و  -

 شکلیه آخه، انگار جوجه تیغیه!!

 کالفه نگاهش کردم:
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اومد راضی مامان یعنی اگه از سر و وضعش خوشت می -

 شدی؟می

 خندید:

ر کنه خواد باید صبشد بگیم اگه مینه بابا، اون موقع می -

ولی با این وضع خودش و مادرش همون بهتره برن و پشت 

 سرشونم نگاه نکنن!

توانستم سری به مادر ساده و خوش قلبم تکان دادم، می

 آمد عروسم کند!قسم بخورم، زیاد هم بدش نمی
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630 | P a g e 
 

 

 #part119 

 

اولین حرفی که به محض ورودش به اتاق کوچکم زدم این 

 بود:

 چطور روت شده بلند شی بیای اینجا؟ -

 به دیوار تکیه داد و با خنده نچ نچی کرد:

 نوازی هم بلد نیستیا!مهمون -

کفری شده به سر و وضعش نگاه کردم، حتی نکرده بود 

برای حضور در این مراسم مثال خواستگاری هم شده کمی 

اش که عین آدم لباس بپوشد، شلوار لی رنگ و رو رفته

د روز بود و خیلی شانس آورده بود که از روی آن احتماال م

ای که خب شرت سرمهافتاد با تیکمر الغرش پایین نمی

 شد خیلی به آن ایراد گرفت!شرت بود دیگر و نمیتی
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خواست چنان بزنمش که از درد به خود بپیچد؛ اصال دلم می

ی این بشر روی اعصابم هیچ موجودی در دنیا به اندازه

دانستم چطور باید مسخره بازی تا کجا؟ نمینبود! آخر 

 میزان عصبانیتم را نشان دهم، تند و عصبی گفتم:

ایه که راه شه بگی این دیگه چه مسخره بازیمی -

انداختی؟ جوکه ساله؟ با چند نفر شرط بستی که بله 

خندی، ی من میشینی به ریش نداشتهگیری و بعد میمی

 هان؟ راستش رو بگو!

 قدر روی اعصابم بود:اش چخنده

خونی؟ بینی یا رمان زیاد میببینم فیلم کمدی زیاد می -

 این فکرا از کجا به ذهنت رسید؟

 شد، بدون شک شانس آورده بودم:اگر از مغزم دود بلند نمی

فیلم که چه عرض کنم، عمال هر روز یه سکانس زنده  -

دارم از مدرسه تا خونه... یه جوجه التِ زبون نفهم که 

 کنه خیلی گنده الته!بخش کمدیش اینه که فکر می
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 کمر از دیوار گرفت و کمی نزدیکم شد:

هی جوجو فکر کنم باید فیتیله زبونت رو یه ذره پایین  -

 کنه!بکشی البته اگه سرت به تنت سنگینی نمی

 ی پر تمسخری زدم:خنده

چه جالب پس اومدی خواستگاری آره؟ اوه چقدر من تو  -

هاش تو ی دوستیگنجم!! پسری که آوازهمیپوست خودم ن

ی محقر ما رو الیق در و دشت پیچیده افتخار داده و خونه

 دونسته!

 و کمی جلوتر رفتم و رخ به رخش توپیدم:

تو چی فکر کردی با خودت؟ جدی تو عقلت موندم با چه  -

 رویی پا شدی اومدی تو این خونه؟

 اد:هایم ایست ددستش را باال آورد و به حرف

باز واسه چی ترمز بریدی؟ من اومدم خواستگاری... رو  -

 ام!ام هم جدیخواسته
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از شدت عصبانیت پشت انگشتم را به دندان گرفتم، خدایا 

یعنی امکان داشت یک روزی آدم شود؟ دمی چشم روی 

هم گذاشتم که حداقل اینقدر خودم را کنترل کنم که 

 صدایم بیرون نرود و گفتم:

 برو بیرون تا...راتو بگیر  -

سرش را پایین آورد و حس کردم لحنش کمی حالت تهدید 

 گرفت:

 تا چی؟ -

 نفسم را حبس کردم تا جوابش را ندهم که خودش گفت:

 تا پرتم نکردی بیرون هان؟ -

 تر کرد و حرفش را کشید:و چشمانش را باریک

 مادر نزاییـــــــــــده!! -

 پوزخندی زدم:

 ظار بیشتر از این هم نمیره.از گنده الت محل انت -
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 دست به کمر زد و نگاهش را به سقف داد:

 کنیم!!ببین واسه چی اومدیم سر چی داریم بحث می -

 و دست از کمر کشید و نگاهش را به من داد:

ازت خوشم میاد، بدون پس و پیش... بدم نمیاد روزهای  -

بعد زندگیم رو باهات شریک بشم، احتماال هیجان انگیز 

 ه.باش

 اش باز شد:و باز آن نیش مسخره

 مون!تو هم بگو باشه بریم سر خونه زندگی -
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 #part120 

 

مغز بود یا ای نگاهش کردم، واقعا بیهای فرو افتادهبا شانه

کرد نقشش را خوب ایفا کند؟ سری به تاسف تکان سعی می

 ای گفتم:دادم و با صدای از نا افتاده

 دونی زندگی یعنی چی؟خدا شفات بده... تو اصال می -

ی خندانی یک دور، دور دستانش را از هم باز کرد و با قیافه

 خودش زد:

زندگی یعنی تر شدن پی در پی... زندگی آب تنی کردن  -

 ی اکنون است!در حوضچه

 و مقابلم ایستاد و چشمکی زد:

 بزن به بدن روشن شی و زیاد حرص نخور. -

 ای گفتم:ی جدی شدههبا چهر
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بیا برو خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه! هنوز حرف  -

زنه! تر از دهنش حرف میزدنش رو بلد نیست اومده گنده

شو رو ی مرغ خونهای؛ کی جنازهآخه من نه هر کس دیگه

کنه که من بکنم!! برو جانم برو حکایت دوش تو تشییع می

اله گاو شود دل مرد شدن تو هم همون مثل تا گوس

 صاحبش آب شودِ!

 ی گوشش را لمس کرد:الله

گی شه توجیهمون کنی این مررردی که میحاال می -

 چطوریاست؟

و روی ر تکیه خاص کرد! نگاهم به روی مدال طالی روی 

 گردنش افتاد، عقب کشیدم و گفتم:

 شه!برو دنبال زندگیت، اینجا چیزی عایدت نمی -

ی از رو برود، باز گام عقب کشیدهبدون اینکه یک ذره هم 

 مرا پر کرد:
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خوای؟ خونه؟ ماشین؟ طال... یه تو از زندگی چی می -

ی اینا رو دارم. ببرمت سر یه زندگی پر از رفاه... من همه

 بینی.زندگی که به خواب هم نمی

 و انگار کالفه شد:

 ای اگه ردش کنی.به خدا دیوونه -

 م که نیشخندی زد:نگاه عاقل اندرسفیهی کرده بود

دونی چند نفر تو آرزوی این هستن که خواستگاری می -

 که نه، یه گوشه چشمی به سمتشون بندازم؟

فشردم ام را با تمام قدرت داشتم به هم میدست مشت شده

تا شاید بتوانم کنترلش کنم و فکش را پایین نیاورم. با 

 تحکم بیشتری گفتم:

برای همین هم هست  برات متاسفم با این طرز فکرت، -

 که از صبح تا شبت رو عین یه...

 و توقف معناداری میان حرفم گنجاندم و ادامه دادم:
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کنی؟ خونه موس میدنبال این دختر و اون دختر موس -

کنی و داری؟ ماشین داری؟ اون چیزایی که دهنت رو پر می

گی کدومش مال خودته؟ کدومش رو خودت به با افتخار می

شون رو از صدقه سری پدرت ؟ نه جناب! همهدست آوردی

گوشون داری که برای نگه داشتنشون یه عمر باید بله قربان

ها، نه گم حرف پدر و مادر رو گوش دادن بدهباشی... نمی

 اتفاقا خیلی هم خوبه، بحث من یه چیز دیگه است.

 و پوزخندی زدم:

ن گم برای داشتهر چند فکر نکنم تو کال بفهمی، من می -

اون چیزایی که داری مفت به دست میاری باید همیشه 

ی اونا بسازی... خوب فکر کن اگه زندگیت رو زیر خواسته

یه روز پدرت به هر دلیلی پس گردنت رو گرفت و شوتت 

 کنی؟کرد تو خیابون چی کار می

و تمام جسارتم را جمع کردم و کمی خودم را باال کشیدم تا 

 هم قدش شوم:
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رو داری و نه لیاقتش رو و نه حتی یه  اشنه عرضه -

هنری که بتونی روی پای خودت بایستی، چه برسه یکی رو 

هم بخوای جمع و جور کنی... من نمیام زندگیم رو به کسی 

های حمایتگر از دورش کوتاه بشن، باید گره بزنم که دست

 از میون کارتن خوابا جمعش کرد.

 و گفتم:تا لبانش خواست بجنبد، دست باال بردم 

اگه به فرض خواستگاریت واقعی هم باشه که من به  -

همینشم شک دارم، تو آخرین مرد روی زمین هم که باشی، 

 جواب من بهت نه هست.

 ای صورتش را جلو کشید:با چشمان تنگ شده

دخترک مراقب حرف زدنت باش، تو فکر کردی با کی  -

 دست و پا!طرفی؟ یه آسمون جل بی

 :میان حرفش پریدم

یکم برو از قد و قواره خودت باالتر و به خودت نگاه کن،  -

ی این خیابون و اون بیابونی؟ اگه نیستی چرا همیشه آواره



 

 

640 | P a g e 
 

جدی هدفت از زندگی چیه؟ بخوری و بخوابی و خوش 

بگذرونی و آسایش رو از یه محل بگیری؟ نه آقا پسر، من 

 د.آدم گره خوردن با تو نیستم برو دنبال همتای خودت بگر

 و پشت به او کردم و تند و با طعنه گفتم:

 به سالمت. -

ی سرد کانکس را برای پایین آوردن این همه حرارت دیواره

 بدنم نیاز داشتم، مدال در گردنم را لمس کردم... رفت!

و من بعد از رفتنش مدالش را روی میز کوچک کنار اتاقم 

به بعد دانم ولی از آن روز دیدم! چرا جا گذاشته بود نمی

 دیگر دیده نشد... هیچ جا!

*** 
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 #part121 

 

دستی به سر دردناکم کشیدم، شب خوبی را پشت سر 

نگذاشته بودم. هنوز گیج و سردرگم شرایطی بودم که در آن 

واقع شده بودم، از طرفی این کار خیلی برایم با ارزش بود و 

 م.دانستم چه کناز طرفی هم اصال نمی

صدای مهسا و کیانا نشان از این داشت که از طبیعت لذت 

ام را نظاره برند و من مثل همیشه آرامش برباد رفتهمی

 کردم. می

نفس پری کشیدم و نگاهم تا اتاقک پسرها رفت، 

دانستم در کانکس تنهاست، از پنجره دیده بودم که می

 ام را کمی فشردم،مهیاد بیرون آمده است. چشمان خسته
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گنجید، مهندس سعادت همان کامی شر هنوز در باورم نمی

 و غیرقابل کنترل قدیم باشد.

هایم این چند ساعت از بس پر و خالی شده بودند که نفس

اند، تنها چیزی که هایم سنگین شدهکردم ریهحس می

کردم این بود که یک بار دیگر کامران را تصورش را نمی

ی راه در زدن ال. دستم میانهببینم آن هم بعد از این همه س

 گیر کرده و آواره زدن یا نزدن بود.

زق غیرقابل دانستم سر در حال انفجارم گاهی زقفقط می

تحملی داشت، پشت انگشتم بدون در زدن روی در گیر 

اختیار هینی کشیدم و گامی کرده بود که با باز شدن در بی

 عقب گذاشتم.

ای، چیزی دیدی تهچته ببری پلنگی شیر در بیشه خف -

 اینقدر رنگت پریده؟

اش تقصیر خود احمقم بود که هر بار خودم را مضحکه

ی کردم، با تعقیب نگاهش که روی انگشت در هوا ماندهمی
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من خیره بود، سریع دستم را پایین انداختم و این بار تالش 

 من حرف بزنم:کردم بدون تپق و من

 باهاتون کار داشتم. -

اندک روی اند و تبسم کمرنگی اندکام مکمی خیره

صورتش لنگر انداخت. در حالی که از آستانه در کنار 

 کشید، گفت:می

 میای تو یا قدم بزنیم؟ -

العاده بود آن نگاهی به پشت سرم انداختم هوای صبح فوق

کرد ولی... هم بعد از بارش دیشب دلم را هوایی طبیعت می

 گفتم:

 تر باشه.فکر کنم بریم داخل اتاق به -

 سری تکان داد و در حال اشاره با دست گفت:

 در خدمتم. -

ی پیش رو کمی باال پایین نگاهم روی اتاق به هم ریخته

شد، انتظار بیخودی بود که دو سه پسر، سر صبح قبل از 
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بیرون زدن از اتاق، آنجا را مرتب کنند. صدایش درست از 

 کنار گوشم بلند شد:

نظمی پسرا ن، همیشه تو هر بیاینقدر با دقت نگاه نک -

 نظمی هست عجیب!

 به سمتش برگشتم:

 برای چک کردن مرتب بودن یا نبودن اتاق نیومدم. -

 لبخند زد و به دیوار تکیه داد:

 سرما نخوردی؟ -

تنها چیزی که به آن فکر نکرده بودم همین سرما خوردن 

بود، آنقدر که فکر داشتم! در روز روشن انگار فرصت بهتری 

تر شده بود و ود که سرتا پایش را نگاه کنم، چهار شانهب

کمی تو پرتر و چشمان لعنتی گیرایش همان بود، همان که 

گفتند سیاهچالی است که گیرش دخترها آن روزها می

کردی باز بیفتی دیگر رهایی نداری. حتی بیشتر که دقت می

های سیاه قابل هایی از شیطنت و شرارت میان آن گویرگه
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خیص بود ولی یک جور جاافتادگی و اعتماد به نفس و یا تش

کلمه بهتر بخواهم استفاده کنم، یک پختگی خاصی 

خواست میانشان پر شده بود که برعکس گذشته که دلم می

های بازیگوش را از حدقه درآورم االن وادارم آن چشم

 کرد احترام بگذارم.می

 چیه هنوز باور نکردی؟ -

 بدون تعارف گفتم:

 خیلی تغییر کردین. -

دست به سینه زد و بدون خجالت نگاه از فرق سر تا نوک 

 پایم کشید:

 ولی تو هیچ تغییری نکردی... -

و دست از سینه کشید و در حال گرفتن کمر از دیوار کمی 

 هم نزدیکم شد:

 همونقدر ظریف و نازی! -
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 #part122 

 

ابل توجهی نشان ندهم و العمل قهر کاری کردم عکس

حرفش را نشنیده بگیرم، نشد و انگار آب دهانم سنگ شد و 

قصد پایین رفتن نکرد. نفسم را فوت کردم، این مرد همان 

پروای گذشته بود و نباید انتظار داشتم با شناختنم پسر بی

باز همان رئیس همیشه شود. فعال به صالحم بود کل 

پنجره رفتم و حواسم را حرفش را نشنیده بگیرم، به سمت 
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دادم به صدای کسانی که آن بیرون شلوغش کرده بودند. 

 آهسته شروع به حرف زدن کردم:

اگه منتظرین بابت رفتار اون زمانم عذر بخوام،  -

کنم حقتون بود. بهم حق بدین که خوام... چون فکر مینمی

الزم بود از حریم خودم دفاع کنم و حتی بهم حق بدین 

کرد زمین و ای رو که اون روزا فکر میه سالهپسرک نوزد

زمان تحت فرماندهیشه بیرون کنم ولی منم بهتون حق 

 دم به تالفی اون روزا بخواین...می

 و با کمی مکث سمتش برگشتم:

 شغلی که االن دارم برام مهمه. -

 و لبم را کوتاه زیر دندان کشیدم:

 نم.کولی حتی بخواین اخراجم کنید هم درکتون می -

 جفت ابروهایش را باال کشید و زد زیر خنده:
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ببینم بچه تو چی فکر کردی؟ یعنی من خودکشی کردم  -

این همه اهن و تولوپ جمع کنم که بیام تالفی حرفای یه 

 ی پونزده ساله رو در بیارم!دختربچه

 تر کرد:اش فضای اتاق را سبکی دوبارهو صدای خنده

ام؟ بیا برو ی؟ مگه بچهی من چی فکر کردجدی درباره -

 تری برای اخراجت پیدا نکردم.به کارت برس تا بهونه جدی

اش ایستادم. دست زیر نفسی کشیدم و در یک قدمی

ی زنجیر در گردنم را آزاد کردم و ام بردم و حلقهروسری

آهسته از گردنم که هشت سال بود پذیرایش بود، جدا 

 کردم.

ماند، به هم انس گرفته نگاه خودم لحظاتی به مدال خیره 

بودیم! انگشت شستم را آرام روی مدال کشیدم و در حالی 

 گرفتم، گفتم:که آن را سمت کامران می

 تون، سالم و سالمت.بفرمایید اینم امانتی -
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برق داخل چشمانش به قدری قابل توجه و واضح بود که 

خورم ذوق داشت. تک انگشتش سمت مدال آمد و قسم می

 خل دست من لمسش کرد:همانطور دا

 نگهش داشتی؟ -

 پرسد، جواب دادم:متعجب انگار یک چیز واضح را می

 معلومه! امانت بود. -

رفت این مهندس سعادت آمد یادم میگذشته که پیش می

 تر ادامه دادم:است نه کامی. آهسته

من ازتون آدرس نداشتم برش گردونم از فردای همون  -

شمم دنبالتون بود پیداتون کنم روز هم همیشه بعد مدرسه چ

 بهتون پس بدم ولی دیگه هیچ وقت ندیدمتون.

 چشم از مدال گرفت و به صورتم دوخت:

 همه این سالها گردنت بود؟ -

 انگار خجالت کشیدم:
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تر از اینجا سراغ خب... راستش رو بخواین هیچ جایی امن -

ترسیدم خونه بمونه دزد بزنه یا اتفاقی براش نداشتم، می

 تره.بیفته. فکر کردم همیشه پیش خودم باشه خیالم راحت

 تر هم شد:لبخند روی لبش رنگی

 چه جالب! -

 و مدال را برداشت و با گرفتن زنجیر در هوا تاب داد:

 امانت... -

 و نگاهش را به من دوخت:

دار! ولی... این آره... این وسط یه امانت داشتیم یه امانت -

 ، تو دست این مدال امانت بودی.مدال دست تو امانت نبود

آوردم که چرخید و پشت سرم ایستاد. از حرفش سر در نمی

ام خودم هم سر در نفسم را حبس کردم، از حس آن لحظه

کشد که آوردم، منتظر بودم ببینم این سناریو به کجا مینمی

با عبور دستانش از مقابل صورتم و قرار گرفتن مدال جایی 

 مانجا لنگر انداخته بود، چشم بستم.شد هها میکه مدت
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حال دلم خوب نبود و تپش قلبی که هیچ دلیل درستی 

رسید. پایین افتادن دستانش نداشت به گوش خودم هم می

هم زمان بود با قرار گرفتن مدال! این چیزی نبود که 

ظه خیلی خواستم، از چه و که گریزان بودم هم آن لحمی

کردم همه چیز به هم برایم مشخص نبود. در کل فکر می
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ریخته و باید به صراط مستقیم برگردد و بدون شک این 

 صراط با ماندن مدال به گردن من سازگار نبود.

بدون اینکه به سمتش برگردم، دستانم را باال بردم و دوباره 

به قفل زنجیر رسانده بودم که از همان پشت سر، کنار 

 شم گفت:گو

 کافیه دستت بهش بخوره تا عذرت رو از همینجا بخوام. -

ی ضعفم را دستم همان باال توقف کرد، لعنتی خوب نقطه

شناخته بود. قرار بود این روال تا کجا ادامه پیدا کند؟ من 

محتاج شغلی بودم که در دست همان شخصی بود که به او 

ر را اشتباه خوری! کجای کاگفته بودم تو به هیچ دردی نمی

شدم؟! هنوز مبارزه کرده بودم که باید به این شدت تنبیه می

در ذهنم ادامه داشت که دورم زد و روبرویم ایستاد. در حالی 

 ای بر لب داشت، گفت:که نیمچه خنده

بخوام دستات رو بگیرم بکشم پایین که فکر کنم دوباره  -

 بزنی تو گوشم!
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را آهسته پایین نگاهم در نگاهش گره خورد. دستانم 

انداختم و چه باعث شد که تصویرش میان چشمانم تار شود 

 را نفهمیدم:

 هیچ مناسبتی نداره این باز پیش من بمونه... -

 مالحظه قطع کرد:حرفم را سریع و بی

 چه مناسبتی بهتر از یه گذشته مشترک؟ -

ی مشترک شیکی!! اصال چه دار بود، چه گذشتهخنده

اشتراکی در گذشته نداشتیم، هر چه که  ای؟! ما هیچگذشته

آمد، استرس و دلهره از حضور و مزاحمتش بود، من یادم می

ی عطف گذشته همان نجات یافتنم از دست شاید نقطه

دانستم چه بالیی قرار بود به سگ سیاه بود که اگر نبود نمی

دانم، چه شد و برای چه سرم بیاید ولی بعدش را دیگر نمی

 آمد و چرا رفت؟! ی مابه خانه

 حرفی که سالها بود ذهنم را مشغول کرده بود، زدم: 
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ی به قول شما مشترک هم دلیلی وجود تو همون گذشته -

 نداشت این پیش من جا بمونه. 

با آن چشمان سیاهش، عمیق و خیره نگاهم کرد، اخم 

نامحسوسی بین دو ابرویش جا گرفت و نفس کوتاهی 

و در حالی که لپتاپش را جلو  کشید، از مقابلم کنار رفت

 کشید، گفت: می

یه نگاه به این طرح ابتدایی بنداز... اسکیست که آماده  -

 است، آره؟ 

زد؟ طرح کجا بود؟ اسکیس برای داشت از چه حرف می

چه؟! فعال ذهنم را چیز دیگری اشغال کرده بود. بدون اینکه 

 جلو بروم، دستم را مشت کردم: 

ز فکر کردم که چرا مدالتون رو پیش هر چی تا به امرو -

 من جا گذاشتین، چیزی دستگیرم نشد. چرا؟ 
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سرش را مختصر از لپتاپ بلند کرد و انگار کال داشتم گل 

ی کردم که یک ذره هم به آن توجه نکرد و در ادامهلگد می

 حرف خودش گفت: 

کنم کل این هفته رو تا باور کن آماده نباشه، مجبورت می -

 افه کار وایستی. ده شب اض

لعنت به او و طرحش، لعنت به این شغل! بازی روزگار 

اختیارم به های بیعجب برایم خوش چرخیده بود!! گام

پشت مونیتوری که اصرار داشت ببینمش کشیده شد و 

بدون اینکه بتوانم در آن شرایط عجیب چیزی از آن بفهمم، 

دانم یفقط چشم روی طرح چرخاندم واقعا کی زده بود؟ نم

گنگی نگاهم را دید یا چه که لحنش چیزی بین شوخی و 

 جدی تنظیم شد: 

دیشب من بودم که داشتم برای حق امتیاز سورتمه یقه  -

 دادم، هوم؟ جر می
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ای اسپرت و سرم را عقب کشیدم، بلوز آبی سورمه

های اش قشنگ روی تنش نشسته بود و آستینزمستانی

. تنها تغییراتش اینها نبود، لباسش را هم کمی باال زده بود

در همین مدت کم تغییرات اساسی زیادی کرده بود. 

طوریکه حتی پدرش را هم با آن هم دبدبه کبکبه وادار به 

کرد. اصال مگر امکان داشت سکوت در مقابل رفتارش می

آن کامیِ وحشی تبدیل شده باشد به چنین فردی؟ در 

 راستای فکرم به زبانم جاری شد: 

 ر ممکنه شما همون پسر باشید؟چطو -
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تر مونیتور را کمی عقب داد و قد صاف کرد. اخمش غلیظ

خورد هم شده بود و تصویرش باز در چشمان من تکان می

ام را تحت فشار قرار داده بود. ربط سینهو یک سنگینی بی

کانکس رفت و  لپش را مکید و از مقابلم کنار کشید، تا ته

برگشت. دستی میان موهایش فرو برد و با مکثی کنترل 

 شده و آرام گفت: 

ی این بحث رو بذار برای یه چون همون نیستم ولی ادامه -

 وقت بهتر، زمانی که تو یکم با این قضیه کنار اومده باشی. 

توانستم با این همه آشفتگی شدم، مگر میداشتم دیوانه می

ار بیایم. اتفاقات گذشته آنقدری شیرین فکری با چیزی کن

شناسم به! رئیس را از قبل مینبودند که بگویم، آخ جان! به

و پارتی دارم. ممکن بود او... نه، اصال او نه، خود من، 
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های درشت زده ممکن بود نسبت به کسی که آنقدر حرف

 هیچ حس ناجوری نداشته باشم؟ 

 داد؟ اصال چرا این اتفاق باید االن رخ می

ام گل و بلبل بود ولی چرا این گویم همیشه زندگینمی

آمدم برای سر و مرحله تا این حد سخت شده بود؟ تا می

سامان دادن به یک بخش فکری کنم، یک غول دیگر 

شد. چند مدت پیش کل مشکلم تنها شدن بعد ظاهر می

فوت عمه بود، بعد جریان فروش خانه پیش آمد، هر چند 

اشتم. قرار نبود فرزندانش به خاطر حضور من انتظارش را د

دست به ارثشان نزنند ولی خب امیدوار بودم حداقل یکی دو 

اندازی سالی طول بکشد و من بتوانم کمی کار کنم و پس

داشته باشم. برای حل مشکل سراغ وام رفتم که بتوانم 

ای رهن کنم که جریان تصادف پیش آمد و کل وام خانه

فهمیدم طرفی هم با نبودن امید تازه میخرج آن شد و از 

چقدر ریز خریدهایش برایم مهم بوده! بد عادتم داده بود که 

کردم خالی بود، در این روزها هر وقت یخچالم را باز می
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حالی که قبل از این محال بود یخچال خالی از میوه و 

مرغ و خالصه هر چیزی که نیاز یک ماست و شیر و تخم

  خانه بود، باشد.

اینکه هنوز فکرم از جریان تصادف و گرفتن رضایت و عمل 

آن بچه آزاد نشده بود که به فکر خودم بیفتم و ببینم اگر 

آن خانه همین روزها فروش برود باید چه خاکی به سرم 

بریزم یک بحث بود و االن به خطر افتادن شغلم، بحثی 

دانستم چه دادمش، نمیدیگر! که واقعا اگر از دست می

توانستم همچنان جایی نم... یا یک سوال بهتر، آیا من میک

ترین کابوسی کار کنم که رئیسش کامی بود؟! این عجیب

 توانست به وقوع بپیوندد. بود که می

کردم که روزی حتی ارزش من داشتم برای کسی کار می

نداشت شما خطابش کنم و با تاسف فراوان هیچ راه پس و 

یزان حال بد آن لحظاتم را غیر از پیشی هم نداشتم، شاید م

خودم کسی نفهمد، به خصوص که پیامک مهناز مبنی بر 
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اینکه زمانی را تعیین کنم تا یکی دو مشتری برای دیدن 

 خانه بیایند در موبایلم بود!

کل شب را فکر کرده بودم... عالوه بر مرور خاطرات شرایط 

ی برای بغرنج زندگی خودم مزید بر علت بود که نتوانم حت

های صبح هم ای چشمانم را مهمان خواب کنم. طرفلحظه

افتاد که همین شاید اگر خشک شدن تنم نبود، یادم نمی

ام و وضع ی سرد کانکس چسبیدهطور به زمین و دیواره

 تر شده است.گلویم وخیم

ای ام هزار دلیل داشت، سرگیجهسرگیجه اندک صبحگاهی

 که هنوز هم رهایم نکرده بود!

شکل دیگر این بود که حتی وقت برای دنبال کار گشتن م

گذشت ای در شرکت مینداشتم، کل روزم به صورت فشرده

رفتم یا کم و ی رعنا میکردم یا به خانهو اگر وقتی پیدا می

 کردم.های خانه را خرید میکسری
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خورد... شاید خیلی مسخره به کردم حالم به هم میحس می

دار شده بود، کامی ر غرورم هم جریحهنظر بیاید ولی انگا

ترین و شرترین موجودی بود همیشه در ذهن من منحرف

 شناختم!که می

رفت روی سینه و گلویم قرار گیرد، کنترل دستی که می

کردم؛ حالم خوب نبود! از حرف آخرش استفاده کردم و 

 خواستم از این فضا فاصله بگیرم:

 شم.تون مرخص میپس من با اجازه -

ای که جواب دادنش طول کشید برای من چند آن چند ثانیه

ساعت گذشت، عرق سردی به تنم نشسته بود! وقتی افتخار 

داد و سری تکان داد، چشمانش به طور عجیبی تنگ شده 

 بودند.

تر بیرون بروم، به امید اینکه با برخورد خواستم هر چه سریع

را باز کردم هوای سرد به صورتم کمی بهتر شوم... سریع در 

و خواستم پا روی پله بگذارم که حس کردم زلزله آمد! 
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تر کردم تا بلکه دستی را که بند دستگیره در بود، محکم

سرپا بمانم و حداقل از کانکس و نگاه این فرد دور شوم 

چرخید. دستگیره را پایین ولی همه چیز داشت دور سرم می

 در دل نالیدم: دادم و پای دیگرم را روی پله دوم گذاشتم و

 خدا فقط تا کانکس خودمون مهلت بده! -

ولی این روزها یا من خیلی از خدا دور شده بودم یا او مرا 

یادش رفته بود که تعادلم را از دست دادم و اگر دستگیره را 

 افتادم.سفت نچسبیده بودم، محکم به زمین می

چند بار پلک زدم بلکه بتوانم به شرایط عادی برگردم که 

 ام به گوشم رسید:صدای کامران از یک قدمی

 خوبی؟ -

 شدم! گذاشت بهتر میرفت و تنهایم میاگر می
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خواستم سری تکان دهم که دوران سرم بیشتر شد، سر در 

 آوردم چه وقت سرگیجه بود؟!نمی

 مقابلم قرار گرفت و لحنش دستوری شد:

 نگام کن ببینم. -

فایده بود، من تعادل الزم را نداشتم. با این حال انکار بی

 گفتم:

 چیزی نیست فقط یکم سرم گیج رفت، خوبم. -
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حتی با همان چشمان نیمه باز هم عمق نگاهش را با 

 کردم، همراه با اخمی گفت:پوست و گوشتم حس می

 آهان، پس دستت رو ول کن راه بیفت ببینم. -

و کمی تنهایم بگذارد، حتما بهتر لعنتی... کافی بود برود 

ام را پاک کنم شدم! دلم خواست عرق سرد روی پیشانیمی

شد. دستم را از دستگیره کشیدم، چرا ولی مقابل نگاه او نمی

 شد؟ باید االن و در چنین شرایطی حالم بد می

گفت بارها شاهد باال پایین شدن فشار عمه بودم و اینکه می

لرزد ولی هرگز خودم به می رود و تنشسرش گیج می

دانستم تا این حد این عدم شخصه تجربه نکرده بودم و نمی

تعادل سخت و مزخرف باشد، در همان گام دوم تلو خوردم 

و قبل از اینکه بتوانم دستم را به جایی بند کنم بازویم 

 گاهی که مزه پراند:گرفته شد و تکیه

 چی شد پس، خوب بودی که!! -

 از او فاصله بگیرم که کمی تند گفت:آهسته خواستم 
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 تونی راه بری.بچه بازی در نیار، حالت بده نمی -

 ی نسبتا دوری آمد:صدای مهسا از فاصله

 چی شده؟... سلوا؟! -

 و به تعاقب صدای کیانا را هم شنیدم:

 ای وای چی کارش کردی کامران؟ -

 ام گذاشتم و آهسته گفتم:دست روی پیشانی

 بیام. تونمخودم می -

 طعنه زد:

 بینم.دارم می -

 و زیر لب غر زد:

 گه کامران کرد.برف سرخ بباره این می -

ای را روی بازویم احساس کرده بودم لمس دست دخترانه

 که کامران گفت:

 تو درو وا کن، من میارشم. -
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توانست یک مخاطب داشته لحن سرزنشگر کیانا فقط می

 باشد:

 دعوا کردین؟ -

دیدم ولی فشاری که روی کامران را نمیهر چند صورت 

بازویم آمد، نشان از عصبی شدنش داشت ولی بدون جواب 

 به او، آهسته گفت:

 تونی حرکت کنی...اگه نمی -

اش را داند جملهو حرفش را قطع کرد و من حس کردم نمی

 چطور کامل کند که زمزمه کردم:

 تونم.می -

اخل کانکس هدایت داشت مرا دوباره د« خوبه...»با گفتن 

 کرد که صدای بلند کیانا آمد:می

 آراز... آراز بیا اینجا... حال سلوا بد شده. -
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سکوتش در برابر کیانا خوب بود ولی بازوی من گناهی 

نداشت که هر بار با شنیدن کالمی از کیانا بیشتر فشرده 

 شد!می

ام کمی با قرار گرفتن سرم روی بالشت، از شدت سرگیجه

آمد. د، نه لوس بازی بلد بودم و نه خوشم میکاسته ش

 همچنان چشم روی هم داشتم که مهسا با نگرانی پرسید:

 چطوری؟ چشات رو وا کن ببینم چی شد یه دفعه؟ -

دانستم چرا یک مرتبه این جوابی ندادم، خودم هم نمی

دانستم خیلی انرژی برد که خودم اتفاق افتاد، فقط این را می

تک دانم چرا تکپیش او بیایم و نمیرا راضی کنم تا 

ام را جمالتی که بینمان رد و بدل شد، تا این حد انرژی

 تحلیل برد!

*** 
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شان را به هم ریخته بودم، سفری که قرار بود تا عصر برنامه

جمعه طول بکشد، صبح تمام شده بود. با اینکه آراز با 

اکید کرد که فقط یک شوک عصبی بوده و مختصر معاینه ت

احتماال با کمی استراحت و یکی دو آرامبخش بهتر شوم، 

 جناب رئیس دستور برگشت داد. 

وقتی پا به اتاق خودم گذاشتم، هر چند دیگر سرم تا آن حد 

صدا کمکم حال بودم. مهسا آرام و بیرفت ولی بیگیج نمی

دراز بکشم. من رنگ کرد تا پالتویم را درآورم و روی تخت 
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آمد شناختم، کم پیش میام را مینگاه این دوست چند ساله

 گفت: تا این حد آرام باشد، داشت می

 تو یکم استراحت کن من برم یه سوپی چیزی بار بذارم.  -

که دستش را میان دستم گرفتم و چشم در چشمش 

 پرسیدم: 

 دونستی آره؟ تو می -

دستش را از میان دستم لبش را گازی گرفت و خواست 

 بیرون بکشد: 

یکم استراحت کن، یه ایل آدم اون بیرونن که از صبح  -

 ان. بذار حداقل یه چایی بذارم. تشنه و گشنه

 دستش را رها نکردم: 

 مهسا؟  -

 چشم بست و کنار تخت نشست: 

 ها!  شد ندونم! دوست مهیادهآره مگه می -
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 دلخور و ناراحت گفتم: 

 گفته بودی؟ چرا بهم ن -

 چشم بست و سری به تاسف تکان داد: 

راستش رو بخوای اصال دوست نداشتم کسی بفهمه برادر  -

من دوست همون پسریه که زمین و زمان از دستش به 

 اومده. ستوه می

مگر امکان داشت مساله به این مهمی را نگفته باشد، من 

 پیش او هزارها بار از کامران حرف زده بودم، مبهوت و

 متحیر صدایم بلند شد: 

شه، یعنی چی که دوست خدای من مهسا باورم نمی -

 نداشتم بفهمی. 

 اخمی کرد و نگاه از من گرفت: 

یعنی همین، یعنی دوست نداشتم بفهمی. اگه  -

دادی و فهمیدی اعتمادت رو به برادر منم از دست میمی
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ی ما چه بسا به خود من... دیگه پات رو هم تو خونه

 ذاشتی. نمی

 و دوباره نگاهم کرد و تند گفت: 

 ذاشتی؟ می -

العملم فهمیدم عکستوانستم با قطعیت بگویم اگر مینمی

گرفتم ولی به هیچ عنوان به این چه بود و چه تصمیمی می

ای دادم. با خشم پر رنگ شدهپنهان کاری او هم حق نمی

 گفتم: 

 خب بعدش چی؟ بعدش چرا نگفتی؟  -

 شد، دستی در هوا تکان داد:  عصبانی بلند

گفتم؟ اون از اینجا رفته بود و دیگه دلیلی چرا باید می -

اومد نداشت چیزی بگم، بعد هم تو اینقدر از اون بدت می

گفتم مهیاد و کامران دوستن از منم فاصله که اگه می

گرفتی. منم گفتم چه کاریه، اصال چرا باید بودن یا می

ذاشت، خب ی دوستی ما اثر مینبودن آدمی مثل اون رو
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منم نگفتم، هنوزم معتقدم دوستی من و تو هیچ ربطی به 

 اون نداره! 

گفتم؟ حال امروز من شاهکار پرسید چرا باید میتازه می

دانستم االن در این اش بود، اگر میهمین پنهان کاری

 کردم. با عصبانیت توپیدم: شرایط مزخرف گیر نمی

تو ربطی به اون نداشت ولی چرا گیریم دوستی من و  -

وقتی پیشنهاد کار تو شرکت رو دادی نگفتی اون شرکت 

 کیه؟ 

شناختم. در حالی که دست به کمر زد، کالفه شدنش را می

کرد مثال خودش را آرام کند و یا مرا بیش از خیلی سعی می

 این عصبانی نکند، گفت: 

کنی؟ یسلوا، آخه چرا با این حال بدت داری نبش قبر م -

اون موقع که ما اونجا استخدام شدیم، شرکت رو مهندس 

کرد و هیچ ربطی به کامران سعادت پدر داشت اداره می

نداشت، کف دستم رو بو نکرده بودم که یه هو عین اجل 
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شینه جای پدرش! هر چند کامرانی رسه و میمعلق سر می

هاش دور شده بود که نیازی که برگشت آنقدر از قدیم

 ش رونده بشه! باز با چوب گذشته نیست

ام را به روی لحاف کوبیدم، توجیهش برایم قابل مشت بسته

 قبول نبود: 

 بعدش که اومد چرا نگفتی؟  -
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 نفس مستاصلی کشید: 

گفتم؟ تازه دل گیری سلوا! چرا باید میداری سخت می -

فهمی. خودت بهتر از من تو دلم نبود که نکنه یه هو ب

دونی! االن از سی چهل نفری که تو کالسمون می

التحصیل شدن، چند نفرشون کار پیدا کردن؟ هان؟ فارغ

خواستیم چی کار گفتم میچند نفرشون؟ فرض بهت می

کردیم که کنیم، کجا بریم؟ یا باید برای خودمون کار می

لتحصیل اخواد یا هم عین هزاران فارغخدا تومن پول می

ساختیم. های دم دست میاین رشته با چندر غاز شرکت

اصال من به جهنم، برای گذران زندگی تو هزینه الزم بود یا 

 نه؟ نگفتم که یه هو به سرت نزنه بیای بیرون! 

 تر و شاکی غرید: و عصبانی

 دونم چرا بهت گفته؟اصال نمی -
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ود و زد، طرف تا همین جا هم مردانگی کرده بها میحرف

 ای گفتم:  به رویم نیاورده بود. حمله

 گفت؟ چرا نباید می -

ای که به در خورد، نگاه جفتمان به سمت در رفت. با تقه

 مهسا آه کمرنگی کشید و قبل از من جواب داد: 

 بله!  -

 کنار در باز شد و سر کیانا از الی در دیده شد: 

 اجازه هست؟  -

دوخته بود، گرفتم و نگاه از مهسایی که چشم به زمین 

 سعی در زدن لبخندی کردم: 

 بیا تو...  -

 با لبخندی بر لب وارد شد: 

 حالت بهتره؟  -
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اش دارش رفت که کمی از شانهچشمم روی موهای حالت

 کرد، جواب دادم: ترش میبلندتر بود و دوست داشتنی

 بله ممنون.  -

نزدیک تخت آمد و نگاهش بین من و مهسا تقسیم شد و 

 می مردد لب زد: ک

 آراز رفته داروهات رو بگیره...  -

 مهسا تکانی به خود داد و با نیم نگاهی سمتم گفت: 

 من برم یه چایی دم کنم.  -

پوزخندم را از فرصتی که برای فرار پیدا کرده بود، پنهان 

کردم و خواستم کمی حواسم را جمع شرایط حال حاضر 

 ز شده گفتم: خیبکنم، تکانی به خودم دادم و نیم

بذار منم بیام، یه چیزی درست کنیم، برای ناهار دیر هم  -

 شده. 

ام را گرفت و دوباره سر جایم تر بود، شانهکیانا که نزدیک

 برگرداند. متعجب و توبیخی گفت: 
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 کجا بری؟ کامران رفته ناهار بگیره.  -

حرف بیرون رفت. نگاه کیانا خریدارانه دور اتاق مهسا بی

های خودم و و به دیواری که تعداد زیادی از عکسچرخید 

مادرم را روی آن به شکل سنتی چسبانده بودم، نگاهی کرد 

 و به سمتم برگشت: 

دونی من همیشه رویای تون قشنگه، میچقدر خونه -

 زندگی تو همچین خونه سنتی رو داشتم؟ 

 جا داشت پوزخند بزنم ولی لبخند را جایگزینش کردم: 

 ون مرغ همسایه و غازه! جریان هم -

 خندید و کنارم نشست: 

 جون من این داداش عنقم چیزی گفت حالت بد شد؟  -

 به صورت نازش نگاهی کردم: 

 نه ایشون هیچ حرف بدی نزدن.  -

 چشمانش دور صورتم گشت و مصرانه تاکید کرد: 
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س ولی شه، درسته روز عادیشم عنق منکسرهباورم نمی -

گشتیم عین برج بود و داشتیم برمی کل مدتی که حالت بد

اش گرفته بود... یه چیزی هست این وسط! زهرمار قیافه

 اون چیز چیه؟ 

 دستم را سر دادم روی دستش: 

 تو اول بگو ببینم با هم آشتی کردین؟  -

 نشاط به نگاهش برگشت: 

 اوهوم، قرارداد بستیم...  -
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 ار زانو روی تخت نشست: برگشت و چه

ای البته من کلی ناز کردما به هر حال آبجی کوچیکه -

ای گفتن خیر سرش! بعدشم، ناسالمتی گفتن، داداش بزرگه

الکی شد که همین طور الکییه دنیا دعوام کرده بود، نمی

آشتی کنم، کلی ازش قول و قرار گرفتم؛ خدا خیرت بده تو 

ی ماشین مهیاد، اینم هم پنچر شدی و اومدنی هم رفت

 اعصاب و روانش قاراشمیش بود... 

 ی نازی کرد و ادامه داد: و خنده

اونم داغ بود و هر چی من گفتم هی گفت باشه چشم!!  -

حاال بعدا یادش بیفته چیا خواستم و سر چیا کوتاه اومده 

 انگیزه! خودش کلی داستان هیجان

 داد: کمی روی تخت جابه جا شد و با هیجان ادامه 
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 شکرخدا سرش بره حرفش نمیره...  -

 اش درهم رفت: و خیلی ناگهانی و کوتاه قیافه

البته اونم یه چندتا اولدرم بلدرم کردا نه که فکر کنی  -

چشم، ولی اینش مهم عین ماست نشست و هی گفت چشم

 نیست، مهماش اونایی بود که من ازش قول گرفتم. 

دلم نشاند؛ به وسعت  ی طنازش لرزی برو باز صدای خنده

ی تنها بودنهایم. حسرت خواهر و برادری بزرگتر همه

دانی داشتن، پناهی که دانسته سرش کاله بگذاری چون می

 که پا پس نخواهد کشید...

اش از فکر و خیاالتم کنده و دوباره خندید، با صدای خنده

 شدم و به چشمان زیبایش نگاه دوختم:

آمیز مدتی کنار خیلی مسالمتخالصه اینکه فعال قراره  -

 شه!هم زندگی کنیم ببینیم چی می

 تر کرد:و صورتش را نزدیک



 

 

681 | P a g e 
 

ی قمر در عقربش ببین به صدای کت و کلفت و قیافه -

 نگاه نکن، پا رو دمش نذاری اخالقش قابل تحمله!

 ام گرفت:خنده

 مثال تعریف کردی ازش؟ -

 بلند خندید:

 کرد. شداین نهایت تعریفی بود که می -

 و خم شد و در میان بهت من صورتم را بوسید:

االن سعی کن یکم بخوابی، غذا و چایی که آماده شد  -

 کنم.خودم میام بیدارت می

اش برای خروج از اتاق هم ناز داشت، های معمولیحتی قدم

ناز و لوندی در وجودش بود! لبخند کمرنگی زدم، بین 

ی سنتی کم هی چیزهایی که داشت فقط همین خانهمه

 بود!
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لحاف را کنار زدم و پاهایم را از کنار تخت آویزان کردم، 

آمد که ی متاسفی به حال خودم زدم. یعنی صبحی میخنده

 بدون گند زدن شبش کنم! 

در تمام مدتی که سر صبحی روی تختی در کانکس دراز به 

کرد و میگرفت و معاینه دراز بودم و آراز نبضم را می

داد، کامران فقط چه داروهایی به خوردم می دانمنمی

ایستاده و نگاهم کرده بود. با توجه به شخصیتی که از او 

شناخته بودم، باور کردنی نبود که پیش آراز باشد و او را از 

بهره بگذارد. حتی وقتی کیانا راضی از هایش بیمتلک

 حضور آراز برایش نوشابه باز کرد که:

دیا، دیدی اومدنت یه حکمتی وای خوب شد اینجا بو -

 داشته!!

 هم لب از لب باز نکرد.

دست روی سرم کشیدم و از روی تخت بلند شدم و به 

هایی که توجه کیانا را جلب کرده بود، رفتم. سمت عکس
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پیچید، چشمم به همچنان حس گنگی درون سرم می

ها بود و فکرم باز کشیده بود به صبح و سایت... سر عکس

 پا داد و من هر قدر گفتم: نیم ساعت بر

 من حالم خوبه! -

 توجهی نکرد.

ها کنار کشیدم و زیر چشمی تختم را از نظر از مقابل عکس

دانم آراز چه به خوردم داده بود آمد. نمیگذراندم، خوابم نمی

که کل مسیر برگشت را یک ضرب خوابیده بودم. داشتم 

خت کردم باید چه کنم، شاید به قول مهسا سفکر می

 گرفتم.می

ی حیاط برف بود. تا دم پنجره رفتم، هنوز در گوشه گوشه

خب چرا دروغ؟ من هم این خانه را دوست داشتم، حیاط 

 بزرگ و دلبازش برایم پر از خاطره بود، خاطرات خوب و بد!

رسید، نشان از این اینکه صدای آن دو دختر به گوش نمی

کنند. رعایت میداشت که به خیال اینکه من خوابم، دارند 
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به سمت کمد رفتم و مانتوی سبک یشمی رنگم را 

برداشتم، حیف بود وقتی مهمان داشتم، خود را در اتاق 

ماندم. هم شلوغی را دوست کردم و تنها میحبس می

داشتم و هم اگر قرار بود به کارم ادامه بدهم که انگار آن ته 

ار خواستم، باید یک جوری با شرایط موجود کندلم می

 آمدم و چه فرصتی بهتر از حال!می
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ام مقابل آینه ایستادم و دستی به زیر چشم گود افتاده

دانستم حالم آنچنان که باید سر کشیدم، خودم بهتر می

آمد این همه جایش نیامده بود ولی خب دیگر کی پیش می

زدم، فکارم را پس میام مهمان داشته باشم. باید ادر خانه

 شد.شاید حال خودم هم بهتر می

روسری را ساده گره زده بودم که با شنیدن زنگ موبایلم به 

سمتش رفتم، همچنان مجبور بودم آرام حرکت کنم تا 

دوباره سرم گیج نرود. با دیدن اسم مهناز روی صفحه، 

 کوتاه چشم بستم و کنار تخت نشستم:

 سالم مهناز جان! -

 باحوصله گفت:آرام و 

 سالم خوبی؟ -

 من برعکس او خیلی حوصله نداشتم:

 ممنونم، شما چطورین؟ -

 جوابم باخوشرویی رسید:
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 ما هم خوبیم، عزیزم بهت پیام داده بودم، دیدی؟ -

دانستم برای چه زنگ زده، نگاهم را به سقف دقیق می

 دادم:

بله دیشب دیدم، فقط تبریز نبودم. تازه رسیدیم؛ خودم  -

 د داشتم باهات تماس بگیرم.قص

 مهناز لبخندی زد:

شناسمت... ببین به امالکیه گفتم بیخود دونم، میمی -

مزاحم تو نشه ولی گویا یکی دو مشتری هستن که اومدن 

از بیرون دیدن و از موقعیتش خوششون اومده، گفتن یه دور 

خوان بیان داخل خونه رو ببینن. گفتم امروز جمعه هم می

 ای یه سر بیان.هست و خون

دستی روی صورتم کشیدم، به هیچ عنوان دوست نداشتم 

ام باخبر شوند. برخاستم و پر دیگران از جریان زندگی

 استرس شروع به قدم زدن کردم:
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شه بمونه برای یه وقت شه، اگه میمهناز جان امروز نمی -

 دیگه.

 صدایش کمی گرفته شد:

 ..فهمم.ببین عزیزم من حال تو رو می -

 حرفش را قطع کردم:

نه هیچ ربطی به حال من نداره، فقط من امروز مهمون  -

 خواد مشتریا با حضور اونا بیان.دارم و دلم نمی

 با مکث گفت:

باشه برای فردا یه وقت تعیین کن، فقط دیگه خودتم  -

 دونی ما عجله داریم.می

فردا! کمی فکر کردم، تا ساعت چهار که شرکت بودم و 

گفته بود، اگر طرحم آماده نباشد که نبود تا آخر  رئیس هم

هفته باید اضافه کار بمانم، البته تا چه حد حرفش جدی بود 

دانستم. االن هم متاسفانه در شرایطی قرار یا نه را نمی

گرفته بودم که مایل نبودم تقاضایی از او بکنم، بگذریم از 
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بینم اینکه قرار بود فردا به یکی دو دکتر سر بزنم و ب

ی اینها هم نظرشان درباره عمل پای حسام چیست. از همه

گشتم، این بار با رهن گذشتم باید دنبال خانه هم میمی

 کم!

انگار دو دوتا کردنم زیاد با مذاق مهناز خوش نیامد و کمی 

 صدایش شاکی شد:

کنم جوری بشه که نه سلوا جان، ببین من دارم سعی می -

ولی تو رو خدا تو دیگه اذیت تو به مشکل بخوری نه ما 

 نکن.

 سرجایم ایستادم و محکم گفتم:

بینی شناسی و یه ذره تعللم رو میگی منو میخودت می -

های فردام رو دوزی. داشتم برنامهبری و میبرا خودت می

تونم خونه باشم. ببین کردم ببینم کی میباال پایین می

دم باهاش ی امالکی رو بده خونگران نباش، تو شماره

 شم.هماهنگ می
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 سریع و عجوالنه گفت:

 خب بعد شرکت مگه خونه نیستی؟ -

چه خبر داشت که چقدر این روزهای من اوضاع عجیب 

 میل گفتم:شده! بی

راستش رئیسمون یه تذکری داده که فردا رو باید اضافه  -

دونم چقدر جدی بوده، اگه تونستم کاری بمونم ولی نمی

گم که قرار بذاره و مشتری رو بیاره تا یبرگردم به امالکی م

دم خودم باهاشون خونه رو ببینه، اگه هم نشد بهت قول می

 هماهنگ بشم. نگران نباش!

 نفسی کشید و گفت:

فرستم، فقط ببین سلوا به امالکی هم گفتم باشه برات می -

که هر کی اومد بهش بگه ما آخر فروردین خونه رو تحویل 

دونم که فکر نکنی به فکرت نیستم، میدیم. اینو گفتم می

کشی به خصوص برای اواخر سال پیدا کردن خونه و اسباب

 تو که دست تنهایی چقدر سخته.
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توانستم منکر این شوم که این فرصت در چنین نمی

ام شرایطی برایم خوب بود ولی خب باید یک جوری زندگی

 کردم. گفتم:میرا جمع و جور 

کنم هر چه زودتر یه ممنون به فکرمی ولی من سعی می -

جا پیدا کنم و خونه رو خالی کنم که شما هم راحت باشین 

 برای فروش.
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 هایش واقعی بود:دانم چقدر حرفنمی

دونم تازه هم داری اش به فکرتم، آخه میباور کن همه -

نبودیم  اندازی نداری. ای کاش مجبورمیری سرکار و پس

 خونه رو بفروشیم حداقل تا یه سال!

 تر گفتم:جدی

ی شماست و حق دارین. منم این حرفو نزن، اینجا خونه -

کنم باالخره، حاال اینجا هم نتونستم گیر بیارم، یه کاری می

 میرم طرفای اندیشه یا سهند، اونجا قیمتاش مناسبتره.

 تاسف در صدایش نشست:

ناف شهناز گذروندی، سخته تویی که کل عمرت رو تو  -

 های اطراف.بری شهرک

 تفاوت جوابش را دادم:جدی و بی

 تو به فکرش نباش، خدا بزرگه. -

 و قبل از اینکه خداحافظی کنم، پرسید:
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 از کارای امید چه خبر؟ -

اش داشت! من پوزخندی زدم، عجب محبتی به پسر دایی

داد باز یمان هم رخ ماگر این قضیه برای پسر دایی همسایه

شدم که حداقل چند بار جویای حالش اینقدری نگران می

 شوم. گذرا گفتم:

فعال که لنگ سندیم بیاد بیرون، و دایی شما هم که شکر  -

 های زن اولش هم یادش رفته.خدا زن دوم گرفته بچه

 صدای مرددش از پشت خط آمد:

دونم چی بگم، از یه طرف دایی یه چیزایی واال نمی -

 آدم بهش حق میده از یه طرف تو!!گه می

سر باال گرفتم و نفسم را فوت کردم، بله دایی ایشان خیلی 

اندیشیدم نباید به هیچ پس و پیشی حق داشت! گاهی می

کردم، اصال کردم و تقاضای ازدواج امید را قبول میفکر می

گور بابای خانواده و حرف مردم! به قول خودش دست به 

 ساختیم.مان را یک جوری میزندگیدادیم و دست هم می
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 سرد ولی پر قدرت گفتم:

دم، نگران نباش. الزم هم نیست من ترتیب کارها رو می -

به خاطر من تخلیه خونه رو بندازینش برای بعد، من سعی 

 کنم تو اسرع وقت خونه رو خالی کنم.می

 گفت:داشت می

 عزیزم بهت گفتم که وسایل خونه... -

 تمام کند، صدایم کمی باال رفت: نگذاشتم حرفش را

ی مادر شما مهناز جان من هیچ احتیاجی به وسایل خونه -

 ندارم، کمابیش لوازم خودمون هست...

 بین حرفم آمد:

خوره، ما که این لنگ دنیا اونا به ای وای چرا بهت برمی -

دونی صد خوره بدیمشون هم سمساری که میدردمون نمی

 داره...به یک برمی

دانم چرا تا این حد کم حوصله شده بودم که حتی حال نمی

 هایش را هم نداشتم:شنیدن حرف
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بریزشون دور به من چه... شماره امالکی رو بفرست برام.  -

 من باید برم خداحافظ.

تماس را قطع کردم و موبایل را روی تخت پرت کردم، هر 

کردند از دادم فکر میقدر در مقابل همه ادب خرج می

 دهم.تن جواب است که مالیمت به خرج مینداش

هایم ی برنامهمشتم را روی تخت کوبیدم، تصادف امید همه

ای را به هم ریخته بود. اگر این اتفاق نیفتاده بود االن خانه

رهن کرده و اسباب کشی هم کرده بودم و مجبور نبودم 

بنشینم به چرت و پرت اینها گوش دهم و زیر منتشان 

 خورد.غرور داشتم، بهم برمیباشم. من هم 

هر چند قبال حساب کرده بودم که وسایل اصلی خانه را هم 

کمی نو کنم ولی با این شرایط یخچال مدل پایین مادرم را 

 دادم.به مدل فالن اینها ترجیح می

ی افکارم را پاره کرد. ای که به در خورد، رشتهصدای ضربه

 م، گفتم:سر بلند کردم و بدون اینکه تکانی بخور
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 بله! -
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به محض چرخیده شدن و باز شدن در متوجه شدم نباید 

ام گرفت اگر به کیانا یا مهسا باشد، در مردانه باز شد! خنده

گفتم در باز کردن هم مردانه زنانه دارد به عقلم کسی می

رود کرد. نگاهم را سمت در چرخانده بودم که با وشک می

کامران، افکار اخیر را پس زدم، هنوز قبلی را جمع نکرده 
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هایمان را شنیده بودم. استرسی به دلم نشست، نکند حرف

 باشد.

به احترامش بلند شدم و نفهمیدم چه بگویم! بگویم 

بفرمایید، نفرمایید! برای چه آمدید... آن لحظه ذهنم کار 

دادم حرفی کرد چه باید بکنم و برای همین هم ترجیح نمی

 نزنم تا گند تازه باال نیاورم.

 ای تشر رفت:ی جدی شدهخودش با چهره

 واسه چی بلند شدی؟ مگه نشنیدی باید استراحت کنی؟ -

شد، دفعه اول من این دومین باری بود که وارد اتاقم می

کوبیدم. تنها جوابی که توانستم بر لب کسی بودم که می

 جاری کنم، این بود:

 خوبم. -

 مقابلم آمد و همراه با اخمی گفت: تا

 بله، شما که همیشه خوبی. -

 تالشم به زدن لبخندی بود:
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 شما که باز عصبانی هستین، الزمه تسلیم بشم؟ -

دیشب هم این حرف معجزه کرده بود، مثل امروز! لبش 

کمی کش آمد و در حال سر تکان دادن نزدیکتر شد و 

 لحافم را کنار زد:

 نوش نکردی، بگیر بخواب. پس تا ترکشاش رو -

توانستم به خودم دروغ بگویم، توجهات ریز و اصال نمی

اش برایم خوشایند بود. از آن درشت آغشته به زورگویی

دست توجهاتی که من کمتر در زندگی خودم دیده بودم، 

 توجه مادرم به من پر بود از مهربانی و آرامش و مالیمت!

اولش زوری بود،  کنار تخت نشستم و همان لبخندی که

 تر روی لبم لنگر انداخت:کمی دلخواه

کردم اگه روزی بگذره که من توش یه داشتم فکر می -

 شه.سوتی مقابل شما ندم، احتماال روزم شب نمی

 تر گفت:دست به کمر زد و پر عتاب

 گی سوتی؟تو به از حال رفتن می -
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ند! ها بودتای ابرویی باال پراندم، مردهای زندگی من که

ها که عمال اینقدر نزدیک چند تا از دوستان و همسایه

نبودند که بخواهند برایم تعیین تکلیف کنند و امید... امیدی 

که یک سال از من بزرگتر بود و همیشه دوستان خوبی با 

شد کافی بود دو تا حرف هم بودیم، عصبانی هم که می

 دیم.زدم که لبخند بر لبش بیاید و بگوییم و بخنپرت می

 باز سر شوخی گرفتم:

بزرگش نکنید جناب رئیس، یکم سرم گیج رفت همین،  -

 اونم احتماال شب رو نخوابیده بودم، برای همین بوده.

مقابلم دو زانو نشست و هیچ تالشی برای برداشتن آن خط 

 میان ابرویش نکرد:

حرف منم همینه، چرا شب رو نخوابیدی؟ داشتی به چی  -

 ؟کردی و چرافکر می
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برای خنک شدن نوک انگشتانم تفسیر درستی نداشتم ولی 

برای رها شدن از آن، دستم را نامحسوس مشت کردم و 

 بدون طفره رفتن جواب دادم:

 دیشب تقصیر اون سگ سیاه بود که بیدارم کرد. -

 تر شد:اش کمرنگباالخره خط روی پیشانی

 سگ؟! -

ک زانو نفس بلندی کشیدم، از اینکه اینطوری جلوی من ت

به زمین داشت معذب بودم. نیم نگاهم سمت تک صندلی 

 ی اتاق رفت و گفتم:گوشه

 بینم.هایی هست که هر از چند گاهی مییکی از کابوس -

 نگاهش میان چشمان من عمق گرفت:

 از همون موقع، آره؟ -

های ی گویگرمم شد، سری پایین انداختم تا از جاذبه

 سیاهش فرار کنم، زمزمه کردم:
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 آره. -

 نچی زد و بادی به غبغب انداخت:

همون روزا حالش رو بدجور گرفتم تا اون باشه یاد بگیره  -

کنه سگ نگه داشتن راه و روش داره، بلد نیست غلط می

 نگه داره.
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متعجب نگاهش کردم، خبر نداشتم. از شنیدن این حرف 

چه اتفاقاتی رخ داده بود که من انگار کمی حالم خوب شد، 

خبر بودم! با انرژی حاصله از حرف او داشتم بلند از آنها بی

شدم که قبل از حرکت، بازویم را گرفت و دوباره و تا می

 حدی خشن روی تخت نشاند:

 باز کجا؟ -

 دستم را عقب کشیدم و مظلومانه گفتم:

 خواستم براتون صندلی بیارم.می -

وع بلند شدنش مشهود بود، صندلی را حرکت معترضش در ن

 برداشت و تقریبا روی زمین کوبید و رویش نشست:

 مشکل حل شد؟ -

شد متعجب بودم، زیاد بلد نبودم در از اینکه زود عصبی می

ام مقابل عصبانیت یک مرد چه باید کرد و بیشتر خنده

 گرفت. برای آرام کردنش هم شده گفتم:می

 دم کنم؟ برم براتون گل گاو زبون -



 

 

702 | P a g e 
 

 نگاه پر عمقش کمی رنگ خنده گرفت:

 نذار یه ذره دعوات کنم بلکه آروم شَما! -

بدون هیچ شک و تردیدی لبخند ولو کمرنگش خیلی بهتر 

 ی درهمش بود. آهسته گفتم:از چهره

 ی امروز به هم خورد.شرمنده! بخاطر من برنامه -

 گوشه چشمی آمد و این بار اخم نکرد:

ی برنامه رو الزم بود دیده بودیم و بقیهاون چیزی که  -

شه همینجا هم چید. اما بحث من این نیست، تو چرا از می

 سازی؟همه چیز برا خودت مشکل می

 شمرده و قاطعانه گفت:و کمی به سمتم خم شد و شمرده

عوض اینکه الکی بشینی و قدیم و جدید رو به هم  -

 بدوزی، به فکر خودت و سالمتیت باش...

ها هایی شدند که آن موقعشمانش همان سیاهچالهو چ

 شنیده بودم:
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 هنوز کلی الزمت دارم! -

مانتویم را محکم میان دستم چالندم تا تمام احساسم را 

همانجا خالی کنم و چشمانم بتوانند حالت عادی خود را 

ها فهمیده بودم به در شوخی زدن چه قدر حفظ کنند. تازگی

زنند. خ چقدر حرف دارند که نمیهای شوکارساز است و آدم

 با لحن نسبتا شوخ ولی آرامی گفتم:

دم تا طرح کامل سورتمه رو نگران نباشید، من قول می -

 نزدم زنده بمونم.

ی کمرم نشسته بود، بدون شک عرقی که بر پیشانی و تیره

 اش بود:تاثیر مستقیم نگاه کاونده

 سلوا... -

انش بگذارم و خواستم دست روی دهنفسم گرفت، می

قسمش بدهم هرگز مرا سلوا صدا نکند. یک جریانی در 

لحن فوق بمش داشت که عین نواختن موسیقی آهنگین 

کرد و دست من برای مانع شدنش کوتاه ترانه سرایی می
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بود. از باال رفتن ضربان قلبم هر بار که اینگونه صدایم 

 آمد.کرد خوشم نمیمی

 گفتم:

 کنم.چشم استراحت می -

تا بلکه قانع شود و... برود... برود و من جا برای نفس 

 کشیدن پیدا کنم.

قرار بلند شد. صندلی را دور زد و پشت به من که تند و بی

ایستاد، لبم را محکم و عجوالنه زیر دندانم کشیدم. نگاهم 

به دستش بود که پشت گردنش قفل شده بود و 

را به هم  فهمیدم این وسط چه چیزی تا این حد فکرشنمی

ریخته که برگشت و صندلی را مختصری جابجا کرده دوباره 

شمرده و با آرامش شروع به صحبت رویش نشست. شمرده

 کرد:

خوام گوش کن سلوا، یه چند تا مساله است که می -

بدونی؛ اوال اتفاقات گذشته تو گذشته مونده و دلیلی وجود 
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دوما اصال شون خودتو اذیت کنی. نداره تو با فکر درباره

بخوایم هم به گذشته برگردیم و درست و سنجیده قضاوت 

ی هایی که هر کدوم شدیم تو یه کفهکنیم و میزان اذیت

ی تو سنگینیش بیشتره، سوما ترازو بذارم بدون شک کفه

گم اون موقع و بعدش و حتی بعدتر هر بار با یادآوری نمی

انه حرفات جوش نیاوردم و عصبانی نشدم ولی خب منصف

 دیدم تو حق داشتی...کردم میکه فکر می

و باز کالفه بلند شد، دست میان موهایش برد و در حالی که 

 رفت، گفت:دوباره آن منبع جاذبه را سمتم نشانه می

گم پشیمون کنم نمیوقتی به کارهای اون روزام فکر می -

شم نه! اون روزا هم برای خودش دورانی بود که احتماال می

اش بیشتر بود ولی بین اون همه خطا یک کارم بار خط

درست بود، کما اینکه هنوز هم که هنوزه برام باارزش و 

 مهمه!

فقط نگاهش کردم، هیچ قضاوت پس و پیشی نه خواستم 

 کشید که خودش ادامه داد:بکنم و نه انگار مغزم می
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نه سال پیش همین جا، همین اتاق برای یه منظوری  -

 یادته؟اینجا اومده بودم 

آب دهانم سنگ شد و همانجا سرگردان میان دهان و 

خواستم یادم گلویم ماند. من هیچ چیز یادم نبود، من نمی

 باشد، اصال همه چیز یادم رفته بود...

 تیر آخر را با تمام قدرت زد:

 من همچنان روی پیشنهادم هستم!! -

*** 
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 #part133 

 

 فصل نهم:

مقصد هدف در کویر، پرهیاهو و بیثل گردبادی بینگاهم م

 کاوید؛ ذهنم پرآشوب و سرگردان! رفت و آمد مردم را می

گشتم یا دنبال کار یا دنبال دکتر! چه دنبال خانه می

 کردم؟ چه صبح مزخرفی بود!می

گفت الهی روزی مادر نریمان دعای قشنگی داشت، می

چه باید بکنی،  نرسد که اینقدر سرگردان شوی که نفهمی

 من االن همان نقطه بودم.

دانستم به موبایلم چندین و چند بار به صدا در آمده بود! نمی

آورم؟ من که هیچ آه چه کسی گرفتارم که این چنین بد می

 وقت بد کسی را نخواسته بودم.
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سر خیابان کمی به سمت راست رفتم، کمی دیگر برگشتم 

ولویت بود... کار، خانه، و به سمت چپ رفتم، کدام کار در ا

 دکتر، جان یکی، سرنوشت امید... کدام؟

بدون شک جان حسام کوچولو مهمتر بود ولی برای عملش 

پول الزم بود و برای پول کار... عصبی سری تکان دادم 

تازه یادم افتاد که اصال آن روز نشد مدارک پزشکی حسام 

 رفتم.را بگیرم، باید آنجا هم می

ام خوب نشده بود، مغزم کار و شاید سرگیجه آنچنان که باید

کشم خدا... کشم! نمیخواستم داد بزنم من نمیکرد، مینمی

اگر قرار به امتحان کردن بود، من رفوزه شدم. بیا بگذر... 

 خواهی؟دیگر از من چه می

ها... یا کردم دنبال کار بگردم، روزنامهاز کجا باید شروع می

شتم به امید دعوت به کاری، چیزی. گها را میباید خیابان

ها هم برایم مهم بود که شاید دنبال حتی ویترین مغازه

شدم ولی فروشنده بگردند، الاقل به طور موقت مشغول می
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بیشترشان باز نبودند، نگاهم سرسری به سمت ساعتم رفت، 

 ساعت نه بود و غیر از سوپر و نانوایی جایی باز نبود.

یمت اجاره را در سهند یا اندیشه خواستم حدود قاگر می

های محله کردم، امالکیبفهمم باید از کجا اقدام می

ها توانستند کمک کنند یا باید به خود آن محلهخودمان می

 رفتم را هم بلد نبودم.رفتم، از کجا باید میمی

با یادآوری امالکی تازه یادم افتاد به مهناز قول دادم جریان 

کنم، انگار این از کارهای خودم مهمتر  فروش خانه را دنبال

بود. مجبور شدم موبایلم را به دست بگیرم، تا نت را باز 

ها سرازیر شد ولی بدون توجه به آنها کردم سیل زیاد پیام

 پیام مهناز را باز کردم، نوشته بود:

این شماره آقای حقی، من هم بیشتر از طریق همین  -

ش پیام بده خودش در زنم. بهپیامرسان باهاش حرف می

 جریانه.
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توانم امروز ای نبود، به آقای حقی پیام دادم که میچاره

برای دیدن خانه هماهنگ شوم و خواستم پیامرسان را 

 ببندم که با تعجب فراوان جواب داد:

سالم، من منتظر پیامتون بودم، راستش یه مشتری دست  -

ستین برای خوام از دستش بدم. اگه خونه هبه نقد دارم نمی

 ساعت ده قرار بذارم.

هایم را بار دیگر به فکر زیادی الزم نبود، اکی دادم و قدم

ام های از نا افتادهسمت کوچه بهشت کج کردم. به گام

ام تحلیل رفته پوزخندی زدم، هنوز هیچ کار نکرده انرژی

دانم چرا نگاهم اینقدر پر حسرت از روی در و دیوار بود. نمی

کرد، مگر در و دیوار هم ین کوچه عبور میو حتی خاک ا

ای به اسم دلتنگی داشت؟ جالب بود مرا حتی از کوچه

 راندند، خود بهشت پیش کش...بهشت داشتند می

وارد خانه شدم و نگاهم روی ورودی کوچک و دوست 

شد به اش چرخی زد. ورودی کوچکی که منتهی میداشتنی

سطی بود. سمت یک هال، روبروی ورودی، آشپزخانه متو
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راست دو اتاق جادار و سمت چپ یک پذیرایی که از هال 

 جدا بود و اتاق نسبتا کوچکی که به من تعلق داشت.

انگار هیچ وقت به این دقت خانه را نگاه نکرده بودم! قبل از 

فوت شوهرِ عمه، من و مادرم در سوییت طبقه پایین زندگی 

بود ولی بعد از فوت تر کردیم که از حیاط چهار پله پایینمی

او، عمه به اصرار گفت که بیاییم طبقه باال و طبقه پایین 

 تعلق پیدا کرد به خیاط خانه!

چشم روی هم گذاشتم، داشتم به مغزم هزار فکر اضافه 

کردم بلکه دیروز را از یاد ببرد. کیفم را روی مبل وارد می

پرت کردم و سمت آشپزخانه رفتم، کی قرار بود این 

 دانم.وردگی مزمن دست از سرم بردارد نمیسرماخ

سماور روشن نبود تا حداقل آب گرمی بخورم، در یخچال را 

باز کردم و در حال برداشتن بطری نگاهم به داخل یخچال 

دانستم پر از افتاد و چند ظرف یک بار مصرفی که خوب می

 غذا هستند.
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بطری آب را استفاده نکرده روی کابینت کوبیدم و روی 

 دلی پشت میز نشستم و سرم را به میز تکیه دادم...صن

 من همچنان روی پیشنهادم هستم!! -

اجازه میان راندم، هی بیای که مدام داشتم از مغزم میجمله

دانم آن لحظه از شنیدنش چه نشست. اصال نمیافکارم می

 دانم هر حالی که بود، حال خوبی نبود.حالی شدم، فقط می
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این جمله را گفته و رفته بود، به همین راحتی... و 

دانست مرا در چه برزخی گرفتار کرده است، من هم نمی

 ی رویاهای دخترانه!یک دختر بودم پر از همه

کی خود را تا کنار کمد کشاندم و چرا کل محتویات کشو را 

د. بیرون ریختم، برای خودم هم زیاد قابل توضیح نبو

ی خودم و هیستریک و عصبی دست انداختم و شناسنامه

ها را رقصان هایم نوشتهمادرم را بیرون کشیدم، از بین اشک

 دیدم.می

شناسنامه مادرم را ورق زدم و ورق زدم و ورق زدم... نه زیاد 

شد نه کم... همان بود... جلوی صورتم گرفتم و روی می

 تاریخ فوت را بوییدم و هق زدم...

 بدون زدن باز شد و کسی گفت: در

 این چرا رفت؟!! -

 و مکثی کرد و نزدیکتر شد:
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 سلوا؟ چی شده؟ -

 و مبهوت و متعجب ادامه داد:

 کنی؟داری گریه می -

 صدایم بلند شد:

 برو بیرون. -

 گامهایش دوباره سمتم کشیده شد:

 منو نگاه ببینم، حرفتون شده؟ -

 پر حرص به سمتش برگشتم و داد کشیدم:

 برو بیرون مهسا، تنهام بذار. -

 کنارم نشست:

 آخه چی شده؟ حرفی زد؟ چیزی گفت؟ -

 هلش دادم:

 فقط برو... -

 از رو نرفته، دوباره نزدیکم شد:
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 گی چی شده؟سلوا چرا بهم نمی -

 جیغ کشیدم:

 گم برو بیرون...بهت می -

 دستانش را به عالمت تسلیم پیش آورد و لب زد:

 ش...خیلی خب، آروم با -

ریختند، به همین چکه میقطرات اشکم روی میز چکه

ام را هم بیرون کردم، هر چند سادگی تنها دوست صمیمی

زد و نرفت ولی از دستش رنجیده تا عصر در خانه پرسه می

اش را نداشتم، در نهایت هم خودم بودم و حال و حوصله

 خواستم برود.

قتی بترسی وقتی دردت را به دوستت هم نتوانی بگویی، و

 دوستت حرف دلت را ببرد پیش کسی که نباید...

صدای آیفون نشان از این داشت که انگار همان طور روی 

میز خم شده خوابم برده بود، هر چند چیز خیلی بعیدی هم 
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ها خواب درستی نداشتم، نگاهم تا ساعت نبود، این شب

 رفت؛ ده بود.

دید بین ام را از صندلی کندم و در تربدن کرخت شده

ای باال انداختم و به خیال شانهشستن یا نشستن صورتم، بی

سمت حیاط رفتم. باید به آقای حقی بابت این همه وقت 

هایی که روی زمین دادند. دمپاییاش جایزه میشناسی

 شد، نشان از حال خیلی خوبم داشت!کشیده می

پشت در ایستادم و نفسی گرفتم، تالشم برای زدن لبخند به 

ایی نرسید. در را باز کردم و سر بلند کردم تا تعارف ج

ام را به سمتشان روانه کنم که با دیدن دو خشک و خالی

 گوی سیاه پر خشم و درهم رفته جا خوردم.

 کرد؟ چرا آمده بود؟سالم دادن هم یادم رفت، اینجا چه می

ام خودش در را هل داد و وارد حیاط شد، نیم قدم عقب رفته

خوردم. بسته شدن در پشت د وگرنه تنه میاجباری بو

ی درهم رسید. چهرهسرش هم خیلی دوستانه به نظر نمی
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خواست. اش برایم خوشایند نبود، دلم هیچ کنتاکتی نمیرفته

العملی اش عکسایقبل از اینکه بتوانم به آمدن یک دفعه

 نشان دهم، بدون سالم و علیک و پس و پیش گفت:

 باشی؟ تو االن باید کجا -

سوال تندش با جواب معلوم نیازی هم به سالم و 

احوالپرسی نداشت، سرم را پایین انداختم و هیچ نگفتم؛ 

یعنی نه حال توضیح دادن داشتم و نه توضیح درستی که 

داد که سکوت دلم بخواهد بشنود. اما ظاهر امر نشان می

 من خیلی باب میل طرف نبوده که صدایش بلند شد:

 منه یا نه؟گوشِت با  -
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ای خوردم و خود را کمی عقب کشیدم ولی دلیل برای یکه

کردم کار کردنم بلند کردن سرم نداشتم، هر طور فکر می

ی درخشان سابق و حرف دیروزش در شرکتی با آن کارنامه

خواستم بیشتر از این همه چیز پیچیده عملی نبود و اگر نمی

شد. کالفه پرونده این جریان همینجا باید بسته می شود،

 یک دستش را به کمر زد و دوباره برداشت:

 زنم.سرتو بلند کن، مثال دارم باهات حرف می -

حدش لبم را مختصری خیس کردم بلکه از خشکی بی

توجه به حرفش نگاهم را به سمتی دیگر دادم و بگیرم و بی

 نجوا کردم:

 دم.حویلتون میفردا استعفام رو ت -
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مان پایین کشید، رگ برجسته صورتش را تا رخ به رخ شدن

ی گردنش که هماهنگ با برافروختگی صورتش بود شده

مقابل نگاهم قرار گرفت. لحن بدون فریادش بلندتر از هر 

 دادی در گوشم نشست:

 کنی!خیلی بیجا می -

چشم روی هم گذاشتم تا بتوانم حرف تندش را هضم کنم 

م را کنترل کنم تا جواب تندتری ندهم، داشتم و خود

 گفتم:می

 ببینید این... -

ی آیفون به یادم آورد با امالکی قرار که صدای دوباره

 داشتم. با همان اخم غلیظی که بر پیشانی داشت، گفت:

 منتظر کسی بودی؟ -

نیازی به پنهان کاری نبود؛ وقتی اینجا بود مگر امکان 

 تم:داشت نفهمد، آهسته گف

 باید بنگاهی باشه، اومدن خونه رو ببینن. -



 

 

720 | P a g e 
 

خودش بدون پرسش و پاسخ از من چرخید و در را باز کرد، 

با اینکه متوجه بودم صدایش را سعی دارد عادی نگه دارد 

ولی مشت شدن دستش خیلی نشان از عادی بودن نداشت. 

 گفت:

 سالم بفرمایید. -

 شیدم:با سعی در مسلط شدن به خودم، من هم جلو ک

 آقای حقی؟ -

ی خوش پوشی مرد حدود سی و پنج، سی و شش ساله

 جلوتر آمد:

 بله حالتون خوبه؟ مزاحم شدیم، اجازه هست؟ -

 کنار کشیدم و گفتم:

 بفرمایید. -

کامران هم کنار کشید، حقی به همراه مرد میانسالی وارد 

حیاط شد. از همان بدو ورودشان به حیاط حقی شروع کرده 

 عریف:بود به ت
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ببینید تو این محله بتونید چنین متراژ باالیی پیدا بکنید  -

ها، راحت یه شش طبقه با متراژ باالی دویست محاله

تر هم تونید دو واحده کنید که راحتتونید بزنید، حتی میمی

 شه آبش کرد.می

های حقی بود ولی زیر چشمی با اینکه گوشم به حرف

گذراندم، متوجه هم از نظر میام را حوصلهرئیس کالفه و بی

خواست آن دو مرد را همراه من بگیرد و بودم که دلش می

 حسابی کتک بزند!

 گفت:مشتری داشت می

ها اگه یه همچین چیزی با موقعیت جنوبی برام پیدا کنی -

 عالیه.

دست کامران داخل جیبش رفت و نیم نگاهش سمت من 

جای بحث  کردرفت، حاال برای چه به من چپ نگاه می

 گفت که:داشت. حقی داشت می
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صاحب اینجا خارج هستن از قیمتای واقعی بیخبرن،  -

 بخری برد باهاته.

ای کردم. این بار نگاه کامران کامل سهمم که تک سرفه

 شد:

 برو تو! -

شدم دلیلی برای مقاومت وجود نداشت، داشتم وارد خانه می

 که حقی گفت:

 ونه رو هم ببینیم؟تونیم داخل خخانم صبوری می -

کشیدم تا تعارفشان ی زیر لبی گفتم و داشتم کنار میبله

 ی کامران را از کنار گوشم شنیدم:کنم که صدای آهسته

 حاال سه ساعت هم تعارف کن! -
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نفس پری کشیدم، هیچ اعصاب درست درمانی نداشت، خدا 

درک که به حقی یا آن یکی مرد  رسید. بهباید به دادم می

شد فعال به نفعم نبود بیشتر هیزم روی آتش احترامی میبی

گذاشتم. خودم اول وارد شدم، دلم یک تند این جناب می

 گرفت.زق سرم کمی آرام میخواست بلکه زقمسکن می

کنار کشیدم و میدان دادم تا مردک بدعنق کنار دستم 

ر دست بگیرد، البته در واقع تعارف و حرف زدن با آنها را د

هایشان اینطوری بهتر هم بود، خیلی توجهی به حرف

نداشتم و فکرم بیشتر معطوف این بود که در این موقعیت 
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شان هم به حیاط نرفتم. اما هر چه کنم. حتی برای بدرقه

کاری کردم که با ورودش به خانه استرس نگیرم و عادی 

 برخورد کنم، نشد که نشد.

نوک انگشتانم با دیدن قامت بلندش که با  سرد شدن

شد، تر هم دیده میاش درشتداشتن پالتوی مشکی

شد بین این همه نشاند. حاال نمیناخواسته ترسی در دلم می

گرفت و این یارو یک اتفاقات خدا این یکی را فاکتور می

بود و یا اصال از تهران دانم ناشناس میی نمیآدم غریبه

 گشت؟برنمی

ن هنوز در فکر پیدا کردن جواب بودم که تلخ و سرد م

 گفت:

 زود جمع کن بریم، هزار تا کار داریم. -

هایم در گوشت دستم فرو رفت، این بازی تایم ناخن

استراحت نداشت که حداقل یک ماه نشد یک هفته باز نشد 

دو روز استراحت تعیین کنند و بگویند به هیچ چیز فکر 
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و بحث نداشتم، فقط دلم  ی جرنکن. اصال حوصله

 خواست برود و تنهایم بگذارد.می

ها! نگاهم را از او گرفتم ی نشدنخسته بودم، خسته از همه

 و نیم چرخی زدم تا اینگونه زیر نگاهش نباشم و گفتم:

 شما تشریف ببرید، من... -

ام به نمیام نکشیده بود که دو قدم سریعش را به جمله

ز اینکه بتوانم به سمتش برگردم، سمتم متوجه شدم و قبل ا

 برگردانده شدم!

نگاهم از دستی که روی بازویم نشسته بود به سمت صورت 

قرمز و اخم غلیظش رفت. تنم از لمس ولو از روی لباسم 

 لرزید و صدایم باال رفت:

آقای سعادت سالها پیش یه بار بابت این کارتون یه تذکر  -

 ه؟!جدی دریافت کردین، یادتون که نرفت

اش رفته بود که چشمم روی رگ پیشانی نبض گرفته

 دستش را باال آورد و بازوی دومم را هم گرفت:
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های الکی یکم عقلت رو کار بنداز، مثال عوض حساسیت -

 نمیای سرکار که چی بشه؟

 خود را عقب کشیدم و خواستم از دستش رها شوم:

 عقلی...شما اسمش رو بذارید بی -

 ثمر ماند:برای رها شدن از دستش بیام و تالش دوباره

 ولم کنید. -

بدون اینکه رهایم کند، بازوهایم را فشار دوباره داد و کمی 

هم به خودش نزدیکتر کرد و کلمات را درست میان صورتم 

 پرتاب کرد:

خانم سلوا صبوری، انشااهلل یادت هست که سر استخدام  -

پنج  چه تعهدهایی دادی؟ یادت هست که قرارداد بستی

کنی و اگه وسط سال بدون قید و شرط برای شرکت کار می

هات همگی قابل اجران و باز کار بخوای رها کنی سفته

یادت هست که هر وقت دیگه هم بخوای از شرکت بری تا 

 ی کار تو هیچ شرکت مشابهی رو نداری!پنج سال اجازه
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یادم نبود... هیچ کدامشان یادم نبود! یعنی اصال سر 

م عین یک چیز روتین همه را امضا کرده بودم، نه استخدا

که نخوانده باشم نه، ولی آن موقع دلیلی برای جدی گرفتن 

 مساله وجود نداشت.

اش چشمان متشنج و متعجبم روی چشمان خشم زده

ایستاده بود که به ضرب رهایم کرد و کمی فاصله گرفت و 

 با همان لحن تند و پر غضبش ادامه داد:

ردی عیوضی برای چی با اون همه اهن و تو فکر ک -

تولوپش سرش رو انداخته، رفته داخل یه اتاق و داره کارش 

کنه؟ چون دستش زیر ساطور منه... تو فکر کردی رو می

کنی عین هزار تا شرکتی هست اینجایی که داری کار می

بندن؟ علت اینکه اینجا سی، کنن و فردا میکه امروز وا می

است؛ قوانینیه که داره. اگه قرار بود نیرو چهل ساله که برپ

تربیت کنیم بعد دو دستی تقدیمشون کنیم بیرون که برن 

ی کارمون خیلی بشن یه رقیب برای خودمون که فاتحه

 وقت پیش خونده بود!
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زد، ی کیش و مات به طور پر رنگی در ذهنم زنگ میکلمه

 م:ام گذراندهای بستهسرم را باال بردم و از میان لب

 خدایا شکرت! -

اجازه از میان چشمم راه گرفت.       قطره اشکی بی

••••••••••❥ 💝 ❥•••••••••• 
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اجازه از میان چشمم راه گرفت. با وجود قطره اشکی بی 

خواستم دیده شود، دستم را برای پاک کردنش اینکه نمی

 اش...در مقابل نگاه خیرهشد باال نبردم. خیلی مسخره می

ی ورودش داشت، به با همان احوال عصبی که از لحظه

پشت چرخید و دستش را میان موهایش فرو برد. جای هیچ 

حرفی نمانده بود، خیلی راحت گفته بود دست از پا خطا 

 کنم، سر و کارم با قرار و قانون است.

 با اینکه پشتش را به من کرده بود باز دستم برای پاک

ریخت، باال نرفت. دانم برای چه میکردن قطراتی که نمی

تر انگار فقط بحث قانون نبود و دلم هم از او خیلی ساده

شکسته بود!... از او؟ چرا؟... اصال روی چه حسابی بحث دل 

گرفت که بشکند یا نشکند! او هم و او باید یک جا قرار می

 مثل چندین و چند نفر دور و برم...

ای که گرفته بودم، چشم به او از این نتیجه گیج و مات

دوختم و دستی که بین موهایش چنگ خورده بود، با وجود 

اینکه برگ برنده دست او بود و مرا تا مرز باخت که نه... تا 
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خود باخت کشانده بود ولی حرکاتش نشان از لذت بردن 

 نداشت.

دستش را با تعلل از میان موهایش کشید و زمان برد تا 

باره رو به سوی من برگرداند. چشمانش روی صورت و دو

اش را از عصبانیت تا سرتا پایم پهن شد و من تغییر چهره

توانستم حس کنم. صدایش آرام بود وقتی ناراحتی کامال می

 گفت:

 کنی حرفایی بزنه که دوست نداره؟چرا آدمو وادار می -

م در دستم را روی سرم گذاشتم تا این درد فزاینده از پای

نیاورد و چند لحظه چشمانم را بستم که متوجه نزدیک 

شدنش شدم. به سرعت چشم باز کردم و در حال پایین 

آوردن دستم عجوالنه گامی به عقب برداشتم که سرجایش 

ی لبش خودنمایی ی کمرنگ تلخی گوشهایستاد و خنده

 کرد. با لحنی که حالتی از طلبکار بودن گرفته بود، گفت:

 کنی؟شه بگی واسه چی داری گریه مییحاال م -



 

 

731 | P a g e 
 

خواستم بکوبم بر سرش و بگویم؛ اصال هیچ دلیلی یعنی می

برای گریه وجود ندارد ولی به جایش فقط پوزخندی بر روی 

 لبم نشست.

سری به تاسف تکان داد و در حالی که کامال متوجه بودم 

دارد که خیلی اش را در یک حدی نگه میدارد فاصله

ه باشد، از کنارم گذشت و مبلی که کمی فاصله نزدیک نشد

 داشت، هل داد و تا پشت سرم آورد و مالیم گفت:

 بشین. -

متعجب به مبل نگاه کردم که این بار لبخندش با شیطنت 

 همراه شد:

تو فعال بشین، من قول میدم خودم دوباره قبل رفتن  -

 بذارم سرجاش!

می سمت شانه با احتیاط و آرام کنارم ایستاد و سرش را ک

 کج کرد:

 بخوام بگیرم بنشونمت، احتماال همینجا منو کشتی. -
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ام بند آمده بود. ای نداشتم که به رویش بزنم ولی گریهخنده

کردم؛ به پاهایم قدرت باید قبل از انفجار سرم کاری می

دادم و خواستم از کنارش رد شوم کامال متوجه بودم در 

 م حرف بزند:تالش است باز آرام بماند و آرا

 سلوا؟ -

 ایستادم و بدون برگشتن واقعیت را گفتم:

 یه مسکن بخورم... -

و این بار حتی تمام قدرتم هم برای اینکه ادامه دهم، بیایم 

 و برویم به آن شرکتِ...، منحوسِ خراب شده! کافی نبود.

سرک کشید و دوباره نگاهم کرد، تن صدایش را همچنان 

 آهسته نگه داشته بود:

واسه چی خودتو عذاب میدی؟ علت اینکه اینقدر داری  -

 گیری چیه؟ مگه چی شده؟سخت می

 این بار پوزخندم نمود بیشتری پیدا کرد:

 هیچی نشده! -
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 و تا دم در آشپزخانه رفتم:

 االن میام. -

داشتم نایلون پر از دارویی را که دیروز آراز آورده و همانجا 

رده بودم، روی میز گذاشته بود و من اصال نگاهش هم نک

ریختم تا ببینم مسکنی دارد یا نه که با ورود او به می

آشپزخانه باز دلهره گرفتم. شاید وقت تنها بودن، حیاط و 

هال و آشپزخانه فرقی با هم نداشت ولی هر چه محیط 

 گرفت.شد نفسم از این تنها بودن بیشتر میکوچکتر می

اشتم و در خوشحال از دیدن ژلوفن، قرصی از آن برد

یخچال را باز کرده بودم که یادم افتاد پارچ را قبال بیرون 

آوردم و روی کابینت گذاشتم. دوباره خواستم در یخچال را 

ببندم که دست کامران مانع شد و در حال سرک کشیدن 

 داخل یخچال گفت:

 چیزی داری بخوریم؟ -
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 #part138 

 

گفتم؟ یعنی خیلی دوست ش چه میابه این همه پررویی

داشتم بگویم، کوفت بخوری ولی من آدم حرف تند زدن به 

هیچ کسی نبودم. خودش را جلوتر کشید و با دیدن ظروف 

یکبار مصرف غذا کیسه محتوی غذاها را بیرون آورد و روی 

ها میز گذاشت. در حالی که با نوک انگشت روی ظرف

رشت کرد و در حال نگاه شمرد، چشم دزد و احتماال میمی

 دادم، گفت:به من که داشتم قرص ژلوفن را باال می
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 جدی هیچی نخوردی؟ دیوونه!جدی -

ی خودشان است، پالتویش را در آورده، و انگار که کال خانه

یکی باز کرد و ها را یکیروی صندلی انداخت و در کابینت

ذاشت. باالخره ماهیتابه تقریبا بزرگی برداشت و روی میز گ

لیوان در دست و متعجب به سمتش برگشتم، اینقدر از 

مورد حرفی بزنم. دو دستش ناراحت بودم که نخواهم بی

ظرف را باز کرد و داخل ماهیتابه ریخت و من تازه فهمیدم 

غذایی که قرار بود دیروز بخوریم و هیچ کس نخورد، جوجه 

 کباب بوده است.

و به نگاه  همان غذای سرد را بویی کشید و برگشت

 متعجب من خندید:

اش ها... یعنی کل دیشب رو نخوابیدم همهایتو بهونه -

 کردم نکنه سهم منو خوردین!داشتم فکر می

لبانم را روی هم فشار دادم تا خدای ناکرده کش نیاید... از 

کرد مبهوت و ها را باز میتک ظرفاینکه داشت در تک
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شید و لب کردم که چشم باال کمتحیر نگاهش می

 متبسمش را به نمایش گذاشت:

 گردم...دارم دنبال ظرف غذای آراز می -

 این بار هر کاری کردم چیزی نگویم نشد و متعجب گفتم:

 مگه فرقی با بقیه داره؟ -

 چشم باال آورد و آشکارا نگاهش خندید:

آره همه مخصوص بودن ولی گفتم برای اون معمولیش  -

 هم زیاده!

گفت و چقدر داشت شوخی اشت جدی میدانم چقدر دنمی

 کرد. لب زدم:می

 واقعا؟! -

 تر شد:اش مشخصاین بار خنده

 آره پس چی؟ -
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و ظرف سومی را هم داخل ماهیتابه ریخت و در حال رفتن 

 سمت اجاق گاز گفت:

 بیا باالغیرتا بگیر بشین تا مثل دیروز غش نکردی! -

زیر ظرف را کردم که همان طور به رفتار راحتش نگاه می

 روشن کرد و به سمتم برگشت:

 شد من حرفی بزنم تو گوش بدی؟ -

 و صندلی را از پشت میز بیرون کشید:

 خواد بگیرم بنشونمت، خودت بشین.االنم اگه دلت نمی -

 اوه! تازه یاد شاهکار چند لحظه پیشش افتادم، جدی گفتم:

 شما حق ندارین... -

 ن حرفم گفت:تای ابرویش باال رفت و پرخنده میا

باور کن هی این حق داشتن نداشتنا رو بهش میگما ولی  -

چموشه حرف گوش نمیده، اصال خودمختاره هی کاری که 

 کنه.ده درسته، میخودش تشخیص می
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شد گفت؟ به خصوص که یعنی به این مرد چیزی هم می

 باز زده بود به کانال شوخی. 

غذا را داخل  خود را جلو کشیدم و بار دیگر ظرفهای پر از

کیسه مرتب کردم، هنوز پنج ظرف پر باقی بود، ما دیروز 

فقط شش نفر بودیم، با وجود اینکه چند لحظه پیش مرا تا 

مرز سکته کشانده بود، سد حرف نزدنم شکسته بود. آهسته 

 گفتم:

 چرا اینقدر زیاد گرفتین؟ -

 در حال پایین باال کردن کشوها گفت:

 تا گرفته بودم!برای مهیاد و خودم دو  -

ای که قصد داشت لبم را داخل دهانم کشیدم که خنده

بیرون بپرد خیلی نمود بیرونی نداشته باشد که یک مرتبه به 

 سمتم برگشت و گفت:

حاال هی زور بزن نخندی خب؟ گریه نیست که تقی به  -

 گوله بریزیش بیرون!توقی نخورده گوله
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لبم نشست. نیم سرم را سمت دیگر برگرداندم و خنده روی 

نگاهی سمتم انداخت و در حال غر زدن سمت ماهیتابه 

اش های باال زده و بلوز آبی نفتیرفت. نگاهم به آستین

افتاد که بینهایت فیت بدنش بود، اگر مهسا اینجا بود بدون 

شک دو تا سکته را از هیجان خوش تیپی طرف زده بود! 

اولتیماتوم پر همچنان ذهنم درگیر اتفاقات رخ داده شده و 

رنگی بود که چند دقیقه پیش با قدرت تمام داد و جای 

تعجب فراوان داشت که اینقدر سریع جمعش کرد که من 

آن لحظه به جای حرص خوردن و عصبی بودن، داشتم 

 کردم.تیپش را بررسی می
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به  قرص را سمت دهانم برده بودم که بالفاصله نگاهش

 سمتم برگشت و گفت:

 صبر کن یه چیزی بخوری بعد! -

تای ابرویم از حواس جمعش باال پرید، هر چند این مطلب 

را چند باری هم در شرکت متوجه شده بودم. الکی مقاومت 

زد، قرص را روی میز و بحث نکردم داشت حرف حق می

گذاشتم و خواستم داروهایی را که روی میز ریخته بودم را 

ه جمع کنم با دیدن کارتی متعجب نگاهم روی کارت دوبار

دانم برای نشست، اسم دکتر آراز محمدی موجب شد نمی

کردم کمترین چه استرس بگیرم، در حالی که سعی می

العمل را داشته باشم کارت را همراه داروها برداشتم و عکس
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ضمن گذاشتنشان در نایلون متوجه شماره موبایلی شدم که 

 بود:زیرش نوشته 

این شماره شخصیمه، اگه حالتون خوب نبود باهام تماس  -

 بگیرید.

زیرچشمی و نگران جناب رئیس در حال آشپزی را از نظر 

گذراندم و بدون فوت وقت نایلون حاوی کارت و داروها را 

داخل کابینت باالیی انداختم، قلبم الکی تند شده بود، 

همم؛ روز پیش ی آراز را بفتوانستم علت گذاشتن شمارهمی

حالم به قدری ناجور بود که حتی اجازه ندادم کسی نزدیکم 

شود و بدون شک این شماره محض احتیاط بود که در 

ی صورت ضرورت تماس بگیرم ولی خب با توجه به سابقه

ی مفرط کامران خان به این جناب بدون شک اگر عالقه

 فهمید یک جنجال دیگر امکان وقوع داشت.می

خارج شدن مدرک جرم، نفس راحتی کشیدم و  با از دست

خودم را با چیدن میز مشغول کردم، فعال که مهمان اجباری 
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ی حاوی ظروف یکبار غذا داشتم. در حال برداشتن بسته

 گفتم:

مونه خراب ذارم کنار با خودتون ببرید، حیفه میاینو می -

 شه.می

 ماهیتابه را برداشت و روی میز گذاشت:

 ا ببرم؟نه بابا کج -

 زنی داشته باشم، گفتم:بدون اینکه قصد تعارف یا چانه

تونم این همه غذا بخورم، اصال آخه من که تنهایی نمی -

 دارم بقیه رو ببرین.یکیش رو برمی

 بسته را از دستم گرفت و داخل یخچال گذاشت:

 کنیم.حاال برای حیف و میل نشدنش یه فکری می -

 گ شیطنت گرفت:و پشت میز نشست و چشمانش رن

شه ام تا صابخونه نخوره روم نمیبشین من خیلی خجالتی -

 دست به سفره ببرم.
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با لبخندی که روی لبم جا خوش کرده بود، صندلی را 

ام بشقاب بیرون کشیده و نشسته بودم که مهمان خجالتی

مرا برداشت و تا خرخره پر از غذا کرد و مقابلم گذاشت. 

انبوه غذای داخل بشقاب ام روی چشمان درشت شده

اش معجونی از شوخی و جدی ایستاده بود که لحن دستوری

 شد:

دو روزه غذای درست و حسابی نخوردی، برا من تریپ  -

خوری وگرنه به زور داری و تا تهش میرژیم مژیم برنمی

 ریزم تو حلقت!می

سرم را بلند نکردم تا نگاهش کنم و از زیر دندان بردن لبم 

کردم، درست که هیچ وقت در پی آن دست هم پرهیز 

هایی که دوستانم داشتند نبودم ولی از پشت کوه هم شلوغی

پیدا نشده بودم که! و به برخی اصطالحات وارد بودم. این 

مرد برای هیچ حرفی حدود نداشت برای کش ندادن حرف 

بدون جر و بحث دست به قاشق بردم و در حال پر کردن 
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زش شدم که هم زمان بشقاب ی ریقاشق متوجه خنده

 کرد.خودش را هم پر از غذا می

غذا خوردن در سکوتش زیاد هم بد نبود، البته چند باری 

کنار هم غذا خورده بودیم ولی خب چند نفری هم حضور 

 داشتند ولی اولین باری بود که دو نفری تنها بودیم.

تالشم این بود که تا تمام شدن غذایش دستم بجنبد ولو با 

گفت که گویا های نصفه نیمه ولی یک حسی بهم میشققا

دهد، جوری که مجبورم او هم دارد اواخر غذایش را لفت می

 کرد بپرسم:

 سیر شدین؟ -

در حالی که جفت دستانش درگیر قاشق چنگال بود، 

های چشمم را هدف نگاهش را باال آورد و صاف مردمک

 گرفت:

 محاله سیر بشم. -

 م:مبهوت حرفش لبخند زد
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 شه؟مگه می -

قاشق و چنگالش را در ظرفی که یکی دو قاشق غذا بیشتر 

باقی نمانده بود رها کرد و آرنجهایش را روی میز نهاد و 

 چشمانش جوری عمق گرفت که حس گرما کردم:

 شود نظر بس که لطیف منظری!سیر نمی -
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حال درهم گره کردنشان  دستانم را زیر میز کشیدم و در

انگار چیزی هم میان دلم گره خورد که من صدای شره 

ام را با تمام وجود شنیدم. چطور کردن خون از قلب زخمی

 کردم که بیشتر زخم نخورم؟باید مقابل این راه را سد می

با حداکثر جدیتی که در خودم سراغ داشتم، سر باال گرفتم و 

در نگاهش ندوزم، لحنم کردم چشم در حالی که سعی می

 کمی پر عتاب و کمی انگار ملتمسانه شد:

 کنم...آقای سعادت ازتون خواهش می -

 میان حرفم گفت:

رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری... ولی... دست  -

 برندارد آدمی گر مزه جانان کند.

چشمانم روی هم افتاد، چطور باید آب را از سرچشمه 

 گذشت؟ شدنش سالها میبستم وقتی از جاری می
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ای سمت قلبم انداختم وقتی چشم باز کردم اول چشم غره

زد و این بار بدون شک استیصال دانم چرا تندتر میکه نمی

 در صدایم قابل تشخیص بود:

چطور ازتون خواهش کنم که تمومش کنید این ماجرا  -

 رو؟

از عمق نگاهش کاست و با زدن تبسمی لیوان دم دستم را 

شید و پر از آب کرد. از داخل قندان روی میز چند پیش ک

حبه قند داخلش انداخت و لیوان را دم دستم گذاشت و با 

 ای گفت:نیمچه خنده

 تو فعال اینو بخور تا غش نکردی! -

دانم چرا رها شد، رنگ نگاهش را از آن نفس بلندم که نمی

تر تغییر حالتی که اسمی برایش نداشتم به حالتی دوستانه

 اد:د

 تر...واقعا بخورش تا بریم سراغ حرفای جدی -

 اش ریخت و عجوالنه گفتم:های جدیدلم از این حرف
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شما گفتین برگرد سرکار، گفتین تعهدی دارم که الزم  -

کنم کار کردن تو االجراست... باشه فقط ازتون تقاضا می

 شرکت رو برام سختش نکنید.

 ی کوتاهی زد و گفت:تک خنده

 ی این موضوع حرف بزنم.خوام دربارهمیدقیقا  -

سکوت کردم تا حرفش را بشنوم که ابرویش را سمت لیوان 

 آب قند کشید، کالفه گفتم:

 باور کنید خوبم. -

 آرام و باحوصله شروع کرد:

خوام یه مطلبی رو همین امروز و همینجا مشخص می -

 کنم و اونم اینکه دیگه به هیچ عنوان نباید اتفاق امروز و

 نیومدنت تکرار بشه...

تا لب باز کردم دستش را به عالمت اینکه فعال چیزی نگو 

 باال برد و خودش ادامه داد:
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بندیم، خودمون دو تا که هر ما امروز یه قرارداد می -

 دومون باید...

 و توقف معناداری روی باید کرد:

باید بهش پایبند باشیم، اونم اینکه هر اتفاقی، هر حرف و  -

ی و خالصه هر ماجرایی بیرون از شرکت بینمون رخ حدیث

دیم. یعنی داخل بده روی ارتباط و کارمون دخالت نمی

شرکت تو کار خودت رو داری من کار خودم رو... اگه بیرون 

از شرکت با هم خوبیم یا بد، قهریم یا آشتی، دعوا داریم یا 

زم ذاریم و میریم سرکار... النه... اینا رو پشت در شرکت می

هم نیست که تاکید کنم این فقط برای تو نیست برای 

خودمم هست. پس هر جواب و یا هر حرفی که بیرون از 

محیط کارمون قرار باشه بهم بدی اطمینان داشته باش 

 روی شغل تو یا من تاثیری نداره، قبوله؟

 به دور از شعر و شعار جوابش را دادم:
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دونم تا عمل نمی رسه ولی درتو بیان، ساده به نظر می -

چه اندازه ممکنه ولی خب من هم دوست دارم بتونیم بهش 

 پایبند باشیم.

 کمی عقب نشست و دوباره دست به قاشقش برد:

 باید بتونیم. -

 و بالفاصله لحنش تغییر کرد:

هی فکر نکن نفهمیدم داری غذا خوردنت رو کش  -

 دی تا غذای من تموم شه!می

یب بلد بود، البته من هم بدم شاخه به شاخه پریدن را عج

 آمد. زمزمه کردم:نمی

کردم بتونم این همه بخورم، انگار حرف مادرم فکر نمی -

 درسته.« اشتها زیر دندونه!»گفت؛ که می

 تاثر میان نگاهش قابل لمس بود:

 بخاطر مامانت... -
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 و تا چشم در چشم شدنمان مکث کرد و بعد ادامه داد:

 یه بار بیشتر ندیده بودمشون...گم، درسته تسلیت می -

 و آهی کشید:

 چی شد؟ -
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 چشمانم نم زد:
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تازه کنکور داده بودم و مثل آدمی که از قفس آزاد  -

 ذاشتیم یه جا بریم...شه، هر روز با مهسا قرار میمی

 و بغض میان کالمم نشست: 

تیم نبود... رفته بود یه بار رفتیم بیرون و وقتی برگش -

خوره و باالی نردبون برای دلمه برگ بچینه، نردبون سر می

گه رسه میافته، به همین سادگی... اورژانس که میمی

 کاری از دستشون برنمیاد.

 لب زد:

 متاسفم. -

سرم را پایین انداختم، این درد به قدری برایم عمیق بود که 

کرد ولی ربطی به تاسف و تاثر هم چیزی از عمقش کم نمی

 این مرد نداشت. زمزمه کردم:

 ممنون. -

 سری تکان داد.
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نگاهم به آخرین قاشق غذایش بود که قصد صرفنظر کردن 

هایی که وقتی از آن را نداشت، خوش غذا بود؛ از آن آدم

زنی اگر دست نجنبانی خوری حدس میهمراهش غذا می

لبم آمد، به ماند. لبخندی از این فکر بر چیزی برایت نمی

 خیز شده بودم که بالفاصله توپید:قصد آوردن نوشابه نیم

 خوری!تا غذات تموم نشده جم نمی -

ام افتاد، حداقل دو برابر غذای معمول نگاهم به بشقاب نیمه

ام برایم کشیده بود ولی انرژی بحث کردن نداشتم، همیشه

 فقط گفتم:

 براتون نوشابه بیارم، بیام. -

 هم کرد:با تخسی نگا

 فعال اصال دلم به نوشابه نیست! -

شد همیشه مقابلش های گاه پرتش موجب میتجربه حرف

دست به عصا باشم، عالوه بر آن هر قدر هم قرار 

گذاشتیم جریانات بیرون را به اداره ربط ندهیم، مگر می
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شد؛ اول و آخرش رئیس شرکتی بود که من داشتم آنجا می

 مودبانه گفتم:کردم. برای همین کار می

 چایی دم کنم براتون؟ -

 با نگاهی به ساعتش سر باال انداخت:

خواد ولی دیره باید برم، یه موجود لجباز دلم که می -

 خودسر امروز کلی وقتم رو گرفت!

 کوتاه لبم را گزیدم و لب زدم:

 شرمنده! -

 در حال برداشتن پالتو با نیش بازی گفت:

 کنی.مهم نیست جبرانش می -

 جای گفتن، بچه پررو! گفتم: به

 شم.االن آماده می -

 سری باال انداخت:

 خواد، دو روز مرخصی اجباری به تورت خورده...نمی -
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 متعجب تا خواستم لب باز کنم، ادامه داد:

 این دو روز رو خوب استراحت کن، بهش احتیاج داری. -

 و تک انگشتش به عالمت تهدید باال آمد:

ه تک سرفه بکنی یا غش کنی من ولی بعد دو روز ی -

 دونم و تو!می

کالفه و خندان از به رخ کشیدن مدام بد شدن حالم، غر 

 زدم:

من کی غش کردم؟ یه ذره دیروز سرم گیج رفت، همین!  -

 اونم هزار دلیل داشت.

 با خنده پالتو را تنش کرد:

 حاال هر چی... -

 دم در آشپزخانه ایستاد و به سمتم چرخید:
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گوشم برسونه این دو روز عوض استراحت بلند  باد به -

شدی رفتی ددر دودور میام کل دو روز رو باال سرت 

 کنم سر از بالشت بلند نکنی.شینم و مجبورت میمی

 ی پر تهدیدی به خود گرفت:و چهره

دونی اینقدر کله خراب شناسیم و میتو یکی خوب می -

ساب کتاب هستم که هر کاری از دستم بربیاد، پس بشین ح

 کن ببین از چه جورش خوشت میاد.

 و چشمکی زد و دستش را به عالمت خداحافظ باال برد.

*** 
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مدتی بود مقابل آینه ایستاده بودم، از کی اینقدر دقیق به 

خودم نگاه نکرده بودم؟ نه انگار سوال درستی نبود، بهتر بود 

اصال تا حال اینقدر با دقت در آینه به پرسیدم، از خود می

خود خیره شده بودم؟ چیزی میان ذهنم با تمام 

شود نظر بس که سیر نمی»شد؛ هایم تکرار مینخواستن

 « لطیف منظری!

ام گذاشتم، بانمک بود نه؟! خیلی انگشت روی چال گونه

سفید بلوری نبودم و همیشه با آن مشکل داشتم ولی االن 

 آمد! به نظرم ناجور نمی انگار خیلی هم

سری به تاسف برای خود تکان دادم و چشم بر آینه بستم. 

خود را روی مبل انداختم، دیوانه شده بودم! لعنت به او که 



 

 

758 | P a g e 
 

داد و مرا به جایی هایم را قلقلک میماهرانه دخترانگی

کشاند که به خود قبوالنده بودم، نباید در آن وادی قدم می

 بگذارم. 

و سعی کردم به قبل از آمدن او فکر کنم، در  اخمی کردم

رفتم، چه کارهایی داشتم؟ آهان شغل، خانه، خیابان کجا می

 دکتر... 

وای چقدر به آن بشقاب غذایی که خوردم نیاز داشتم، اصال 

متوجه نبودم از گرسنگی در حال ضعف بودم، اگر زمان به 

م گفتهای دبیرستانمان میگشت و من به بچهعقب برمی

کند، بدون رسد که کامی برای من غذا گرم میروزی می

کردند، ببینم آن میان حرفی زد، شک به عقلم شک می

کند که هدر نرود، منظورش گفت به آن غذاها هم فکر می

چه بود؟! چرا هر وقت پیشم بود بخشی از ذهنم از تحلیل 

ماند، یعنی اینقدر خودش سورپرایز داشت که عاجز می

کرد آمد، فکری که از آن صحبت میچشم نمی فرعیات به

 چه بود؟ 
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خواست بیاید غذا را ببرد یا آب دهانم را قورت دادم، می

خواست دیگری وجود خواست... اممم... نه دیگر میمی

 نداشت، داشت؟ 

ام را به مبل کوبیدم، باز که فکرم به بیراهه مشت عصبانی

  رفته بود، قرار بود به کارهایم فکر کنم!

 شغل... خانه... دکتر... 

 یک مرتبه از جا جهیدم، دکتر... دکتر آراز محمدی! 

سریع به آشپزخانه برگشتم و در کابینت را باز کردم و 

ی داروهایی را که با دلهره داخل آن انداخته بودم بسته

بیرون آوردم و همان کارتی را که به نظرم مدرک جرم بود 

ترها نداشتم و حتی برداشتم، من هیچ شناختی از دک

دانستم برای بررسی مدارک حسام به کجا باید مراجعه نمی

کنم. بیشترین هنرم این بود که بروم به کلینیک نزدیک 

خانه و از آنها کمک بخواهم تا آدرس یک دکتر ارتوپدی 

 خوب را بدهند. 
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پرسیدم کارت را در دستم چپ و راست کردم، اگر از آراز می

شد؟ فقط یک سوال ساده بود د بد میشد؟ چرا بایبد می

خب! به همان سرعتی که به آشپزخانه آمده بودم به هال 

برگشتم و موبایل را برداشتم، از همان دیشب سایلنت بود و 

خیلی برایم اهمیت نداشت چندین و چند تماس و پیامک 

داشتم، مگر چند نفر با من کار داشتند که نگران نگران 

در زندان بود، مهسا که... پوووف  شدنشان باشم. امید که

کردم بهتر بود... بعد هم وارتان که اصال فعال به او فکر نمی

گرفت که او هم اگر مشکلی بود سه گهگداری تماس می

 آمد. سوته دم در می

موبایل را برداشتم و دو دل برای تماس گرفتن، ترجیح دادم 

اشم، پیامک بزنم که اگر احتماال کاری داشت مزاحمش نب

 نوشتم: 

سالم آقای دکتر، سلوا صبوری هستم. اگه براتون مقدوره  -

یه دکتر ارتوپد خوب بهم معرفی کنید. اگه آدرس مطبشون 

 شم. رو هم بهم بفرستین ممنون می
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ناچار صدای موبایل را باز کردم و آن را روی میز گذاشتم و 

 مانتو و شالم را که هم چنان به تن داشتم، در آوردم. در

حال آویز کردنشان بودم که با شنیدن صدای تماس چشم 

ی آراز ابرو باال دادم، فکر به سمتش کشیدم، با دیدن شماره

کردم به این سرعت جواب بگیرم آن هم نه پیامک که نمی

تماس... نفسی گرفتم و با دادن مقداری جدیت به لحنم 

 جوابش دادم: 

 سالم.  -

 تن است: از صدایش حس کردم در حال راه رف

سالم سلوا خانم خوب هستین؟ اتفاقی براتون افتاده؟  -

 دکتر ارتوپد رو برای چی الزم دارین؟
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 #part143 

 

آهان پس فکر کرده بود با توجه به حال بد روز پیشم بالیی 

 سرم آمده! با آرامش گفتم: 

پاش ای تو تصادف خواستم، پسر بچهنه، برای خودم نمی -

شکسته و یه بار عمل شده ولی گویا دکترش گفته باز باید 

خواستم یه دکتر خوب عمل بشه، فقط هشت سالشه، می

 معرفی کنید تا یه مشورت هم با ایشون داشته باشیم.

 ای جواب دهد: با لحن آرام شده

 پس اینطور، حال خودتون چطوره؟ بهتر شدین؟  -

 خالصه گفتم: 

 بله ممنون. -
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 ه توضیح داد: با حوصل

حتما سفیکسیم رو استفاده کنید و اگه سرفه اذیتتون کرد  -

از شربت هم بخورید. سرماخوردگی شما هم مثل کیانا 

 حالت مزمن پیدا کرده، سینوزیت دارین؟ 

دانم این حس اضطرابی که از صحبت با او در وجودم نمی

نشست، چه بود! طرز صحبت او خیلی مودبانه و آرام می

 کوتاه جواب دادم:  بود!!

 خورم... کنم ولی چشم داروها رو مینه، فکر نمی -

 با کمی مکث ادامه دادم:  

 شما دکتر ارتوپد خوبی سراغ دارین؟ -

شناسم، فقط چنین مواردی به خصوص که سن بله می -

بچه هم کمه بهتره با چند دکتر مشورت بشه، اگه مدارک 

ردا یا نهایتش پس فردا رو بتونید دست من برسونید، من تا ف

 گم. نتیجه رو بهتون می

 خوشحال و راضی از جوابش سریع گفتم: 
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خیلی ممنونم، شما آدرس بدین من یه ساعت براتون  -

 میارم. 

 ی کمرنگی کرد: انگار پشت تلفن خنده

با اون حال و روز دیروزتون اصال درست نیست خودتون  -

براتون پیامک  رو تو معرض هوا قرار بدین، من آدرس رو

زنم. شما مدارک رو با پیک ارسال کنید، نگهبونی می

 گیره و به من میده. شما االن شرکت هستین؟ تحویل می

 از اینکه اینقدر زود به نتیجه رسیده بودم، ذوق داشتم: 

 نه دو روز مرخصی دارم.  -

 لبخند زد: 

خیلی هم خوب... مدارک رو هر وقت تونستین بفرستین،  -

 گیرم. عت دو میرم کلینیک و تحویل میمن سا

 کلی تشکر در لحنم ریختم: 

 واقعا متشکرم، لطف بزرگی کردین.  -
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 تواضع و غرور به یک اندازه در لحنش ریخته شده بود: 

کنم.... همین االن آدرس را براتون ارسال خواهش می -

 کنم، بیشتر مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر. می

ین آوردم و سری به آسمان بلند کردم، چطور موبایل را پای

توانستم خدا رو شکر کنم، آن هم وقتی از چرت و می

 هایم دو ساعت هم بیشتر نگذشته بود. پرت

با رعنا تماس گرفتم و گفتم مدارک را به آدرس مربوطه 

بفرستد. موبایلم را دوباره روی سایلنت گذاشتم و روی میز 

خواست، یک خواب عمیق... پرت کردم، دلم فقط خواب می

دانستم هنوز مشکل مسکن به قوت خودش هر چند می

باقی است ولی به خودم تا فردا فرصت دادم و حتی بدون 

توجه به وضع آشپزخانه و ریخت و پاشش به اتاقم رفتم و 

 باور کردنی نبود که سرم به بالشت نرسیده خوابم برد. 

*** 
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                          خندند          هانمیبازنده#   

☞❥❢ 
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 #part144 

 

با نگاه به میز شلوغ پلوغ آشپزخانه دست به کمر زدم، 

آوردم هیچ وقت حرص و خنده را با هم داشتم. به یاد نمی

در طول روز بیش از شش ساعت یک ضرب خوابیده باشم، 

لم خواست ها دام در رفته بود که بعد از مدتجوری خستگی

ای که شیک و پیک کنم و این حسم هیچ ربطی به جمله

 صبح از دهن یک نفر شنیده بودم نداشت!!
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موهایم را با یک دست جمع کردم و کشی که دور مچم 

انداخته بودم را بدون نیاز به هیچ دقتی دور موهایم حلقه 

های روی میز را داخل سینک ریختم و در کردم. ظرف

آهنگ چرت و پرتی که به ذهنم  حالی که زیر لب هر

کردم اسکاچ را زیر آب گرفتم. داشتم رسید، نجوا میمی

ریختم که با صدای شکمم مایع ظرفشویی روی اسکاچ می

 غر زدم:

ای بمیری، همین چند ساعت پیش قد سه روزت غذا  -

 خوردی!

ها ی آن شروع به شستن ظرفتوجه به غر زدن دوبارهو بی

ز را برای خودم کنار گذاشته بودم، نیاز کردم، فقط یک امرو

خواستم به هیچ چیزی فکر شدید به تجدید قوا داشتم و نمی

 کنم.

ی آخر ظرف را روی آبچکان گذاشتم و به قصد خالی دانه

کردن تفاله گیر داخل سینک، زیر ظرفشویی را باز کردم... 

 اوه!
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م توانداخل کابینت پر از آب بود، چه کسی گفته بود من می

یک روز آرامی داشته باشم! خم شدم و به دنبال علت 

 ریزش آب گشتم. شیر زیر ظرفشویی نشت آب داشت!

پوفی کشیدم و دست زیر شیر کشیدم، رسما داشت آب 

کشی و تعمیرات چیزی بارم نبود ولی خب داد، از لولهمی

کمی شل شده بود. سری تکان دادم و مجبور شدم بروم زیر 

بزار، شاید با محکم کردنش مشکل حل زمین سراغ جعبه ا

 شد.می

با عجله وارد اتاق انباری شدم و جعبه ابزار را در دست 

گرفتم، امکان نداشت پا به آنجا بگذارم و نگاه پر حسرتم به 

سمت سوئیت خودمان نرود، جایی که آنجا بزرگ شده و پا 

گرفته بودم، با یکی یک دانه مادرم، مادری که مادری 

رساند. هر کاری کردم همیشه در حقم به کمال میکردن را 

ی ورود به آنجا نتوانستم مقاومت کنم، در مقابل وسوسه

خورد. جعبه را زمین یک سر زدن کوچولو که به جایی برنمی

گذاشتم و وارد سوئیت شدم، همه چیز همانطور بود، کسی 
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آمدم و نبود که تغییرش دهد، خودم سالی یکی دو بار می

کردم. چرخ کوتاهی زدم بین وسایل، همه ی میتمیزکار

چیز در سکوت کامل بود، از یخچال گرفته تا اجاق گاز و دو 

ی کار مادرم بودند. چرخ خیاطی سفید و سیاه که وسیله

 شد آنها را ببینم و دلم هوای مادرم را نکند.نمی

ی کوچکی بر روی روکش خم شدم و طبق معمول بوسه

ا بغضی که محال بود آنجا بیایم و بیخ ی آن زدم و بباسلیقه

 گلویم ننشیند، مثل همیشه شکایت کردم:

مامان چرا تنهام گذاشتی؟ مگه خودت نگفته بودی خیلی  -

حرف داری بهم بگی ولی منتظری بیست سالم بشه... 

بزرگ بشم بعد؟! پس چی شد؟ چرا قبل اینکه بیست سالم 

 بشه رفتی؟!

ای نستم زیاد بمانم. بوسهتواآهی کشیدم و برخاستم، نمی

 روی هوا فرستادم و گفتم:

 حاال که رفتی، هوامو داشته باشیا. -
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بدو از سوئیت بیرون زدم و جعبه ابزار به دست طول حیاط 

ای که را تا درب ورودی دویدم، هوا سرد بود و تک سرفه

داد اینطور با لباس نازک تیتیش مامانی بیرون زدم نشان می

های ملتهبم خوش نیامده، از تصور اخمی هزدن زیاد به ری

که همان یاروی اسمش را نبر، از دیدنم در این وضعیت 

 زد، نیشم باز شد.می

ام باز منتهی در ورودی را پشت سرم بستم و نفس طوالنی

شد به یکی دو سرفه کوتاه... باید سیفیکسیم را از همین 

 کردم.امروز شروع می

شتم و گیج و مات به وسایل جعبه ابزار را روی زمین گذا

داخل آن چشم دوختم، دلم هوای امید را کرد؛ وقتی بود، 

کردم. تنها کسی هرگز حس تنها شدن و تنها ماندن نمی

شود با شرایطی که من دانستم حاضر میبود که خوب می

داشتم کنار بیاید ولی خب با خواستن من باید هر کس و 

 گذاشت.چیزی را که داشت کنار می
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سری تکان دادم و انبردست را در دست گرفتم، البته اگر 

اسمش را درست بلد بودم! داخل کابینت خم شدم و انبر را 

روی شیر محکم کردم. تمام تالشم این بود که تا حدامکان 

سفتش کنم و برای این کار هر چه زور در بازو داشتم به 

کار برده بودم که نفهمیدم چه شد که یک مرتبه چکه 

 ن و ریزش آب سوزنی، شد شرشر!کرد

هول شدم و خواستم دوباره شلش کنم که بدتر هم شد و 

یک مرتبه آب به سر و رویم پاشید. عصبی و عجوالنه کنار 

کشیدم و فرش آشپزخانه را تا کردم که حداقل آب به 

 فاضالب برسد.
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 #part145 

 

کردم که با د چه میدست خیسم را روی موهایم کشیدم، بای

شنیدن صدای در، متعجب و کمی ذوق زده شالم را برداشتم 

و روی سرم انداختم، معموال فقط وارتان بود که وقت و 

زد. شنیدن چهار تا متلک از وقت در این خانه را میبی

 ارزید به درست شدن اوضاع پیش آمده!دهنش، می

دم در های خیس تا با همان عجله و دستپاچگی و لباس

 دویدم ولی یادم بود که قبل از باز کردن در بپرسم:

 کیه؟ -

ها دوستی نشناسم، صدای مهسا صدایی نبود که بعد از سال

ام کشیدم خب زیاد دلم به آمدنش نبود، از دست روی بینی

شد که دم در نگهش داشت دستش ناراحت بودم ولی نمی
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وجود آن هم با وضعیت بسیار شیکی که در آشپزخانه به 

 آمده بود.

 در را باز کردم و با گفتن:

 مهسا بیا تو! -

بدو بدو مسیر برگشت به خانه را در پیش گرفتم. صدایش را 

 شنیدم:

 سلوا! -

 بدون برگشتن تند و سریع گفتم:

 بیا تو مهسا... -

و خود را داخل خانه انداختم، آمدن مهسا خیلی برایم دور از 

ه جواب هیچ پیام و زدم. اینکذهن نبود، حدسش را می

تماسش را نداده بودم دلیل کافی بود که بخواهد پیشم 

 بیاید.

 دوباره صدایش را شنیدم:
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 ببین سلوا... -

که با عجله به آشپزخانه رفتم و با دیدن سیالب راه افتاده 

 غر زدم:

 عوض فک زدن، بیا کمک! -

و مقابل ظرفشویی نشستم و دست پیش بردم ببینم این 

 چطور رامش کنم که با شنیدن: شیر لجوج را

 !اینجا چه خبره -

دلم خواست دو دستی روی سر خودم بکوبم. سرم را از 

داخل کابینت بیرون کشیدم و به چشمان متعجب مهیاد و 

کامران چشم دوختم و مهسایی که یکی دو قدم آنورتر 

 ایستاده بود... اصال همه اینها به کنار... کیانا هم بود!

شد، احتماال این جمعیت که ز این دیگر نمیبه بهتر ابه

 ی آن غذاها نبود که... بود؟ربطی به فکر کردن درباره
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آب و سیل و نشت فراموشم شد و برخاستم و تنها کسی که 

الیق دیدم چشم غره نثارش کنم، مهسا بود. صدای 

 ی مهیاد سکوت شکن شد:پرخنده

 کنی؟!داری چیکار می -

ای که ذهنم نداختم و تنها کلمهدستان خیسم را پایین ا

 پردازش کرد بگویم، گفتم:

 سالم! -

ی ریز آن یکی را ی مهیاد، خندهصدای بلند خنده

الشعاع قرار داد و در حالی که کاپشنش را از تن در تحت

هایش را باال زد و به داد، آستینآورده به آغوش مهسا می

 طرف ظرفشویی رفت.

بگویم چرا آمدین؟ بفرمایید  مانده بودم آن وسط چه کنم!

بنشینید تا برایتان چای بیاورم یا بگویم مرا کشتی با این 

 چند تا غذایی که گرفتی!!

 کیانا با خنده جلو کشید و گفت:



 

 

776 | P a g e 
 

سالم علیکم، آقا اینا جواب سالم هم بلد نیستن، تو هم  -

 عجب شانسی آوردی از دوست و آشناها!

 یخم کمی باز شد:

 شین دیگه! بفرمایین...خوش اومدین، ببخ -

که کامران میان حرفم جلو کشید و سوالش مهیاد را هدف 

 گرفت:

 چی شده؟ -
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 #part146 

 

 مهیاد در حال ور رفتن با مسبب این معرکه گفت:

 شیر پیسوارش شکسته، باید عوض بشه. -

 کامران سری تکان داد و در حال عقب گرد زدن گفت:

 فلکه آبو ببندم تا بریم یکی بخریم. من برم -

دانم چطوری تا حدی جلوی فوران آب را مهیاد که نمی

 گرفته بود، بدون کنار کشیدن زمزمه کرد:

 باشه. -

تازه متوجه چند نایلونی شدم که روی میز گذاشته شده بود 

ولی موقعیت برای اینکه ببینم چیست و چرا را نداشتم. 

تن به مهسا خیلی دست سرمای نگاهم موقع چشم دوخ

خودم نبود ولی فعال هر چه هم بود بدون شک برایم از 

 کیانا که نزدیکتر بود، گفتم:

 کیانا جان رو ببر هال. -
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کیانا اصال انگار حرفم را نشنید یا خود را زد به نشنیدن که 

 اش گفت:با همان لب پرخنده

بابا با  بزنم به تخته، انگار از دیروز به اینور معجزه شده... -

اون حال و داد و بیداد دیروزت گفتم یه هفته رو حداقل به 

 گل نشسته بمونی...

 و چشمکش چقدر به برادرش شبیه بود:

 راستش رو بگو ببینم کدوم کیمیاگری درمونگرت شده؟ -

دانستم چقدر پلک زدم، با آرامشی که خودم بهتر می

 مصنوعی است و چقدر پشتش اضطراب نشسته گفتم:

 روز رو باید تو دیروز جا گذاشت.دی -

 و یکی در دلم گفت، خاک بر اون سرت با این تز دادنت!

 کامران دوباره وارد آشپزخانه شد و گفت:

 قطع شد؟ -

 مهیاد هم قد راست کرد:
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 ها نبستن بخریم و بیایم.آره، بدو تا مغازه -

نگاهم که در مقابل نگاه چسبیده به صورتم به سمت 

، نشنیده فهمیدم باید زره بپوشم برای کامران کشیده شد

 تیرهای پرتابی! همچنان نگاهش خیره رویم بود که گفت:

خدا آخر و عاقبت شرکتمون رو ختم به خیر کنه با  -

 مهندسایی که از درست کردن یه شیر آب هم برنمیان!

دانستم، مطمئن بودم... محال بود موقعیت به دست آورد می

اف کردم و خود را میان چشمانش نصیبم بگذارد. قد صو بی

 به رخ کشیدم:

رسید وسط کارم، االن اگه مهمون ناخونده سر نمی -

 درستش کرده بودم.

 و ته دلم فریادی نشست، ای بسوزه کجای آدم دروغگو...

 یک مرتبه و ناگهانی خندید:

 کنی.برمنکرش... اصال تو تهمتنی و رو نمی -
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زد با دستش موج می ای که در صدایشو همانطور با خنده

 به سر تا پایم اشاره کرد:

فقط وسط کری خوندن امیدوارم به عقلت برسه لباسای  -

 خیست رو عوض کنی!

کیانا قهقهه زد و مهیاد با پس گرفتن کاپشنش، دست پشت 

سر کامران گذاشت و در حال هل دادن رفیقش به بیرون از 

 آشپزخانه چیزی هم زیر گوشش زمزمه کرد.

های او را در دهانش خرد کنم؟ نگاه شد من دندانچرا نمی

متاسفم روی خودم نشست، شلوار قرمز چسبان با بلوز حریر 

سفید قرمزم حسابی خیس آب بودند، کیانا کنارم ایستاد و با 

 ی جمع نشده گفت:همان خنده

 جدی نگیر، محبتش همینطوریه، خرکیه خرکی! -

 نگاه چپم سمت مهسا رفت و عصبی غر زدم:

 دادی دارین میاین؟شد یه ندایی میحاال نمی -
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 حق به جانب نگاهم کرد:

چطوری دقیقا؟ چه طوری؟ از صبح هزار بار تماس گرفتم  -

و دو هزار بار پیام دادم... نکنه تله پاتی داشتیم و خبر 

 نداشتم خودم!! 

گفت ولی برای چه میام را خاراندم، راست ی پیشانیگوشه

 کردم. خود مهسا هم انگار دعوا داشت:باید تایید می
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دادی، هان؟ چی شده مگه؟ واسه چی جوابم رو نمی -

دوستی من و تو مال امروز و دیروزه که سر یه چیز مسخره 

 بخوای بری تو قیافه؟!

 عصبانی نگاهش کردم:

یه چیز مسخره؟ آره؟ به نظرت این مساله مسخره است؟  -

 دونی؟تو حساسیت منو تو این زمینه نمی

 انگار مهسا هم قصد کوتاه آمدن نداشت:

کنی؟ یه مطلبی جمع کن بابا، چرا الکی داری بزرگش می -

بود دلم نخواسته بگم، اصال دوست نداشتم بگم، این چه 

شناختم آخه، ربطی به رفاقتمون داره؟ توی نادون رو هم می

وقعیت شغلی خوب رو گفتم و یه مواسه چی باید می

 پروندم.می

 کفری شده از دستش کمی هم جلو کشیدم:

 دونستی که کامران از اون خط قرمزا...تو می -
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و حرفم را همان جا قطع کردم! کیانا خواهر کامران بود. در 

ای که در سکوت موقت من، کیانا پیش آمد و دو مالقه

 دستش داشت یکی به دست من داد و یکی به دست مهسا

داشت و برعکس رویش و در حالی که یک صندلی را برمی

 نشست، گفت:می

دعوا که بدون زد و خورد مزه نداره، یکم انرژی داشته  -

 باشین. دلم لک زده برای یه دعوای توووپ!

ی ولو کمرنگی بر لبم نشست؛ خواهر کو ندارد نشان از خنده

 برادر!! مهسا بود که مزه پراند:

ی دو تا نخوری دست از جر و بحث با واسه همین تا یک -

 داری؟کسی برنمی

 با خنده بلند شد:

 بابا صحنه باید اکشن باشه. -

 و نگاه مشکوکش را به من داد:
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گفتی، کامران و خط قرمز چه خب سلوا جون داشتی می -

 ربطی به هم داشتن؟

اصال برای چه این بچه را هم برداشته و آورده بودند؟ سوالم 

دانستم. کیانا فعال قرار شده بود ودم بهتر میمزخرف بود خ

خواهد کرد که وقتی میپیش کامران بماند و این الزام می

جایی برود تنهایش نگذارد. هنوز تصمیم نگرفته بودم چه 

 جوابی به او بدهم که خودش با کنجکاوی پرسید:

نکنه دوست دخترشی یا نه بذار ببینم نکنه قبل اینکه بره  -

 بودی؟ دوست دخترش

 جدی و کمی تند گفتم:

 من هیچ وقت دوست پسر نداشتم. -

با همان شادی مختص خودش که مواقع عادی داشت باز 

 زد زیر خنده:
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بابا ده به هیچ به دنیا بدهکاری که!... پس چی؟ یاال...  -

دارم جریان چیه؟ اگه فکر کردی من دست از سرت برمی

 کور خوندی؟

 مهسا دخالت کرد:

نیست، تو گذشته یه کنتاکتی با هم داشتن که  چیز مهمی -

ها پیش بوده و سلوا الکی تموم شده و رفته، مال سال

 جدیش گرفته. اصال فکر کنم یاد کامران هم نباشه!!

گفتم و گفت، درست عین آب خوردن... من هم میدروغ می

جالبترش اینکه احساس گناه هم نداشتیم و اسم مصلحتی 

سر آخر هم حاضر بودیم خود را  رویش گذاشته بودیم و

ی دیگری نداشتیم. غافل از اینکه توجیه کنیم که خب چاره

ها گاه ممکن است به کجاها عادت به همین مصلحتی

 بکشد!!!
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 فصل دهم: 

فنجان را در دستش چرخاند و گرمای مطبوع آن میان 

مطبوع تا میان دلش انگشتانش پیچید، یک حس شیرین و 

ها در به در به گرفت؛ حس زندگی... چیزی که سالراه می

دنبالش بود. اصال چایی که یکی با دستان خودش بریزد و 

ی دیگری دارد اش محبت جاری شود مزهدر هر قطره قطره

تا چایی که یک خدمتکار در فنجان لب طالیی اصل چک 
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و با احترام مقابل ای جدی ریزد و با قیافهو طبق وظیفه می

 گذارد. اصال این کجا و آن کجا؟ آدم می

فنجان را تا مقابل صورتش باال برد و آرام بو کشید، شاید 

کرد ولی برای هرگز مهیاد هم این حس را درک نمی

خودش یک چیز دیگر بود، همان طور که همیشه ماه منیر 

رفت اش یک چیز دیگر بود و هر بار که آنجا میو خانه

کرد ولی اینقدر ید ماه منیر دم به دقیقه متلک بارش میشا

شد که وقتی از آن خانه بین توجهش به عالیق او، نوش می

 ماند، یک دنیا عشق! آمد فقط یک چیز یادش میبیرون می

با همان حال خوبش فنجانی که نه لبش طالیی بود و نه 

مزه کرد، این چایی خوردن اصل چک بود به لب برد و مزه

داشت؛ اولین فنجان چای از دست دخترک سرسخت دوران 

 اش. نوجوانی

 بلیطت ساعت چنده؟  -
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سوالی که شنید به قدری از نظرش پرت آمد که مجبور شد 

 با دقت بیشتری فرد روبرویش را بنگرد و بپرسد: 

 چی؟  -

مهیاد کمرش را با قدرت بیشتری به مبل تکیه داد و در 

 گفت:  حال خنده

 از دست رفتی که!  پسر تو -

لبخندی که بر لبش کشیده شد علتش حرف مهیاد نبود 

بلکه سروصدایی بود که سه دختر در آشپزخانه راه انداخته 

جیغ خواهرش و هیاهوی مهسا بودند. هر چند صدای جیغ

دانست همه در این بیشتر نمود داشت ولی همین که می

 خوشی سهم دارند، عالی بود. 

شیر و چه سر گرم کردن غذا و چیدن چه سر درست کردن 

سفره تا توانسته بود سر به سر همه گذاشته و تا جای 

ی بین دو دختری را که انگار کمی از امکان، رابطه دوستانه

 هم دلخور شده بودند، گرم کرده بود. 
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 سوال مهیاد این بار با جدیت بیشتری بر زبانش جاری شد: 

 فردا صبحه پروازت دیگه آره؟  -

 ی را تا تهش خورد و در حال تایید با سر گفت: چا

 فردا صبح ساعت هشت.  -

 مهیاد تکانی به خود داد: 

 پس صبح راهی هستی، بلند شو زودتر برپا بدیم.  -

 خنده پر تمسخری بر لبش نشست: 

ام یه همچین شبی رو بخاطر پرواز صبح از مگه دیوونه -

 دست بدم؟ ول کن بابا... بگیر بشین. 

 یی باال انداخت و دوباره روی مبل لم داد: ابرو

 تونم یه روزی درکت کنم یا نه! دونم مینمی -

 کمی به سمتش خم شد: 

 خوای؟ ات چی میتو از زندگی آینده -

 مهیاد شانه باال انداخت: 
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 دونم، خیلی بهش فکر نکردم. نمی -

 ای زد: تک خنده

چ چیز ام هیدونم، من از زندگی آیندهولی من می -

خوام، فقط آرامش و یه خونه که توش متحیرالعقولی نمی

 بوی صمیمیت بپیچه! 

 ی مبل زد: نگاه عمیقی به او انداخت و محکم به دسته

یه چیزی بگو که به گروه خونیت بخوره کامران، تو آدم  -

یه جا موندن و درجا زدن نیستی، با خودت رو راست باش 

تجربه کنی که تا حاال  خوایداداش، تو یه زندگی رو می

ترسم از روزی که وقتی به اون زندگی نداشتی و من می

 ی جدید بخواد.دست یافتی دلت یه تجربه
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 بدون اینکه عصبانی شود، نگاهش را به سقف داد: 

شه هیچ وقت رو احتماالت حساب باز کرد، احتمال نمی -

 ینده کسی خبر نداره! یعنی احتمال و از آ

 و صدایش را کمی باالتر برد: 

خواید که ول کنش شما دخترا چی از آشپزخونه می -

 نیستین؟ 

 کیانا از دم در سرک کشید: 

ی شما رو بار حاال یه روز وقت پیدا کردیم کله پاچه -

 بذاریم، اینم بهمون نبین خب. 
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 بالفاصله پاتک زد: 

دم، یا تا دو دقیقه برپا می یا تا سه دقیقه اومدین هال -

 دیگه خود دانید. 

 ی پر انرژی کیانا خانه را گرم کرد: صدای خنده

چی زدی؟ خیلی دیگه بخوایم ارفاق کنیم باید بگی یا تا  -

 ای میریم! دو دقیقه میاید هال یا سه دقیقه

 اش را خورد: ی حاصل از سوتیخنده

بگیری، یادت که  ات رو به کارتو الزم نکرده مخ نداشته -

 هست که مِن بعد من دستور میدم تو اطاعت! 

 ی روی لبش پیش آمد: با همان خنده

 اوهو کی میره این همه راه رو!  -

 و با صدای بلندتری گفت: 

سلوا ببینم تو چایی چی ریخته بودی این داداش ما رفته  -

 فضا؟ 
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 به عوض گرفتن جواب از سلوا، مهسا گفت: 

 بگیر بعد هر کی رو دوست داری بفرست فضا! بیا اینا رو  -

با خنده سینی پر از تنقالت را از دست مهسا گرفت و زمین 

گذاشت؛ میوه، تخمه، چیپس، پفک، نخود و کشمش و 

 لواشک... پر بود. 

 سینی را به جای میز روی زمین گذاشت و گفت: 

 خاکیاش پیاده شن.  -

مهسا هم با در مهیاد در پی دستور کیانا روی زمین نشست، 

دست داشتن چند بشقاب به جمع خاکیان ملحق شد. تعلل 

 معنی دار دختر سوم آنقدر طول کشید که کیانا بپرسد: 

 سلوا چرا نمیای؟  -

 سلوا با گفتن: 

 االن میام.  -
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پشت سرش را به در یخچال تکیه داد و برای لحظاتی 

داد که چشم بست. یک چیز که نه، خیلی چیزها آزارش می

توانست هم به کسی بگوید. میز کوچک از بد زمانه نمی

های مختلف پر از وسایل که وسط آشپزخانه پر بود از پاکت

 شان را مرور کند. خواست اسامیدلش نمی

کمر از در گرفت و بدون اینکه چیزی الزم داشته باشد در 

یخچال را باز کرد، یخچالی که صبح پر از خالی بود، االن تا 

اش را به در تکیه داد، هیچ ایل داشت. پیشانیخرخره وس

 دید. ای در این قضیه نمیچیز خوشحال کننده

 در ظاهر همه چیز مرتب بود ولی... 

 سلوا کجا موندی پس؟  -

در یخچال را بست، به هیچ عنوان دوست نداشت جمع 

صمیمی موجود را برهم بزند به خصوص که خودش را در 

 دید. می به هم خوردن روز پیش مقصر

 با گفتن: 
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 اومدم.  -

 سعی کرد آرام باشد و برای حل جریان فکری بکند.

وقتی وارد هال شد نیازی به زدن لبخند مصنوعی ندید، 

جمعی که راحت و صمیمی روی زمین نشسته و به 

ها حمله کرده بودند به خودی خود لبخندی را بر خوردنی

 لبش نشاند.
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 تر نشست و با دو لپ پر گفت:مهسا کمی جمع

 ها.رسهنجنبی چیزی بهت نمی -

فعال حیف بود به جای شرکت در این جمع شاد خود را 

کرد، افکارش را به حاشیه فرستاد و سعی کرد اذیت می

تافته جدا بافته نباشد. خود را میان مهسا و کیانا جا کرد و 

 پفک گفت:ی پر از در حال برداشتن کاسه

 اش مال خودمه!دست به این نزنید که همه -

همین حرف کافی بود که تا دست همه هم زمان سمت 

همان کاسه بیاید و نفس اول به دوم نرسیده ته ظرف در 

 آید.

 اش گفت:مهیاد در حال پاک کردن دستان پفکی

 ها کیا موافق بازی پانتومیم هستن؟بچه -

وافق بود و مهسا هم نفر صدای جیغ کیانا اولین عالمت م

 دوم مهر تایید زد:
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 جووون من هستم. -

نیاز به رای بیشتر وجود نداشت، سه نفر یعنی پیشنهاد رای 

 آورد، خود مهیاد گفت:

 حاال چه طوری پنج نفر رو گروه بندی کنیم؟ -

 سلوا گفت:

 دخترا با هم، پسرا با هم؟ -

 کیانا غر زد:

 ده.نه تو رو خدا مزه نمی -

 ان هم دخالت کرد:کامر

 شه، چرا شما سه تا؟نه خیر نمی -

 مهسا با ذوق گفت:

 خب یکی هم بیاریم؟ -

 مهیاد چپ نگاهش کرد:

 باز این اظهار فضل کرد، من بزام یا تو؟ -
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ی کیانا به مهسا صدایش را باالتر برد تا در میان خنده

 گوش برسد:

از تو که شکر خدا همیشه گاوت نه قلو زاییده، ولی نی -

نیست از خودت مایه بذاری، کافیه اون زنگ رو بزنی تا 

 یکی جفت پا...

سقلمه محکم سلوا به پهلویش موجب شد حرفش را نیمه 

 رها کند و بگوید:

آهان، یعنی کافیه سلوا بزنگه به این همسایه بیشعورشون  -

 تا اونم بیاد بازی و نفراتمون کامل بشه.

 مهیاد خودش گفت:

 گی؟وارتانو می -

 اعتنا باشد:ی رفیقش بیمهسا سعی کرد به چشم غره

 اوهوم. -

 مهیاد انگار با کمی احتیاط گفت:
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 بد نباشه این موقع شبی؟ -

 سلوا خم شد و از روی میز موبایلش را برداشت:

 نه بابا، به قول خودش تازه اول شب التیه! -

 کامران ریز خندید:

ترن یلکردم ثقاز این حرفا هم بلدی؟ من فکر می -

ای که تا حاال به زبونت جاری شده همون به شما کلمه

 ربطی نداره هست.

 ی وارتان موجب قطع افکارش شد:صدای بله

بینی خوشی، باز سرت به اوغور بخیر، خوب ما رو نمیبه -

 کدوم آخور بنده ما رو یادت رفته؟

نگاه روی جمع چرخاند و به امید اینکه کسی حرفش را 

 حرف را تا حدامکان خالصه کرد:نشنیده باشد، 

 خوایم یه بازی بکنیم، یه یار کم داریم. میای؟وارتان می -
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اگر حرفش را هم نشنیده بودند بدون شک صدای سوت 

 بلندش را همه شنیدند:

ام، از های دونفرهجوووووووووووووووون، من عاشق بازی -

 در بیام یا دیوار؟

بود و یکی محکم مکثی کرد و دلش خواست دم دستش می

 زد ولی به جای آن آرام گفت:بر سرش می
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 منتظریم. -

 سریع و بدون فوت وقت جواب داد:

گه تو این مملکت اگه دیدی در منتظر چیه بابا! طرف می -

رحمت وا شده، نری برا خودت ظرف بیاریا، سریع دامن 

ینجا... االنم تو زود و تند و بلوزت را بکش جلو و بگو بریز ا

 سریع بلند شو تا برسی دم در، منم رسیدم اونجا.

 ای گرم شد:لبش به خنده

 خیلی خب! -

شد که کامران خیز میو تماس را قطع کرد و داشت نیم

 خواست بلند شود:

 کنم.تو بشین من باز می -

 ی او گذاشت و نشاندش:که مهیاد دست روی شانه

 یه هو دیدی تو رو نشناخت برگشت.طفلک خجالتیه  -
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مهسا تنها کسی بود که ریسه رفت، برای کامران و کیانا که 

خیلی با خلقیات وارتان آشنایی نداشتند، صحبت مهیاد 

 معنای آنچنانی نداشت.

اش که سالم بلند باالی وارتان با آن تیپ همیشگی و بامزه

ی توجه همه را جلب کرد، نگاه سلوا به جای وارتان رو

دوست خودش زوم شده بود و داشت یک چیزهایی را کنار 

ها را کنار هم جا گذاشت ولی هر قدر هم چینههم می

داد، باز انگار یک چیزی درست نبود. سری تکان داد، می

احمق شده بود؛ بدون شک فکرش الکی برای خودش 

 داد، آن هم چیزی تا این حد مسخره!جوالن می

را از نظر گذراند و جوری جدی وارتان به محض ورود جمع 

به سمت کیانا رفت که این بار فقط سلوا بود که دلش 

 خواست به جای وارتان روی سر خودش هم بکوبد.

 وارتان دستش را سمت کیانا دراز کرد و گفت:

 سالم علیکم کیانا خانوم! -
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در نگاه کیانا تعجب و خنده با هم جمع شد ولی بدون 

 مقاومت خاصی دست داد:

 دونین؟سالم، اسم منو از کجا می -

 چشمان وارتان برق زد و با ذوق خاصی گفت:

 ات که به گردنته!شناسنامه -

نگاه پر بهت سلوا به سمت کیانا کشیده شد و با دیدن آویز 

گردنش که رویش به انگلیسی کیانا نوشته شده بود، خیلی 

شد؟ پسرک مردم سعی کرد که نخندد ولی عمال مگر می

طور نرسیده گردنبند او را دیده بود، خدا عالم است! آزار چ

خودش که چند روز پیاپی جلوی چشمش بود و متوجه نشده 

 بود!

 وارتان با شیطنت رو به سلوا کرد و گفت:

من یار خودم رو پیدا کردم، عاقل و به صرفه است! من  -

 شم.هم بازی این می
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 نگاه سلوا بین خطوط کنار چشم کامران که زیاد هم

توانست معنایش کند به سمت شلوغ بازی وارتان رفت نمی

و خونسرد و بدون تنش میانگیری کرد؛ وارتان همیشه 

کسی بود که برای رفتارهایش نیاز به توضیح بود ولی به 

 جای توضیح گفت:

شناسی، جناب آقای سعادت مهسا و برادرش رو که می -

 هم برادر کیانا جان هستن.

عقب کشید و نمایشی چشم باال وارتان زود دستش را 

 گرفت:

ای بخشکی شانس... خدایا وقتی داشتی شانس تقسیم  -

 کردی منو کجا فرستاده بودی دقیقا؟می

کرد و ذوق مهسا از این دعوت، کیانا هنوز گیج نگاهش می

ی چند دقیقه قبل نبود. وارتان صاف در چشمان به اندازه

 کامران نگاه کرد و گفت:
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ال ما رو با چشات نخور، بردار خواهر جونت خیلی خب، حا -

 مال خودت.

 و خودش را به زور کنار سلوا جا داد:

مون ی بهشت سیاه سوختهاصال من به همین دختر کوچه -

 ام.راضی
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 و خودش را به زور کنار سلوا جا داد:

مون ختهی بهشت سیاه سواصال من به همین دختر کوچه -

 ام.راضی

 و نگاهش را به سلوا داد و با احساس ادامه داد:

 خودم تا دنیا دنیاست پشتتم، نگران هیچی نباش. -

 کامران دست وارتان را گرفت و سمت خودشان کشید:

 الزم نکرده فداکاری کنی... -

وارتان در حالی که بازویش دست کامران بود، رو به سلوا 

 پرسید:

 جنتلمن تونه؟این همون رئیس  -

سلوا نفس بلندی کشید و فکر کرد عجب غلطی کرد به او 

ی وارتان زنگ زد! کامران متحیر از این تیر به هدف خورده

 گفت:

 شناسی؟منو می -
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 وارتان با نیش باز مقابلش ایستاد:

 نه به جون خودت! از کجا باید بشناسم؟ -

 متعجب از پرت و پالی او پرسید:

 پس چی؟ -

ت در جیب شلوارش کرد و در حالی که قیافه وارتان دس

 گرفته بود، گفت:

جونم بهتون بگه... یه شب ساعت یازده بود دیدم این  -

شه سلوا جون ما از یه ماشین سانتی مانتال داره پیاده می

دیگه غیرت میرتمون تو هم قاطی پاتی شد، یکم که چپ و 

راستش کردم گفت که کار تو شرکت طول کشیده و 

 رسوندتش دم در... رئیسش

 و چشم در چشم کامران دوخت:

دیگه خیالم تختِ تخت شدا، گفتم همه جای دنیا که  -

ی آخر کارمندش رو نرسونه دم درشون، بری رئیس تا دونه

 خودش خونه برو نیست که نیست!!
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و دست از جیبش بیرون کشید و غبار خیالی روی شانه 

 کامران را تکاند:

 مگه نه داداش؟؟ -

 تر شد:ی کامران جدیار قیافهانگ

 منظور؟ -

وارتان دستی به روی بینی خودش کشید و با نیشی که 

 شد، گفت:عمال زیاد بسته نمی

 خدا منو نبخشه اگه منظوری داشته باشم. -

افتاد، در این میان یک چیزی برای کامران درست جا نمی

کرد؛ ی اول طرف را گیج میرفتار وارتان همیشه در وهله

و پالیش زیادی منظور داشت و منظورهایش زیادی  رتپ

 خالی بود!

 مهیاد بازوی وارتان را کشید:

نیومده باز تو معرکه گرفتیا، بیا بگیر بشین بریم سراغ  -

 بازی.
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خودش را بین مهیاد و کامران انداخت و با نگاه به ریخت و 

 پاش روی زمین سری به تاسف تکان داد:

دین تو ظرف خالیش یاد من یعنی خوردنیاش رو خور -

 افتادین!

 ای که لبخند و اخم را با هم داشت، برخاست:سلوا با چهره

 کنم.تو یه ذره زبون به دهن بگیری، پذیرایی هم می -

خم شد و آستین لباسش را به قصد دوباره نشاندنش کشید 

 و با لحن التی با نمکی گفت:

 بگیر بشین بینیم با... -

 و دست به سینه زد:

 داداشت نمرده که تو جلو این نره خ... -

 سلوا سریع حرفش را خطاب گونه قطع کرد:

 وارتان؟؟!! -

 وارتان انگشتی مقابلش تکان داد:
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 شیر... نره شیرا خم و راس شی! -

 گفت:مهیاد داشت می

 دو گروه شیم؟ دخترا و پسرا؟ -

 وارتان تکانی به خود داد:

فه از خوابم بزنم، ما صربرو بابا این جوری برا من نمی -

 رفتیم، شما دیگه خود دانید.
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 ی او گذاشت و نشاند:مهیاد دست روی شانه

 زنی!هزار ماشاال وارتان هر روز ورژن جدید می -

 وار گفت:مهسا کنایه

زنه؟ ببینم تو همین یه دست لباسو کجا ورژن جدید می -

 داری؟

 لبخند نگاهش کرد: وارتان بدون

 اوا سالم زشتو! تو هم اینجایی؟ -

 ی مهسا چهار زانو شد:و در مقابل بلند شدن دود از کله

 جونم برات بگه، این لباس فُرممِ!  -

کرد که کیانا با هیجان مهسا داشت کفری شده نگاهش می

 پرسید:

 لباس فرم چی؟ -
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هم نگاهش در حین چرخش از مهسا به کیانا از روی سلوا 

 رد شد و از توبیخ در چشمانش غرق لذت شد:

 گروه امداد محله! خودم رئیسشم. -

 کیانا متحیر و عالقمند به موضوع پرسید:

 جدی؟ -

 چشم در چشم دخترک دوخت:

 آره بابا... -

شرت یشمی و با دست به شلوار شش جیبه سربازی و تی

 رنگش اشاره کرد:

ی خدمت و هبیست چهار ساعته با همینا هستم، آماد -

کمک رسانی! یکی گشنش بشه، یکی انگشتش از رو 

فضولی بره رو زنگ یکی، یه رئیسی کارمندش رو برسونه، 

یکی برای بازی یار کم داشته باشه، یکی رژ یاسی الزم 

 ام.داشته باشه!... یعنی همه جوره در خدمت همه
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های او سر و کیانا زد زیر خنده، برای بقیه هم خیلی حرف

اشت ولی نگاه دو نفر در جمع یک دم در هم گره ته ند

 خورد؛ یکی با اخم، یکی مستاصل!

 مهیاد یکی از کمر وارتان کوبید:

ها سه گروه دو نفری زبون به دهن بگیر یه لحظه... بچه -

ای ما هر نویسم و قرعهده! اسم دخترا رو میبیشتر مزه می

 کنیم.بندی میداریم و گروهکدوم برمی

ی اعتراض هم به کسی نداد، از جیبش برگهو فرصت 

یادداشتی درآورد و اسامی را نوشت و در دستش هم زد و 

 نفر اول هم به وارتان گرفت:

 بردار. -

وارتان سریع صلیبی روی سینه کشید و سرش را باال برد و 

 در حال برداشتن با ژست مخصوصی گفت:

 خدایا اهل زندگی باشه. -
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ش را مقابل کامرانی که برعکس مهیاد با لبی خندان دست

 بقیه از ورود وارتان هیچ لبخندی نزده بود، گرفت:

سه بار باهاش نشست و برخاست کنی، مدل حرف  -

 زدناش دستت میاد، بردار.

 کامران اما خیلی مطمئن نبود!

مهیاد اولین نفر بود که کاغذ در دستش را باز کرد و با 

 لبخندی رو به جمع نشان داد:

 کیانا! -

 وارتان غر زد:

 یکی پرید. -

 مهیاد گفت:

 دِ بازش کن. -

 وارتان سر باال انداخت:

 نه به جون خودم جراتش رو ندارم. -
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 و رو به کامران گفت: 

 تو اول بازش کن. -
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کامران نفس پری کشید و با باز کردن کاغذ در دستش، 

از لبخند شد و اسم را باال چشمانش در تضاد بر لبش، پر 

 گرفت:
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 سلوا! -

وارتان پر سروصدا آب دهانش را قورت داد و به سمت 

 مهیاد برگشت:

ای یه نگاه بنداز ببین غیر اینی که دست منه، چیز دیگه -

 هم مونده؟

مهسا بدون معطلی یک پرتقال برداشت و محکم به سمت 

 وارتان پرت کرد:

 خااااک... -

یبی پرتقال را در هوا قاپید و خود را از وارتان با تیزی عج

 میان مهیاد و کامران بیرون کشید و مقابل مهسا نشست:

 آ قربون خدا برم من، اهل زندگیه! -

 و در حال کندن پوست پرتقال چشمکی هم به او زد:

 دونستم اول و آخرش مال خودمی.می -

 خندید. هایش میمهیاد برعکس کامران به بیشتر حرف
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شد که به هیچ دوری بازی کرده بودند، مدتها می یکی دو

کدامشان تا این حد خوش نگذشته بود، انگار همه دوران 

شد که ترک کرده بودند و البته شوخی و تفریح را مدتها می

شادی بازی برای کیانایی که هنوز در مرز بین نوجوانی و 

جوانی بود، بیشتر هم بود. بازی را شرطی کرده بودند روی 

 نوع انتخاب... دور چهارم یا پنجم بود که کیانا گفت: یک

 جانور شش امتیازی بریم. -

مهیاد اجرا کرد؛ چهار دست و پا ایستاد، دور سرش هی مو 

 صدایی کرد و کیانا سریع گفت:کشید، غرش بی

 شیر. -

کامران اجرا کرد؛ باز چهار دست و پا شد، چنگ انداخت و 

گفت، باالخره وا هی میدر مقابل کلی اسمی که داشت سل

دست روی زمین گذاشت و نشست و سر به آسمان گرفت و 

حالت زوزه کشیدن به خود گرفت، همه غش کرده بودند از 

 خنده که سلوا گفت:
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 گرگ. -

نگاه وارتان به اسم جانوری که قرار بود اجرا کند خشک شد 

و پوفی کشید و موبایل در دستش را دست مهیاد داد. برای 

و گوش گذاشت و مثل دو نفر دیگر چهار دست و خودش د

پا شده بود، سگ و گربه و ببر و پلنگ و هر چه مهسا به 

رسید، گفته بود که وارتان دیگر فکری به ذهنش ذهنش می

نرسید چه کند که از پشت سر با پا مثال لگد محکمی 

ی مبل کرد که مبل نشکست خیلی بود، مهسا حواله

 خر فرصت داده شده بود که گفت:های آعجوالنه در ثانیه

 خر. -

وارتان وا رفته روی زمین نشست و محکم روی سر خودش 

 زد:

 بمیری که شیر و گرگش مال دیگرونه، خرش مال تو! -

مهسا گر گرفته و عصبانی دمپایی سلوا را برداشت و به 

سمتش پرت کرد که این بار عدم توجهش موجب شد 
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که یک دستش را به محکم به پهلویش بخورد. در حالی 

 پهلویش گرفته بود، دست دیگرش را باال برد و گفت:

خدایا شکرت، من گفتم اهل زندگی باشه ولی نه دیگه در  -

 این حد...

خندیدند، کیانا که از خنده عالوه بر اینکه همه داشتند می

کرد و کامران هم برعکس آغاز بازی که داشت غش می

رین بازی دیده بود که با درهم بود، اینقدر از وارتان شی

 خیال راحت بخندد.

*** 
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اینقدر به همه خوش گذشته بود که موقع خداحافظی دلشان 

رفتن نخواهد. مهیاد که رسما بازوی وارتان را گرفت و 

 بیرونش کرد و گفت:

 تون.امداد به نحو احسن صورت گرفت، االن برو خونه -

موقع خداحافظی دست دور گردن سلوا انداخت و  مهسا هم

 زیر گوشش زمزمه کرد:

همیشه یادت بمونه من هر کاری هم بکنم برا اینه که  -

 دوستمی و برام مهمی.

العمل او بماند، از حیاط بیرون و بدون اینکه منتظر عکس

زد. هر چند قبل از آن هم برخورد عادی داشتند و هر دو 

شان آنقدری هست و میزان دوستیدانستند قدمت خوب می

 که با تلنگری بشکند.
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 سروصدای شب را سلوا با گفتن:خداحافظی آرام و بی

 آقای سعادت ممکنه یه لحظه وقتتون رو بگیرم. -

به هم زد. مهیاد که با گفتن شب بخیری بیرون رفت و 

کیانا که انگار فضولی خونش به حد اعالی خودش رسیده 

واست بیرون رود ولی وقتی کامران با خبود، خیلی دلش نمی

 دادن سوئیچ به دستش حکم کرد:

 تو ماشین باش تا بیام. -

 ای جز اطاعت نداشت.چاره

کامران با اطمینان از بیرون رفتن بقیه در را نیمه بست و 

 مقابل سلوا ایستاد:

 جانم! در خدمتم. -

بندی از میان دل دخترک پاره شد که فقط خودش به اوج 

ی خودش پی برد و بس! تذکراتش در مورد مخاطب بیچارگ

قرار دادنش هیچ وقت به اثر ننشسته بود که بخواهد تکرار 
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کند ولی با بغضی که ناگهانی بر دلش نشست باید چه 

 کرد؟ای میمعامله

اصال برای چه صدایش کرد و چه شدش را خودش هم گم 

کرد، با کمی گیجی نگاهش، کوتاه سمت در ورودی 

 رفته بود که خود کامران گفت: ساختمان

 مشکلی پیش اومده؟ -

چشم روی هم گذاشت و انگشتانش را محکم درهم پیچید، 

 آهسته ولی مسلط حواسش را جمع کرد و گفت:

لطفا شماره کارتتون رو بفرمایید و اینکه چقدر باید بهتون  -

 پرداخت کنم؟

 جفت ابروی کامران باال پرید:

 بابت چی؟ -

اش گیج شود ولی داد در مورد خواستهق میالبته به او ح

کند. خیلی جدی چشم در خب باید قال این قضیه را می

 چشمش دوخت:
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 بابت این همه خریدی که لطف کردین و انجام دادین. -

نگاه کامران معطوف آسمان شد، دلش پراندن چهار تا حرف 

خواست و کمی هم شاید چالندن ولی خب االن درشت می

بچه از اول هم موجود عجیبی بود! بدون اینکه  شد، ایننمی

خیلی حرفش را جدی بگیرد دستی در هوا تکان داد و کمی 

 هم به سمت در چرخید:

فکر کردم چه حرف مهمی داری گفتی واستا، برو بگیر  -

 بخواب.

گامی جلوتر گذاشت، الکی صدایش نکرده بود فقط تعارف 

م بیشتری به فهماند، تحککند و باید این را به او می

 صدایش داد:

آقای سعادت خودتون صبحی امر کردین که شرکت تو  -

 مونه و بیرون از شرکت بحثش جداست، درسته؟شرکت می

ایستاد و پا به پا شد، امشب دلش هم هوای دیگر داشت؛ 

منظور برای ای که بیهای گرم و دوستانهخنده
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، های وارتان گاهی به قهقهه کشیده شده بودخوشمزگی

تر کرده بود که دلش رنگ نگاه دختر را اینقدر خواستنی

رفت، ماندنش خیلی حداقل یک بغل گرم بخواهد! باید می

جواب رهایش کند برای شد هم بیبه صالح نبود ولی نمی

 همین هم سرسری جواب داد:

 آره گفتم ولی این چه ربطی به االن ما داره؟ -

دش فکر کرد که سلوا چینی بین دو ابرویش انداخت و خو

 تر شدن ندارد:اش امکان جدیدیگر چهره

تونم زندگی خودم خب پس... آقای محترم من خودم می -

رو بچرخونم و نه تنها خوشم نمیاد زیر دین کسی برم بلکه 

گید خوره این کار... پس یا میزان هزینه رو میبهم هم برمی

 دارید و بایا همه اون چیزایی که آوردین برشون می

 برید.خودتون می
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کالفه دست در جیبش کرد، خودش در چه حال و هوایی 

 کرد؟ دستش را مشت کرد و گفت:بود و او کجا سیر می

گی؟ ما یه چیزایی آوردیم و بعد هم دور چرا مزخرف می -

هم جمع شدیم و خوردیم و خواستیم یکی دو ساعتی کنار 

کنی؟ شیم. پس چرا الکی قضیه رو سختش میهم خوش با

دونم اینقدر بدعنقی که اینجا جمع شدیم چون خوب می

 کنی.بگم پاشو بیا یه جای دیگه دور هم باشیم، قبول نمی

 بدون اینکه کوچیکترین انعطافی به صورتش دهد، گفت:
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من بچه نیستم آقای مهندس که بخواین گولم بزنید، بله  -

میوه و تنقالت مشکلی ندارم هر چند که  منم با به قول شما

عمال برای بیست نفر خریداری شده ولی دیگه ماست و 

های کره و پنیر و دانم بستهمرغ و آبلیمو و رب و نمیتخم

ی هزار تا چیز دیگه بدون شک شامل دورهمی دوستانه

 شد.امروز نمی

یعنی االن خیلی بد بود کمی او را روی قلبش بکشد؟ 

ماه کشیده شد، چه مرگش بود؟ شب چهارده  نگاهش سمت

ی پایش آورد و از نگاه که نبود! فشار بیشتری به پنجه

 مستقیم به چشمان طناز مقابلش گریخت:

 گیری...چرا همه چیزو اینقدر سخت می -

خبر از حال فرد روبرویش سلوا در دنیای خودش بود و بی

د، حرفش آمحلی برای آنچه به نظرش نادرست میدنبال راه

 را برید:
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گاهی مرز باریکی هست بین سخت گیری و واقع بینی،  -

ی این مساله چیه برام مهم نیست تصور هر کسی درباره

ولی من یاد گرفتم تحت هر شرایطی خودم زندگی خودم رو 

کنم یا مقدار هزینه رو بفرمایید اداره کنم، پس خواهش می

 یا برشون دارین ببرین.

ست وقتی با آن ابروهای ظریفش اخم دانخود دخترک می

شود و یا بدتر از آن وقتی با آن کند، چقدر دلبر میمی

خواهد جدی باشد. بدون اینکه قصد صدای نازکش مثال می

اش رد انداخت، و عمدی داشته باشد اخمی میان پیشانی

فعال برای اینکه کار دست خودش ندهد بهتر بود برود. 

 حوصله گفت:بی

اهمیت رو اینقدر بزرگش ت نیست یه چیز بیاصال درس -

مرغ کسی رو نمک گیر کس دیگه کنی، بعد هم دو تا تخم

 کنه...نمی

 و میان چشمان سلوا نگاه کرد و ادامه داد:
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بعد هم این حرفا وقتی معنی داره که تو ندونی نظرم  -

ات چیه نه وقتی که دیروز خیلی واضح بهت گفتم درباره

 زدواج کنم.دوست دارم باهات ا

زد و خواست و چه شد؟ اصال کاش حرفی نمیاوه! چه می

 ی نیرویش گفت:گذاشت بروند! با ته ماندهمی

خوب شد این مساله رو پیش کشیدین، قضیه همینجا  -

 تموم بشه برای هر دومون بهتره...

 تر شد:نگاهش از آن حالت کرختی در آمد و جدی

تر جواب بگیرم ولی یعببین سلوا درسته من بدم نمیاد سر -

بهتره عوض جواب عجوالنه، به خودت فرصت بدی یکم 

هایی با بیشتر ازم شناخت پیدا کنی! ما تو گذشته یه کنتاکت

ی هم داشتیم ولی دیگه نه تو اون دختر پونزده ساله

کوچولویی و نه من کامران شر و سر به هوای نوزده ساله. 

از زیر فکر کردن  پس به جای اینکه مدام بخوای یه جوری
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به این مساله در بری، به خودت و من زمان بده تا به اخالق 

 هم واردتر بشیم و یاد بگیریم چطور باید با هم رفتار کنیم.

فهمید، نه او و نه هیچ کس دیگر... او داشت باالی نمی

خواند که زیرش خالی بود و اینکه چطور سنگی فاتحه می

دانست. توپکی میان رد، نمیکباید این را به او حالی می

دلش گیر کرده بود که نه قصد باال رفتن داشت نه پایین 

رفتن! آن نمکی که میان چشمانش و بدتر میان دلش 

خواست نمایش دهد شد با آن چیزی که میپاشیده می

زیادی در تضاد بود. از تاریکی شب استفاده کرد و کمی هم 

 در چشم نباشد: نگاهش را پایین داد تا تر شدن چشمانش

جناب سعادت، اصال بحث شناختن شما یا من نیست که  -

فرض بخوام براش زمان بدم، مساله اینه که من قصد 

ازدواج ندارم نه با شما نه با هیچ کس دیگه و اصرار شما 

شه به اذیت شدن هم من، هم خودتون! پس فقط منجر می

کنم این بحث رو همین جا تمومش ازتون خواهش می

 ید.کن
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 اش به هر چیزی شباهت داشت جز خنده:خنده

زنی، از اون حرفا که بذاری سر داری حرف مفت می -

تر از این داره. دیگه جوابی مسخرهکوچه هم کسی برنمی

پیدا نکردی؟ من قصد ازدواج ندارم خیلی وقته نخ نما 

 دیگه! شده... بهتره بری دنبال یه دلیل
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دلش فشرده شد ولی وقت نشستن و زار زدن نبود، دوباره 

رفت سراغ نمایش قدرتی که خودش هم به پوشالی باید می

 بودنش واقف بود:

 چه مسخره باشه چه نباشه، جواب من همینه. -

 پوزخندی زد و گامی جلوتر گذاشت:

پس تکلیف این دلی که سالهاست نشستی وسطش و  -

 شه؟تکون نخوردی، چی می

 دانم تکلیف چیست؟نمی»

شدم، چه کسی واقعا من به کدامین گناه باید مجازات می

 «کشید...ی من را میباید جور گناه نکرده

ها را باید ها را باید بست... چه کسی گفته است چشمچشم

تر بست ها را باید محکمشست، بار دیگر باید دید؟ گاه چشم

 را به ندیدن زد.و خیلی چیزها را ندید و یا خود 

با تمام تالشی که برای قوی بودن داشت باز یک دختر بود، 

یک دختر بیست و سه ساله با یک دنیا احساس... خودش 
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تر شدن چشمانش را فهمید و لرزش صدایش که امکان 

 کنترل نداشت:

 کنم این مساله رو همین جا تمومش کنید...خواهش می -

ه به در خورد، قطع ی کوتاهی کحرفش را با شنیدن تقه

کرد و چشمان خیسش را به سمت در کشید. مهیاد با گفتن 

 وارد حیاط شد و بدون اطالع از جو آنجا گفت:« با اجازه»

 موبایلم رو جا گذاشتم! -

 فرشته نجات بود انگار... سلوا تکانی به خود داد:

 االن میارم. -

و تر روی صورت سلوا نشست این بار نگاه مهیاد کمی دقیق

 اش کاسته شد:از تن صدای عجوالنه

 دارم.نه، خودم برمی -

 و به سمت داخل خانه راه افتاد.
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خواست به اش کشید، خیلی دلش میدستی روی پیشانی

توانست بفهمد از کجای روزگار باز سر و این مردی که نمی

هایش را به اش پیدا شده و مقابلش قد کشیده تا نداشتهکله

اش برو ولی از بد روزگار االن زندگی رخش بکشد، بگوید،

بدجوری به او گره خورده بود و کاری هم از دستش 

آمد ولو اینکه او گفته بود شرکت و بیرون از شرکت را برنمی

 شد!از هم جدا کنند ولی در عمل مگر می

سکوتی که آمدن مهیاد رقم زده بود با صدای پر شیطنت 

 وارتان شکسته شد:

خواید جور و پالستون رو جمع کنید، یببینم شماها نم -

 تون تا من هم برم کپه مرگم رو بذارم خیر سرم؟برید خونه

نگاه متعجب و مبهوت هر دو به طرف دیوار سمت راست 

کشیده شد! سلوا میان حال خرابش سری به تاسف تکان 

 داد و لبخند گذرایی از لبش گذشت:

 وارتان؟ -
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 ی دیوار نشست:و لبه وارتان پایش را از نردبان برداشت

هوم چیه؟ انتظار نداشتی که تو رو با این قوم مغول تنها  -

 بذارم؟

 کامران هم نفس بلندی کشید و نگاه به او داد:

شمای با فرهنگ، به فال گوش واستادن و از دیوار مردم  -

 گید که ما مقابلش قوم مغول شدیم؟باال رفتن چی می

 شید:ای کوارتان با نیش بازی خمیازه

خوابی... بعد هم من خدا لعنتتون کنه دارم میمیرم از بی -

اینقدر حالیم هست که وسط بحث شیرین دو نفر جفت پا 

نپرم ولی خب دیگه این مهیاد نادون درست تو بخش 

 بازرگانی اومد. حساسش پیام

 کامران متاسف سری تکان داد:

 واال آدم زیاد دیدما ولی تو توشون نوبری! -

 گفت:وبایل در دست از خانه بیرون آمد و داشت میمهیاد م
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 پیداش کردم... -

 ای گفت:که با دیدن وارتان با چشمان درشت شده

 خدای من، وارتان؟ -
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 وارتان لبی برایش کج کرد:
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دیگه موبایل جا گذاشتنت برای چی بود؟ اَه! اگه بدونی  -

رام... موبایلت رو برداشتی راتو بگیر چه ضد حالی اومدی ب

 برو بذار هوا بیاد.

های وارتان مهیاد متعجب نگاهش بین آنها چرخید، از حرف

آورد ولی چشمان پر اشک سلوا را دیده بود و سر در نمی

ای سکوتی که آن لحظه بین کامران و سلوا حس آزاردهنده

 :داشت. شاید ماندنش درست نبود. به سمت در حرکت کرد

 باشه، شب همگی بخیر. -

 کامران با اطمینان از رفتن مهیاد رو به وارتان گفت:

 کنی؟خب االن شما بفرمایید اون باال چیکار می -

 وارتان پشت گردنش را خاراند:

خواستم مطمئنم بشم رفتین تا برم بخوابم، آخه این می -

سلوا جون ما یکم آفتاب مهتاب ندیده است که دیدم 

 چه خبرایی بوده که من خبر نداشتم.واوووو... 

 اخم کامران از وارتان سمت سلوا کشیده شد:
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های ترین بخش صحبتاین پسر همیشه از خصوصی -

 همه باید مطلع باشه؟

 سلوا متوجه سوالش نشده بود که خود وارتان جواب داد:

هی پسر قشنگه، اینورو نگاه. اگه منظورت به  -

ن رژ یاسیه که آقا، ها، هموترین بخش صحبتخصوصی

جونم بهتون بگه، این آیفون ما درسته شبا خیلی تصویر 

درست حسابی نداره ولی جون خودت یه کیفیت صدایی 

فهمید؟ داره توپ! اما بعد... شما دو تا چرا حرف هم رو نمی

من کم مونده بود اینور دیوار از رو نردبون خودم رو پرت 

ساعته داره خودش رو تون... سلوا نیم کنم پایین از دست

 کشه بهت بگه این غلطی که...می

 و گلویش را صاف کرد و ادامه داد:

منظورم این خرید مریدا که کردی دیگه نکن، همین. تو  -

گفتی هم عوض نیم ساعت چرا و کرا آوردن یه کالم می

 خیلی خب، قضیه تموم بود. مورد بعدی چی بود؟
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 و رو به سلوا کرد:

خوای پیدا کنی از این یارو بهتر که ی رو میآهان... بابا ک -

اش رو داده باشه اجاره و تو رو بخواد، بله رو بگو و باال خونه

 تمومش کن، این ناز و ادات برای چیه؟

 سلوا جوری نگاهش کرد که خود وارتان گفت:

 خودتی! -

نگاه برگرفت، اصال وقتی این پسر بود جایی برای حرف 

 دوباره رو به کامران گفت:ماند. وارتان باقی نمی

هی خوشتیپ من به عنوان بزرگتر این بچه رضایت خودم  -

 کنم برش دار ببر...رو اعالم می

 و انگشتش به عالمت تهدید باال آمد:

تر بهش بگی یه محله آدم رو ولی یادت باشه از گل نازک -

ریزم سرت! االنم راتو بکش برو تا این خل و چل همه می

نداده، بذار کمی عقل بیاد سرش بعد باهاش  چی رو به فنا

 زنی.حرف می
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 کامران رو به سلوا کرد:

من دو روزی میرم تهران و نیستم. بعد اومدن بیشتر با  -

 زنیم.هم حرف می

 وارتان باز نمک پراند:

زت زیاد... برو دیگه... در ضمن شماره کارتم رو برات  -

 فرستم، حق داللی ما یادت نره.می

 دو قدم سمت دیوار رفت و گفت:کامران 

 کنم، واستا!یه روزی باهات تصفیه می -

 وارتان با همان روی خندان گفت:

 مونم.منتظر می -

این بچه واقعا در پررویی نوبر بود، کامران با لحنی دستوری 

 گفت:

برو پایین و این آخرین بارت باشه پا رو این دیوار  -

 ذاری.می
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 ی لبش کشید:دستی گوشه

 هی تازه وارد نرسیده کری نخون... -

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part159 

 

کامران به سمت نردبانی که به صورت افقی به دیوار میخ 

داشت که وارتان سریع شده بود، رفته و داشت برش می

 گفت:
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 غلط کردم... من رفتم. -

چشم از جای خالی او گرفت، کمی به سلوا نزدیک شد و با 

 دای ممکن گفت:ترین صآرام

تو این مدت یه گوشه از فکرت رو هم بده به من، این بار  -

 بدون عناد و لجبازی...

و اینقدر صورتش نزدیک شد که گرمای نفسش به صورتش 

 بخورد:

خواد که دو روز سفرم رو دلم یه خداحافظی گرم می -

 بسازه ولی...

 و میان چشمانش چشمک زد:

یکم دیگه صبر کن...  گمزنم و میفعال رو سرش می -

 شبت خوش.

با قلبی که بدون اراده صاحبش خودش را به دل و دیوار 

کوفت، تکیه زده به دیوار ماند. عناد و لجبازی در می

کرد خودش هم حال زد و گاهی فکر میگوشش زنگ می
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فهمد. روز خوبی سپری کرده بود، روزی که خودش را نمی

راحت کند و شبی که بعد از مدتها توانسته بود کمی است

اینقدر خوب بود که بتواند در خاطراتش ثبت کند ولی... 

کرد. لبخندی ای روی قلبش سنگینی میحس بیچاره کننده

آمد یکی به او گفته بود سالها در دلش بوده، بر لبش نمی

کسی که یک روزی خوابانده بود در گوشش، امروز آمده بود 

شبش عوض کرده حال بد صبحش را با حال خوب عصر و 

 گفت.بود و االن داشت از خواستن می

ی طول و درازش... فک و گفت؟ طایفهمهسا چه می

های آنچنانی... فالن فالن الدوله... دلش سر خوردن فامیل

 خواست. و همانجا ماندن می

همه کس و همه چیز پشت این افکار جا مانده بودند، او که 

واست بگذارند در یک خخواست، فقط میاز دنیا چیزی نمی

گوشه از دنیا برای خودش زندگی کند، همین. اگر حرفی 

داشت، اگر بحثی داشت، همه را نگه داشته بود پیش 

 خدایش...
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افتاد که در آن شاید اگر صدای موبایلش نبود، یادش نمی

هوای سرد ایستاده... از دیوار کنده شد و پاهایش را به دنبال 

 خودش کشید.

رداشت تماس قطع شده بود، اسم وارتان گوشی را که ب

کافی بود که کمی از استرسش کم شود. روی زمین نشست 

و با چشم چرخاندن روی هال تمیز اخمی کرد، اصال نباید 

کرد که آن پسرک شر گذشته در در ذهنش مرور می

 ی بازی ارد داده بود:خاتمه

ی ی ماست خونههای دوستانهی دورهمیاین قانون همه -

ر کی که باشیم، آخرش همه چیز رو باید مرتب کنیم و ه

 بعد بریم... همه بلند شن ببینم...

صدای پیامی موجب شد، پیامرسان را باز کرده و موبایل را 

 تا مقابل چشمانش باال بیاورد:

 در چه حالی؟ -

 نوشت:



 

 

844 | P a g e 
 

 این همه رو رو از کجا آوردی تو؟ -

 تصور کند: اش را موقع تایپی پر خندهتوانست چهرهمی

از همونجایی که تو اون همه جدی بودن رو آوردی...  -

 سلوا...

 نوشت:

 هوم؟ -

 اون حرفایی که به کامران گفتی جدی که نبود، بود؟ -

روی زمین دراز کشید و چشم به سقف دوخت، دوباره پیام 

 آمد:

 خوابیدی؟ -

 تایپ کرد:

 نه. -

 خوای جواب بدی؟نمی -
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داشت که جوابش زیادی طول  صدای موبایل نشان از این

 کشیده... موبایل را دم گوشش نگه داشت:

 تو چرا امشب خواب نداری؟ -

سکوت و بعد لحن آرام او نشان از این داشت که مثل 

 همیشه شوخی ندارد:

 گی نه؟سلوا چرا بدون اینکه بخوای فکر کنی بهش می -

 معترض گفت:

 دونی.وارتان تو هیچی نمی -

 نداشت، همانقدر آرام گفت:قصد عصبانی شدن 

 فقط به یه سوالم جواب بده، به امید هم گفتی نه؟ -

چشم روی هم گذاشت و آهی از ته دل کشید؛ اصال امید 

 پشت این چند روز جا مانده بود... بغض کرد:

 خوای تمومش کنی؟نمی -

 با حوصله بیشتری سوال کرد:
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 این میون مشکلی هست، آره؟ -

و اشک آهسته از کنار چشمش  لبش زیر دندان له شد

 چکید...

 تر از همیشه پشت گوشی پیچید:صدای وارتان مالیم

برو بخواب سلوا... برو بخواب و به هیچی فکر نکن، فردا  -

 هم برای خودش یه روز دیگه است.

*** 
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ی کوتاهی کرد و لیوان آب را روی میز گذاشت، کیانا سرفه

را که عین کواال از پشت سر به گردنش چسبیده بود کنار 

 زد و تشر رفت:

 خورم؟بینی دارم آب مینمی -

 کیانا بدون توجه به عتابش، خندید:

خواستی وای امشب چقدر خوش گذشت، بدجنس می -

 ی این روزای قشنگ رو تنها تنها باال بکشی؟همه

 ی بازویش کرد و ادامه داد:و مشتی هم حواله

 گی؟کامران جونم یه چی بپرسم راستش رو می -

 ی کیانا را گرفت و از سر راهش کنار زد:شانه

 نچ. -

 جیغ کوتاهی کشید و دوباره مقابلش ایستاد:
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 ها!برهببین نگی من تا صبح خوابم نمی -

 دورش زد:

 وای چقدر پر اهمیت! -

اخم کمرنگی کرد، داشت از فضولی میمرد. لحنش خواهشی 

 شد:

 داشی جونم؟دا -

سری به تاسف تکان داد و کاپشنش را از روی مبل برداشت 

 و به سمت اتاقش راه افتاد:

 خیلی وقته کوتاشون کردم. -

 کالفه باز سر راهش قرار گرفت:

 ئه... بگو دیگه... سلوا چی کارت داشت؟ -

 ای سمتش رفت:چشم غره

کیانا همین اول کاری از اینکه قبول کردم اینجا باشی  -

 شیمونم نکن.پ
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 لبش را گزید:

شما چه کنتاکتی تو گذشته با هم داشتین؟ اصال چه  -

 شناسین؟طوری هم رو می

 چشمانش تنگ شد و متفکر نگاهش کرد:

 چطور؟ -

ای باال سعی کرد ابروهایش از شوق توقف او باال نپرد، شانه

 خیالی زد:داد و خود را به بی

 اصال به من چه، برو بخواب. -

زویش گرفته و به عقب برگردانده شد، خیلی تالش وقتی با

کرد تا نیش بازش نمایان نشود، هر چند لحن کامران خیلی 

 هم دوستانه نبود:

 وایستا ببینم، کی چی گفته بهت؟ -

 بازویش را از دست برادرش بیرون کشید:
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بینم کسی چیزی نگفته، منم که کر و کور نه چیزی می -

 شنوم.نه چیزی می

 د کامران تذکر گونه بود:صدای بلن

 کیانا!! -

 اخمی تصنعی کرد:

هوم چیه؟ چطور من ازت سوال کنم حق داری جواب  -

ندی ولی تو سوال کنی همه باید جلوت صف بکشن و 

 پاسخگو باشن!

 نگاهش رنگ تهدید گرفت:

اولین قراری که گذاشتیم این بود که تو کارای من سرک  -

 نکشی، فراموش که نکردی؟

 

 

 



 

 

851 | P a g e 
 

 

[28.10.21 23:19] 
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 لبانش را جلو داد:

کجا سرک کشیدم؟ بابا خود من وسط ماجرام اون وقت  -

تونه به سرنوشت برادرم مربوط خوای چیزی که میازم می

تونی که من بتونم؟ هر اعتنا باشم؟ اصال خود تو میباشه بی

شد آدم نادونی هم این دو سه روز همرامون بود متوجه می

خبرایی بین تو و سلوا هست، چی و چطوریش رو یه 

دونم که هست. دیروز که از اتاقش دونم، ولی مینمی

اومدی بیرون اینقدر حالش بد شده بود که تابلو بود یه 

 اتفاقی بینتون رخ داده!
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 آرام گفت:

 یعنی چی حالش بد شد؟ -

 لبش را زیر دندان برد و ضمن رها کردنش گفت:

رفت اتاقش سرش داد کشید و مهسا بعد رفتن تو  -

کرد، هر چی هم بیرونش کرد، من هم رفتم داشت گریه می

تو کشوی کمدش بود ریخته بود بیرون... مدارکش بود 

 احتماال... زیاد نتونستم ببینم، چون بهم گفت تنهاش بذارم.

 خیره و فکری نگاهش کرد:

 چرا همون دیروز نگفتی؟ -

 شانه باال انداخت:

امروز هم از دست مهسا دلخور بود فکر کنم، نپرسیدی...  -

 یکم جر و بحث داشتن و...

 در تردید بین گفتن و نگفتن ادامه داد:

 انگار موضوع بحثشون هم تو بودی و گذشته! -
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 اخم کمرنگی بین دو ابرویش افتاد:

 خب؟ -

 نگاه در نگاه کامران داد:

 تو گذشته چی بینتون بوده؟ جریان چیه؟ دوسش داری؟ -

 او برعکس چشم برگرفت:و 

 فردا پرواز دارم... -

 کیانا حرفش را قطع کرد:

ی یه پس دوسش داری... در چه حدی؟ چقدر؟ اندازه -

 دوست، یه همکار، یه گرل فرند... چی؟

خیلی جدی نگاهش کرد، باید دم این بچه ماهی را همین 

 چید:جا می

شه دخالت دار تو کاری که بهت مربوط نمییادت نگه -

 نکن.
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کیانا بدون اینکه از رو برود یا بترسد، کمی هم صدایش را 

 بلندتر کرد:

از سلوا پرسیدم، دوست پسرت بوده، گفت که هیچ وقت  -

دوست پسر نداشته و مهسا گفت که تو گذشته یه کنتاکتی 

داشتین که خیلی هم مهم نبوده... دروغ گفته نه؟ خیلی هم 

 رش برگشتی، آره؟مهم بوده، اونم اونقدر مهم که بخاط

 عصبی انگشتش را باال آورد:

 کیانا به نفعته تو این مورد دخالت نکنی. -

 کیانا با مالیمت نگاهش کرد:

اینا رو گفتم که بدونی من طرف توام، دست کمش بذار  -

گذره شاید بتونم کمکت کنم... بدونم چی تو فکر و دلت می

 .مامان گویا یه مهمونی ترتیب داده برای اومدنت

 ها، گفت:آمد از این برنامهای خدا چقدر بدش می

 حاال این چه ربطی به بحث ما داره؟ -

 پوزخندی زد:
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ای که مامان پشت خود مهمونی که نداره، ولی نقشه -

 مهمونی نشونده ربط داره.

شناخت، عمال کاری را توجهش جلب شد، مادرش را می

 کرد:داد. با دقت بیشتری سوال بدون علت انجام نمی

 چی؟ -

 خندید:

 ترانه جون! -
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تا آخرش را خواند، سری تکان داد و بدون اینکه جوش 

 بیاورد و یا خیلی برایش مهم باشد به سمت اتاقش رفت:

دونی که خیلی رو کال مامان از این تزا زیاد میده ولی می -

 من اثر نداره.

د که با شنیدن صدای موبایلش کامل وارد اتاق نشده بو

 متعجب جواب داد:

 چیه مهیاد؟ -

 لحن جدی مهیاد جای تعجب هم داشت:

 بیا دم در کارت دارم! -

 ای کرد:مبهوت تک خنده

 یعنی االن دم دری؟ -

 صدایش نشان از این داشت که اصال شوخی ندارد:
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 آره مهسا رو گذاشتم خونه، اومدم. -

 دوباره تن کرد:آورد، کاپشنش را سر در نمی

 بذار آیفون رو بزنم بیا تو. -

 نه... تو خونه کیانا هم هست. -

 با گفتن:

 خیلی خب االن میام. -

 تماس را قطع کرد.

در حیاط را باز کرد، با اینکه مهیاد گفته بود دم در است ولی 

داد، در حالی خب باز با دیدنش جا خورد، احتمال شوخی می

 گفت:که می

 پرواز دارما... من فردا صبح -

 کنار کشید تا وارد حیاط شود.
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مهیاد برای ورود به حیاط مقاومت نکرد، ایستادن دو جوان 

در کوچه آن هم نصف شبی صورت خوشی نداشت. در را 

 پشت سرش بست و آرام گفت:

شینی پای بازی مهم نیست پرواز وقتی دو ساعت می -

 داری ولی برای دو کالم حرف زدن یادت افتاده!

 ابرویی باال داد و دست در جیبش کرد:

شد شد پشت تلفن زد و نه میاین چه حرفیه که نه می -

 برای فردا نگهش داشت؟

 رو در رویش ایستاد:

 حرف حساب. -

سر تا پایش را ورانداز کرد، یک نمه از خودش توپرتر بود و 

یک ذره هم بفهمی نفهمی شاید بلندتر! همیشه با نظرات 

کردند ولی د و همیشه هم، هم را تایید نمیهم موافق نبودن

ی کاپشنش را به هم ها بود که پشت هم بودند. دو لبهمدت

 تر کرد و نیمه جدی نیمه شوخی گفت:نزدیک
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گیریه و باید بشینیم تو ماشین حرف بزنیم یا قرار به یقه -

 سرپا باشیم.

 پوفی کشید و گفت:

 بشینیم. -

 ض نشستن مهیاد گفت:روی صندلی راننده نشست و به مح

 آتیشش کنم یه چرخی بزنیم؟ -

 نوچی زد:

داشتم واسه فردا راهی هستی که اگه نبودی نگهش می -

 فردا...

اش را به او دوخت؛ مهیاد همیشه فرد آرامی بود، نگاه سوالی

آرام و مودب. درست برعکس خودش که همیشه زمین و 

لذت هم  ریخت و از این به هم ریختگیزمان را به هم می

داد، هر بار هم پایش برد او کاری غیراصولی انجام نمیمی

ی پلیس کشیده شده بود بدون شک حاصل به اداره
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ی خودش بود که پای این رفیق رفتارهای خارج از قاعده

 شد. آهسته سوال کرد:همیشه همراهش هم نوشته می

 موضوع چیه؟ -

 ی مهیاد تا حدی گرفته بود:چهره

ین سوال رو از تو بپرسم، موضوع چیه من اومدم ا -

 کامران؟

 کمی میان نگاه او خیره ماند:

 تر بپرس.سوالت رو واضح -

 صدایش مختصری اوج گرفت:

تر از این؟ موضوع چیه؟ چرا داری این دختر رو واضح -

 کنی؟اذیت می

 ی متعجبی زد، انتظار این سوال را نداشت:تک خنده

 گی؟می تو حالت خوبه؟ سلوا رو داری -
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 عصبی و توبیخی گفت:

زنم ولی خوب نیستم. یه آره دارم راجع به سلوا حرف می -

خوره... اومدم اینجا از چیزی داره عین خوره مغزم رو می

ام بپرسم، این همه سال خواستی دوست چندین و چند ساله

بکشیمش  حواسم بهش باشه که چی؟ یه جوری به نحوی

تو شرکتت که چی بشه؟ هدفت چی بود؟ کامران تو این 

 دختر رو دوست داری یا...
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 اش را آرام به داشبورد کوبید:و مشت بسته

 یا اومدی تالفی اون روزا رو ازش در بیاری؟ -

خطی مابین دو ابرویش افتاد، در ماشین را به سرعت باز 

زد و به کرد و پیاده شد و با همان سرعت ماشین را دور 

محض باز کردن در طرف دیگر بازوی مهیاد را گرفت و 

اش را به اش کرد. چشم در چشمش نگاه عصبانیپیاده

 سمت در حیاط کشید:

 به سالمت. -

اش را گرفت و و به سمت خانه چرخیده بود که مهیاد شانه

 برش گرداند:

ات تن دادم و کامران این همه سال اگه به خواسته -

دونه وادار کردم پازلی رو که چیدی دونه خواهرم رو هم

بذاره سرجاش، فقط یه علت داشت اونم اینکه فکر کردم 

ای بوده، دلت گیره که به خدا اگه بفهمم هدفت چیز دیگه

کشم بلکه نه تنها دیگه برای همیشه روی اسمت خط می
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ذارم نه رنگ مهسا رو ببینی و نه مطمئن باش دیگه نمی

 سلوا رو!

 اش پایین انداخت:ت مهیاد را از شانهعصبانی دس

 تو چه مرگته امشب؟ -

 نفس تندش را بیرون فرستاد:

من چه مرگمه یا تو؟ تموم این مدتی که اینجا نبودی  -

مواظب بودم کسی که به نظر خودم عشق رفیقم بود یه 

قطره اشک از چشمش نچکه. حواسم بود که کسی بهش 

رش که حالش خیلی نگه باال چشمت ابروئه، غیر فوت ماد

شد هم کاری کرد، دیگه هر وقت و هر جا هر بد بود و نمی

اومد انجام دادم تا حال کمکی الزم بود و از دستم برمی

خودش و دلش تا اومدنت خوب باشه، اون وقت تو از وقتی 

 اومدی چیکار کردی؟

 دندان روی هم سایید:

 ربطی به تو نداره. -
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 نیم گامی هم سمتش برداشت:

ینجاش رو دیگه کور خوندی! اگه قرار به ربط نداشتن ا -

کردی، نه االن که بود از همون اول باید ارتباط رو قطع می

کنم، چی تو یه بار بزرگ رو دوشمه و مدام دارم فکر می

 گذره!فکرت می

 نگاه پرخشمش را میان چشمان مهیاد نشاند:

 چند ساله باهامی رفیــــــــــــــــق؟! -

 بریده پس داد:اش را بریدهشده در سینهنفس حبس 

پس چیه؟ برای چی مهلت نفس کشیدن هم بهش  -

گم من دخالت نکنم، به من چه، هی دی؟ هی دارم مینمی

گم همین یه باره، همین دو باره ولی... دارم با خودم می

گم شده شه میکنی که تا ضعف کشیده میکاری می

گذره که اون دختر تون میدونم چی بیندیگه... بعد باز نمی

کشه و امشب زنه و داد میشناسم هق میآرومی که من می

 هم...
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 و با کمی تعلل ادامه داد:

 دی با قضیه کنار بیاد؟چرا یکمی بهش فرصت نمی -

 ای گفت:دستی به گردنش کشید و با فکر درگیر شده

 امروز از امالکی اومده بودن خونه رو ببینن. -

 ل کرد:با کنجکاوی سوا

 خب؟ -

 لب زد:

 خب یعنی باید خونه رو خالی کنه. -

ی خانه رفت و دخترکی چشم مهیاد سمت پرده کنار رفته

که به جای خجالت و کنار کشیدن لیوان در دستش را کمی 

باال برد و اظهار وجودی کرد! پنهان کردن تبسمش از 

پررویی او خیلی آسان نبود، نیم چرخی زد که حداقل در 

 ی دیدش نباشد و گفت:محدوده
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چه اشکالی داره؟ اصال شش ماه بره یه جایی اجاره  -

 بشینه، آسمون که به زمین نمیاد!

 پوزخندی زد:

عمرا!... شش ماه؟ تا شش ماه امید از اون تو اومده بیرون  -

تونه تو فکر و دونی که چقدر میو خودت بهتر می

قی بیفته باید هر گیری سلوا تاثیر بذاره. اگه قراره اتفاتصمیم

 تر اقدام بشه، مهلت اضافه وقت تلف کردنه.چه سریع

کرد یک ریز نقطه کامران همیشه همین بود، وقتی فکر می

 تر گفت:انداخت. کمی آرامرا هم جا نمی

 کنی؟پس واسه همین برای امید کاری نمی -

 نیشخندی زد:

چرا باید براش کاری کنم، مگه باهاش صنمی دارم،  -

یم، دوستیم، سلوا ازم خواسته یا در کل مگه مغز خر رفیق

 خوردم!

*** 
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پالن مقابلش را برای چندمین بار زیر و رو کرد، دفتر 

یادداشتش را مقابلش گذاشته و تمام جاهایی که به نظرش 

های ده کشید. بازدیدمورددار رسیده بود، دورش خط می

شد. به خصوص ها گاه طاقت فرسا میاز پروژه پونزده روزه

ریخت در طول مدتی که تهران نبود اینقدر سرش کار می

های خارج از شرکت توانست روی پروژهکه کمتر می
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خودش وقت بگذارد. شک نداشت که حرف مهیاد در مورد 

دارد اینکه با یک دست دارد چند هندوانه را یک جا برمی

دانست که تا تثبیت ر میدرست است ولی خودش بهت

شرایط مجبور است به این شرایط خاص و تا حدی سخت 

تن دهد. معتقد بود تا یکی دو سالی نگذرد و از موفقیتش در 

آن شرکت مطمئن نشود، حماقت است کار خوبش را در 

تهران رها کند به خصوص که انگار خشت به خشت شغل 

وب و تهرانش را خودش روی هم نهاده بود و تمامی خ

بدش به خودش مربوط بود و انگار یک جوری برایش 

توانست با ارزش خاصی داشت، طوری که حتی نمی

اطمینان بگوید که بعد از جا افتادنش در شرکت خودشان 

 تواند از این همکاری دست بکشد یا نه!می

بدون اینکه سر از پالن مقابلش بلند کند، صدایش را بلند 

 کرد:

 دس راسخ و رحمتی بگو بیان اینجا.آقا ناصر، به مهن -
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و نیم نگاهش سمت ساعت رفت، بعد از آنجا تا شب باید 

اش رفت. دستی به پیشانیی دیگر هم میسر دو پروژه

 کشید باز چه خوب طول پرواز را تخت خوابیده بود.

 خیره به نقشه لب زد:

 تالفی! -

کشی نهاد و وزنش را روی جفت دستانش را روی میز نقشه

 شد؟منتقل کرد، چرا امروز حواسش جمع نمی آن

های گذشته پس و ذهنش بدون اینکه بخواهد بین صحنه

رفت، وقتی اولین بار سلوا وارد اتاقش شد... اتاق پیش می

 مدیریت... صندلی مدیریت...

 چشم تنگ کرد... بدون شک حالش خوب بود، لذت داشت!

ش نشسته شاید التیامی برای زخمی که از گذشته میان دل

 بود، شاید هم نه...

اش همین قصدش کمک بود!! بود واقعا؟! یا انگار همه

 نبود...
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 مشتش را کم جان روی میز زد:

 خدا لعنتت کنه مهیاد! -

 سلوا چرا و چگونه پر رنگ شد؟ کی؟ برای چه؟

 سالااااااااااام آق مهندس گل و گالب! -

پاره  ی افکارشصدای دخترانه و شادی که موجب شد رشته

شود و نگاهش به عقب برگردد، لبخند گرمی روی لبش 

 نشاند:

 علیک نفر آخر کالاااااس. -

 ی دخترک داخل اتاقک پیچید:صدای بلند خنده

یعنی منو ببینی و نمراتم رو سرم نکوبی روزت شب  -

 شه.نمی

توانست به خودش دروغ بگوید که از دیدنش خوشحال نمی

ی ه خصوص دورهنشده است، دوران دانشجویی ب

 ای نبود که فراموش شود:کارشناسی دوره
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 ببینم مثل همیشه راه گم کردی؟ -

جلو آمد و با همان صورت پر خنده نگاه چپی هم به کامران 

 انداخت:

کوووفت، یعنی متلک نندازی باید تو کامران بودنت شک  -

کرد! اتفاقا این بار راه گم نکردم دقیقا اومدم همکالسی 

 رو ببینم. مونقدیمی

 تیز و فرز نکته کالمش را گرفت:

 مون؟؟قدیمی -

 با نیش باز جلو آمد و دست چپش را باال برد:

 یعنی آرزو به دل موندم مهلت بدی آدم برات توضیح بده. -

 ی نامزدی او ایستاد و ابرو باال داد:نگاهش روی حلقه

 ای که گولش زدی تا بگیردت کیه؟اون خل و چل بیچاره -
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 بدون ناراحتی خندید:

خواد زورش رو داشتم وای کامران گاهی دلم می -

 زدمت.گرفتم سیر میمی

و نگاهش را کمی به پشت سرش چرخاند. کامران با خنده 

 گفت:

 نگو که... -

 سمیرا میان حرف او گفت:
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 پرهام! -

ف پرهامی خودکار در دستش را روی میز پرت کرد و به طر

رفت که دم در ایستاده بود و دستش را محکم به دست جلو 

 ی او کوبید:آمده

گفتی تا یه آخه نادون قصد ازدواج داشتی به خودم می -

 کردم.درست و حسابیش رو معرفی می

 و در میان جیغ بلند سمیرا، پرهام را به آغوش کشید:

 مبارکه. -

 و در حال جدا شدن گفت:

 خبر!چه بی -

 هام با لبخندی گفت:پر

یه عقد محضری ساده داشتیم و مراسم رو نگه داشتیم  -

 مون.ریم خونهبرای وقتی که می

 سمیرا جلوتر آمد:
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ها دست گرفتن که باید یه ولی برو بچ و همکالسی -

شیرینی چرب و چیلی بدین، پرهام هم گفت کامران نباشه 

 شه.نمی

ه دوران کارشناسی اش با پرهام بلبخند زد، هر چند دوستی

گشت و پرهام ارشد قبول نشده بود ولی خب هیچ برمی

وقت خودش را از جمع آنها کنار نکشیده بود، عمال همیشه 

 آمد.از اینکه دور و برش پر از دوست باشد خوشش می

 پرهام پرسید:

 گردی؟گفتی فردا برمی -

 سری تکان داد:

 آره برای عصر ساعت هشت بلیط دارم. -

 کرد:لبی کج 

مونی، کار به این فهمم برای چی همینجا نمیواقعا نمی -

 خوبی داری و اسمتم در کرده!

 کل جوابش تبسم مختصری بود که پرهام سری تکان داد:
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 تونی یه وقت تعیین کنی تا قبل برگشتنت؟خیلی خب می -

 دست به کمر زد و نگاهش سمت نقشه رفت:

 ینجا دومیشه!از هشت تا پروژه باید دیدن کنم که ا -

 پرهام نچی زد:

 خوری؟باالخره ناهار که می -

 ای کرد:تک خنده

 ساندویچ تو ماشین. -

 سمیرا اخمی کرد:

 ئه کامران، اومدی نسازیا! -

 تر دنبال راه حل بود:پرهام مالیم

 ای؟شام چیکاره -

خواست، با خودش هم دلش جمع صمیمی دوستان را می

 کمی فکر گفت:
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ساعت هشت و نیم به بعد امشب حساب تونید رو می -

 کنید البته اگه بشه بقیه رو جمع کرد.

 سمیرا هورایی کشید و پرهام گفت:

 تره.تو اکی بده جمع کردن بقیه راحت -

لب باز کرد بگوید، اکی که با نگاه به ورودی اتاقک زمزمه 

 کرد:

 یا ابالفضل! -

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 
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سرش نگاه کرد و سمیرا با دیدن دختری که  پرهام به پشت

 شد، خندید و خیلی آهسته گفت:وارد می

 دی شرش رو از سرت کم کنم؟چند می -

 با نگاه به سر و وضع آنچنانی الینا لب زد:

 کنم.جبران می -

 الینا ذوق زده وارد جمعشان شد:

 ی سهیل!... سالم.وای مهندس شدی ستاره -

شید و لحنش از حالت دوستانه نامحسوس لپش را داخل ک

 خارج شد:

 سالم... پدر حالشون خوبه؟ -

ی ریزش را سمیرا نگاهی به پرهام انداخت و نتوانست خنده

 پنهان کند، به خصوص وقتی شنید:



 

 

878 | P a g e 
 

خیلی عالقمند به احواالت پدری، زنگ بزن از خودش  -

 بپرس.

اش را کنترل کند. پرهام که دلش دیگر نتوانست خنده

اش ولی میز را گاز بزند از زور کنترل خنده خواستمی

 جالبش اینجا بود که کامران لبش کش هم نیامد:

دونم چرا موقع خیلی عالقمندم به این کار، فقط نمی -

سرکشیِ من اگه صحبتی دارن خودشون حضور پیدا 

فرستن تا منم مجبور بشم از شما کنن و شما رو مینمی

 جویای حالشون بشم!

و ثانیه بیشتر طول نکشید و بالفاصله از بین اخم الینا د

 گفت:رفت. در حالی که بلندتر می

 ی ما کجا موند؟آقا ناصر پس این بسته -

ی بزرگ را داخل اتاق منتظر ماند تا آقا ناصر یک بسته

 بیاورد و رو به کامران گفت:

 ناقابله! سوغاتی از دبی... هفته پیش برگشتیم. -
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کشید تا چشم و ابرو آمدنش  پرهام کمی خودش را عقب

برای کامران خیلی مشخص نباشد. سمیرا به جای کامران 

 کند، گفت:دانست لب از لب باز نمیکه می

دستت درد نکنه، ببینم این مانتوی خوشگلت رو هم از  -

 دبی گرفتی؟

 الینا خوشحال از توجه سمیرا به لباسش گفت:

 ه.نه مال مزون کاملیاست، کاراش همیشه قشنگ -

ی الینا گرفت و کمی از پرهام و سمیرا دست به شانه

 کامران فاصله داد:

 دی؟عالیه، توووپ... ماااااه... آدرسش رو بهم می -

 گفت:الینا داشت می

باید با خودم بری تا معرفیت کنم، اون مدالش سری  -

 زنه...نیست، تک می

که سمیرا نرم نرمک دورش کرد. پرهام جوری که به گوش 

 رها نرسد، گفت:دخت
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 دختر موسوی نبود؟ -

 کالفه پوفی کشید:

 خودشه. -

 پرهام زیر لبی زمزمه کرد:

پرونه؟ خره نخش ی موسوی رو میآدم هم یکی یه دونه -

 ها!رو بگیری تا ابد نونت تو روغنه

 به سمت میز کارش برگشت:

ی تو عوض اینکه برا من نسخه بپیچی برو به برنامه -

 سازه.تر از ماهیچه به مذاقم نمیینشامت برس که پای

 گفت:پرهام داشت می

خرم، رودل نکنی داداش، چهار نفری یه دونه پیتزا می -

 بخوری خداتم شکر کنی...

 که صدای مهندس راسخ آمد:

 مهندس مشکلی پیش اومده؟ -
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 اش جدی شد و روی نقشه خم شد:چهره

ر رو چیکار کنید؟ نورگیشه بگید دارید چیکار میآره... می -

 کردین؟

 پرهام فاصله گرفت و گفت:

 فعال با اجازه... -

 دستی برایش باال برد.

*** 
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 فصل یازدهم:

های نیمه کاره پایین آمدم، ده طبقه را یک نفس از پله

ساختمان نیمه کاره آسانسور نداشت که! روز بینهایت 

ت برای نفس کشیدن هم شلوغی داشتم، جوری که فرص

نبود. باال پایین رفتن از آن تکه آجرهای چیده شده در 

 ی نیمه آماده پدر پاهایم را در آورده بودند.پلهراه

برای بار چندم موبایلم را به گوشم تکیه دادم و با شنیدن در 

ام را بیرون فرستادم، پس باشد، نفس پر دلهرهدسترس نمی

ل توی دلم نبود، داشتم از داد؟ دچرا امین جواب نمی

 کردم تا بفهمم در دادگاه چه گذشته...استرس قالب تهی می

دار و بمی موجب شد سرم را باال بگیرم، یکی از صدای خش

 ها سرش را از طبقه پنج خم کرده بود:کارگر

 مهندس آخرش نگفتین این تیغه وسط رو بلوک بزنیم؟ -
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بم مسلط چشم روی هم گذاشتم و سعی کردم به اعصا

 شوم:

ی پایین رو چطور حداقل سه بار گفتم، بعد هم چهار طبقه -

 زدین، عین همونه دیگه!

 کارگر با گفتن:

 من تازه اومدم... البد برای یکی دیگه گفتین. -

 سرش را کنار کشید.

سری تکان دادم، سر و کله زدن با آنها گاهی برایم 

از شغلم ای نبود، این بخشی شد. ولی چارهفرسایشی می

بود. شماره عطایی را گرفتم و به محض شنیدن صدایش 

 بدون سالم و علیک گفتم:

مهندس اکیپ اجرای کف رسیدن، توضیحات الزم رو  -

بهشون دادم. احتماال امروز تیغه چینی طبقه پنج تموم 

 بشه... شما فردا هم نیستین؟
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داد سر او هم سروصدای رسیده از آن سوی خط نشان می

 :شلوغ است

هامون رو موقع سرکارگر اینجا برنامهاین مریضی بی -

حسابی ریخته به هم، مجبورم تا برگشتش باشم، سر موعد 

 ای نیست.تحویل قول دادم چاره

 ی لبم را گزیدم و نگفتم چه بهتر! به جای آن گفتم:گوشه

 اشکالی نداره، من هستم نگران نباشید. -

 جوابِ:

 لطف کردین واقعا! تشکر. -

 جب شد تبسمی بزنم.مو

موبایل را پایین آوردم، نبودن عطایی خیلی هم برایم بد 

کردم، نشده بود! نگاهی به ساعت انداختم، اگر عجله می

توانستم یک سر هم به پروژه تجاری بزنم، با گروه می

تزئینات داخلی آنجا خیلی همفکر نبودم و هر قدر هم با آنها 

ترکیبی بزنند، رئیس گروه  زدم که دیوارها راچک و چانه می
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گفت؛ به علت دوام سنگ باید یک دست سنگ شود و می

فهمی! امیدوار بودم بتوانم خیلی خالصه تو جوانی و نمی

مجتمع را از حالت روتین همیشگی در آورم ولی خب نه 

خیلی مجرب بودم و نه آنقدرها عضو مهمی که حرفم برو 

 داشته باشد.

الین و تاکسی دربست، حس دو دل بین گرفتن تاکسی آن

تر است. پا در کوچه گذاشتم و شالم را کردم راه دومی سریع

بندی تا نوک بینی باال دادم، داخل ساختمان با وجود عایق

 خوب، خیلی هوای بهتری داشت.

 گام دوم را درست و حسابی برنداشته بودم که با شنیدن:

 خانم مهندس صبوری! -
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[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part168 

 

ایستادم و دمی چشم روی هم گذاشتم، این اینجا چه 

دانم کی زیر دندانم رفته و به درد کرد؟ لبم را که نمیمی

ای غیر از جواب دادن آمده بود بیرون کشیدم، هیچ چاره

ی عادی به خود گرفتم و مودبانه به سمت نداشتم. چهره

 صدا برگشتم:

 .سالم، ببخشین متوجه حضورتون نشدم -

ی جناب رئیس یک جوری مورددار روی چشمانم نگاه خیره

 نشست:

 بردین؟جایی تشریف می -
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ها سعی کردم به خود بقبوالنم که بازدید یک هویی از پروژه

شود و بدون نزدیک شدن برای او امری عادی محسوب می

 گفتم:

خواستم یه سر به مجتمع یاس بزنم مهندس بله، می -

 خواست.یشرفت کارشون میعطایی یه گزارش از پ

ی سرش مختصر تکانی خورد و بدون تغییر در حالت چهره

 اش، سوئیچ در دستش را سمتم گرفت:جدی

رفتم اونجا. شما داخل ماشین باشین خوبه، منم داشتم می -

 تا من بیام.

 و دوباره رو به سرکارگر کرد:

اید ببین اگه الزمه تعداد کارگرا رو سه برابر کن، سر ماه ب -

 ساختمون...

و دوباره نگاه به من داد و دستش را تکان داد که یعنی چرا 

 خشکت زده؟!
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ی دیگری هم داشتم. سوئیچ به خود تکانی دادم، مگر چاره

هایی که خودم به سنگین هیچ حرفی گرفتم و با گامرا بی

بودنشان بهتر از هر کس دیگری واقف بودم، حرکت کردم. 

ته بود ندیده بودمش، یعنی تمام از وقتی از تهران برگش

مدت بیرون از شرکت بودم و امکان اینکه با او روبرو شوم 

 کم بود.

دزدگیر را زدم و با تعلل سوار شدم، نسبت به حسی که به او 

آید دانستم از او خوشم میداشتم سرگردان بودم، حتی نمی

بندی آید و یا در کل باید او را بین دوستان طبقهیا نمی

ی روابط با جنس ام دربارهکردم یا نه! قانون تعریف شدهمی

مخالف با حضور او دچار اغتشاش شده بود و این اذیتم 

 کرد.می

چه در دوران دانشجویی و چه در قبل و بعد آن یک قانون 

دختر یا پسر هیچ فرقی نباید برایم داشته »کلی داشتم؛ 

ل شدن باشند، چه در رفتار، چه گفتار و چه در رد و بد
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این در »با خطی درشت روی قلبم نوشته بودم؛ « احساسات!

 «بسته است، لطفا مزاحم نشوید.

کرد و هر چند در این بین گاهی دلم و فکرم غلط اضافه می

کردم آن غلط را پاک یا اصالح من به سرعت سعی می

کنم. هر چند گاهی یک استثناهایی هم وجود داشت عین 

چطور باید حسی که به او دارم را امید که دیگر بلد نبودم 

با برخی »زدم؛ تعدیل کنم و اینجا برای قانونم تبصره می

مثل « احساسات هم باید کنار آمد و تبعاتش را تحمل کرد.

آورد، ازدواج کابوسی که گاهی بدجوری دلم را به درد می

 امید!

رسد و خودم بهتر از دانستم دیر یا زود فرا میچیزی که می

یگری واقف بودم که بعد از آن محال است هرگز هر کس د

مان مثل قبل شود. آهی که از یادآوری امید کشیده دوستی

 انتها ماند.بودم با باز شدن سریع در و نشستن کامران بی

اضطرابی که از حضور او در دلم نشست، غیرقابل تکذیب 

 بود. فقط برای اینکه حرفی زده باشم گفتم:
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 رفتم.خودم می -

هش که به سمتم چرخید، توانستم معجونی از مواخذه و نگا

 های تیره تشخیص دهم:شیطنت را میان آن گوی

 به سالم علیکم خانم فراری!به -

 تر:بود و توجیهم از آن عادیلبخندم باید عادی می

 اطالع که دارین مهندس عطایی... -
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 حرفم را قطع کرد:

دونم که شما خودت دونم و اینم میه کل قضیه رو میبل -

 داوطلب شدی بیای...

به هیچ عنوان دوست نداشتم صحبت به سمت و سویی 

 خواست، برای همین گفتم:برود که دلم نمی

 اومد، شما هم که اینجا نبودین و...باالخره باید یکی می -

 ی ریزی استارت زد و حرفم را قطع کرد:با خنده

ا و تو هم اصال از نبودم سوءاستفاده نکردی... تازه دقیق -

 تلفن هم نداشتم که تماس بگیری!

 خودم را زدم به آن راه:

با مهندس عطایی هماهنگ بودم و فکر کردم حتما  -

 بهتون گفتن.

 اش سهمم شد:حرکت کرد و نگاه زیر چشمی
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 شه... انگار!کم داره جامون عوض میکم -

بم نشست، با نگاه به چشمان بدون ای رو للبخند موزیانه

عینکش حرفی که این چند روز مدام ذهنم پردازشش 

 کرد، به زبان آوردم:می

گم، عجب تگرگ برای خوب شدن چشاتون تبریک می -

 شفابخشی بود!!

اش سمتم کشیده شد و در حالی که چشمان درشت شده

 کرد، گفت:اش فضای ماشین را پر میی ناگهانیخنده

 م؟!داشتی -

 گرمش لبخندی هم بر لب من آمد: یاز خنده

گفتم آخه این حرف همچین بیخ گلوم گیر کرده بود نمی -

 شدم.خفه می

دانم واقعا گفت یا من ای که به گوشم رسید را نمی«خوبه»

 حس کردم که شنیدم! آرام که شد با لحن مالیمی پرسید:

 بهتر شدی؟ -
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 تعارف جوابش را دادم:بی

خدا... واقعا به اون دو روز مرخصی احتیاج داشتم بله شکر  -

 متشکرم.

پایید، واضح بود به رفت میهایم مسیری را که میچشم

 رود. نگاهش کردم:سمت مجتمع نمی

من باید یه سر به مجتمع تجاری بزنم، انگار شما هم  -

 رین؟گفتین که برای بازدید از اونجا می

 چشمش خیلی گذرا به سمتم منحرف شد:

وقت اداری تموم نشده و من هر جا دستور بدم تو  -

 ری!همونجا می

دستم را کمی عقب کشیدم تا مشت شدنش خیلی در دید 

کردم. در حالی گفت و من باید عادت مینباشد، راست می

 که نگاهم را به سمت پنجره چرخانده بودم، زمزمه کردم:

 بله رئیس! -
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تکان با همان نگاه به سمت مخالف چرخیده هم 

صدایی داشت، انگار تفریح هایش نشان از خنده بیشانه

 خوبی برایش فراهم شده بود.

ی کجا ام دربارهبا توقف ماشین سعی کردم خیلی کنجکاوی

ها نبود، رفتنمان مشهود نباشد، نزدیک هیچ کدام از پروژه

 شرکت هم نبود!

حرف پیاده شد و ماشین را دور زد و در حال باز کردن در بی

 کمی هم نمایشی خم شد:

 بانو قصد تشریف فرمایی ندارن؟ -

دستی که از حرصِ، بله رئیسِ، یکی دو دقیقه پیش گره 

شده بود، لرزید. چیزی در دلم شره کرد؛ من به این کلمات 

عادت نداشتم و بین واکنش ذرات وجودم و چیزی که 

 شدم.خواستم و نباید، سرگردان مینمی

و پر از کلی حس دیگر که من لحن پرخنده و پرشیطنت 

 درک زیادی از آنها نداشتم، گفت:
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برای من خیلی اهمیت نداره خودم دستت رو بگیرم پیاده  -

ی تو اهمیت کنما ولی خب مثال خیلی جنتلمنم و به خواسته

 دم.می

اراده کج شد و در حال فرستادن نگاه عاقل سرم بی

ور کردم... اندرسفیهم سمت چشمانش پیاده شدم که یعنی با

که تو بلدی جنتلمن باشی... که برای کل مردم دنیا هم 

شعار دهی و کری بخوانی حنایت پیش من رنگی ندارد... 

کامی جان... جناب رئیس.. هفت رنگ هم عوض کنی من 

 دانم چند مرده حالجی!که می

ی در نوبت بودن هنوز داستان سرایی آن روزها درباره

م هست و ذهنم همچنان در دوستان رنگ وارنگت را یاد

ات نصیبشان شده ناتوان شمارش کسانی که افتخار همراهی

 باشد.می
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 #part170 

 

 خیره در چشمانش گفتم:

 برای شما جنتلمن بودن مصلحت زمانی داره! -

ریموت ماشین را زد و آن را داخل جیبش رها کرد و انگار 

باشد، حرف باشد و یا اصال انگار  نه انگار که در حرفم طعنه

ی حرفت را فهمیدم، ساده کنارم راه نه انگار که من نکته

افتاد و تازه برای تکمیل ژست گیرایش چشمک مختص به 

 خودش را هم زد:

 اصال شک نکن. -
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مقابل درب رستورانی ایستاد و دوباره ادای جنتلمنی را 

د و با دستش درآورد که به قول خودش مثال بود، کنار ایستا

محترمانه به در اشاره کرده بود که حرف مبنی بر دستور 

دادنش که همچنان حناق شده بود و قصد باال پایین شدن 

 را نداشت، موجب شد بگویم:

 اینم بخشی از همون دستوراته؟ -

 کوتاه و بلند خندید:

 شک نکن... -

آمد که ترجیح دادم و دستش داشت به سمت کمرم می

رو هم شده خودم وارد شوم، تجربه نشان داده برای حفظ آب

 بود این جناب جنتلمن، زیاد هم مبادی آداب نیست. 

رغم اینکه من فقط سوپ پشت میز نشسته بودیم و علی

سفارش داده بودم، شاهد چیده شدن غذاهای رنگ وارنگ 

روی میز بودم و اشتیاق او برای کشیدن غذا، هر چند باز 
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مرا پر از سوپ کند و بعد مال  یادش بود که اول بشقاب

 خودش را...

نیم نگاهم ولو خیلی نامحسوس سمت ساعت روی دیوار، 

 بالفاصله با چشمان تیزش شکار شد:

چه وقت ناهار باشه، چه نباشه من فعال دارم از گشنگی  -

 میرم.می

سوپ سفید زیر دستم را که بخار خوش بویش داشت 

 گفتم: کرد، هم زدم وام را تحریک میشامه

بیخود نیست که تو فاصله بین این چند سال رشد  -

 عرضیتون دو برابر شده!

اش را باال کشید و کمی تهدید و تذکر چشمان پرخنده

 میانشان جا داد:

 ها! چند به چندیم؟ندازم تو چرتکهدارم می -

اش سرشار ی فوق عالیکمی از سوپ چشیدم و از مزه

 شدم:
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صفر به نفع شما شروع شد. -واال بازی که کال از صد -

تک کارت رو کنم تا چه شود برسیم به دو حاال من هی تک

 سه!

 اش را به من دوخت:نگاه پرانرژی

 یه لحظه فکر کن بذارم تو ببری! -

سرم را گرم هم زدن و چشیدن سوپ کردم، بحث برد و 

باخت بود و من چقدر در این بازی که او راه انداخته بود و 

ی بازی هستم ناوارد بودم و اصال یک پایهکرد تصور می

 خواست تا چه برسد به بردن.دلم بازی کردن نمی

صالح ندیدم حالوت غذا خوردن را از او بگیرم، خودم را با 

غذا سرگرم کرده بودم. حتی وقتی با خیال راحت و بدون 

پرسش کباب توی دیس وسط میز را روی برنج من سر داد 

اه نیمه چپی بود که به او انداختم، العملم نگهم تنها عکس

اینقدر مسائل مهم برای اعتراض وجود داشت که دیگر غذا 

 در اولویت چندم قرار داشت.
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 مطمئن از صرف غذایش آرام گفتم:

آقای سعادت من از همین اول براتون امضا بدم که برد  -

سروصدا برم ذارین بیشما رو قبول دارم، کوتاه میاین و می

 ؟سراغ کارم

گرفت که، نوشابه را پیش کشید و در حالی که سمتم می

 یعنی بریزم! و سری که من باال انداختم، جواب داد:

 برد من فقط یه معنی داره. -
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 #part171 

 

نگاهش کردم؛ نفسم برای شنیدن جوابش بین سینه گیر 

 کرده بود و انگار اینقدر جوابش واضح بود که نخواهم

 شد که او ادامه ندهد:بشنوم ولی این دلیل نمی

برم که تو به برد من یعنی... قبول تو! من وقتی می -

 درخواست من بله بدی.

دانستم و باور نداشتم. اصال این همه اصرارش را می

فهمیدم، هیچ چیز درست نبود، اینکه سالها پیش یک نمی

ی چ رابطهزمانی دو بار در کوچه هم را دیده باشیم و هی

دوستانه بینمان نباشد و اصرار االنش نه تنها برایم قابل 

کردم یک جایی از کارش هم قبول نبود بلکه احساس می

لنگد و این بار با عرض تاسف فراوان دستم بسته بود و می

توانستم تندی کنم و بروم و پشت سرش بگذارم و نه نه می

کرده بین قول و این امکان را داشتم که نبینمش... من گیر 

قراری که امضا شده تعهد کرده بودم یا باشم و یا خودم را 
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تحویل قانون بدهم و در این موقعیت فقط همین یکی را 

 کم داشتم.

فهماندم که تمامش کند؟ دستم را زیر چه طور باید به او می

 میز کشیدم و مشت کردم:

 دونم چطوری و با چه زبونی بهتون بگمآقای سعادت نمی -

 که...

 حرفم را برید:

سلوا پیشنهاد من جدیه، من دیگه اون نوجوون سالهای  -

پیش نیستم که ندونم زندگی چیه. امروز هم اومدیم اینجا 

که خیلی رسمی بهت بگم دوست دارم فردای زندگیم رو 

 باهات شریک بشم.

کرد، آن هم جوری که نگاه مستقیمش داشت اذیتم می

ام هم بگذرد و جایی بنشیند یخواست از رگ و پانگار می

که من برای بسته نگه داشتنش جان کنده بودم و او 

کوبد، دری که پلمپ شده و دانست دارد به در بسته مینمی
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امکان باز شدن ندارد. این همه برق را میان چشمانش 

خواستم و برایم غیرقابل تصور بود اگر بخواهد همین نمی

حرفش را تکرار کند چه  ای دو بارطور پیش برود و هفته

 خاکی باید به سرم بریزم و چه غلطی بکنم.

ام را بفهمد و استیصال مرا شاید کسی نتواند حال آن لحظه

برای آنکه چه بگویم و چگونه بگویم تا بلکه دست بردارد و 

دانم شاید هم داشتم زیادی اش... نمیبرود دنبال زندگی

 ودم!گرفتم، شاید هم زیادی مغرور بسخت می

ای که به صورتش و نه با همان نگاه گنگ و کالفه

 چشمانش داده بودم، گفتم:

دونم چطور خواهش کنم ازتون که این آقای سعادت نمی -

 مساله رو همینجا تمومش کنید.

 پروا گفت:سریع و بی

واسه چی؟ چرا؟ پونزده سالت بود که برای رد کردنم یک  -

ی پیش وجدانم کتاب دلیل گفتی و من رفتم چون وقت
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گی. کالهم رو قاضی کردم دیدم حق داری و راست می

اش منطقی بودم و منطقی قضاوت کنم که همهادعا نمی

کردم، روزایی بود که از حرص حرفات یک عالمه مشت به 

در و دیوار و هر جا دستم رسید کوبیدم، روزایی بود که دلم 

لی خواست دم دستم باشی و کل عصبانیتم رو سرت خامی

کنم، اصال گذاشتم از اینجا رفتم تا یه روزی بیام و موفقیتم 

رو بکوبم به صورتت ولی همه اینا تو همون یکی دو سال 

تر شدم و فکر کردم مگه اول بود و هر قدر گذشت، آروم

کم متوجه شدم تو با سن دروغ گفته، مگه حق نداشته! کم

ا تر از همه اینکمت خوب جسارت به خرج دادی و مهم

های ناجور زندگیت رو داشتی اینقدر قدرت مقابله با موقعیت

که کمتر امکان داشت کسی بتونه گولت بزنه و این یه پوئن 

 خیلی مثبته برای یه آدم.

ی رستوران پوزخندی زدم و نگاهم را به سمت پنجره

 چرخاندم:
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کنید، من یه آدم دارید یه اتفاق عادی رو بزرگش می -

آدم معمولی اطرافم، فرقش در اینه که عادیم بین هزاران 

کسانی که دور و بر شما بودن یه عده بودن با تفکرات و 

ای که شبیه من رفتارهای شبیه خودتون و شما از اون عده

خبرین و تو ذهنتون فکر کردین خیلی بودن و هستن بی

خاصم ولی اینطور نیست، نگران نباشین کافیه یه ذره این 

ی به آدمای دور و برتون نگاه کنید بدون تربار با دید وسیع

تونید زوج مناسب و بهتری هم برای خودتون شک می

 انتخاب کنید.

 صدایش آهسته شده بود:

 شه؟پس این وسط دوست داشتن چی می -

هایم شیار عمیقی را روی دستم ایجاد بدون شک ناخن

کردم و نه دردش را متوجه کرده بود ولی نه حسشان می

گفت اوضاع وقت و هر جا از دوست داشتن میبودم، هر 

گرفت، قلبم همین بود؛ قطرات درشت عرق از کمرم راه می
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زد و درست به همان سرعت، موجی از بغض میان تندتر می

 برید.نشست که امانم را میگلویم می

قصد بازی دادنش را نداشتم، اصال آدم بازی کردن نبودم 

 تر گفتم:دم و جدیوقت... نگاهم را سمتش چرخانهیچ

خوره، بندازینش اش به درد نمیدوست داشتن یه طرفه -

 دور.
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 ی کیفم را چنگ زدم و بلند شدم:و دسته

به عنوان یه همکار و یه رئیس برام قابل احترام هستین  -

 ولی امیدوارم دیگه این بحث هیچ جا تکرار نشه.

 توران راه افتاده بودم که گفت:و به سمت در رس

 یه لحظه وایستا حساب کنم بیام. -

 بدون اینکه برگردم گفتم:

ی کافی دیرم شده، متشکرم تا همینجاش هم به اندازه -

 گیرم.تاکسی می

العملش را ببینم، خودم را به بیرون و نایستادم تا عکس

رستوران رساندم یا بهتر بگویم پرت کردم تا بلکه نفس 

 ام با اصابت به هوای آزاد بیرون بپرد.شده در سینه حبس

با کمی فاصله از رستوران ایستادم و چشم بستم و 

های تند و پشت سر همم را بیرون فرستادم. دست نفس

اش از جا روی قلبم برای این بود که با این تپش غیر عادی
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شدم، باید تا قبل از آمدنش کنده نشود. باید دور می

روی جوب پریدم، لعنتی جایی هم بود که خیلی  رفتم. ازمی

مسیر تاکسی نبود. حتی برای گرفتن تاکسی آنالین هم 

 فرصت الزم بود که نداشتم.

چشمان نمناکم در مواجهه با هوای سرد بهمن ماه سردشان 

کردم ماشین شده بود و قصد یخ بستن داشتند، خدا خدا می

ت ببینم. البته ام را داشزردرنگی که آوای نجات آن لحظه

 یکی دو تا هم آمد ولی پر!

هایم حرکت دادم تا اولین چهارراه تاکسی خور کالفه به گام

پیاده بروم که با شنیدن صدای موبایلم دست در کیفم بردم. 

اختیار به اسم تماس گیرنده چشم سپرده بودم که با بی

دیدن اسم امین تازه فهمیدم بیچارگی من یکی دو تا که 

 نیست.

ل توی دلم نبود و درست وسط این همه استرس فقط د

بحث خواستگاری را کم داشتم که شکر خدا از زمین و 
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بارید. اصال تماسی نبود که بشود جوابش را آسمان برایم می

 نداد. به سرعت جواب دادم:

 داری؟زنم برنمیامین واسه چی هر چی زنگ می -

والپرسی امین هم درست همانطور که من بدون سالم و اح

 حرف زده بودم، جواب داد:

 موبایل خاموش بود، دم دادسرا تحویلش داده بودم. -

ای را نداشتم، قلبم ی شنیدن هیچ توضیح اضافهحوصله

 ایستاد:داشت از میزان اضطراب می

 بگو ببینم چی شد؟ نتیجه دادگاه چی بود؟ -

 صدای کم رمق امین خیلی نشان خوبی نبود:

 ه موند برای جلسه دوم!فعال هیچ، دادگا -

 سریع پرسیدم:

 واسه چی آخه؟ -

 او هم حوصله نداشت:
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دونم، اون طرف تصادف اومد و گفت که عمدی زده نمی -

و دعوا کردن و شاهد داریم و از این حرفا... قاضی هم یه 

وقت تعیین کرد و گفت برای جلسه بعدی شاهدشون رو 

 بیارن.

انم را روی هم گذاشتم، همانجا کنار خیابان ایستادم و چشم

 ریختم! لب زدم:باید چه خاکی به سرم می

مگه با اون وکیله حرف زدیم نگفت تصادف همیشه غیر  -

 عمده!

 امین هم حال نداشت:

من از کجا باید بدونم، باالخره اونا یه ادعایی کردن و  -

 قاضی باید بررسی کنه.

 از ناافتاده گفتم:

بیاد شهادت بده که واقعا اگه یه شاهد بخرن چی... اگه  -

 دعوا کردن... ای خدا...

 و این بار قطرات ریخته از چشمانم دلیل مهمتری داشتند:
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 حال امید چطور بود؟ چیکار کرد؟ چی گفت؟ -

 کند:حس کردم امین هم آن سوی خط دارد گریه می

چطور باید باشه؟ اونم حرفاش رو زد... گفت که چرا بیاد  -

همونطوری که هزار بار برای ما  عمدی بزنه و قضیه رو

 تعریف کرده تعریف کرد.

 آهی کشیدم:

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

 امین انگار با بغض میان گلویش درگیر بود ولی گفت:

 ولی یه چیزایی فهمیدم. -
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 #part173 

 

 تند پرسیدم:

تو رو خدا جون به سرم نکن، همین طوریش دارم  -

دونی یه جا بگو ببینم چه غلطی باید . هر چی که میمیمیرم

 بکنیم.

 بدون معطلی گفت:

ببین فهمیدم اول اینکه شکایت همسر طرفی که مرده در  -

 اثره.مورد درخواست قصاص کامال بی

 امید گرفته گفتم:

 یعنی چی؟ -
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زد، بدون نفس هم میزد و نفسداشت تندتند حرف می

 شک در حال راه رفتن بود:

یعنی تو این وسط فقط پدر اونی که مرده حق قصاص  -

داره چون مادرش هم زنده نیست و البته فرزندانش که 

چون اونا هم هیچ کدوم به سن قانونی نرسیدن، تنها کسی 

 شه ازش رضایت گرفت، همون پدرشه.که می

 لبم را گاز گرفتم:

 دیدی پدرش رو؟ -

 جواب داد:

سید، آروم بود... در ضمن رآره زیاد آدم بدی به نظر نمی -

انگار حتی در صورتی که قاضی تصادف رو غیرعمد 

تشخیص بده و رای به دیه بده هم باز شش ماه تا سه سال 

 ممکنه بهش زندون ببرن.

 هایی که شنیده بودم، زمان الزم داشتم:برای هضم حرف

 خوان؟امین به نظرت دیه می -
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 نفسش را فوت کرد:

درباره اونی هست که مرده، در مورد اینایی که گفتم فقط  -

پسرش و خودش که صدمه دیده بودن هم حکم به دیه 

 خوان.بریده شده و تا اونجایی که من فهمیدم آره می

شد، هایش آب جوشی بود که پیاپی به سرم ریخته میحرف

شاید سوال درستی از آدم مناسبی نبود ولی پرسیدنش هم 

 دست خودم نبود:

 ار کنیم؟االن باید چیک -

 امین نفسی گرفت و گفت:

 دونستم ولی سلوا؟ای کاش جوابت رو می -

 دست روی دهانم گذاشتم:

 هوم؟ -

 آهسته گفت:
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توکل به خدا، امید خیلی توضیح داد که هیچ ربطی به  -

طرف نداشته و عمدی زدن یعنی چی و زمین سر بود و این 

نم حرفا و قاضی گفت، جوون من باید همه چی رو بررسی ک

 شه.مطمئن باش اگه عمدی نباشه معلوم می

از همان تصادف به اینور این من بودم که امین را دلداری 

دادم ولی در این شرایط اینقدر وضعیت خودم غیر عادی می

 بود که ذهنم مدام در حال ارور دادن بود. گفتم:

شم، اگه بدونم با دادن جونم امین به خدا دارم دیوونه می -

رش گردونم دوباره به زندگی و همه چی مرتب تونم بمی

 کنم.بشه، به روح مادرم این کارو می

 صدای امین لرزید:

شناسمت ولی االن امید به جون دونم... میآروم باش، می -

دادن تو نیاز نداره. الزمه فعال بهش روحیه بدیم... سلوا 

 خوام برم پیش پدر اون راننده و باهاش حرف بزنم.می

 دم:نگران ش
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 امین درگیر نشی؟ -

 پوزخندی زد:

شینم از پاهاشم چه جای درگیریه حاال، االن بخواد می -

 بوسم که رضایت بده.می

 سریع گفتم:

 تنها نرو، کجایی منم بیام با هم بریم. -

 ی کمرنگی کرد:خنده

شن برن تا تو برسی کجا بیای؟ دارن سوار ماشین می -

تونم یکم مزه تن میرفتن، فعال من برم ببینم تا نرف

 دهنشون رو بفهمم یا نه.

 با گفتن:

 خبرم نذار.بی -

 گوشی را پایین آوردم.

*** 
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خواست سرم را خیره به دسته گلی که در دستم بود، دلم می

خواستم به به دیوار حیاط بکوبم. جمعه بود و خیر سرم می

شته کمی فکرم را استراحت دهم ی گذدور از هیاهوی هفته

که با شنیدن صدای در به حیاط آمده بودم و پیک، دسته 

ی پیک گل بزرگی را میان دستانم گذاشته و با گفتن هزینه

 حساب شده رفته بود.
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دسته گل لیلیوم بزرگی که در دست داشتم، زیبا بود، اصال 

 کدام گلی زیبا نیست که این دومی باشد. 

 کردم؟یباید با آن چه م

در نام و نشان کسی که آن را فرستاده بود، تردیدی نداشتم 

ولی با این حال باز با دیدن کارت رویش که نوشته شده 

 بود:

زیر تگرگ با هم بودنمون اونقدر خوب بود، فکر کن زیر »

 برف چی بشه!

 «کامران

چشم به آسمان دوختم ذرات ریز سفیدی که رقصان پایین 

شد. داخل ن آنجا که مشکلی حل نمیآمدند. با ایستادمی

خانه رفتم و خود را روی مبل انداختم. چشم روی هم 

داشتم، دیگر بلد نبودم چطوری به او حالی کنم برود پی 

 کردم!کارش... اصال با این دسته گل چه می
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شد مگر بچه بودیم مدام لج و گرداندم که چه میبرش می

دادیم. بلند کردم و گل را به هم پاس میلجبازی می

کردم داخل کوچه؟ خوب این کار را شدم و پرتش میمی

 فهمید...کردم که چه! او که نمیهم می

گفتم، نه که آمد میزدم و هر چه از دهانم در میزنگ می

شدیم شکر خدا اصال کارم گیر او نبود و چشم در چشم نمی

راه حل بسیار مناسبی بود. دسته گل را تا صورتم باال 

آمیزش بدون شک از دم و بو کردم، بوی خوش اغراقکشی

ای آن را تحمیل کرده بود. با ها نبود و عطر ثانویهخود گل

جرقه زدن فکری در ذهنم ابرویی باال پراندم، خیلی فرصت 

زیر و رو کردن آن را نداشتم، ناهار مهمان دعوت کرده 

شدم ها خالص میبودم و هر چه زودتر باید از شر این گل

 ام خوانده بود.گرنه با حضور وارتان فاتحهو

رفت، نه؟ کارت میان دسته گل ها به هدر میحیف بود گل

 را جدا کردم و به جای آن کارت دیگری گذاشتم و نوشتم:
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دونم عاشق گلی، فرستادم تا الکی هدر نشن، همین می -

 مناسبت!طور بی

باز  اش کردم، نیشمی مهسا را دادم و روانهو آدرس خانه

شد؛ این بهترین تصمیم بود، هم دیگر جلوی چشم من نبود 

برد. و هم حداقل تا خراب شدنش یکی از دیدنش لذت می

ها.... بخش شیطانی مغزم هم اصال از اینکه تازه به غیر این

درصدی احتمال داشت فرستادن گل به مهسا به گوش یک 

 نفر برسد خوشحال نبود... اصال یعنی!!

وارد آشپزخانه شدم و در حال زمزمه کردن با حال خوبی 

آهنگی، چند لیمو عمانی داخل قیمه خوش رنگ و آبم 

های من بود. با دیدن انداختم، امین عاشق خورشت قیمه

آب جوش آمده سریع برنج را داخلش ریختم، اگر برنجم را 

 کردم دیگر کار زیادی نداشتم.دم می

فتم، دانه برف با شنیدن صدای در لبخند زنان به حیاط ر

ام فرود آمد، موجب شد سری بازیگوشی که روی پیشانی

تکان دهم، همین یک کارم مانده بود به برف هم حساسیت 



 

 

921 | P a g e 
 

پیدا کنم. با باز کردن در و دیدن مامی همراه وارتان لبخند 

 از ته دلی زدم:

سالم مامی جون، یعنی من دعوت رسمی نکنم که  -

 افته سلوایی هم هست.یادتون نمی

 مامی با آن هیکل پر و بانمکش داخل آمد:

دست پیش گرفتی آره، من که دیگه پیر شدم پاهام  -

 کشه، کی باید به کی سر بزنه؟نمی

 جلو کشیدم و از صورت سفید و نرمش بوسیدم:

 اصال شما هر چی بگین درسته، خوش اومدین. -

و دست پشت کمرش نهاده بودم که نفر پشت سری اظهار 

 وجود کرد:

دین ما هم میسالم علیکم حاج خانم، خواهر اجازه  -

 تشریف فرما بشیم؟

اش موجب شد هم من بخندم و هم صدای بم نمایشی

 مامی با آرنجش به شکمش بزند:
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 گرفتی که یعنی خیلی چشم و دل پاکه خیر سرش. -

 در را بست و کنارمان راه افتاد:

وخته مامی جان شما اینو بگی دیگه من از این سیاه س -

 چه انتظاری باید داشته باشم.

 ی مامی بیشتر نمود پیدا کرد:این بار چشم غره

هزار بار گفتم نگو این حرفو! کجای دخترم سیاه سوخته  -

 است آخه؟

 با نیش باز گفت:

 مامی جان اوه اوه سفید بلوریا رو ندیدی! -

ای سمتش برگشته بود که به مامی با نگاه تهدید کننده

ای کردم، حرف هر کس هم به رار کرد. خندهداخل خانه ف

خورد. عمدا دعوتشان خورد، حرف این یکی برنمیمن برمی

کرده بودم تا امین تنها نباشد، وارتان بلد بود چطوری سرش 

خواست یک امروز برایش خوش بگذرد را گرم کند؛ دلم می

و وقتی بعد از صرف ناهار داشتم به وارتان پیشبند زده که 
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ها را هم به کار گرفته بود و داشتند همراه هم ظرف امین را

زدند، متوجه ی هم میشستند و گهگداری از سر و کلهمی

 شدم چه کار خوبی کردم.
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 سینی چای را به دست گرفتم و گفتم:

 از عهده شستن چهار تا ظرف هم برنیومدین؟ -
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 امین آب را بست و برگشت:

 نه دیگه تموم شد. -

وارتان برگشت و دستانش را با پیشبند صورتی رنگ من که 

 کلی هم برایش کوچک بود، پاک کرد و گفت:

 خواهر یه ناهار دادی حاال تا شب ازمون کار بکش! -

سینی چای را دست امین دادم تا به هال ببرد و با نگاه به 

 خیسی فرش و در و دیوار رو به وارتان گفتم:

رف شستیا، ببین هم پیشبندم رو کثیف کردی هم تا یه ظ -

 کجا رو خیس کردی.

 پیشبند را درآورد و روی میز انداخت:

بدو خدا تو شکر کن وارتان واسه هر کس از این کارا  -

 ها!کنهنمی

 دستانم را باال گرفتم و با خنده گفتم:

 خدایا شکرت. -
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 بدون توجه به شکر طعنه دارم، نگاهش دزدکی سمت در

 رفت و آهسته گفت:

سلوا اون روز به یارو رئیست از گذشته گفتی، جریانش  -

 چیه؟

 چشم باال دادم:

 محض رضای خدا بذار یه امروز رو فراموشش کنم. -

 کرد صدایش بیرون نرود:کمی جلوتر آمد، احتیاط می

 خوام بدونم.جدی می -

خواست تازه نگاه چپی به او انداختم، دلم توضیح دادن نمی

توانستم کار صبحش را فراموش کردم نمیهر کاری هم می

 کنم:

 فضولی مگه؟ -

 جدی نگاهم کرد:
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ای که مربوطه به سرنوشتت خیلی خیلی! در مورد مساله -

 زیاد فضولم. بگو ببینم جریان چیه؟

 لبم را کوتاه گزیدم:

یادته چند سال پیش امید یه روز دعوا کرده بود و لت و  -

 پار شده بود؟

اه چشم روی هم گذاشت، احتماال داشت خاطراتش را کوت

 کرد. دو دل چشم باز کرد و متعجب گفت:مرور می

 آره، خب؟ -

 با نوک انگشتم آرام روی میز کشیدم:

 خب... طرف همین کامران بود. -

 چشم درشت کرد:

 گی؟نه، جدی که نمی -

 نگاهش کردم با پس دادن نفسم جواب دادم:

 گم.دارم میمتاسفانه جدیه جدی  -
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 اش انگار یک جوری از سر تعجب و ناباوری بود:خنده

 مگه ممکنه؟ چطوری تو از شرکتش سر در آوردی؟ -

 صندلی پشت میز را کشیدم و رویش نشستم:

دونم واقعا... یه جورایی برای خود منم قابل قبول نمی -

 نیست ولی...

 او هم صندلی دوم را کشید و نشست:

 قیق و کامل!تعریف کن ببینم د -

هر دو ساکت بودیم، سعی کرده بودم همه چیز را خیلی 

خالصه و بدون دنگ و فنگ تعریف کنم. حتی زدم به سیم 

 آخر و از دسته گل امروز هم گفتم.

چشم که بلند کرد، هیچ نشانی از وارتان همیشه شوخ 

 نداشت:

تونه باشه، این بدون شک که هیچ جور تصادفی نمی -

امه ریزی شده کشوندتت به شرکت و با جناب رئیست برن

این تعهد و قراری که گرفته رسما دستت رو برای برگشت 
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ی اینا بد نیست، چون شغلت خوبه ولی هم بسته، البته همه

یه چیز مهمی وجود داره اونم اینکه در مورد ازدواج تحت 

 فشار قرار نگیری...

 کمی روی میز خم شد:

 احساست بهش چیه؟ -
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 علت عصبانی شدم و توپیدم:دانم برای چه بینمی

شناسمش که تازه آخه عقل کل اصال مگه من چقدر می -

بیام بحث احساس رو پیش بکشم، تو عهد بوق چهار بار به 

ی درخشان ازش تور هم خوردیم که ماشااهلل یه کارنامه

 مونده و حاال که...

؟ حاال فقط رئیسم بود و چون کارم مهم حاال که... حاال چه

بود، اهمیت داشت و خب یک همکار بود مثل عطایی، مثل 

ی هر انسان دیگر! جدی حاال چه؟ بین دو چشم خیره شده

 وارتان خط افتاد:

 خب! و حاال؟ -

 آب دهانم سنگ شد:

 حاال هم مثل گذشته چه فرقی داره؟ -

 تر گفت:ام ماند و آرامکمی خیره

 آب بیارم؟برات  -
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ی دستی به سمتش پرت کردم که یعنی برو بابا! فاصله

ات یک تار مو هم نیست و در حال بلند جدی و مسخره

 شدن گفتم:

 بلند شو مثال گفتم بیای امین تنها نباشه. -

بلند شد و جوری مقابلم ایستاد که راه بیرون رفتنم را بست. 

 همچنان میان مردمک چشمانم را هدف گرفته بود:

 دوسش داری؟ -

خیلی ناگهانی تا میان قلبم سوخت؛ یک بغضی، حرفی، 

دانم یک چیزی که اصال هیچ تعریف و توصیفی برایش نمی

ام و نداشتم آمد و آمد و نشست درست میان راه تنفسی

راهش را مسدود کرد. برای باز کردن این راه، کوتاه و 

 تندتند نفس کشیدم:

خوای چی هان؟ می ای برسیخوای به چه نتیجهمی -

بگی؟ من تو رو هم دوس دارم، امید رو هم دوس دارم، 

ها مردم خبر ندارم، شاید خیلی امین رو هم... من از همه
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برای دوست داشتن دلیل الزم دارن ولی من اینطور نیستم، 

من برای دوست نداشتن دلیل الزم دارم و تا وقتی اون 

اونم مثل بقیه... یه  تونم از کسی بدم بیاد.دلیل نباشه نمی

زمانی ازش متنفر بودم ولی دیگه اون زمان مونده تو 

گذشته، نه من همون آدمم نه اون و حاال اون هم یکی 

 هست مثل بقیه.

 قسم خورده بود انگار که عصبانی و تند نشود، آرام گفت:

 اکی... تو این یکی مثل بقیه، امید هم سهم داره؟ -

خواست اش کنم، دلم میخفه خواستدانم چرا دلم مینمی

دست مقابل دهانش بگذارم تا بیشتر حرف نزند. اصال 

 خواستم بشنوم. سریع گفتم:دانم چرا نمینمی

دونی کنی؟ خودت که میداری چی رو با چی مقایسه می -

 دونی که از بچگی...امید همه چیز منه! می

 هایم توقف داد:دست باال آورد و به حرف
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میزان وابستگی که ماها به هم داریم اطالع  دونم، ازمی -

 دارم و به خصوص تو و امید...

 کرد؟ پوزخندی زدم:خدایا چرا تمام نمی

آهان مثال خیلی روشن فکری و فرق وابستگی و  -

 دونی و این حرفا دیگه آره؟دلبستگی رو می

 نفسش را نرم فوت کرد و با حوصله گفت:

فقط یه سواله... یه  خوام،برای این سوالم جواب نمی -

خوام بشنوی، همین! من وقتی با تو سواله ساده که فقط می

مونی، یه زنم و کنارتم، برام عین یه دوست میحرف می

دوست خوب. اصال یادم میره تو یه دختری و من یه پسر... 

حاال خوب فکر کن ببین پیش کی با تموم وجودت حس 

گفتار چه کسی، دختر بودن داری؟ بعدِ بودن و رفتار و 

شه، شه و با تکرارش قلبت گرم میحرفاش برات تکرار می

 بردت دوباره پای آینه؟کنه و میحرف کی بلندت می

 و کمی سرش را جلوتر آورد:
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کنه! فرق دوستی با ی خودت میعشق تو رو بیشتر شیفته -

 عشق همینه.

سرش را عقب کشید و در حالی که به سمت ورودی 

 ت، صدایش بلند شد:رفآشپزخانه می

 ی گذشته گند زد!!آی آی امین، تیمت هم که هفته -

 گفت:و من با اینکه جواب امین را شنیدم که می

واال حال خودم اینقدر گندتر بود که دیگه اوضاع تیمم  -

 خیلی به چشمم نیومد.

هیچ درک درستی از حرفش نداشتم. من پیش چه کسی 

های چه نیدن حرفدختر تر بودم؟ کنار چه کسی؟ با ش

افتاد به جان ریز و درشت شد و میکسی دلم ریز سنج می

 گونه و چشم و چالم؟!

اصال من کی تا حاال دختر بودم و حس دختر بودن داشتم؟ 

 خواست... خیلی زیاد!!خیلی فکر می
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 من دختر بودن را در خودم کشته بودم، خود خواسته کشته

 بودم!

توانستم آن چه را خود کشته بودم منِ قاتل چگونه می

دوباره زنده کنم، اگر قرار به زنده کردن بود که قاتل 

شدم. من مجرم بودم به جرم نابود کردن کل احساسات نمی

 ی خودم...دخترانه

 من پیش چه کسی دختر بودم واقعا؟
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ی حهپیش وارتان که مسلما نبودم! پیش امید چه... امید صف

زدم، حس مخملی زندگی من بودم که هر وقت ورقش می

کرد ولی هیچ وقت یادم لطیف و خوبی پوستم را نوازش می

آمد هنگام بودنش به این فکر کنم که چقدر او مرد نمی

کردم است و چقدر من زن... من پیش امید همیشه فکر می

 چقدر او خوب است و چقدر من هنگام بودنش آرامم!!

مان امایی که وارتان به جانم انداخت و من باید اما... ه

افتادم تا نگذارم الیه داشتم و به تن جانم میکیسه برمی

 تر شود.بگیرد و ضخیم

های متضاد و متناقض یک جا به سمتم آه خدا... تمام حس

حمله کرده بودند و من بین آن همه عجایب دور و برم آواره 

 شده بودم.

فتم و کل سنگینی فکرم را همراه با ی میز گردست به کناره

 تنم به روی آن منتقل کردم و یکی از میان عقلم نهیب زد:

 خب که چه؟ -
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های هایم همچنان تندتند مانده بودند و انگار بادکنکینفس

ام همگی یک جا پر شده بودند و قصد خالی شدن ریه

نداشتند... واقعا که چه! مثال فکر کردن به اینکه پیش چه 

 کرد؟دخترتر بودم، چه دردی را از من درمان می کسی

آمد، پسر لعنتی صدای خنده و شوخی امین و وارتان می

اعصاب مرا نشانه رفته و االن نشسته بود و داشت با امین 

 کرد!بگو بخند می

 صدای مامی آمد:

 خوای از اون تو بیای بیرون؟سلوا تو نمی -

ی این گ زدم، همهبه اطرافم نگاه کردم و به کنار میز چن

کردم، یعنی فقط همین دردم افکار را باید همین جا چال می

ی احساسم به این و آن فکر کم بود که بنشینم و درباره

 کنم.

 با گفتن:

 اومدم. -
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ظرف کوچک پر از شکالت را برداشتم و در حالی که 

 کشیدم، وارد هال شدم:لبخندی عاریتی را به لب می

 تا خونه رو گذاشتین رو سرتون؟هوی چتونه شما دو  -

ی روی لب امین انگار حال مرا هم خوب کرد، برایم خنده

 عین برادر کوچکترم بود. با همان لب خندان گفت:

 تون رو جمع کن با تیم زپرتیش!بیا این همسایه -

 شکالت را روی میز گذاشتم و سری تکان دادم:

حرف برا باز خوبه یه فوتبالی وجود داره که شما پسرا  -

 گفتن داشته باشین.

نگاه وارتان کمی روی چشمان من معطل ماند ولی خیلی 

 اش برگشت:سریع به حالت همیشگی

شیم از مانیکور و نکنه انتظار داری ما هم جمع می -

 پدیکور و اینا حرف بزنیم.

 روی مبل نشستم و رو به مامی کردم:
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 آخه چی شد یه هو بعد دو پسر سنگین و رنگین... -

 و با چشم به وارتان اشاره کردم:

 سومی این جوری از آب دراومد؟ -

 خندید:

 خودمم موندم واال... -

 ی بانمکش گفت:لبخندی زده بودم که مامی با لهجه

امین جان مادر، آخرش فهمیدی طعم دهن طرف تصادف  -

 چیه؟

با تکیه زدن امین، لبخند هم از لب من پر کشید. امین 

 گفت:

اش کنم، اون طور که من فهمیدم ته ساده خیلی بخوام -

 حرفشون پوله!

با اینکه یک بار هم پشت تلفن شنیده بودم ولی حضوری 

 تر سوال کردم:چیز دیگری بود، دقیق
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 پدرش چی گفت دقیقا؟ -

 چای را از روی میز برداشت و لبی تر کرد:

تره و خیلی دعوا نداره. بهش پدرش برعکس زنه، آروم -

دونید شرایط چطوری بود، زمین برف ون میگفتم خب خودت

شه آدم بیاد عمدی به کسی که بود و سر بود و آخه مگه می

هیچ وقت قبل اون ندیده و باهاش برخورد نداشته بزنه و 

برادر من اصال آدم تندی کردن و عصبانی شدن شدید نبود 

و اینا. برگشت از زبونش در رفت که برعکس پسر من اهل 

 دعوا بود!
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 #part178 

 

 سری تکان دادم:

همین عنادش باعث شد این بال سر خودش و ما بیاد. اگه  -

یکم ماشینش رو کشیده بود جلو االن هم خودش باال سر 

 اش بود، هم امید سر کار و زندگیش.خونواده

 وارتان هم وارد بحث شد:

شه ه و نمیدونی به هر دلیل و هر چی این اتفاق افتادمی -

کاریش کرد، از اما و اگه هم کاری ساخته نیست. به نظر 

من که بحث عمدی بودن رو عمدا پیش کشیدن تا چشم ما 

 رو بترسونن.

 امین کمی از چای در دستش خورد و گفت:

حس منم همین بود، من گفتم آخه فرض امید محکوم  -

بشه و بگن اصال عمدی بود، چه سودی به حال شما داره، 
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د کلی حرف زدن پدره برگشت گفت منم همین رو بع

گم! من یه بقالی کوچک دارم تو یه کوچه قدیمی که به می

ی چرخونه، االن یه زن و دو تا بچهزور زندگی خودم رو می

پسرم موندن، نه خونه دارن، نه درآمد دارن... من فقط 

خوام یه سرپناه داشته باشن و یه منبع درآمد... یعنی یه می

 شه.ایی حس کردم قضیه با پول حل میجور

 مامی گفت:

 خوان؟یعنی دیه می -

 سری تکان داد:

خوان! ببینید خوان ولی انگار بیشتر هم میدیه رو که می -

اینطور دستگیر من شد که اگه همین امروز پولی رو که 

خوان آدم بتونه واریز کنه به حسابشون فردا میرن می

 دن!رضایت می

 ی حاصل از فکر گفتم:شده با چشمان تنگ

 فهمیدی چقدر؟ -
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 چای را روی میز گذاشت و دستی روی گردنش کشید:

دونم ولی برداشت من این بود که اگه بتونیم نمی -

ای جایی اینقدری بدیم که یه خونه براشون بخره و یه مغازه

 شه.که منبع درآمدی باشه براشون، راضی می

 مامی نچی زد:

 حواسش به بیمه ماشینش نبود؟ آخه این پسر چرا -

 سری به تاسف تکان دادم:

چرا نبود! متاسفانه حقوقش رو هنوز پرداخت نکرده بودن،  -

 منتظر بود حقوق بگیره.

 وارتان کالفه گفت:

 داد، قبول کن سهل انگاری کرده.بابا چک می -

گفت ولی خب همه چیز را هم تا حدی راست می

 دانست. گفتم:نمی
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لبته خودش دسته چک نداره، همیشه از مال چی بگم، ا -

داد که این روزا شکر خدا پدرش هم باهاش در باباش می

 خواست بهش رو بندازه.افتاده بود و اونم نمی

 و رو به امین کردم:

 شن؟دونی با تقریبا چه مقداری راضی میمی -

 شانه باال انداخت:

ش و ابا توجه به دیه فرد فوت شده و آسیب زن و بچه -

خراب شدن ماشین یه چیزی حدود دو دیه کامل که 

رسه ولی به نظر من این بلبشو برای اینه که بهشون می

 برای رضایت دادن مقدار بیشتری بگیرن.

دادیم؟ مامی با لحن چشم روی هم گذاشتم، از کجا باید می

 ای گفت:شرمنده

کردم. حتی باور کن به خدا سلوا اگه داشتم دریغ نمی -

بودم خونه رو بفروشم برم مستاجری و نجاتش بدم  حاضر

دونی که اون خونه هم برای ورثه هست و تنها یه ولی می
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بخشیش مال منه. اصال سندش هم دست من نیست، دست 

پسر بزرگمه، پول الزم داشت فکر کنم وام گرفته برا 

 سندش.

 لبخند غمگینی زدم:

مک شناسمتون؟ تا همینجا هم که کم کمگه من نمی -

 نکردین.

 امین با بغض گفت:

گفت پرس و جو کنم ببینم قیمت فروش اون روز امید می -

 کلیه چقدره؟

در مقابل لرزش صدای امین و چشم روی هم گذاشتن 

ی چشمم جاری شد. جدی ذهنم به وارتان، اشک از گوشه

 داد... آهسته گفتم:جایی قد نمی

 شه مراجعه کرد؟ای جایی نمیوارتان خیریه -

 با حرص نیشخند زد:
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بینن پدرش یه خونه داره آهان اونام میرن تحقیق و می -

گه آره دیگه اینا مستحقن تو زعفرانیه و بعد هم می

 کمکشون کنیم.

 مامی رو به من گفت:

 خوای یه بار دیگه با پدرش حرف بزن.می -

زد. تند خاطره دفعه پیش هنوز تا میان قلبم را آتش می

 گفتم:

 ن یه کارو از من نخواین.نه... ای -

*** 
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 #part179 

 

دوباره پهلو به پهلو شدم، فقط روزهایی که آنقدر خسته 

رفتم خواب عمیقی داشتم و بودم که از خستگی از حال می

خوابیدم وگرنه شبِ روز تعطیل، مثل امروز اصال تا زود می

خصوص که آمد. به های شب خواب به چشمم نمینیمه

 چرخید.هزارهزار فکر در ذهنم می

با عصبانیت دوباره چرخیدم و چشمم به موبایل افتاد، خدایا 

کشیدم به خصوص وقتی یاد چقدر از دیدنش حرص می

 افتادم که سر شب حاملش شده بود:پیامکی می

ات من که هیچ... ستاره باران بالشت کنار دستم هم هوایی»

 «هستند.
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م، نه که کم فکر داشتم شکر خدا از بلند شدم و نشست

بارید. تا دم پنجره رفتم، با وجود آسمان هم برایم می

ای سوسوکشان های ابر پراکنده در آسمان باز چند ستارهتکه

 دادند.خودی نشان می

ی ام را آرام به شیشه کوبیدم، اصال لعنت به همهپیشانی

 ها با هم...ستاره

بودم که قدم زدن زیر برف چه جدی چرا تا حاال فکر نکرده 

توانست داشته باشد! همیشه با بارش برف خودمان لذتی می

را داخل خانه حبس کرده بودیم، آن هم قدم زدن با فردی 

 که دوستت داشته باشد...

 ها باخبر شد؟یعنی از ماجرای دسته گل

ها از کجا آمدند و آیا مهسا کمی بعد زنگ زده بود که گل

؟ من هم دلیلی برای پنهان کاری ندیدم و خواستگار داشتم

عین جریان را گفتم و مهسا هم از پشت تلفن خاک بر 

 سری نثارم کرد و عصبانی گفت:
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برم. لیاقت ذارم تو اتاقم و خودم از دیدنشون لذت میمی -

 نداری!

انگار دلم برای دسته گلم تنگ شد، اصال اگر یکی دو 

 فهمید! داشتم که کسی نمیاش را برمیشاخه

ناگهان از فکرم چشم درشت کردم و از فرق سر خودم 

 کوبیدم و غریدم:

 ای خاااک... خل شدی رفت. -

دوباره روی تخت نشستم و موبایلم را در دست گرفتم، به 

 جواب عجوالنه و پر حرص خودم نگاهی انداختم:

 «بزنید رو سرشون هوا برشون نداره.»

دادم عمل نشان میالاصال همیشه همین بودم؛ سریع عکس

شدم. نباید جواب العملم پشیمان میو سریع هم از عکس

 دادم، خودم باعث شده بودم دوباره پیام دهد:می
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سالها همین کارو کردم ولی بدمصب بد دردیه. هوایی »

شدن و نشدنشون دست من نیست، یه دکتر ماهر 

 «خواد!می

اب گذاشته جواشتباهم را دوباره تکرار نکرده و پیامش را بی

بودم، باید به نحوی حواسم را از این یارو که عین بختک 

 کردم.کرد، پرت میافتاده بود روی فکرم و رهایم هم نمی

زدم، نگاهم به در چرخی که الکی بین صفحات مختلف می

 جوابی افتاد که رعنا داده بود:

 امروز یکم درد پای حسام بهتر بود. -

آراز گفته بود باید حسام را  در این وانفسا خبر خوبی بود.

رغم نظر یکی ی کاملش علیببریم کلینیک و بعد از معاینه

دو پزشک که معتقد بودند باید دوباره عمل شود، یکی از 

ها گفته بود یکی دو ماه تحت درمانش باشد اگر پزشک

ماند. این بچه را بیش ای غیر از عمل نمیجواب نداد، چاره
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کردم، برای عمل و درد کشیدن از هر کس دیگری دعا می

 کشیدم.خیلی کوچک بود و من از درد کشیدنش عذاب می

دانم شب کی خوابم برد ولی مجبور بودم صبح اصال نمی

زود بیدار شوم، جناب رئیس تاکید کرده بودند که هر روز 

باید اول وقت در شرکت باشم ولو اینکه نیاز باشد سر 

دفتر شرکت را امضا کنم  ای هم حاضر باشم اول بایدپروژه

 ی ماموریت بگیرم!و برگه

سالم داده نداده به منشی، خود را داخل اتاق کارمان 

انداختم، راستش از سالن فراری بودم و تا جایی که برایم 

کردم امکان داشت از جاهای عمومی در شرکت اجتناب می

 کردم.ای غیر از حضور پیدا نمیمگر اینکه چاره

وشبختانه حال سرکارگر هم خوب شده بود و متاسفانه یا خ

ای برای بیرون عطایی نیاز به حضور من نداشت و من بهانه

 رفتن هم نداشتم.
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تازه کامپیوتر را باز کرده و سراغ کارم رفته بودم که مهسا با 

ای وارد اتاق شد و عوض سالم علیک چشمان ورقلمبیده

 گفت:

م بود، کار آخه یکی نیست بگه نونت کم بود، آبت ک -

 کردنت چی بود؟

 با خنده سر بلند کردم و به چشمان قرمزش نگاه کردم:

 ای چی خورده تو سرت قاطی کردی؟هان باز اول هفته -
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 #part180 

 

ی اتاق را که دوربین داشت از نظر گذراند زیرچشمی گوشه

ایین و نزدیکم شد و در حالی که صدایش را تا حدامکان پ

 کشید، گفت:می

 فکر کن دیشب کجا بودیم؟ -

 آمد بدون تردید گفتم:با این ادا اطواری که در می

 هر جا هم بودین حتمی رئیس هم بوده! -

 ای زد:لبخند موزیانه

اش خونه ننه جانش بودیم، برای پسر یکی یه دونه -

 مهمونی داده بود.

صال برایم ی روبرویم دوختم، یعنی که انگاهم را به صفحه

اهمیت ندارد و ننه و پسرش به من چه ربطی دارد. با نگاه 

 ام گفتم:کارهبه طرح نیمه

 ی طرح اون ساختمون شش طبقه رو آماده کردی؟برنامه -
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 موس را از زیر دستم کشید و خودش هم روی میز نشست:

دونم تو چرا اینطوری هستی، نبودی سلوا به خدا نمی -

ای واسه حضرت آقا باز ن چه نوشابهببینی دیشب ترانه جو

 کرد.می

ذهنم رفت به دخترکی که مدتی پیش دیده بودم با آن 

ظاهر و تیپ شیک و متفاوتش و چشم و ابرویی که هر چند 

دلیلی نداشتم زیاد رویشان دقت کنم ولی در یک نظر 

رسید، در مورد آرایشش جوری بود که خاص به نظر می

انم دماغ عملی و تاتو و این دتشخیص اصل از بدل و نمی

ها به طور غیرقابل تصوری ناوارد بودم و خیلی حرف

توانستم نظر بدهم. سوالم با اینکه برای خودم هم نمی

خواست اش خیلی معلوم نبود ولی خیلی دلم میچرایی

 جوابش را بدانم:

 اون وقت رفتار حضرت آقا با این ترانه جون چطوری بود؟ -
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بی نقش بست که اصال نخواستم به روی لبش تبسم جال

دانست من دیشب از این علتش فکر کنم، او که نمی

های حضرت آقا پیامک داشتم و مسبب هوایی شدن ستاره

روی بالشتش بودم! یعنی وسط مهمانی پیام داده بود؟ بین 

 آن همه آدم چطور مرا یادش بود؟

 سر مهسا تا کنار گوشم جلو آمد:

قاپن و یه نبونی طرف رو میچی فکر کردی؟ دست نج -

خورن. حضرت آقا هم که پسر قلپ هم از روش آب می

پیغمبر نیست که یه تنتنانیش بیاد سمتش چشم ببنده و 

صدا کلفت کنه؛ استغفراهلل! نه خیر جونم... جناب هم مثل 

ای بدش نمیاد یکی نازش بکشه، یکی دور و هر مرد دیگه

و نازک کنه و برش بگرده و یکی هم براش چشم و ابر

کرشمه بیاد. بعد تو دسته گلش رو بردار بفرست یه جای 

دیگه! دیوونه شانست زده چشش گرفتدت، چرا الکی ناز 

 کنی، یه بله بگو و یه عمر همچین با...می
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دانستیم چیست، ای که هر دو میو با نیش بازی کلمه

 صدا لب زد و با روی خندان ادامه داد:بی

 ل!مبارک بیفت تو عس -

 نگاهش کردم و سری به تاسف تکان دادم:

 خوری تو همین عسل؟چرا خودت سرنمی -

 از روی سر خودش زد:

 آخه شانس ندارم که! -

 لبخندی زدم و با نیم اشاره به دوربین گفتم:

فکر کنم همینجا روی میز بخوای لم بدی، اون شانس  -

 ات بزنه و اخراجم بشی و خیالت راحت شه.نداشته

ایم کج کرد و در حال پایین رفتن از میز باز سرش دهنی بر

 را جلو آورد و گفت:

ی حضرت آقا چه ترانه جون ترانه دونی ننهوای نمی -

جونی راه انداخته بود؛ ترانه جون به مهمونا برس، ترانه 
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جون خسته شدی عمه، ترانه جون ال کن، ترانه جون بل 

 کن... اووووه!

م، حس ناجورم از این آهم را در میان سینه حبس کرد

ی ناجوری میان شناختم وصلهای که خیلی هم نمیترانه

ی آن را پیدا خواستم و ته و تو و ریشهافکارم بود و اگر می

رسیدم که اصال باب میلم نبود و برای کنم به جاهایی می

همین سعی کردم خیلی به آن بها ندهم و یک جوری 

تزریق شده به صدایم حواسم را پرت کنم و با کمی شیطنت 

 گفتم:

 از گال خوشت اومد؟ -

به میزش نرسیده برگشت و اول از همان جا دستی به 

عالمت خاک بر سر به سمتم پرت کرد و با چشمانی که 

 برق عجیب و غیرقابل تفسیری بینشان بود، گفت:

 حاال حدس بزن کجان؟ -
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 #part181 

 

 خندیدم:به حرص خوردن غلیظش 

 تو اتاقت؟ -

لبانش طوری روی هم فشرده شد که انگار بخواهد از خنده 

 منفجر شود:

 دیشب بردمشون به مهمونی! -

 روی ذهنم قفل دل بخواهی خورد:
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 مهمونی؟ -

 دست روی سینه گره کرد:

مگه نفرستادی برای من که به گوش طرف برسه و  -

نکنه، همچین عبرت بگیره و دلش بسوزه و از این غلطا 

منم دیدم چه کنم بفهمه... گفتم برش دارم ببرم واسه 

 مهمونی ننه جونش بفهمه خب!

 چشمانم از تعجب گشاد شد:

 گی؟راست که نمی -

 اش نشست:شانه باال انداخت و روی صندلی

خوای نکن ولی من بردم، خوب خوای باور کن، میمی -

من کاری هم کردم. اگه بردن من غلط بود، فرستادنش به 

 تر بود.غلط

 لبم را میان دندانم گرفتم:

 کنی!مهسا تو رو خدا بگو که شوخی می -
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 ریلکس و با حوصله پاور کامپیوترش را زد:

خوری؟ اگه به نظرت با گفتن شوخی چرا قسم می -

 گردن پیش تو، باشه بگم.کنمِ من گال برمیمی

 تنم از باور این اتفاق به عرق نشست، بلند شدم:

 جونِ من شوخی نکن. مهسا -

 شانه باال انداخت:

 باور نکن. -

با بلند شدن صدای تلفن روی میزم عصبی چشم روی هم 

گذاشتم، عمال فقط وقتی جناب رئیس کارم داشت این تلفن 

آمد. نفسم را یک خورد وگرنه صدایش در نمیزنگ می

 مرتبه خالی کردم و گوشی را برداشتم:

 بله. -

 از و اطوارش در گوشم نشست:ی نصدای منشی با همه

 خانم صبوری رئیس کارتون دارن. -
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 با گفتن:

 بله االن میام. -

گوشی را سرجایش برگرداندم، بدی ماجرا این بود که حتی 

توانستم لگدی به برای خالی شدن خودم هم شده نمی

شد پیدا کرد ی میز هم بزنم، در این شرکت جایی نمیپایه

 ین رئیس جوانمان دور بماند.که مطمئن شد از چشم تیزب

 مهسا چشم و ابرویی برایم تکان داد:

 ات بخیر جانا!اول هفته -

ای سمتش رفتم و همان طور سرپا چند فایلی که چشم غره

ی روی دیدم به کارتابل رئیس ارسال کردم و پوشهنیاز می

کردم ولی میزم را برداشتم. باید به این روال عادت می

 بود.انصافا خیلی سخت 

تا جای امکان رفتارم را عادی نگه داشتم و مقابل میز 

 منشی ایستادم و گفتم:

 تو اتاقشونن؟ -
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سری باال آورد، برایم جالب بود که بعد از آمدن سعادت 

جوان به شرکت به این طرف سر و وضع و پوشش همین 

زیبا خانم محمدپور هم تغییر دکوراسیون داده بود، یعنی اگر 

کردم شاید من تنها کسی بودم که میتر حساب درست

 ام داده بودم.کمترین تغییر را در تیپ و قیافه

 با شنیدن:

 بله منتظر شمان. -

ی در دستم را کمی فشار دادم، اگر راهی بود بدون پوشه

کردم ولی جوری گیر کرده بودم شک از همان جا فرار می

ی وجود ماندم، راه دیگرماندم یا باید... میکه یا باید می

 نداشت.
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دانستم نیازی ای به در زدم، تپش قلبم بیشتر شد. میضربه

به شنیدن اجازه ندارم و خودش از حضورم مطلع است ولی 

رطوبت زدن کف سرم نشان از استرسی داشت که در 

شد که کشید و همین موجب تعللی میوجودم شعله می

 بشنوم:

 یید.بفرما -

شد داخل اتاق نروم؟ چطور دست به دستگیره گرفتم، می

ها و دسته توانستم رفتار عادی داشته باشم آن هم با پیاممی

گلی که روز پیش بدجور به آب داده بودم، هر قدر هم این 

 شد!گفت که کار جدا، بیرون جدا ولی مگر میجناب می
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ت از هوای سنگین داخل اتاق نفس پری کشیدم و نهای

 تالشم برای عادی بودن شد:

 سالم صبحتون بخیر. -

 نگاه از مانیتور روبرویش گرفت و به من داد:

 سالم... -

 و کمی مانیتور را سمتم چرخاند:

 تعریف دقیق شما از یه طرح یونیک چیه؟ -

با وجود توبیخی که بدون بیان مستقیم در لحنش بود، باز 

این بحث  تر پس داده شد. باانگار نفسم کمی راحت

آمدم. جلوتر کشیدم و با دیدن طرح تر کنار میراحت

 کارگاهی که من رویش کار کرده بودم، گفتم:

 ببینید نظر من بیشتر روی استفاده مفید از فضا بود. -

 با اخمی بر پیشانی نگاهم کرد:
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سواد رو هم بفرستی اونجا بلده یه سوله دو تا کارگر بی -

بیشتر باشه، وقتی طرف  بی در و پیکر بزنه که فضاش

اومده و خواسته ما روش کار کنیم یعنی اینکه زیبایی 

 بصری محیط براش مهم بوده.

 دوباره توضیح دادم:

بدون شک روی تزئینات داخلیش کار بشه کار خوبی از  -

 آب در میاد.

زل زد وسط چشمانم و انگار نه انگار که روز پیش از برف و 

ف زده باشد، سفت و محکم قدم زدن و ستاره و بالشت حر

 گفت:

کنی؟ فهمی یا یه جوری داری از سرت وا میجدی نمی -

کم کاری کردی... این طرح چیزی نیست که بشه جلوی 

 شه!مشتری گذاشت و ادعا کرد همتاش پیدا نمی

 و با همان جدیت دوباره نگاه به مانیتور داد:
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ی، سه شبانه روز هم قرار باشه از این شرکت بیرون نر -

مونی تا معایب طرحت رو رفع کنی و تحویلم همینجا می

 بدی.

و کاغذی را پیش کشید و در حال برداشتن خودکارش 

 گفت:

 روز خوش. -

حرفش به نوعی بیرون کردنم بود و عصبانیتی که به نظرم 

برای ایراد یک طرحی در این حد و اندازه یکم زیادی بود، 

هایی را دست رحدانستم طمن تازه کار بودم و خوب می

دهد که از نظر اهمیت در درجات دوم افرادی مثل ما می

داد دست مهندسین سوم به بعد قرار دارد وگرنه می

 تر شرکت.مجرب

 تر رفتم و مودبانه گفتم:گامی عقب

پس من بقیه کارا رو کنار بذارم و فقط روی این کار  -

 کنم؟
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د، خشن با همان چشمانی که انگار امروز عهد کرده بودن

 باشند؛ گفت:

خیر، کل کارایی که برای امروز تعریف شده برات انجام نه -

دی این هم روش... در ضمن دوشنبه طرف میاد طرح می

اصلی رو ببینه، پس تا ساعت یک بعدازظهر دوشنبه آماده 

 باشه.

اش دادم که با چشم به بلوز زمستانی خوش دوخت مشکی

ابترش هم کرده بود، اش جذخطوط آبی و مارک روی سینه

خواست بگویم؛ پس فرستادن یک دسته گل خیلی دلم می

این همه قشقرق ندارد ولی چقدر پیشش از این بسته بودن 

هایم بیزار بودم و البته اصل مطلب هم اینجا بود که دست

در کل توضیح الزم را هم نداد که کدام بخش و کجای 

 .طرحم ایراد داشت که این همه الیق تشر بود

 بدون اینکه بخواهم مقابله به مثل کنم، گفتم:

 کنم، با اجازه.چشم اصالحش می -
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در اتاق را که پشت سرم بستم، چشم روی هم گذاشتم، من 

های او واقعا آزار دهنده بود که دل نازک شده بودم یا حرف

های تندتند و شاید ام برای کشیدن نفستا این حد سینه

 کرد؟تابی میکمی گریه بی

خیال هر چه دوربین و این و آن شدم و سمت دیگر بی

سرویس بهداشتی رفتم و یکی دو مشت آب به صورتم زدم، 

لبخندی به چشمان خیس دخترک در آینه زدم و زمزمه 

 کردم:

 زدی ضربتی، ضربتی نوش کن... -
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بدون و دستی به صورت خیسم کشیدم و سمت اتاق رفتم. 

ی مهسا را بدهم، پشت میزم اینکه بخواهم جواب نگاه خیره

توانستم جواب دندان شکنی به نشستم، سلوا نبودم اگر نمی

هایی که برای آن روز داشتم را دادم. ردیف برنامهاو می

روی صفحه باز کردم و در ضمن موبایلم را هم روی میز 

 گذاشتم و نوشتم:

 و سوله.های برتر برای کارگاه طرح -

تا خود ظهر یک ضرب کار کردم. حتی با وجود نق 

های مهسا برای صرف صبحانه و چای میان روز هم زدن

بلند نشدم. هم زمان با انجام کارهایم مرتب روی گوشی 

خودم به هزاران طرحی که از سراسر جهان نزدیک به طرح 

 کردم نیاز به گرفتن ایده داشتم.مورد نیازم بود، نگاه می
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شد ی کارهایم هم بیشتر میچند باید حواسم روی بقیههر 

های تا گزک دست طرف ندهم که این روزها با پس زدن

 ی باروت بود.من بدون شک چیزی نزدیک به بشکه

 با شنیدن:

 خوای بری؟خونه هم نمی -

متوجه شدم که مهسا شال و کاله کرده و وقت اداری هم 

ت انداختم، خیلی زود احتماال تمام شده است. نگاهی به ساع

تمام نشده بود؟ من برای امروز زمان بیشتری نیاز داشتم، 

 ام کج کردم:نگاهش کردم و سرم را به سمت شانه

 خوای بری؟می -

 مهسا چشم به سقف داد:

الکی واسه من صدا نازک نکن که دلم به رحم نمیاد.  -

 دیشبم تا نصفه شب نخوابیدم االناست که غش کنم.

 جهم را معطوف کارم کردم:دوباره تو

 پس برو به سالمت. -
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 مهسا پشت گردنش را خاراند:

 گیری؟چیه؟ طرف باز چیکارت کرد از صبح داری گاز می -

 جفت دستانم را روی میز گذاشتم و چشم بستم:

 بذار کارم رو بکنم و اینقدر اون یارو رو یادم نیار. -

 رگشت:نگاه مردد مهسا از من به سمت در اتاق رفت و ب

تو و اون یارو دو تایی قصد کردین منو بکشین و تا از  -

 دارین.جون هم نیفتم دست از سرم برنمی

و در حال غرغر کردن سمت جا لباسی رفت و دوباره شال و 

 پالتویش را در آورد و به سمت من برگشت:

 بگو ببینم به چی گیر داده؟ -

 دلخور گفتم:

 پرسی دیگه زوده؟می -

 :ای کردخنده
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گذره همچنان در حال واال چند ساعت از روی جریان می -

پرسیدم، کشته بودیم. ای، اون اول که میبیرون دادن گدازه

 حاال هم عوض مسخره بازی بگو ببینم چیکار باید بکنیم.

 دلم از حضورش گرم شد:

فدات تو یه چند طرحی رو که بهت میدم منتقل کن رو  -

رو بگیر تا منم وقت کنم رو اش کامپیوتر و اجرای برنامه

 گیر سه پیچ طرف کار کنم.

 گفت:در حالی که می

 کردی!وای که تو منو نداشتی چیکار می -

 سمت میزش رفت.

 باالخره لبخند بر لبم آمد:

 قربونت... یه هات چاکلت مهمون من. -

 با وجود لبخند روی لبش چپی نگاه کرد:

 ورشکست نشی؟ -
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 ا به کمکش نیاز داشتم.برایش بوسی فرستادم، واقع

سر هر دویمان گرم کار بود که آقای حکیمی، نیروی 

خدمات شرکت، با یک سینی در دستش وارد اتاق شد و در 

 حال گذاشتن آن روی میز گفت:

خانوما ناهار سرد نشه، آقای رئیس امروز همه رو مهمون  -

 کردن!

نگاهم باال رفت تا ظروف یکباری که روی میز گذاشته شده 

ی من سمت مهسا کشیده شد که ود و بعد بدون ارادهب

 ابرویی باال انداخته بود.
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 فصل دوازدهم:

ها ترسیدم، یعنی انگار آدمسالها بود که دیگر از تاریکی نمی

ریزد. از وقتی مجبور به کاری شوند دیگر ترسشان از آن می

را در تاریکی و رفت و آمد مادرم مرد دیگر کسی نبود م

همراهی کند. از دانشگاه تا خانه و مهمانی و همه جا کسی 

شد که به ترس نبود که همراهم باشد و همین موجب می

شد؟ غیر از کردم چه میفکر هم نکنم که مثال اگر فکر می

دادم، اتفاق فقط یک بار این که خودم را بیشتر عذاب می

برای اتفاقی که ممکن بود یک داد و من حق نداشتم رخ می

 بار رخ دهد هر روزم را جهنم کنم.
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شد ی پدری مهسا به شرکت موجب میمسیر نزدیک خانه

نخواهم هیچ وقت مزاحم آنها شوم و یک جوری سربار آمد 

 و شدشان شوم.

هر چند جناب رئیسم حتی شب ساعت ده هم نیامد بگوید، 

نداشت. من توانی بروی ولی دیگر شب ماندن امکان می

روم، خبر هم نامردی نکردم و اصال به او خبر ندادم که می

 خواست.دادن نمی

هوای شب سرد بود، شال را بیشتر دور گردنم پیچیدم؛ چند 

شد که بیشتر مراقب خودم بودم. البته به جان آراز مدتی می

کردم، داروهایی که داده بود را با دقت استفاده هم دعا می

ر نشوم واقعا با این شرایطی که داشتم جای کردم تا بدتمی

ای که آن روز در بد شدن حالم فقط خالی بود. سرگیجه

سایت عارضم شده بود، برایم زنگ خطری شد که اگر 

 مواظب خودم نباشم احتمال هر اتفاقی وجود دارد.

کالفه تا سر خیابان نگاه کردم، به آژانس زنگ زده بودم 

است. محل شرکت جایی بود که ولی معلوم نبود کجا مانده 
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ی روزهای هایش هم شلوغ بود هر چند نه به اندازهشب

گرم ولی خب کمتر شبی آرام بود مگر اینکه برفی بارانی 

 هایشان بمانند.شدند داخل خانهبارید که مردم مجبور میمی

با دیدن پژوی خاکستری که آرم آژانس داشت، نفس راحتی 

ن هم بعد از چهارده ساعت کار کشیدم، واقعا خسته بودم آ

 وقفه.بی

هنوز دستم به دستگیره در ماشین هم نخورده بود که قامت 

تیره پوش مردی که یک سر و گردن از من بلندتر بود، کنار 

ماشین ایستاد و به سمت راننده خم شد و چیزی گفت و تا 

 من به خودم بجنبم، ماشین رفته بود.

 وقتی قد راست کرد، گفت:

ی آخر ونی که تو کل دنیا تا رئیسا تا دونهدمی -

 کارمندشون رو نرسونن خونه، خودشون خونه برو نیستن!
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ی کیفم را در دستم فشردم، لعنت خدای پررویی بود! دسته

های دنیا یک جا! قدم را صاف کردم تا بلکه به تمام رئیس

 به آن قد بی در و پیکر برسم و گفتم:

ی که رئیسشون آژانسشون رو دونید کارمندایشما هم می -

 کنن؟کنه، چیکار میرد می

 لبش به خنده باز شد:

تونن دونم عمال هیچ غلطی نمیتا جایی که من می -

 بکنن.

ام این اش گرد شد و اوج بیچارگیپرده گوییچشمم از بی

 توانستم بکنم!بود که راست هم گفته بود، چه غلطی می

 با گفتن:

تا زیر پای رئیسشون علف سبز میرن سراغ یه تاکسی  -

 شه.

خواستم از کنارش رد شوم که بازویم را گرفت و با 

 خونسردی راه افتاد:
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ایسته و نگاش اون وقت رئیسشون هم عین ماست وامی -

 بای کنه.کنه تا کارمندش از تاکسی براش بایمی

جلوی شرکت بود و نفرات آشنای زیادی ممکن ما را ببینند 

روی او که برای آبروی خودم هم شده و من نه برای آب

 قصد جنجال و سروصدا نداشتم. آهسته گفتم:

 آقای سعادت چند بار بهتون بگم که حق ندارین... -

 بدون کوتاه آمدن راهش را ادامه داد:

 کنی!داری خودتو خسته می -

 و با نیش بازی ادامه داد:

فتوای ذارم و تو تازه من کلی دارم به عقاید تو احترام می -

من گرفتن بازو از روی لباس ایرادی نداره، نظر تو غیر اینه 

 مجتهدت رو عوض کن به من چه!

و ریموت ماشین را زد و در سمت من را باز کرد، کنار 

 ایستاد و گفت:
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هر چند قرار بود شب رو هم کار کنی ولی خب چه کنم  -

شه هم که کیانای پررو اومده چتر شده و مجبورم برم و نمی

و رو شب تنهایی تو شرکت جا گذاشت. مجبورم رضایت ت

 بدم بری.

 ی عصبی از روی زیادش زدم:خنده

 پس مشکل از ژنتونه! -

 اش بلند شد:صدای خنده

 احتماال! -
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سوار که شدم در را بست و ماشین را دور زد. با نشستنش 

مشامم نشست، یک در ماشین بوی تند و تلخ عطرش در 

بوی عجیبی که انگار اقتدار و اصالت خاصی داشت و به 

 نشست.مشامم خوش می

 به محض استارت زدن پرسید:

 برای شام پیشنهادی داری؟ -

 سریع جواب دادم:

 متشکرم ولی من شام تو خونه رو ترجیح میدم. -

با دیدن حالتی که چشمانش گرفت، حرف نزده به غلط 

 ز نبود بشنوم:کردن افتادم و نیا

تونی آخ جون منم شام تو خونه رو ترجیح میدم!! فقط می -

 نیم ساعته یه چیزی ردیف کنی یا تا صبح معطلیم؟
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نگاهش کردم، نگاه مستاصل به مردی که عین عنکبوت 

تنید یواش دورت میزد و آنقدر یواشآرام تورش را میآرام

به حرکت  بینی که قادرآیی و میکه یک مرتبه به خود می

 ای.هایش ماندهنیستی و دست و پا بسته میان بافته

 برگشتم گفتم:

خواد که بینم پیتزا دلم میکنم میحاال که خوب فکر می -

هم وسایلش رو تو خونه ندارم و هم تا بخوام درست کنم 

 صبح شده!

اش فضای کوچک ماشین را رنگ صدای انفجار خنده

 پاشید:

 با اوتای موافقی؟ -

گفتن چند بود به خدا! یعنی نیم ساعت قبل به من می نوبر

درصد ممکن است دعوت به شام او را به یک رستوران 

گفتم صفر درصد و االن در فضای پر آرامش بپذیری می

های شهر نشسته بودیم و ضمن یکی از بهترین رستوران
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نظیر آنجا، صدای اجرای چشم دوختن به دکوراسیون بی

ی خاص همین رستوران بود شخصهی سنتور که مزنده

ها سکوت دلپذیری را به درست برعکس سایر رستوران

 محیط داده بود.

شد و جالبی اوتای در این بود هم غذاهای سنتی سرو می

هم فست فود و شام ما همان پیتزایی بود که به شوخی به 

آن اشاره کرده بودم. آرامش در حال غذا خوردن خوب بود 

خواست حرفی بینمان رد و  دلم نمیبه خصوص که اصال

بدل شود که نگفته حاصلش مشخص بود و در نهایت من 

مجبور بودم جوابی بر خالف میل طرف بدهم ولی از آنجا 

رفت؛ با که همیشه همه چیز برخالف انتظار من پیش می

ی سنتور و تشویق افراد، پسر جوانی تمام شدن اجرای زنده

شدن کارش یک راست که اجرا داشت به محض تمام 

سمت میز ما آمد و با رویی خوش، خطاب به جناب رئیس 

 گفت:

 به آقا کامران راه گم کردی؟به -
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شناختم که بدانم لبخندش از آن دیگر اینقدری او را می

ها نیست. او هم بلند شد و با پسری که چشمان زورکی

 کرد، دست داد:روشنش کمی او را با بقیه متمایز می

 همیشه میام، تو نیستی! من که -

طرف مودب ولی با کمی غرور پیچیده در صدایش جواب 

 داد:

حق با شماست، راستش یکم سرم شلوغه ولی دیگه  -

کنه و حتمی باید یه پرده آهنگ تبریز باشم مامان ول نمی

 رو اینجا اجرا کنم.

 کامران با خنده گفت:

 امان از دست مامانا... -

 و به سمت من چرخید:

 یلیا یکی از خوبای سنتوره، البته خودش مهندسه.ا -

 نگاه ایلیا سمت من معطوف شد:
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 خیلی خوش اومدین. -

چشم به جوان باریک اندامی که تن سپید پوشش با آن 

چشمان روشن و موهایی نه زیاد کوتاه ظاهر و تیپی 

هنرمندانه به او داده بود، دوختم و در تردید بین بلند شدن 

 خیز شدم:ادبی است و نیمبی یا نشدن حس کردم

 متشکرم، اجراتون هم خیلی خوب بود. -

کرد بنشینم، لبخند گذرایی زد و در حالی که با سر اشاره می

 گفت:

 شم.ممنونم. راحت باشین، مزاحم نمی -
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و با کامران دست داد و دور شد. به محض دور شدن ایلیا 

 پرسیدم:

حاال این پسره آهنگ میزنه؟ مهندسه یا صاحب  -

 رستورانه؟

 خندید:

خونه، سنتور رو هم خودش تو دانشگاه تهران عمران می -

زنه. در ضمن مادرش تا جایی که من خبر دارم از بچگی می

ی اوتای هست. ما هم از همون صاحب رستورانای زنجیره

یم سخن تهران با هم آشنا شدیم... خب حاال از هر چه بگذر

 دوست خوشتر است!
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ی او، پیتزای خودم را کمی به با دیدن پیتزای تمام شده

 سمت او هل دادم:

 خورم، اگه میل دارین بفرمایین.من دیگه نمی -

بی چک و چانه برشی از پیتزا را پر از سس کرد و در دست 

 گرفت:

خورم، تو دالیل لجبازیات رو بهم باشه تا من اینا رو می -

 ه.توضیح بد

ترین جواب برای او بود، آن هم وقتی طفره رفتن مسخره

دانستم منظورش چیست و هم او! لبی زیر که هم من می

 دندان بردم و آهسته گفتم:

رو راست بگم، من دیگه بلد نیستم چطور بهتون بگم این  -

پیشنهاد شما قرار نیست به جایی برسه و به نفع هر دومون 

 ..هست که دیگه تکرارش نکنید.

خیلی راحت و خونسرد انگار در مورد آب و هوا حرف 

 زند، گفت:می
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 رسم.تو به کار خودت برس منم به کار خودم می -

اش را هم تا ته سر کشید و در حال بلند شدن و نوشابه

 گفت:

 ده؟!ای میدونی غذا خوردن همرات چه مزهاصال نمی -

 قشنگ وا رفتم:

 گین!گم، شما چی میمن چی می -

با خیال راحت خندید و پالتویش را از روی صندلی کناری 

 برداشت:

 گیری.زیادی داری سخت می -

عمدا یا سهوا ماشین را دورتر پارک کرده بود و برای 

 رفتیم.رسیدن تا کنار آن باید طول خیابان را پیاده می

سکوت بینمان به محض قدم گذاشتن در خیابان شکسته 

 شد:

 حیف برف نداریم. -
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ای از د را به نشنیدن زده بودم که روی صدایش ته مایهخو

 خنده نشست:

 تازه ستاره هم نداریم. -

 صدای فوت کردن نفسم را انگار شنید که ادامه داد:

حاال کدوم بخشش اینقدر داغ بود که برای خنک کردنش  -

 فوت الزم بود؟

ام خیلی دست خودم نبود، اصال الزم نبود برایش چشم غره

دهی او جواب داده، نداده بلد بود ادامه دهد. در فکر جوابی ب

اش این بودم که چه کنم که حس کردم روی صدای آهسته

 خش افتاد:

یه توصیه دوستانه؛ هیچ وقت این جوری برای کسی  -

چشم چپ نکن... شاید خودت ندونی ولی یه جوری خوردنی 

 شه از فکر خوردنت صرفنظر کرد!!شی که نمیمی

دا برایم جای سوال داشت باید با چنین فردی چه ایستادم، ج

کردم؟ اصال راه درست برای برخورد با او چه بود که من می
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های نامرتبم برای کنترل خودم بود که بلد نبودم! نفس

وسط خیابانی صدایم باال نرود و سرش داد نکشم ولی مگر 

گذاشت! به خصوص وقتی با تناژی از خنده که روی می

 زده بود، گفت: صدایش سایه

 اوضاع مرتبه؟ باز غش نکنی! -

 لحنم ناخواسته تند شد:

 آقای محترم... -

 حرفم را برید:

گیرم، تازه یه چیزی اوخ اوخ... حرفم را دربست پس می -

ذارم به عنوان جریمه روش... بستنی چطوره به هم می

 عنوان جریمه؟

نشینم خواست همانجا کنار خیابان روی زمین بدقیقا دلم می

 و زار بزنم، کفری شده گفتم:

به نظر خودتون من باید با شما چیکار کنم؟ مگه خودتون  -

 متوجه نیستین که بعضی حرفا رو نباید زد!
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 با تبسمی به آسمان نگاه کرد:

 نگاه کن باالخره از پشت اون ابر یه ستاره دیده شد. -

 لحنم تذکرگونه شد:

 آقای سعادت؟! -

 خندید:
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جانم... آخه نظر من مشخصه دیگه! واضح هم از همون  -

ره شه میاول گفتم؛ تو یه کلمه بگی بله، مشکلمون حل می

 پی کارش.

 ای گفتم:کشت! با حالت کنترل شدهاین پسر آخرش مرا می

تونم اینو بهتون بفهمونم که اصال قصد چرا من نمی -

 کس!ازدواج ندارم، با هیچ 

 پشت گردنش را خاراند و با نگاهی به اطراف گفت:

خوای بریم وسط خیابون یکی بدو کردن خوب نیستا، می -

 اون کافی شاپ.

 بدون توجه به حضورش خواستم سمت خیابان راه بیفتم:

شما برید تا خود صبح قهوه و بستنی بخورید، من دلم  -

د امروز خواد برم خونه و بگیرم بخوابم، یه رئیس نامرمی

چهارده ساعت یک ضرب ازم کار کشیده و نای نفس 

 کشیدن هم ندارم.

 نگاهی به ساعت انداخت و با خنده گفت:
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 شه شونزده ساعت!کم داره میالبته کم -

 و گامی به سمت جلو برداشت:

 همین جا واستا برم ماشینو بیارم. -

اگر بگویم به اینکه در ماشین کنارش بنشینم و عمال 

باشم، عادت کرده بودم، پر بیراه نبود. دیگر مثل همراهش 

روزهای اول برایم غریبه نبود به خصوص با آن همه کنه 

اش از آن حالت رسمی و سرد روزهای اول فاصله بازی

گرفته بودم، هر چند برخی رفتارهای خاصش به خصوص 

گذاشت که بگویم حس صمیمیت داشتم ولی در شرکت نمی

برخوردهایم با او راحت شده بود فقط  ی زیادیخب تا اندازه

کرد همه چیز اگر دیگر پیشنهاد ازدواجش را تکرار نمی

 مرتب بود!

های خانه حرف دیگری نزده بود، داشتم از اینکه تا نزدیکی

شدم که سناریوی امشب تمام شده است که با امیدوار می

 شنیدن:
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 خب سلوا خانم بگو ببینم چرا نه؟ -

ل باطل... مگر ممکن بود او یک ذره متوجه شدم زهی خیا

 از وقتش را تلف کند؟

دانستم چه جوابی بدهم که قانعش مشکل اینجا بود که نمی

کند و دست بردارد ولی نهایت تالشم را کردم که پاسخم 

 مودبانه و قابل قبول باشد:

خوام ازدواج کنم و جواب من چند بار دیگه هم گفتم، نمی -

 ای همینه که گفتم.یگهمن برای شما و هر کس د

در سکوت ماشین که حتی آهنگی هم باز نکرده بود، 

 رسید:تر هم به گوش میتر و دلنشینصدایش بم

تونم این جوابت رو قبول کنم، نه منطقیه، نه من نمی -

درست... سالها پیش یه جواب منفیه قاطعانه بهم دادی و 

تم از تونسمن درسته که کلی عصبانی شده بودم ولی نمی

منطقی که پشت حرفات بود صرفنظر کنم و برای همین 

دونستم هم ریسک رفتن رو به جون خریدم. خودم بهتر می
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تا بیام بشم یه فردی که تو بتونی به چشم یه مرد بهش 

کشه که حتی ممکنه تو دیگه نگاه کنی اینقدر طول می

مجرد نباشی ولی حرفات به قدری درست بودن که بشه 

زنی که صرف کرد اما االن داری حرفی میروشون وقت 

 خوام ازدواج کنم؟پشتش منطق نیست. یعنی چی که نمی

از جادوی تن صدایش خود را بیرون کشیدم و با توجه به 

 هایش جوابش را هم عین خودش دادم:جدی بودن حرف

شما هیچ وقت کسی رو ندیدین که بخواد تنهایی زندگی  -

 کنه؟

شک برای خریدن وقت بیشتر سرعت آرام ماشین بدون 

 برای صحبت بود:

ببین آدما برای تنها زندگی کردن خلق نشدن، آفریده  -

شدن خانواده باشن، کنار هم باشن. اینکه یکی بخواد تنها 

تونه داشته باشه؛ مشکل جسمی یا بمونه دو تا دلیل می



 

 

994 | P a g e 
 

مشکل روحی که هر کدوم قابل بررسی و بدون شک قابل 

 درمانه.

 تا گفتم:

 کنین...دارین اشتباه می -

 حرفم را برید:

گوش کن، حتی ممکنه یکی ندونه علت رفتارش چیه و  -

ی خوره... تو اگه بیای بگی علت جواب نهاز کجا آب می

ها... ته، رفتارته، کاراته یا هر چیزی تو این ردهمن قیافه

قابل پذیرشه، چرا که هر انسانی برای همراهش تو زندگی 

خوای تنها بمونی قابل هایی داره ولی اینکه میآلیه ایده

 پذیرش نیست... حاال تو بگو مشکل چیه؟

داد و نگاهم را به خیابان دادم، سمج بودنش داشت آزارم می

بدتر اینکه جوابی هم برای دادن به او نداشتم. حس بدی در 

وجودم دویده بود و افکارم را به بازی گرفته بود، یک حسی 

 چه...دانم از نمی
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چیزی که بارها از ذهنم رانده بودم، دوباره داشت میان 

گرفت و من سرگردان میان اینکه چرا و افکارم ریشه می

باید چه کنم و چگونه همه به کنار، به خودم بباورانم که 

مشکلی نیست که چیزی نیست و نباید باشد. فقط اگر این 

دانم مرد دیگری هم تا آخر داشت، بعید مییمرد دست برم

عمرم سر راهم قرار بگیرد که بخواهد تا این حد همه چیز را 
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ی آنچه که نبش قبر کند و مرا برای فکر کردن درباره

دوست نداشتم در منگنه قرار دهد. حتی امید هم با وجود 

ی تقاضایش هرگز برای چرایی جواب مطرح کردن چند باره

داد. دنبال راه فراری بودم برای رارم نمیتحت فشار ق

ای از سرنوشتم که زمینش گذاشته بودم، زیر برنداشتن تکه

 لب زمزمه کردم:

 حاال شما فکر کنین مثال مشکل همون رفتار و گفتارتونه! -

 نه خندید و نه عصبانی شد! همانقدر آرام و مالیم گفت:

یم و پهنم اگه اینا بود که همون روز اول باز شسته بود -

کرده بودی تو آفتاب... پس این نیست. علت اصلی رو 

 خوام بدونم، هر چی که باشه.می

ی مانتویم چنگ زده بود دستم پنهان از چشمانش به لبه

 وقتی گفتم:

هزار تا دلیل داره که ما مناسب هم نباشیم، از شرایط  -

خانوادگی گرفته تا همه چی... آقای سعادت باور کنید من به 
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خورم، این همه اصرار شما رو هم درک رد شما نمید

ای کنم اونم وقتی که خودم بهتر از هر کس دیگهنمی

دونم موردهایی زیادی وجود داره که کافیه لب تر کنید می

تا نه تنها بالفاصله جواب بگیرید که شرایط خودشون و 

شون و خانواده و همه چی درست همون طوری باشه زندگی

 بهترینه... که برای شما

 پوزخندی روی صورتش دوید:

 احتماال منظورت از همه چی و این حرفا پوله دیگه، آره؟ -

خواست بزنم و هایی بود که اصال دلم نمیاز آن دست حرف

فهمید همین پولی که با جواب دهم ولی خب او چه می

راند فعال چه گرهی به میل به لب میحالت چندش و بی

شود. چه کنم درست نمیهر کاری می زندگی من انداخته و

آورد این دانست همین پولی که پوزخند را به لبش میمی

 همه مدت امید را داخل زندان نگه داشته...

 انگار جواب دادنم آنقدر کش آمد که او خود بگوید:
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کردم با پول همه چی حله و هر غلطی یه روز فکر می -

که آفتاب مهتاب هم بکنم و بعد دست بذارم رو یه دختری 

ندیده و اولین و آخرینش قراره شوهرش باشه، چون همه 

ی گردنکشی تونم ولی یه دخترک ریز جثهچی دارم می

واستاد جلو روم و بهم فهموند از این خبرا هم نیست و به 

هام های من و بلده نداشتهزنه به داشتهراحتی پشت پا می

ش اینقدر های خودرو به رخم بکشه و بفهمونه داشته

 گرونن که نشه با پول من خریدشون...

و تازه وقتی توقف کرد فهمیدم رسیدیم دم در خانه ولی 

پریدم کردم میهایش در را باز میادبی بود بین حرفبی

 بیرون، برای همین منتظر ماندم حرفش تمام شود:

هایی که برام شمردی االن دختر خوب، تموم این تفاوت -

ه پیشنهاد من به عنوان یه انسان آزاد فکر بذارشون کنار و ب

دونم خانوادگی کن، فارغ از اینکه شرایط مادی و نمی

 چطوره!

 دست به دستگیره در بردم و با احترام جوابش را دادم:
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به شما هیچ ایرادی وارد نیست؛ غیر گذشته که خب تو  -

سالهای گذشته جا مونده ولی جواب من همونی هست که 

 دم.قبال بهتون دا

کردم که چهار انگشتش دور بازویم گره داشتم در را باز می

خورد و نگهم داشت، انگار دیگر داشتم به اینکه تذکراتم را 

دانستم نوع کردم. هر چند خوب مینادیده بگیرد، عادت می

زندگی آنها هم طوری است که تازه در برخورد با من به 

م کند. چشم در چشمقول خودش کلی هم رعایت می

دوخت، یک حال عجیبی در نگاهش بود که حتی منِ 

توانست حرارت ساطع شده از آنها را ناماهر و نابلد هم می

 ترین حالت ممکن گفت:حس کند. با آهسته

ذارم این همه طراوت و زیبایی توی فکر کنی من می -

وجود و چشمات سهم تنهایی بشن؟ وقاری که پشت نگاه 

ها باشن؟ تو ط سهم آینهباشکوهت نشسته حیف نیست فق

خلق شدی برای زندگی کردن، زندگی دادن، زندگی 

 بخشیدن...
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های جفتمان و نفس پری کشید از هوایی که آلوده به نفس

 بود:

گیرم، ی بهشت سهم منه و من سهمم رو میدختر کوچه -

 پس الکی دست و پای بیخود نزن.

نیامد  میلی جدا شد، جوری که انگار از دلشو دستش با بی

 کامل رها کند و پس کشیدن بازویم سبب این جدایی شد.

 وقتی گفت:

 شبت بخیر. -

نگاهش را انگار محکوم کرده بود به جایی دیگر دوخته شود 

 و دستی که کالفه الی موهای پر و فردارش فرو رفته بود...

ی بهشت مانده بودم با و منی که با یک شب بخیر در کوچه

گنجشک در حال تپیدن بود و قلبی که عین قلب یک 

ی کوچکی که برای تنهایی خودم ترسیم کرده بودم جزیره

دانی خارج از این گفت نمیو االن انگار یکی آمده بود و می

 ها دارد و در انتظار توست...جزیره چه
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*** 

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part189 

 

؛ بعد از دو روز کار طاقت فرسای چهارده، پانزده ساعته

بیرون آمدن از شرکت آن هم به محض تمام شدن وقت 

اداری حس سبکبالی داشت. با یادآوری سه طرح کامل و 

بدون نقصی که برای سایت کشیده و هر سه را هم زمان 

روی میزش گذاشته بودم، لبریز از حس خوشایندی 
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شدم. دیدن چشمان متعجبش عالمی داشت! پسرک ناتو می

ت؟ آن هم ایرادهای بنی گرفبه طرح من ایراد می

 اسرائیلی!!

حال آدمی را داشتم که از قفس آزاد شده باشد، کلی کار 

داشتم. کمابیش در جریان بودم که خانه در حال فروش 

آمد و این است و برای امضای نهایی مهناز باید به ایران می

بودم ولی تر به فکر یک خانه مییعنی باید من هر چه سریع

تر بود. امین یکی دوباری با به رعنا مهم خب فعال سر زدن

پدرشوهرش حرف زده بود و من سعی کرده بودم تا حدی 

کشد و االن کنار بکشم و ببینم نتیجه حرفشان به کجا می

 هایشان یکی است یا نه.الزم بود بروم ببینم حرف

ی کوچکشان لبخندی زدم، شرایط با ورود به خانه

ی رخ داده شده کمی حادثهشان با فاصله گرفتن از روحی

بهتر شده بود؛ حسام وسط هال داشت با خواهر کوچولویش 

ها نزدیک شدم، هر کردند. سالمی دادم و به بچهبازی می

هایشان را دستشان دو از دیدنم خوشحال شدند؛ اسباب بازی
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دادم و لبخندی زدم. اگر پول الزم را داشتم برای تمام 

 خریدم.کودکان دنیا اسباب بازی می

 رو به رعنا پرسیدم:

 چه خبرا؟ خوب هستین؟ -

 تر از معمول بود، در حال ورود به آشپزخانه گفت:آرام

 گذره.ای می -

تر نگاهم به حسام کوچولو رفت که کمی بانداژ پایش سبک

داد کمی دردش بهتر شده بود و بازی کردنش نشان می

 است، پرسیدم:

 تونه راه بره؟می -

 آهی کشید:

ره، یکم. دکتره که معرفیش کرده بودی راضی بود و آ -

گفت اینطور پیش بره فقط برای درآوردن پالتین پاش می

یه جراحی الزمه ولی خیلی از درسش عقب موند. اینقدر 
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این روزا حالمون بد بود که اصال به یاد درس و مشقش هم 

 نیفتادم.

 نفس راحتی کشیدم:

گی از درس چیزی تنش سالمت، یکی دو ماه عقب افتاد -

شه. کالس دوم هم خیلی سخت نیست نیست، جبران می

اش هماهنگ شو و که نتونی خودت یادش بدی، با مدرسه

 اش رو کار کن.های عقب افتادهدرس

 ها را داخل سینی چید:استکان

تونم راستش رو بخوای خودم اینقدر فکر دارم که نمی -

 خیلی رو درس و مشق حسام تمرکز کنم!

ی دادم، نبود شوهرش حسابی همهگزیدم؛ به او حق می لبی

 کارها را به هم ریخته بود. گفتم:

خوای بیام کمی ها وقت دارم، میمن فقط آخر هفته -

 درساش رو باهاش کار کنم؟



 

 

1005 | P a g e 
 

ها چرخیده بود که جلوتر نگاه مرددش بین من و بچه

 کشیدم:

ق یه شناختیم ولی خب این اتفارعنا درسته ما هم رو نمی -

جور ناجور ما رو سر راه هم قرار داده و االن خواهی 

نخواهی تو مشکالت همدیگه هم مشترکیم، تو این حادثه 

دونم آخر و عاقبت این ماجرا نه من مقصرم نه تو... من نمی

تونیم یه باری از رو قراره به کجا بکشه ولی حداقلش که می

 دوش هم برداریم.

 رعنا حرفم را برید:

یچ کدوم از ما مقصر نیستیم ولی طور خوشایندی شاید ه -

تونه شکل بگیره هم آشنا نشدیم و دوستی من و تو نمی

 چون یه انتظاراتی پیش میاره که درست نیست.

 فهمیدم، آهسته گفتم:منظورش را می

این حادثه فقط برای تو بد نبوده، زندگی منو هم تحت  -

دونه و هیچ کاری تاثیرش قرار داده، ببین از کی امید تو زن
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از دستمون برنمیاد! همین امروز و فرداست که از کارش هم 

بیرونش کنن و بگن مجبور به گرفتن نیروی تازه شدن و 

این یعنی نابود شدن زندگی یه جوون، اونم کسی که االن 

دونی تو چه شرایطی هست و وضع خودت بهتر از من می

 پدرش و نامادریش و بقیه چیزا چطوریه!

 ش را به میان چشمانم دوخت:نگاه

 قرار بود ازدواج کنین؟ -

 تبسم کمرنگی لبم را حالت داد:

 نه... قرار ازدواج نداشتیم... -
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 با کنجکاوی پرسید:

دونم دوسش داری؟ اینو اصال از چشات ببین من می -

 خونم، پس بهم دروغ نگو.می

 تر شد:لبخندم پر رنگ

 خواستگاری کرده بود و من جواب منفی داده بودم... -

 بدون اینکه اجازه توضیح بیشتر بدهد، تند گفت:

 واسه چی؟ -

آمد همین که در داد بدم نمیاز کنجکاوی که نشان می

 مورد امید کنجکاو شده بود، جای امیدواری داشت:
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واقعیتش اینه که پدرش از من بدش میاد و با این  -

ی امید با اونا اصال صالح نبود و داغون رابطهوضعیت درب 

که منم به مشکالتشون دامن بزنم، البته این فقط یکی از 

دالیله... هزار تا دیگه هم وجود داشت که نتونم بهش بله 

 بگم.

اش نشان از این داشت که با رد شدن سوال سریع بعدی

 چهلم شوهرش کمی فکرش به شرایط عادی برگشته:

 اری.ولی دوسش د -

 خندیدم:

خوای دوست داشتنش رو به گردنم بذاریا! ببین به زور می -

خب من از همون بچگی همبازیش بودم، با هم درس 

خوندیم، هم صحبت هم بودیم؛ خالصه اینکه دوستای 

خوبی بودیم و اصال امکان نداره دوسش نداشته باشم و یا 

 اعتنا باشم.نسبت به سرنوشتش بی

 یدن به بحث خودم مناسب دیدم:و شرایط را برای کش
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تونم حاال بگو ببینم رعنا جان، تصمیمت چیه؟ من می -

 امیدوار باشم که رضایت بدی؟

اخمی کرد و در حال پشت کردن، دست به استکان برد تا 

 اش گذاشتم:چای بریزد که دست روی شانه

 خوام تصمیمت رو بدونم.ببین فقط سوال کردم... می -

تن چای کرد، مشهود بود. لحنش خیلی توقفی که در ریخ

 تند نبود:

من شوهرم رو از دست دادم، درد کمی نیست... هر روز  -

کنم االنه که درو وا کنه و شه فکر میکه هوا تاریک می

گم وقتی بود همه چی رو به راه بود، نه... ولی بیاد تو، نمی

بارش رو دوش من نبود. کم و بیش زندگیمون رو 

دونستم کی دونستم کی اجاره رو داده، نمیمیچرخوند، نمی

پول آب و برق رو داده یا وقتی کلی خرید براش ردیف 

 کردم از کجا خریده آورده...می

 و همراه با آهی سمتم برگشت:
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چند روز پیش الهام تب کرده بود، تازه فهمیدم بودنش  -

ها بیدار بودم همیشه و چه نعمتی بوده... خودم باال سر بچه

تاثیره ولی اون شبی که کردم بودن و نبودنش بیر میفک

تنها بودم تازه فهمیدم همین که خونه بود و مطمئن بودم 

رسوندمون شه و میام بد بشه سریع پا میاگه حال بچه

 دکتر، چه نعمتی بوده و خودم خبر نداشتم.

 ی چشمش ریخت:و اشکی آرام از گوشه

ترسم، خیلی خیلی میمن چرخوندن زندگی رو بلد نیستم،  -

 زیاد...

اش انداختم و بغض ته گلویم نشسته بود. دست دور شانه

 ام نهادم، چشمانم خیس شده بودند:سرش را روی شانه

 دونم چی بگم...نمی -

با مکث کوتاهی سرش را بلند کرد و با چشمان قرمزش 

 نگاهم کرد:
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 چشم و رو هستم و محبتایاینا رو گفتم که فکر نکنی بی -

فهمم ولی به من حق بده به فکر زندگی و تو رو نمی

 هام باشم.بچه

 لبم را گزیدم:

 من کی بهت حق ندادم؟... حاال تصمیمت چیه؟ -

 از نگاه کردن به چشمانم گریخت:

دونم چقدر قراره دیه ببرن و کاری هم من اصال نمی -

خوام طوری باشه که یکم خیالم از باهاش ندارم. فقط می

ه زندگیم راحت باشه... اصال هیچ پولی بهم ندین، بابت خون

خودتون بیاین امالکی تو همین محل خودمون یه آپارتمان 

کوچک برام بخرید که بدونم هیچ کسی قرار نیست سر ماه 

ام رو بزنه و پولش رو بخواد یا سر سال بیرونم در خونه

 کنه...

 گیردای که به آنها تعلق میدانستم مقدار دیهخوب می

داد ی کوچکی را که طالبش بود میکفاف خرید آن خانه
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گفت، بحث از عمدی بودن جریان ولی حس ششمم می

 چیز دیگری هم در پی دارد، برای همین پرسیدم:

 همین؟ -
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رفتن لبش زیر دندان را با وجود چرخاندن سرش به سمت 

 دیگر دیدم:
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یم دارم برم آرایشگری یاد بگیرم تا راستش نه... تصم -

ی پایینی یه بتونم زندگیم رو بچرخونم... تو همین کوچه

خوره، چون ی کوچولویی دیدم که به درد این کار میمغازه

داخل کوچه است خیلی گرون نیست. اگه االن هم حاضر 

باشین این دو مورد رو بخرین من همین فردا به پدر شوهرم 

بده، بهم گفته رضایتش بستگی به نظر گم بیاد رضایت می

 من داره.

شد، چطور آب دهانم سنگ شده بود و از گلویم رد نمی

شد این همه پول را تهیه کرد، من در تهیه پول پیش می

خانه مانده بودم. خودم از خشی که در صدایم افتاده بودم، 

 تعجب کردم:

 بره...دونی که پدرشوهرت هم از دیه سهم میمی -

م مسخره بود، اصال بگو یک ریال... چه برسد به یک سوال

اش وجود داشت. رعنا خانه و مغازه! اصال چطور امکان تهیه

 گفت:



 

 

1014 | P a g e 
 

خواد، مرد خوبیه ولی خب پدرشوهرم گفت که هیچی نمی -

ام مال و اموالی نداره که بتونه خرج زندگی من و دو تا بچه

کار رو هم بده، همین که زندگی خودش رو بچرخونه شاه

کرده، هر چند از حق نگذریم این مدت هر قدر از دستش بر 

اومده کمک کرده، اجاره خونه رو هم اون داده. گفت هر 

 ده به ما.اش رو میچی دیه بدن همه

دادیم؟ فکرم مشغول سرم را پایین انداختم، از کجا باید می

 ی من را داد:شده بود که خودش جواب سوال نپرسیده

دونم وضعیت مالی خوبی نداشته، حتی می دونم بیمهمی -

کنه ولی گناه من چیه؟ این نداره و پدرش هم حمایتش نمی

 هامه.حق من و بچه

سوالم بار دیگر در ذهنم زنگ خورد؛ واقعا باید از چه راهی 

کردیم؟ امید یک ماشین داشت که آن را هم تهیه می

ا و قسطی خریده بود و کل وام من هم خرج دوا و دکتر رعن

توانستم که در کوچه هایش شده بود. از طرفی هم نمیبچه

 کردم برای زندگی خودم!بخوابم، باید یک جایی پیدا می



 

 

1015 | P a g e 
 

سکوت و فکرم انگار خیلی طول کشیده بود که رعنا فرصت 

 کرده بود، چای بریزد. آرام گفت:

 بیا بشین. -

 به خودم حرکتی دادم:

 ضایت بدی؟یعنی اگه نتونیم بدیم امکان نداره ر -

 دوباره نگاهش را از من گرفت:

 نه! -

 نرم گفتم:

دم هم ببین رضایت بده بیاد بیرون، من به جاش قول می -

ات رو بده و هم خرج خونه رو برسونه و بعد ی خونهاجاره

 تعهد بده که در اولین فرصتی که بتونه براتون خونه بخره.

ری در دانستم چقدر حرفم مسخره است ولی خب عین تیمی

تاریکی زدم شاید گرفت ولی پوزخند روی لب رعنا نشانگر 

 این بود که قرار نیست من ناشی در تاریکی به هدف بزنم:
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دن ولی بعد که خرشون از پل از این قوال خیلیا می -

زنن زیرش... نه جانم چنین چیزی امکان نداره. گذشت می

من که چه بیام رضایت بدم چه ندم فرقی تو وضعیت 

شه، پس چرا باید الکی برگی رو که تو دگیم ایجاد نمیزن

دستمه ول کنم. قبال حالم خوب نبود و عصبانی بودم و دلم 

خواست بگیرم بکشمش ولی خب بعدا فکر کردم چه می

گیرم سودی به حال من داره و از طرفی هم اینقدر تو نمک

کردی که دلم نخواد بیشتر زیر پاش رو بکشم... االنم واضح 

خوام، حتی شاید در همون اندازه تم من چیز آنچنانی نمیگف

حق قانونیم باشه، یه خونه و یه مغازه کوچک که بتونیم 

 توش زندگی کنیم و چرخ زندگیم رو بچرخونم، همین.

توانم روی کردم نمیسرم اینقدر سنگین بود که حس می

ها بود حسامی که پای گردنم نگهش دارم، نگاهم روی بچه

اش را سمتی دراز کرده بود و داشت با خواهر ی شدهباندپیچ

کرد و متوجه بودم که در هر بار کوچکش خانه بازی می

کند، دلم از درد کشیدن بچه حرکت از درد پایش اخمی می
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جمع شد و چشم روی هم گذاشتم، یک زندگی معمولی 

 ها بود!حق این بچه

ادم که چه کاری از دستم ساخته بود؟ به یاد حرف امید افت

ی فروش کلیه چند است... جدی پرسیده بود بپرس مزنده

ها چه راه دیگری وجود داشت؟ اینکه یک عمر او پشت میله

مان تر بود یا اینکه یکیباشد و این خانواده در به در سخت

 یک کلیه داشته باشیم!!!

هنوز دلم به نشستن و خوردن چای نبود که صدای موبایلم 

جدا شوم، با دیدن اسم مهسا استرسم موجب شد از افکارم 

 خوابید:

 جونم! -
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 صدای خندان مهسا آمد:

آفتاب از کدوم ور در اومده که همچین از خودت جونم در  -

کنی یا منتظر تماس یکی دیگه بودی ندیده جواب می

 دادی؟

 سری به چرت و پرتش تکان دادم:

 لیاقت نداری که!بیا و خوبی کن،  -

 اش آمد:صدای بلند خنده

 االن کدوم گوری تشریف داری؟ -

 نچی زدم و کمی از رعنا فاصله گرفتم:
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 ببین رو دادنی نیستی، به تو چه کجام؟ -

توانستم کج کردن دهانش را تشخیص از پشت خط هم می

 دهم:

به تو چه کجام!!... هر جا هستی تو یه چشم برهم زدن  -

 یای خونه. شیر فهم شد؟شی مبلند می

 متعجب گفتم:

 ای...نگو که دم در خونه -

 دوباره زد به لودگی:

گم ولی با نگفتن من که چیزی عوض باشه من نمی -

شه، سریع هر جایی هستی سر خرت رو کج کن طرف نمی

 خونه تا دم در قندیل نبستم.... حاال کجایی؟

 زیر چشمی رعنا را نگاه کردم:

 سری به حسام بزنم ببینم حالش چطوره؟ اومده بودم یه -

 سریع شاکی شد:
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ریزی تو بری میآخه بیشعور، هر چی داری و نداری می -

حلقوم اونا، اونا هم که انگار نه انگار باز حرف خودشون رو 

زنن، آخه عقلت کمه؟ یارو زنده بودنی، اینقدر شیرین می

زدم بود واسه زنشا؛ عمرا میمرد! پاشو بیا گفتم یخ می

 اینجا... 

در دورترین نقطه نسبت به رعنا ایستادم و برای عوض 

 کردن حرف گفتم:

خوام از مهسا ببین شرمنده بهتره برگردی خونه، من می -

اینجا یه سر برم سهند ببینم قیمت اجاره و رهن اونجاها 

 چقدریه...

 به سرعت حرفم را قطع کرد:

گم بلند شو شکر نخور... برم سهند دیگه چیه؟ بهت می -

بیا اینجا بگو چشم، دو روزه تا نصف شب تو شرکت برات 

خر حمالی کردم و بعد هم کیف کوبیدن طرح تو صورت 
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کنی! ات ردم میرئیس رو تو بردی، االنم داری از دم خونه

 واال روی سنگ پای قزوین رو هم سفید کردی به موال...

رئیس های کامل شده به ی دادن طرحاز یادآوری دوباره

 گل از گلم شکفت:

وای مهسا جات خالی بود، چشای مبهوتش رو ببینی، آی  -

 خستگیم در رفت!!

 پشت لحن پر دعوایش خنده نشسته بود:

کوفتت بشه الهی... نکردی حداقل منو هم ببری الاقل  -

یکم حالم جا بیاد. عوضش االن باید بیای کلی ازم پذیرایی 

 کنی تا بلکه یکم خستگیم در ره.

کند، سمت کیفم دانستم اگر به چیزی پیله کند ول نمییم

رفتم؛ حاال برای دنبال خانه رفتن این همه دیر شده بود 

 یک روز هم رویش! گفتم:

ی وارتان اینا، مامی خیلی خب، دم در نایست! برو خونه -

 همیشه خونه هست، پیشش باش تا بیام.
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ن اش از شنیدن اسم وارتااز تصور صورت درهم رفته

ای بر صورتم نشست و شنیدن حرفش هم ناخودآگاه خنده

 مزید بر علت شد:

ی شون، اون مرتیکهآدم پیدا نکردی منو بفرستی خونه -

رقصه، چه برسه بلند شم دهن لق زشت همینطور نزده می

شون... نترس تو ماشین خان داداش جونم لم دادم، برم خونه

 جام گرم و نرمه... فقط زودتر بیا.

دادن اکی تماس را قطع کردم و کیفم را روی دوشم با 

 انداختم:

 رعنا جان شرمنده باید برم. -

ام متاثر رعنا بلند شد و تا دم در کنارم آمد و هنگام بدرقه

 گفت:

 ایه و باید خالی کنی؟ات اجارهخونه -
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 اش را دوستانه فشردم:دست پیش بردم و شانه

خیال! زندگی منو بخوای زیر و رو کنی، خودش یه بی -

شااهلل حال حسام هر چه زودتر خوب شه، با شه. انکتاب می

 اجازه.

 ها را پایین رفتم.و سریع پله

 برای اولین تاکسی دست بلند کردم و گفتم:

 دربست. -
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 دوست نداشتم مهسا خیلی معطل شود، برایش پیام زدم:

 میام.ام، سریع تو تاکسی -

 اش رسید:پیام پر از پررویی

باشه بابا، حاال انگار منم از ذوق دیدنش هالکم که بیکار  -

ی بشینم دم در خونه؟ اومدم میوه فروشی دارم کلی میوه

کنم، البته بگما به محض رسیدن پولش خوب انتخاب می

کشم بیرون. باالخره من مهمون عزیزتم رو از حلقومت می

 خوب بذاری!ی باید جلوم میوه

 سری تکان دادم:

 باشه. -

و قبل از اینکه گوشی را داخل کیفم بگذارم، نگاهم روی 

چندین و چند پیامی که جناب رئیس سیریشم فرستاده بود، 

بخیرش  چرخید، یعنی اگر صبحی، صبح بخیر و شبی، شب

زدم و مفقود شدنش را رسید، باید به پلیس زنگ مینمی

هایی ه مرتب بود. آن هم چه پیامدادم اینقدر کاطالع می
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های بدون وزن و خواندم بهتر بود... پیامککه اگر نمی

اش نشان از اطالع زیادش از ادبیات داشت هر چند در قافیه

شان یک نسیمی خوابیده بود که انگار با خواندنشان همه

خواستم به آنها فکر نکنم، وزید و هر قدر میمیان فکرم می

هایش در ذهنم در طول روز بارها متنبدون اطالع من 

هایم هم شد و جوری شده بود که گاهی خوابتکرار می

 کلی پیام از او داشت.

*** 
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 #part194 

 

شاید اعترافش درست نبود ولی گاهی به این همه شور و 

ی کردم، نگاهم از ظرف میوهشوق مهسا حسودی می

میز گذاشته بود عبور کرد و به زیبایی که چیده و روی 

 سمت کیک زوری که وادارم کرده بود بپزم رفت.

 هی باز تو رفتی تو هپروت! -

خندیدم و به حالت نیمه رقصش خیره شدم که هنگام جمع 

 کردن آشپزخانه داشت و گفتم:

 تو امروز یه چیزیت هست. -

 قری به سر و گردنش داد و با نیش بازی گفت:

اسات رو عوض کنی! بدو زود تند سریع تو که نرفتی لب -

خوایم امروز رو برای خودمون سور خوشگل مشگل کن می

 بدیم.
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ای باال دادم، فعال که از دم رسیدن ارد داده بود. لبخند شانه

 زدم:

 شه کرد، فعال بتازون.چی می -

 دستانش را به رقص باال پایین کرد و با خنده خواند:

 ی...نیس توشم حرفی، خوشگل شهر -

سری به شادی بانمکش چرخاندم، مرا هم سرحال آورده 

ام را پوشیدم تا با حال بود. بلوز دامن ست خوشرنگ صورتی

و هوای خوش او جور در بیاید و نگاهی در آینه به خودم 

ها هم دیوانه شده بودند و هر روز انداختم، این روزها آینه

ود و به دادند و دلشان خوش بتر نشان میانگار پر رنگ

دادند ایستادند جال میصورت کسانی که رو به رویشان می

ها سمتم و این هیچ ربطی به جمالتی که هر روز در پیام

 شد نداشت!سرازیر می
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مکث کردم و دستم را دو طرف صورتم گذاشتم، معنی 

شد طراوت داشتن چه بود؟ برق چشمان یکی را چطور می

 بود؟ دید؟ نگاه سر زنده و محکم چه جوری

اهمیت و تهی که برای ی این جمالت بیو اصال... چرا همه

شد، تا این حد موجب باال رفتن زدن مخ یک نفر زده می

 شد؟ضربان قلبم می

دانستم با خودم چند چندم و یک نفر این روزها حتی نمی

فهمید با انگار قسم خورده بود جانم را به لبم برساند و نمی

زند بلکه تا میان قلبم را نعل نمیهر بار به میخ کوبیدن 

کند که معلوم نیست کی قرار است جای سوراخی می

 زخمش خوب شود!

 با ورودم به هال مهسا کف زد:

 عروس یکی یه دونه... -

 خندیدم:
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ها، نکنه خبرایی هست و خونهمهسا بد کبکت خروس می -

 رو نکردی.

 جلوتر آمد و دستانم را گرفت و در هوا حرکت داد:

چیه بده اومدم یکم حال و هوات رو عوض کنم؟ اصال  -

 دوست بهتر از من کی دیده؟

دوستش داشتم، هر چند همیشه هم باب میلم نبود ولی یاد 

گرفته بودیم با کمی و کاستی هم بسازیم. اینقدر در 

روزهای بد زندگیم حق به گردنم داشت که تا عمر داشتم 

 نتوانم جبران کنم.

 جب در چشمان مهسا نگاه کردم:با صدای آیفون متع

 کیه یعنی! -

مهسا ایستاد و احساس کردم در چشمانش خبری هست که 

 خواهد بروز دهد، گفت:نمی

 من برم باز کنم؟ -
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سری باال دادم و طبق عادت همیشگی شال بزرگم را روی 

پوشاند ولی ام را میسر و دوشم انداختم که تقریبا نیم تنه

نتوی سبکی هم پوشیدم، این روزها برای احتیاط هم شده ما

ام سایه انداخته بود که ی زندگییک مرد جوری روی همه

دانستم باید هر آن انتظار هر حرکتی را از او داشتم و نمی

 اش رها شوم.چطوری از زیر بار سنگین خواسته

با باز کردن در خشکم زد، بعیدترین آدمی که ذهنم ممکن 

بود با آن شمایل زیبا و بود تصورش را بکند، پشت در 

 سنگینش!

ی خزدار و شالی با ترکیب رنگی پالتوی مشکی با یقه

های چرمش بدون ای با بوتطالیی و مشکی و کمی قهوه

شک به هیچ عنوان نشانگر یک زن با سن هفتاد هشتاد 

ساله نبود ولی آن چشمان طناز و زیبا را، که با وجود گذر 

ه بود، هیچ کس غیر از ماه زمان هنوز جذابیتش را حفظ کرد

 منیر نداشت.

 با شنیدن:
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 کنی تو؟برم یعنی؟ تعارفم نمی -
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بینم و ای خوردم و به این باور رسیدم که خواب نمییکه

ی من ایستاده است. دستپاچه و واقعا ماه منیر پشت در خانه

 عجوالنه از جلوی در کنار کشیدم:

 کنم، بفرمایید.نه... خواهش می نه، -
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 وارد حیاط شد و لبخند شیرینی به صورتم پاشید:

سالم دختر ماهم، خوب اومدی خودتو تو دلم جا کردی و  -

 بعد حاجی حاجی مکه، یه سر هم نزدی!

دادم، هنگ العملی نشان میدانستم باید چه عکساصال نمی

 کرده بودم با گیجی گفتم:

 مایین.اختیار دارین، بفر -

های ی بلندش بدون شک رنگی از خندهصدای خنده

 اش داشت:نوه

 چیه چرا دست و پات رو گم کردی؟ -

 و دست پشت کمرم گذاشت و سمت خانه راه افتاد:

 دلم برات تنگ شده بود، خوبی؟ -

با گذر چند ثانیه انگار از شوک اولیه در آمده بودم، تبسم 

 نرمی زدم:

 ممنونم. -
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 دوباره خندید:

 یه هو نگی منم دلم تنگ شده بودا، کفاره داره! -

لبم را کوتاه زیر دندان برده بودم که خودش پیش دستی 

 کرد و گفت:

دونم اهل دروغ نیستی... عیب طوری نیست بابا، می -

 نداره.

 کنار در ایستادم و گفتم:

 بفرمایید. -

با لبخند وارد خانه شد و من یکی دو نفس بلند کشیدم و 

ه خدایی کردم، آمدنش امکان نداشت فقط برای توکل ب

 توانستم قسم بخورم.بود؛ این را دیگر میدلتنگی محض می

سالم و احوالپرسی بین مهسا و ماه منیر گرم بود که شال و 

مانتویم را در آوردم و به آویز زدم و تبسم لرزانی روی لبم 

 آمد:

 خیلی خوش اومدین. -
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گذاشتنش روی مبل کناری، پالتویش را در آورد و در حال 

 نگاهش را به من دوخت:

ی ما رنگ و روت از اون روزی که اومده بودی خونه -

 خیلی بهتره، شکر خدا.

 جلوتر کشیدم و پالتویش را با احترام برداشتم:

 ممنونم. -

و با دست تعارفش کردم بنشیند، پالتو را به آویز زدم و به 

 اده بودم که گفت:قصد ریختن چای سمت آشپزخانه راه افت

سلوا جان دخترم، بیا بشین. من فقط اومدم یه چند  -

 ای خودتو ببینم.دقیقه

مهسا به طرفم آمد و در حالی که به وضوح از نگاه کردن به 

 گریخت، گفت:چشمانم می

 من چایی میارم، تو بشین. -

در حال رفتن سمت مبل، نگاهم از روی میز که ظرف میوه 

هایی که گذشت و روی تعداد بشقابو کیک قرار داشت، 
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روی هم قرار داشتند خیره ماند، سه بشقاب و سه ست کارد 

 و چنگال؛ بدون هیچ تردیدی مهسا از آمدنش خبر داشت!

نشستم و با وجود اضطرابی که به دلم نشسته بود، سعی 

 کردم عادی رفتار کنم:

 تون خوشحالم.از دیدن دوباره -

انداخت، به خصوص که با ان میچقدر حرکاتش مرا یاد کامر

همان راحتی لم داد و نگاهش با وجود تشویش من، آرام و 

عمیق سر تا پایم را در نوردید، جوری که سرمای نوک 

انگشتانم را باعث شد و سعی کردم بدون اینکه خیلی قابل 

توجه باشد آهسته دستانم را روی هم بگذارم و گرمشان 

 کنم که گفت:

و حالت نگات یه حس اعتمادی به  دونستی چشاتمی -

 شه؟ده که آدم ناخودآگاه جذبت میآدم می

دانم این یکی را هم چشمانم را به زیر انداختم، نمی

ی گرانقدرش چنین دانستم یا نه ولی اینقدر نوهمی
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کم داشتم به خودم عالقمند هایی زده بود که انگار کمحرف

 شدم! فقط توانستم لب بزنم:می

 ف دارین.شما لط -
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 تبسمی کرد:
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دونی دونم اینقدر باهوشی که من هیچی نگفته میمی -

کنم واسه چی اومدم، برای همین هم الکی زمینه چینی نمی

گم؛ بگو ببینم برای چی به کامران من و لپ مطلب رو می

 جواب نه دادی؟

بل ماه منیر دوست دانستم ولی واقعا دوست نداشتم مقامی

داشتنی بنشینم و حرفش را زمین بیندازم، برای همین 

 مودبانه گفتم:

ی گفتنی ها رو به خود مهندس سعادت گفتم و من همه -

 هر چی بخوام بگم تکرار همون حرفاست.

 تر شد:کمی جلوتر کشید و تن صدای زیبایش آهسته

کنی یه  عزیز دلم من یه زنم، شاید بتونی حرفایی رو وادار -

تونی یه زن رو قانع مرد باور کنه ولی با همون دلیال نمی

کنی. دختر خوبم، قصد ازدواج ندارم فقط یه جواب 

آبرومندانه است برای اینکه دلیل اصلی رو نگی، حاال به من 

 بگو مشکل چیه؟
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 دلیل شروع به کوبیدن کرد و خیلی سریع گفتم:قلبم بی

 این همه آدم قصد... -

بسم نرمش کوتاه چشم روی هم گذاشت و اجازه با همان ت

 نداد حرفم را ادامه دهم:

نه دخترک نازم، نه... اون همه آدم هیچ کدوم بدون دلیل  -

شون یه دلیلی نمیان از ازدواج کردن سر باز بزنن، همه

دارن، یکی شرایطش رو نداره یکی توانش رو خالصه همه 

باشه به حتم یه علتی دارن، حتی شرایط ظاهری هم مرتب 

خوام ازدواج کنم یه مشکل اساسی گه نمیکسی که می

خواد رو کنه و یا اینکه حتی خودش هم از داره که یا نمی

خبره... االن اومدم تو بهم علتی که پشت ذهنش نشسته بی

 بگی چرا؟

 دستم را مشت کردم:

 باور کنید که... -

 تر گفت:کمی جدی
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کنم، خوری باور نمیکنم سلوا... قسم هم بباور نمی -

همین طوری بدون علت نخوای ازدواج کنی، با کس 

ای قرار ازدواج داری؟ یعنی اگه با کامران ازدواج نکنی دیگه

 ای پا پیش بذاره؟منتظری کس دیگه

 نفس پر بغضی کشیدم:

 ای نیستم.من منتظر هیچ کس دیگه -

 خط کمرنگی بین دو ابرویش افتاد:

 ه به پدر و مادرت؟گردببینم مساله برمی -

 ضربان شدید قلبم به یک مرتبه ایستاد و دفاعی گفتم:

 این چه ربطی به پدر و مادرم داره؟ -

 نگاه مصرش میان مردک چشمم قفل شده بود:

شنیدم که پدر و مادرت از هم جدا شدن و تو با مادرت  -

زندگی کردی و مادرت هم فوت شده... خاطرات بدی ازش 

ی مردا مثل همن؟ چی باعث همهکنی داری؟ فکر می

 شه که اینقدر نسبت به ازدواج جبهه بگیری؟می
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 نفسم باال آمد و اضطراب شدید پشت ذهنم کمی آرام شد:

خواد برای خودم زندگی کنم، دونم ولی اینکه دلم مینمی -

 کنم خیلی چیز عجیبی باشه.فکر نمی

 دست پیش آورد و دستم را میان دستانش گرفت:

از من پیرزن قبول کن، از کسی که چهار تا پیرهن اینو  -

بیشتر از تو پاره کرده و خوبی و بدی روزگار رو دیده و 

اینقدر مشکالت پشت سرش گذاشته که شاید برای توی 

هاش یه ی سختیجوون غیرقابل تصور باشه، زندگی با همه

خواد که کنارت باشه، حتی اگه بدعنق باشه، هم زبون می

 ی زور بگه...حتی اگه گاه

 و خندید:

ی هارت و شناسم همههر چند کامرانی که من می -

پورتش برای اونیه که قبولش نداره، کافیه باورت کنه که 

 ذاره آب تو دلت تکون بخوره.کرده و مطمئن باش نمی
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نه توضیحی داشتم بدهم و نه دلم می خواست توضیح 

حبتی آمد و از ماضافه بدهم، از گرمای دستش خوشم می

کرد. در مقابل کل مردم که از طریق پوستش سرایت می

کردم مقابل این یک زن دنیا هم داد و بیداد می

ادبی نکرده باشم، توانستم. برای اینکه در مقابلش بینمی

 آهسته گفتم:

تر به پیشنهادشون فکر من به خاطر شما کمی جدی -

 دما!!کنم، چشم! ولی قولی نمیمی

ی روی دلم سنگینی کرد وقتی درخشش و چه عذاب وجدان

 چشمانش را بعد از شنیدن این حرف دیدم.

*** 

 

 

 

 



 

 

1042 | P a g e 
 

[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part197 

 

گذشت و من چسبیده به مبل از رفتن ماه منیر دقایقی می

شد. هایش در ذهنم باال پایین میمانده بودم، حرف

 اش دلم را هوایی کرده بود، حرف زدنشهای مادرانهحرف

ای که از از عشق و دوست داشتن برایم بامزه بود و خالصه

اش گفته بود. اینکه ازدواج او هم یک ازدواجی بوده زندگی

اش با وجود داشتن که خیلی هم فرهنگ نبودند و خانواده

ثروت معمولی خیلی مشهور نبودند و عشق ابراهیم خان به 

ی اش و برااو یک عشق ناهمگون بوده از نظر خانواده

ازدواج و بعد از آن چه ها کشیده! هر چند به جزئیات وارد 

نشد ولی خیلی کوتاه و مختصر گفت که برای حفظ 
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اش چقدر مشکالت داشته و عالقه که باشد خیلی زندگی

 کند!چیزها را قابل تحمل می

هایش یک چیزی هم بود... دست روی مدال اما در صحبت

جودش عادت کرده در گردنم کشیدم، انگار به قدری به و

 رسید! گفته بود:بودم که چیز غریبی به نظرم نمی

ی ابراهیم خان بود که این مدالی که گردنته اولین هدیه -

 بهم داد!!

و چشمان قشنگش را به چشمانم دوخته و تری مختصر 

 نگاهش را به رخم کشیده بود:

وقتی به کامران دادمش، گفتم فقط گردن کسی بنداز که  -

خوایش... ندی دست این دخترای رای همیشه میمطمئنی ب

 رنگ وارنگ دور و برت...

صدای مهسا روی مبل روبرویم، بدون اینکه با نشستن بی

بتوانم فکرم را از آنچه بین من و ماه منیر گذشته بود، آزاد 

 کنم؛ چشم باال گرفته بودم که مهسا سریع گفت:
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 .دونستم میادالکی داد و بیداد نکن، آره می -

گفت و افکار من کجاها فقط نگاهش کردم، او از چه می

 گشت! آهی کشیده بودم که باز خودش گفت:می

ببین کامران چیزی از من نخواسته که بخوای شاکی  -

بشی. از دهن مهیاد پرید که ممکنه امروز ماه منیر بیاد 

اینجا، منم فکر کردم چیکار کنم چیکار نکنم، با خودم گفتم 

م ممکنه رم بکنی و بلند شی بری و خوب بیام بهت بگ

شه دونستم اگه هم بری باز ماه منیر یه روز دیگه پا میمی

میاد که ممکنه هیچ کدوم مون خبر نداشته باشیم و طبیعتا 

ی اومدنش نباشی و اذیت شی، با خودم گفتم تو هم آماده

سروصدا هم خونه و هم خودت همون بهتر پاشم بیام و بی

 م، همین.رو آماده کن

شنیدم و با این حال حواسم جمع توضیحاتش را می

 شد که شاکی شد:هایش نمیحرف
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ی سکوت گرفتی و رفتی رو سایلنت... هان چیه باز روزه -

کنم، خسته زنم لت و پارت میبخوای تریپ قهر برداریا می

شدم از دستتون به خدا، یکی عاشق شده یکی هم رفته رو 

 وسط شدم توپ فوتبال.فاز ناز، بعد من این 

 هایش سر در بیاورم:سری تکان دادم تا بلکه بتوانم از حرف

دوزی... بعدم واسه تن کردنم بری، هم میچته؟ هم می -

 ننه من غریبم در میاری.

 کالفه بود، این از لحن حرف زدنش مشهود بود:

شورش رو در آوردی سلوا به خدا، اصال موندم چیکار کنم  -

یا غلط این نهایت فکری بود که به ذهنم باهات؟ درست 

رسید، حاال دوست داری داد و بیداد بکنی، بکن؛ بعد بریم 

 اش چطور شده!سراغ کوفت کردن کیکمون ببینیم مزه

ذهنم بیهوده مشغول شده بود، مشغول شده بود چه کار! اگر 

قرار بر فکر کردن بود باید به مسائل مهمتر و به درد 

ثمر! سرم را به مبل م نه یک مساله بیکردبخورتر فکر می
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تکیه دادم بلکه آن ضربان مالیمی که نشان از شروع یک 

 سردرد بود، از بین برود، سرسری جواب مهسا را دادم:

فرهنگ بودم که گفتی، اینقدر بیفکر کردی اگه بهم می -

 در روی مهمون باز نکنم؟

 تر از من بود:عصبی

گفتم و یه هو به گوش یحرف تو دهن من نذار، اگه م -

شد که بهم گفته رسید، هم برای مهیاد بد میکامران می

بود و هم واسه من که بهت گفته بودم. االنم همچین اتفاق 

مرتب  مهمی نیفتاده، بده مگه وقتی اومد خودت و خونه

 بود؟

در واقع اعتراضی نداشتم، خواسته بود دوستی کند همین... 

 لب زدم:

 مهسا، گنجایش هیچی رو ندارم....  دیگه کشش نده -

 و حرف را عوض کردم:
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گذره و من هنوز برا پیدا کردن خونه هیچ روزا داره می -

غلطی نکردم. تو خبر نداری قیمت رهن و اجاره طرفای 

 سهند و اندیشه چقدره؟ 

 دست الی موهایش کشید:

تونی عین یه ملکه بری تو آخه دختر دیوونه، بله بگی می -

دونی چقدر قشنگه. کدوم آدم عاقلی یه کامران، نمی یخونه

 کنه؟زنه و قبول نمیاش رو میهمچین موقعیتی در خونه
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 #part198 

 

مات نگاهش کردم، هر چند رفیقم بود ولی همیشه در حد 

همان رفیق نگهش داشته بودم و راز دلم را نگفته بودم و 

میدم چه ارتباطی با کامران داشته، البته این روزها که فه

 متوجه شدم چه کار خوبی کردم!

خواست باز وارد بحث ازدواج و کامران شوم، برای دلم نمی

 حوصله گفتم:همین هم بی

 خب برو خودت باهاش ازدواج کن. -

 دندان روی هم سایید و کمی خم شد:

عقل اون تو رو منتظر دستور جنابعالی بودم فقط... آدم بی -

 فهمی اینو؟دوست داره، می

 و سری چپ و راست کرد:

گم گم اال بال با کامران ازدواج کن، میببین من نمی -

های خوب رو از دست نده. اون از امید بیچاره الکی موقعیت
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که هر چی گفت بهش گفتی نه و این هم از این...آخه چرا 

هات؟ اگه طفلک عیبی باید پشت پا بزنی به همه موقعیت

ادی داره بهش بگو و تمومش کن، اگه نداره مگه خری ایر

 گی نه؟می

 اخمی کردم:

گم مثل آب در هاون جدا از اینکه کال من هر چی می -

کوبیدنه، هزار بار سعی کردم به این جناب بگم که بره رد 

کارش ولی انگار نه انگار... دیگه چطور تمومش کنم که 

 دونم!دست از سرم برداره نمی

 تر شد:کمی آرام لحن مهسا

 کنی و علتت اونه؟بگو ببینم همچنان به امید فکر می -

 کمر از مبل گرفتم و شاکی توپیدم:

کنن؟ اگه علتم اون ای بابا چرا همه این سوال رو ازم می -

بود که تو یکی از اون هزار باری که بهم پیشنهاد ازدواج 

 کردم.داده بود قبول می
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 عصبانی گفت:

 ؟پس چه مرگته -

از تکرار حرفم به همه خسته شده بودم، برخاستم و فکر 

کردم چطور پررویی کردن برای همه خوب است، یک بار 

 هم من پررو باشم! گفتم:

خودتو خسته نکن، عوضش بلند شو یه شامی چیزی بپز  -

من یکم دراز بکشم، ببینم فکر این یارو دست از سرم 

 تونم یه چرت کوتاه بزنم؟داره و میبرمی

*** 
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حجم کاری نه تنها من که کل اعضای شرکت با آمدن 

کامران چند برابر شده بود، بدون شک اگر شرایط اینگونه 

رفت نیاز به استخدام اعضای جدید بود و حتی پیش می

فضای بیشتر. یک جورهایی اضافه کار برای همه حالت 

های عملی که در شهر وه بر پروژهاجبار پیدا کرده بود. عال

خودمان داشتیم به طور قابل توجهی سفارش طرح و نقشه 

از شهرهای دیگر هم افزایش پیدا کرده بود و این نشان از 

ی کامران در فضای مجازی داشت که فعالیت گسترده

شد بیشتر مهندسین و طراحان سرشان بیش از موجب می

 پیش شلوغ باشد.



 

 

1052 | P a g e 
 

ویش کار کرده بودم، روی میز مهسا طرحی که از صبح ر

 گذاشتم و گفتم:

 مهسا قربونت... -

کشمت و خنده با هم نگاه مهسا معجونی از من تو رو می

 بود:

کنی شدم، خودتی! اولش یادت بمونه اونی که فکر می -

بعد دیگه چیکار کنم مجبورم جورت رو بکشم تا خرابکاری 

 نکنی.

 خندیدم:

 نیا پیدا بشه اونم خود تویی...یه دونه دوست خوب تو د -

 نیشش باز شد:

 بازم بگو. -

شالش را به شوخی کمی کشیدم، من در کشیدن اصل طرح 

ها دقت خیلی فرزتر بودم ولی انصافا مهسا روی ریزه کاری

بیشتری داشت و ترکیب کارمان همیشه کار تمیزی از آب 
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 مان هم مشترک بود. بای کارشناسیآمد، حتی پروژهدر می

 آورد ولی گفتم:دانستم با شنیدن حرفم جوش میاینکه می

خوام عصری بمونم بلکه بتونم به چندتا امروز نمی -

 شه...بنگاهی سر بزنم، ببینم چی می

 چشمانش را درشت کرد:

 خوای تنهام بذاری.خوای بگی که مینمی -

 سرم را کمی کج کردم:

 مهسا جونم... -

 طایی به سمت در برگشتم.ی عکه با شنیدن صدای مردانه

 شه یه نگاهی به اینا بندازی؟می -

ناامیدانه به کاغذهایی که در دست داشت چشم دوختم ولی 

عطایی آدمی نبود که بشود خواهشش را زمین انداخت. 

ی هنوز جوابی نداده بودم که عطایی با همان کاغذها گوشه

 اش را خطی کشید و با خنده گفت:پیشانی
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یه خرید گرفتن ازم و هیچ جوره نتونستم از دخمال قول  -

 زیرش در برم.

برای گره شدن دستم هیچ دلیل درست و حسابی نداشتم 

ولی هر بار که او گرم و صمیمانه از دختران دوقلویش حرف 

 شد. تبسمی کردم:زد، چیزی میان قلبم خالی میمی

 کنم.شون میباشه بررسی -

ز من گذاشت و در ی کاغذ را روی میبا خوشحالی دسته

 حال رفتن گفت:

 شون بده دست رئیس.کنم... فقط بعد بررسیجبران می -

ی رئیس هم حساسیت پیدا کرده بودم چه لعنتی... به کلمه

برسد اینکه پیشش هم بروم ولی چاره چه بود، خواه ناخواه 

 شد هم را ببینیم.بارها الزم می

 بلند شد:ی مهسا با خروج عطایی از اتاق، صدای خنده

 چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدا کسی. -
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ای سمتش رفتم و سست پشت میز نشستم، این چشم غره

هم از امروزم... تا جایی که امکان داشت سریع کار کردم 

 بلکه بتوانم حداقل یکی دو ساعتی زودتر بروم.

جویی های رفع اشکال شده را برداشتم و برای صرفهطرح

خواستم به روی دوشم انداختم، می در وقت، کیفم را هم

 ها بروم.محض دادن نقشه

نبودن منشی چیز خیلی عجیبی نبود، معموال عصرها چون 

 رفت.ارباب رجوع نداشتیم به حضورش نیاز نبود و زودتر می

باز بودن در اتاق کامران هم بعد از تمام شدن وقت اداری 

ش عادی بود تا هر کس که کار داشت بتواند سریع پیش

 برود.

کاغذها را در دستم مرتب کردم، با وجود برخوردهای فراوان 

باز برایم مشکل بود روبرویش بایستم و به اینکه موبایلم پر 

وقتش بود فکر نکنم، برای همین هم های وقت و بیاز پیام

کردم از مراجعه حضوری در بروم تا جای امکان سعی می
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طایی بود و ولی خب این بار کار در دستم، سفارشی ع

ادبی بود کاری را که به من سپرده و گفته دست رئیس بی

 بدهم، محول کنم به مهسا یا کس دیگر!

 

 

 

 

[28.10.21 23:19] 

 

 

 #part200 

 

داد که های متعدد در شرکت حتی این اجازه را نمیدوربین

دمی پشت در اتاقش ایستاد و تمرکز کرد، در دل خدایایی 

ه در زدم. اتاق بزرگ و دلبازش ی کوچکی بگفتم و تقه
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جوری چیده شده بود که حتی اگر در تا انتها باز هم بود میز 

شدم شد. هر وقت مجبور میاش از سالن دیده نمیو صندلی

کردم از همان بدو ورود تندتند به اتاقش بروم، سعی می

حرفم را بزنم تا آن استرس پنهان در وجودم نمایان نشود؛ 

 گفتم:اتاق داشتم میدر حال ورود به 

 ها رو...این طرح -

ای حرف در دهانم ی دخترانهکه با شنیدن صدای نرم خنده

ی چپ ماند، سرم را بلند کردم و نگاهم درست روی شانه

سعادت گیر کرد، همانجایی که آرنج ظریف دخترک 

همراهش به آن تکیه خورده بود! حتما نگاهم چرخید که 

است و شلوارش لی و باز حتما دیدم بلوز دخترک سرخابی 

نگاهم جاهای دیگر را هم دیده بود که متوجه شده بود 

پالتویش روی مبل رها شده است و شالش روی گردنش 

ی به رنگ شرابی سر خورده و موهای لخت و آمبره شده

بنفشش روی گردن کامران ریخته و نگاه جفتشان به روی 

د و تصویر مونیتوری چسبیده که پشتش به من بو
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توانستم بفهمم چیست ولی جوری مردمک چشمانم نمی

کامران قفل شده بود که انگار این  یروی آرنج دختر و شانه

 اتاق هیچ تصویر دیگری برای دیدن نداشت.

ی تلخ خیانت، بازیچه شدن و هزاران حس بد توهین، مزه

هم زمان آن چنان به روی فکر و قلبم سرازیر شدند که 

ی آنها ماندم و برای نفس کشیدن هوا کم هانگار من ته هم

آوردم. درست که جواب من به او نه بود و جواب هیچ 

دادم، درست که هیچ حسی نسبت به او پیامش را نمی

هایش که در موبایلم وجود داشت، مدالش نداشتم!! ولی پیام

 که هنوز در گردنم جاخوش کرده بود.

 مدالش... 

باشد که برای همیشه هست مدالی که قرار بود گردن کسی 

 ماند؟روی چه حسابی باید گردن من می

دخترک انگار خیلی از حضور من خوشش نیامده بود که غر 

 زد:
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فهمم آخه واسه چی در اتاقت عین در کامران من نمی -

 کاروانسرا همیشه بازه!!

ای را پس ای که بغض مسخرهچشمم را به زور از آن منظره

دم و دستانم عجوالنه سمت قفل مدال گلویم نشانده بود، کن

های در دستم را کی و در گردنم رفت، حتی یادم نبود برگه

هایم بدون دلیل درستی تند شده بود و کجا گذاشتم. نفس

کردم که در مقابل نگاه خشک شده باز باید خدا را شکر می

 و اخموی طرف، قفل مدال با من راه آمد و سریع باز شد.

رده بودم؟ که کامران، آن پسری که جدی من چه فکر ک

یک سر داشت و هزار سودا! االن یک مرتبه تبدیل شود به 

 مردی چشم پاک که فقط به یک نفر نظر دارد و بس!!

پشت میز ایستادم و به جناب رئیسی که با بلند شدنش 

اش جدا شود، چشم دوختم و موجب شد آرنج دختر از شانه

روی میز... نگذاشتم که  خیره در نگاهش مدال در دستم را

کوبیدم و عقب گرد زدم... وقتی یکی دیگر از گردنش 

 آویزان بود دلیلی نداشت مدالش گردن من باشد!!
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تر از آن فضای کردم هر چه سریعدر حالی که سعی می

منحوس و حال به هم زن فاصله بگیرم، شنیدم که صدایم 

 کرد:

 سلوا! -

تر همراهش چه بود ی دخی جملهولی دیگر نفهمیدم همه

 گفت:که داشت می

 این کی بود؟ مگه... -

شدند، بدون اینکه بخواهم پاهایم روی زمین کوبیده می

ی ی آسانسور را یکی دو بار زدم و با دیدن شمارهدکمه

ها رفتم، برایم صرف یک ای دیگر با عجله سمت پلهطبقه

 ی بیشتر هم وقت تلف کردن بود. به قدری حالم بددقیقه

 آمد.بود که برای خودم هم ناباور می

ی؛ من برای فردی مثل سعادت یک بازیچه بیشتر جمله

چرخید. حتی رسیدن به خیابان نیستم؛ مرتب در ذهنم می

 هم موجب نشد راه نفس کشیدنم باز شود.
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به محض پا گذاشتن به خیابان نه که تاکسی بگیرم که خود 

دربست جسم را جلوی یک تاکسی انداختم و با گفتن 

 حالم را روی صندلی آن رها کردم و فقط گفتم:بی

 برو -

[28.10.21 23:51] 

 

 

 #part201 

 

راننده نگاهی به صورتم انداخت و بدون پرسیدن سوال 

اضافه راه افتاد. تازه وقتی دست روی دهانم گذاشتم و با 

تمام توان فشار دادم تا بلکه حال بدم را به نحوی خفه کنم، 

قطرات اشکی روی صورتم روان شده بوده ولی از فهمیدم 

 دانم.کی، نمی

 رفتند:اش در ذهنم رژه میجمالت رنگی رنگی هر روزه
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 زهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین... »

 «تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شادانی.

 «دل چه شبی دراز باشد.شب عاشقان بی»

 و

 و 

 و...

تم به او حق بدهم وقتی ادعا داشت توانسبه هیچ عنوان نمی

اش جدی است با یکی دیگر بنشیند و بگو بخند خواسته

کند، تازه انگار ذهنم سعی در حالجی کردن داشت، آن 

 دختر را باز دیده بودم، که بود؟

اش... همان که مادرش، آهان ترانه... همان دختر دایی

رود و دوست دارد اش میی ترانه، قربان صدقهعمه

به! همه چیز که مرتب بود عروس راضی روسش شود، بهع

 مادرشوهر راضی، گور پدر ناراضی!
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آمد، گفت چه کسی مهسا یک بار چه گفت! خوب یادم نمی

آید؟ یا نه چیز دیگری گفت، از از ناز کشیدن بدش می

خوش خدمتی گفت و... نه اصال حواسم جمع هیچ چیزی 

این بود که کامران آمد که مفهومش شد، فقط یادم مینمی

 آمد...هم بدش نمی

 آمد!بدش نمی

خواست، حرف من یکی بود و تغییر دلم جیغ کشیدن می

خواهم و تردیدی کرد، من گفته بودم نه! گفته بودم نمینمی

ام در جواب خودم نداشتم ولی باز انگار کسی میان سینه

 کشید:زد و میان صورتم فریاد میچنگ می

 بمیر!برو بمیر! برو  -

 خواهدت.که باورت شده بود یکی واقعا و از ته قلبش می

ی اشک از چشمانم روان بود و داشتم به تمام افکار احمقانه

 هایم به آینه و... زدم، به تمام چشمک زدنخودم پوزخند می
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چرا یادم رفته بود این کامران است، همان کامران که تمام 

زدند، همانی که میاش حرف دخترهای دبیرستانمان درباره

یک دخترباز قهار بود. االن چطور من با دو تا شعر خر شده 

بودم و باورم شده بود یکی در این دنیا وجود دارد که مثال 

 عاشقم است!

توانستم به خودم دروغ بگویم، اینکه بدانی کسی نمی

عاشقت است، حس قشنگی است. حتی اگر جوابت تا ابد 

 برایش نه باشد!!

رسید ولی برایم ایل از داخل کیفم به گوش میصدای موب

اهمیت نداشت چه کسی پشت خط است و برای همین 

کردم، اصال در این ای برای برداشتنش هم نمیاصال اراده

دنیای بی در و پیکر چه کسی وجود داشت که واقعا نگرانم 

 باشد!

 خانم اگه حالتون بهتره، آدرس بدین. -
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ال بگیرم، شمار دقیقه و صدای راننده موجب شد سر با

ساعتی که ماشین راه رفته بود و من نفهمیده بودم را 

نداشتم، اینکه دو دقیقه بود یا دو ساعت خیلی برایم قابل 

دانستم من سلوا هستم و نه هر تشخیص نبود، فقط می

دختر دیگری... جور اشتباه مرا هیچ کسی غیر از خودم 

 به حمایتش باشد. کشد و کسی را ندارم که پشتم گرمنمی

با گفتن آدرس چند نفس کشیدم و دمی چشم روی هم 

کردم، طرفم چه گذاشتم، خر شدن را باید همینجا قطع می

فهمید سلوا آدم بازی دادن بود چه رئیس باید میغریبه می

 نیست.

سر کوچه پیاده شدم و حتی با شنیدن حرف راننده که 

 گفت:داشت می

 خانم بقیه پولتون! -

 ایستادم.هم ن
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کردم با وجود نداشتن حس و جواب هر جوری فکر می

شدم و این پر شدن دلم از منفی نباید تا این حد ناراحت می

 درد و تلخی برایم عجیب و ناملموس بود.

از زیر تابلوی کوچه بهشت گذشتم و درد دیگری روی دلم 

ی عمر من در این محل گذشته بود و رفتن از نشست، همه

ماند، تاریک شدن هوا نشان از این عین مرگ می آنجا برایم

 داشت که زمان نسبتا زیادی را در تاکسی سپری کرده بودم.

 چند قدم بیشتر نرفته بودم که یکی گفت:

 سلوا!! -

 

 

 

 

[28.10.21 23:51] 
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 #part202 

 

ام که همین چند لحظه پیش قرار بر این شده جنبهو دل بی

همه فرق دارم ریخت؛ البته  بود، به همه بفهماند من با

خیلی هم دلم مقصر نبود، کل دنیا را هم قرار بود بگردم 

فقط همین مردک دخترباز بود که بلد بود اسم یک دختر را 

تا این حد دلبر صدا کند و هیچ نیازی به جستجوی بیشتر 

 نداشت که طرف کیست.

هایم نشان از این داشت که ی نفسسرعت گرفتن دوباره

ن سپری شده چیزی از حال بدم کم نکرده، بدون مدت زما

هایم را کم کنم به سمت در خانه حرکت اینکه سرعت قدم

خواست کردم. حالم به هیچ عنوان خوب نبود و فقط دلم می

خود را داخل خانه بیندازم و در تنهایی خودم غرق شوم و 

بعدا سر فرصت فکر کنم ببینم باید چه خاکی به سرم 

 کرد.غزم درست کار نمیبریزم، فعال م
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 آلود طرف باز اسمم را تکرار کرد:صدای آهنگین و عتاب

 سلوا؟ یه لحظه وایستا کارت دارم. -

نگاهم تا روی در خانه رفت، چرا این روز خاص، این چند 

آمد؟ دست لرزانم تا داخل کیفم رفته و به قدم کش می

 یگشت که گرفتار شدن بازویم در پنجهدنبال کلیدم می

اش موجب شد خودم با عصبانیت و تند به سمتش مردانه

ترین حالتی که در خودم سراغ داشتم برگردم و با محکم

 بگویم:

گم، من از اون دست دخترایی نیستم این آخرین باره می -

 که راه به راه از سر و کولت آویزونن، دیگه دست بهم نزن.

با همان ترین تردیدی به خود راه دهد، بدون اینکه کوچک

بازویی که گرفته بود مرا سمت خودش کشید و کمی هم 

 بلندم کرد:

گم وایستا و گوش کنم و میوقتی هی صدات می -

 ذاری.دی، راه دیگه برام نمینمی
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اش مواجه شد، آن حس چشمانم با صورت برافروخته

پشیمانی و پریشانی که انتظارش را داشتم در صورتش نبود! 

 ویم پر از خشم و ناراحتی گفتم:همراه با کشیدن باز

واستم که چی بشه که چی بگی؟ ببینم تو روزی به چند  -

خندی؟ گی میفرستی؟ با چند نفر مینفر پیام عاشقونه می

اصال بگو ببینم روزی از چند نفر خواستگاری جدی 

 کنی؟می

 تر شد:اخمش غلیظ

گی؟ اون دختر، دختر فهمی داری چی میاصال می -

 .داییمه..

 پوزخندی به رویش زدم:

ی بله معرف حضور هست، ترانه خانم! راستی گستره -

های شما از کجا تا کجاست، فامیل، دوست، آشنا، دوستی

 کارمند، همکالسی؟

 کفری بود و به هیچ عنوان لحن دلجویانه نداشت:
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آخه نادون اگه ترانه به فرض دوست دخترم بود، مگه خر  -

دونم تو هم از بذارم اونم وقتی که میبودم در اتاق رو تا ته ب

تو شرکتی؟ یه فایل از عکسای قدیمی پیدا کرده بود، آورده 

 بود هم ببینمش و هم سیوش کنم.

 گامی عقب گذاشتم و بغض کرده گفتم:

اصال به من چه، برو ده تا ده تا دوست دختر بگیر چرا  -

 باید برام مهم باشه وقتی من هزار بار بهت گفتم نه!

 نظرم رسید، نامحسوس و مختصر لبش کشیده شد:به 

 االن چیکار کنم اعصابت بیاد سرجاش؟ -

 دستی در هوا برایش تکان دادم:

 فقط دست از سرم بردار همین. -

و دوباره پشت به او کردم تا بلکه بتوانم به پناهگاهم 

پناهنده شوم ولی گام اولم به گام دوم نرسیده بود که همراه 

 با گفتن:

 ؟چته -
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دستش باز سمت بازویم آمده بود که احتماال نگهم دارد که 

سرعت عمل به خرج دادم و دستم را کنار کشیدم که 

ی شالم گیر کرد و شال از سرم کشیده شد دستش به گوشه

 و موجی از موهایم بیرون ریختند!

فهمید برای من حجابم مهم بود حتی اگر کسی این را نمی

که خیلی حال خوبی داشتم  و برایش اهمیت نداشت، نه

 خوشبختانه این هم به آن اضافه شد.

با حال فوق بدی که به وجودم مستولی شده بود، سمتش 

ی برگشتم و در حالی که دستم عجوالنه در جستجوی لبه

 شالم بود که بار دیگر به روی سرم برش گردانم، گفتم:

به روح مادرم یه بار دیگه دستت بهم بخوره، پلیس خبر  -

 کنم.می
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[28.10.21 23:51] 
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 نیشخندی زد:

 گی.همین حاال خبر کن اگه راس می -

داد، شاید هم حال بد من آن را نیشخندش بوی تمسخر می

 دید. مصمم موبایل را از کیفم در آوردم و گفتم:تر میمنفی

 کنی؟باور نمی -

 ی روی لبش همچنان روی اعصابمی یک طرفهآن خنده

 بود:
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مساله اینجاست که تا وقتی که تو یاد نگرفتی وقتی  -

کنم عین یه آدم بالغ وایستی و به حرفام گوش صدات می

 کنی، اوضاع همینه.

کمر به دیوار دادم و متوجه شدم خیلی خونسرد و راحت 

توانسته با حرکت آرامش مرا بین خودش و دیوار پشت سرم 

 دیگر گفتم: گیر بیندازد و رویم مسلط باشد! بار

 گیرم.مطمئن باش الزم باشه تماس می -

 صورتش کمی پایین آمد:

خوای دالیل مهمتری برای تماس گرفتنت دستت می -

 بدم؟

رسید هیچ جوره وادارش کنم عقب از اینکه زورم نمی

خواست تا این اندازه تر شدم؛ دلم نمینشینی کند، جری

 آوردم و مقابل دفاع باشم. مصمم موبایل را باالمقابلش بی

چشمانش شماره صد و ده را گرفتم و چشم در چشمش 

تر نرفت و دوختم، بیشعور عوضی حتی یک اپسلیون عقب
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موجب شد در دوئلی که راه افتاده بود، در مقابل سوال 

 گفت:پلیس که می

 پلیس صد و ده، بفرمایید. -

 آلود بگویم:خیره در چشمانش با صدایی بغض

 شده و دست بردار هم نیست.یه نفر مزاحمم  -

 پلیس گفت:

 تنهایید؟ -

 جواب دادم:

 بله! -

 دوباره گفت:

 تونید آدرس بدید؟می -

* 

با اضطراب و نگرانی زایدی به شلوغی کوچه که حاصل لج 

کردم. عالوه بر پلیس و مان بود نگاه میو لجبازی دو نفری
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ه ی نریمان هم بیرون آمدما، نه تنها وارتان که خانواده

کردم که با این کارم بودند و من داشتم به آبرویی فکر می

 شد.از خودم ریخته می

چیزی که جالب بود سکوت مطلق کامران بود که تقریبا از 

رسیدن پلیس لب از لب باز نکرده بود و من که به جرم 

توانستم حرفم را مزاحمت به پلیس زنگ زده بودم و نمی

 پس بگیرم.

های کنار، وقتی سکوت کامران با جواب ی اینها بهتازه همه

ی من همراه شد، پلیس در یک نگاه به جسته گریخته

پدری نریمان را زد و خواست تا فیلم  یاطراف در خانه

ی دیدن فیلم ی دقایق اخیر را ببیند و نتیجهضبط شده

نگفته معلوم بود، کامران نه تنها بازوی مرا گرفته بود بلکه 

بدون صدا مشهود بود، این بود که چیزی که در فیلم 

حجابم را هم از سرم کشیده و تازه احتماال اگر به پلیس 

زدم، قصد کار دیگری را هم داشت و این قضیه زنگ نمی
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تر شد که پلیس فهمید من دختر تنهایی هستم وقتی بغرنج

 و کسی را ندارم!

هنگامی که پلیس بازوی کامران را گرفت و در ماشین 

گنجید چه کردم! پلیس ، هنوز در باورم نمیپلیس نشاند

 ضمن گرفتن فیلم ضبط شده، رو به من گفت:

 برای تنظیم شکایت به کالنتری مراجعه کنید. -

آب دهانم را قورت دادم و چشم به اویی دوختم که نگاه 

اش تا آخرین لحظه به من چسبیده بود و عمیق و خیره

را در ذهنم القا  دانم چرا این فکرشد و نمیکنده هم نمی

 کرد که خیلی هم ناراضی نیست!!می

 ها به سمتم سرازیر شد:با رفتن پلیس سیل عظیم پرسش

کی بود؟... چی شد؟... چرا زنگ در ما رو نزدی؟... چرا و  -

 چرا؟

و من مانده بودم و آن همه پرسش و حرفی که میزان 

داد از زیر جواب صمیمیت و دوستی بینمان اجازه نمی
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ی نجاتم شد و با جواب شان در بروم ولی وارتان فرشتهدادن

 مختصر و مفیدش دهن همه را بست:

شلوغش نکنید، من تو جریانم طرف خواستگارشه و سلوا  -

ذاره. االنم یه خورده حرفشون خانم هم داره طاقچه باال می

 شونه!شده و این معرکه حاصل لجبازی

*** 
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 فصل سیزدهم:

کردم به هیچ چیزی عاری و سعی میزده بودم به در بی

فکر نکنم، به هیچ چیز! نه به اینکه کامران سعادت، رئیس 

کردم االن کجاست و نه به اینکه شرکتی که در آن کار می

 کارم درست بود یا نه!

وارد چندمین بنگاه ملکی شدم و حرفی را که از بس تکرار 

 ودم، گفتم:کرده بودم حفظ ب

 یه خونه رهن و اجاره مناسب چی دارین؟ -

 حوصله نگاهم کرد:پسر اخمو و جوان، بی

 خواین؟چه رنج قیمتی می -

 خواست محکم بر سرش بزنم، گفتم:دلم می

قیمت مناسب معلومه دیگه هر چی کمتر بهتر، برام  -

بزرگی و کوچیکیش مهم نیست، حتی زیر چهل متر هم بود 

 فقط قیمتش به راه باشه. اشکال نداره،
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نگاه از باال به پایینش را دوست نداشتم، دفتر مقابلش را باز 

 کرد و در حال ورق زدنش گفت:

 چند نفرین؟ -

یک چیزی از میان قلبم کنده شد، چرا این سوال دست از 

داشت؟ برعکس چند بنگاهی اول، جواب این سرم برنمی

 دادم:سوال را مردد و زیر لبی 

 .تنهام -

 دفتر بالفاصله بسته شد:

 نداریم! -

کردم چه های قبلی بحث نکردم، بحث میبرخالف بنگاه

 کار وقتی جواب همه یکسان بود:

 به ما ربطی نداره، صاحب ملک اینطور خواسته! -

ثمر به خانه برگشتم، از اول صبح خسته از گشت و گذار بی

کارها یکسره سر پا بودم، چه در شرکت که با نبود کامران 
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عمال گره خورده بود و همه چیز شیر تو شیر شده بود تا 

 همین حاال که هزار جا برای پیدا کردن خانه رفته بودم.

جریان نبود کامران بنا به صالحدید مهیاد ماستمالی شد و 

 یک جورهایی آمرانه گفت:

باید تو شرکت حضور داشته باشی تا هیچ حرف و حدیث  -

تون شما اصال نباید به محیط کاریاضافی پیش نیاد، روابط 

 کشیده بشه.

به همه هم گفته بود که یک کار مهمی در تهران پیش 

خبر به تهران برود و شاید چند آمده و رئیس مجبور شده بی

 روزی نباشد.

هایم را در آورم روی تختم وا رفتم، این بدون اینکه لباس

باز  روزها هیچ چیزی با من سر سازش نداشت. موبایلم را

دانستم نباید حاوی کردم و ویس مهناز را که نشنیده هم می

 خبر خوبی برایم باشد گوش دادم:
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سالم سلوا جان، خوبی خانوم؟ عزیز خواستم خبر بدم  -

خوشبختانه برای خونه مشتری پیدا شده و بنگاهی ازش 

ی آینده بیام و امضاش کنم هفتهبیعانه گرفته، من سعی می

بشه، قربونت نگران نباشیا! با طرف طی  کنم تا کار یکسره

بینمت خیلی دلم کردم تا بعد عید بهت مهلت بده!! میام می

 برات تنگ شده.

هایش بخاطر ی لبم نشست برای حرفپوزخندی که گوشه

شان بود و حق داشتند، بلکه بخاطر خانه نبود که آنجا خانه

شانس عجیب غریب و جالب خودم بود که دست به هر 

 خشکید.زدم، میای میچشمه

ام رها کرده بودم که چشمانم را بسته و موبایل را روی سینه

حوصله در دست گرفتم و با دیدن با شنیدن صدایش بی

اش از اتفاق رخ داده اسم مهیاد ابرو درهم کشیدم، ناراحتی

شده و کار من به قدری مشهود بود که هیچ نیازی به دقت 

 ن:زیاد نداشت. تماس را با گفت

 بله. -
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 جواب دادم.

 لحنش طبق انتظارم تا حدی سرد بود:

 سالم خوبی؟ -

 سوال خیلی مزخرفی بود و نیازی به جواب نداشت:

 سالم... چه خبر؟ -

با وجود کالفگی آشکاری که در لحنش داشت باز سعی 

 کرد مودب باشد:می

من موندم تو کار شما دو تا، از صبح فقط با جفتتون یکی  -

و آخرش هم هیچ، چرا هیچ کدومتون حاضر بدو کردم 

 نیستین از خر شیطون پایین بیاین؟
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ای که کردم یک حرف سادهبلند شدم و نشستم، فکر نمی

برای تهدید و ترساندنش زده بودم تا این حد کش پیدا کند 

 شد کاری کردولی حاال که این اتفاق رخ داده بود و نمی

خواست از آن به نفع خودم استفاده کنم. حرفی که دلم می

 از صبح گفته بودم باز تکرار کردم:

خوام؟ فقط تو یه کاغذ مگه من چیز غیر ممکنی می -

گیره و نه بنویسه امضا کنه که دیگه نه سر راه من قرار می

کنه تا منم همین االن برم رضایت حرفاش رو تکرار می

 بدم.

 باال رفت: صدای مهیاد کمی
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 حاضر نیست بنویسه چی کار کنم؟ -

دانستم، این مدت اخالقش دستم آمده بود. محال بود می

 کوتاه بیاید! آهسته گفتم:

 ذارید؟برای چی برای بیرون آوردنش وثیقه نمی -

 تر گفت:عصبانی

اونم یه خلیه عین خودت! از صبح هر چی گفتیم بهش  -

 ن میام.گفت نه که نه! فقط با رضایت بیرو

 لبم را گزیدم:

 پدر و مادرش خبر دارن؟ -

آمد بیاید و یک دست فکر کنم مهیاد خیلی هم بدش نمی

 کتکم بزند:

شد؟ وقتی کیانا بفهمه اونا خواستی نفهمن؟ اصال میمی -

 فهمن دیگه.هم می

 سکوت کوتاه پیش آمده را مهیاد دوباره شکست:
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 تش چیه؟دونی اگه کار به محاکمه بکشه مجازامی -

 سرم را به دیوار کنار تختم چسباندم، روی تنم بند نبود:

 ای حبسی... خبر ندارم.چه بدونم، جریمه -

 صدای پوزخندش پشت خط پیچید:

 دونی؟یعنی جدی نمی -

دانستم و اینقدر هم فکر و کار داشتم که به دنبال پیدا نمی

 کردنش نباشم، گفتم:

 مگه چیه؟ -

 تلخ و کفری شده گفت:

 حبس از دو ماه تا شش ماه و هفتاد و چهار ضربه شالق! -

 آب دهانم خشکید و صاف نشستم:

 کنی، مگه نه؟داری توی دلم رو خالی می -

 شد مهیاد را تا این حد عصبانی دید، فرد آرامی بود:کمتر می
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االن وقت الکی حرف زدنه؟ تا همین جا هم عموی آراز  -

د بازداشت نگه داشته و پارتی بازی کرده و جریان رو در ح

نفرستاده پرونده رو به دادسرا بلکه همونجا پرونده بسته 

بشه. اون وقت شما دو تا آدم عاقل هر کدوم یه جوری 

کنه با دو تا بچه تریپ لج برداشتین که آدم نفهمه فکر می

طرفه، آخه فکر کردین بازداشت و پلیس و قانون شوخیه 

ون فیلمی که دست کنین؟ با ادارین باهاش بازی می

شه. بچه اوناست اگه کار به دادگاه بکشه جریان جدی می

بازی در نیار و بیا برو رضایت بده و قال قضیه رو بکن. اون 

ره و گه تا پای شالق هم الزم باشه میکله شق که می

 خوای امضا کنه!شه اون چیزی که تو میحاضر نمی

 سکوتم باعث شد صدایش بلندتر شود:

 خوای؟این واقعا چیزیه که تو می سلوا؟ -

نه! بدون شک این چیزی نبود که بخواهم، اصال قضیه هم 

تا آن حد جدی نبود ولی با آن همه یکدندگی که در او 
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سراغ داشتم، شک نداشتم بیرون بیاید نه تنها عقب 

 کند. مستاصل گفتم:نشیند که بدتر هم مینمی

. قول بده تمومش باشه اصال امضا نکنه، بگه هم کافیه.. -

 کنه، همین.

 ی هیستریک و عصبی مهیاد به گوشم نشست:خنده

باشه بزنین هم رو لت و پار کنین ببینم آخرش به کجا  -

 رسین! خداحافظ.می

 و تماس را قطع کرد.
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سرم را به ضرب روی بالشت کوبیدم و چشمانم را بستم، 

؟ واقعا فکر کردن الزم داشت؟ مگر راضی کردمباید چه می

 بودم پایش به زندان و خدای ناکرده...

رفت پی کار و زندگی داشت و نمیچرا دست از سرم برنمی

خودش؟ اصال برای چه دیدن ترانه کنارش تا آن حد به 

کردم پیش همم ریخته بود؟ هیچ چیزی آنطور که فکر می

 رفت.نمی

شکر خدا دو تا خواستگار  ام گرفت؛در آن وانفسا خنده

داشتم که هر دو حبس بودند!! یعنی آدمی به خرشانسی من 

 شد؟هم در دنیا پیدا می

نگاهی به ساعت انداختم، ساعت هنوز هشت نشده بود و 

توانستم به کالنتری بروم و رضایت بدهم ولی بخش می
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کرد دلم بخواهد برای دادن شیطانی وجودم وادارم می

آمد آن مردک کمی صبح صبر کنم، بدم نمیرضایت تا فردا 

 ادب شود!

هایم نشان از خواب داشت، به پهلو گرمای دویده زیر پلک

خیال شوم که بار دیگر صدای چرخیدم و خواستم شام را بی

خواست. با موبایلم مزاحم شد. دلم جواب دادنش را نمی

ی میلی گوشی را به دست گرفتم و با دیدن شمارهبی

آمد عجب ابرو درهم کشیدم، کمتر پیش میناشناس مت

 تماس ناشناسی داشته باشم.

آلود گلویی صاف کردم و برای پنهان کردن حالت خواب

 لحنم برخاستم و نشستم:

 الو بفرمایید. -

یک مکث کوتاه و بعد صدای جدی و محکم زنی به گوشم 

 رسید:

 سالم، من پوراندخت هستم، مادر کامران! -
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ور از گلویم پایین فرستادم و با خشی که آب دهانم را به ز

 روی صدایم افتاده بود، تنها توانستم بگویم:

 سالم... بفرمایید در خدمتم. -

 صدایش هیچ انعطافی نداشت:

 شه، باید ببینمت. االن کجایی؟پشت تلفن نمی -

 ترسی در دلم نشست:

 خونه هستم... -

ید ولی و هر کاری کردم لبم به اینکه تشریف بیارید نچرخ

انگار خیلی هم نیاز به زدن این حرف نبود، چون خودش 

 بدون اینکه خواهش و تقاضایی در کار باشد، دستور داد:

 فرستم.تا نیم ساعت دیگه بیا به این آدرسی که برات می -

 و قبل از اینکه من از گیجی دستورش درآیم با گفتن:

 منتظرتم... تنها بیا. -
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بهت تماسش و کاری که با من  تماس را قطع کرد و مرا در

 داشت، گذاشت.

خواب از سرم پرید، استرس شدیدی در وجودم نشست. با 

های نامتعادلی خود را تا روشویی کشاندم، هیچ قدم

ی خوبی از تنها باری که او را دیده بودم نداشتم. خاطره

هنوز نگاه از باال به پایین و رفتار پر تکبرش را به یاد 

کامران از نظرم به قدری نامعقول و  داشتم، درخواست

آمد که هرگز به این جنبه که پدر و مادری غیرممکن می

اش تاثیر بگذارند توانند روی زندگیدارد و بدون شک می

 فکر نکرده بودم.

چند مشت آب به صورتم زدم و به صورت مضطرب خودم 

ترسیدم؟ گناه من در آینه نگاهی انداختم، اصال چرا باید می

بود؟ کدام کار اشتباه را انجام داده بودم که این اضطراب چه 

 عجیب بر تنم نشسته بود؟
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معنا اخمی به تصویر خودم در آینه کردم، این همه دلهره بی

بود. من چه چیزی برای باختن داشتم که بابتش بترسم... یا 

 توانست هدف بگیرد؟!بهتر از آن چه چیزی که او می

 دم در آینه تاکید کردم:یک قدم عقب رفتم و به خو

 محکم باش. -

کرم رنگم را بیرون  کمد لباسم را باز کردم و پالتوی مهمانی

خواست برای همین کشیدم. هیچ وقت دلم جلب توجه نمی

اش را در آورده و داخل هم به محض خریدن خز دور یقه

اش را بیشتر دوست داشتم ی سادهکمد انداخته بودم، یقه

تر به نظر برسم. آمد پر طمطراقیط بدم نمیولی در این شرا

خز را دور یقه مرتب کرده و شالم را با آن ست کردم ولی 

هایم مشکی بود، شلوار مشکی یک انتخاب چون بوت

 اجباری بود.

بدون اینکه خیلی بخواهم به آن نیم ساعت اهمیت دهم، 

کیف کوچک لوازم آرایشم را هم برداشتم. جز در موراد 
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تر از کردم، ولی خب دیگر خاصاستفاده نمی خاص از آن

شد. با اینکه قصدم یک آرایش کامل این لحظه پیدا نمی

خواستم غیر از بود ولی خب من سلوا بودم و هر قدر هم می

شد و ته آرایشم شد یک خط چشم مختصر و این باشم نمی

ریمل و رژی که با وجود اینکه اولش پر رنگ بود، بعد از 

گ کردن، چیز زیادی از آن باقی نماند ولی سه بار کمرن

ام را از همان اندازه آرایش هم به طور قابل توجهی چهره

 حالی در آورده بود.رنگی و بیبی
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 #part207 

 

کیف مجلسی کوچکم را هم به عنوان حسن ختام تیپم 

برداشتم و به جای تاکسی آنالین ترجیح دادم از آژانس 

 تر بود استفاده کنم.ی خودمان که امندیک محلهنز

دانم روی چه حسابی موقع نشستن در ماشین هم باز نمی

جانب احتیاط را رعایت کردم و آدرس رستورانی را که 

سرکار خانم پوراندخت سعادت برایم پیام زده بود برای 

وارتان فرستادم و نوشتم که مادر کامران در این آدرس با 

شته و فقط خواستم که یکی اطالع داشته باشد من قرار گذا

و همین فرستادن پیام بود که موجب شد تا خود رسیدن به 

های ریز و درشت آدرس مورد نظر یک ریز از وارتان پیام

 شان معلوم نبود.دریافت کنم که جدی و شوخی

از ماشین پیاده شدم و به راننده گفتم منتظرم بماند، از 

م یک جاهایی خیلی اهمیت ندارد آدم مادرم یاد گرفته بود

 تر خرج کند.اضافه
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ی راسخی را که به خود گرفته بودم، برای خودم هم چهره

هایم موجب های هفت سانتی کفشنامانوس بود. پاشنه

هایم آرام و پر افاده به نظر برسد؛ آن تصویری شد قدممی

ها پیش و این مادر در ذهنم نقش بسته و نخوت که از سال

ای از قلبم کِبری که از او دیده بودم، بدون شک گوشه و

خواست مقابلش مانده و آزارم داده بود که تا این حد دلم می

 خاص به نظر برسم.

باز خدا را شکر که محل قرار، رستوران بود وگرنه اگر جایی 

هایم گذاشت، ترس دیگری هم بر ترسدیگر قرار می

 شد.افزوده می

بدون اینکه نگاه به اطراف بچرخانم،  وارد رستوران شدم و

 به همان نگهبان دم در گفتم:

 من مهمان خانم سعادت هستم، تشریف آوردن؟ -

 نگهبان سری خم کرد و مودبانه گفت:

 بله بفرمایید. -
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بدون اینکه در چهره نشان دهم، از اینکه چهار تا فیلم 

آنچنانی دیده بودم که بدانم در چنین مواردی چطور باید 

 مل کرد، لبخندی از دلم گذشت.ع

با رسیدن سر میز، از دیدن کیانا همراه مادرش جا خوردم. 

بدون زدن حتی تبسم سرم را مختصر خم کردم و سالم 

آرامی دادم و حواسم بود که خانم سعادت هم به همان 

 شیوه جواب داد ولی کیانا ضمن بلند شدن گفت:

 کاری بکنی؟ سالم، سلوا جدا ازت انتظار نداشتم چنین -

بدون اینکه برای جواب دادن عجله کنم، صندلی را بیرون 

کشیدم و تالش کردم خیلی آرام و سنگین بنشینم تا سوتی 

 خاصی نداده باشم.

گذاشتم روی در حالی که کیفم را روی صندلی کنارم می

 نگاهم را سمت کیانا چرخاندم:

 ترین کاره!قضاوت از دور آسون -

 گفت:کیانا سریع و تند 
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ببین هر اتفاقی هم افتاده باشه، هر چی هم بینتون  -

شد حرمت دوستی که بینمون بود گذشته باشه باز دلیل نمی

 بشکنی.

 چشم از کیانا گرفتم و به مادرش دادم:

 اگه قراره در این مورد بحث کنیم، من برم. -

و در همان حال فکر کردم، واقعا اگر یک روزی پسر من در 

قدر حوصله خواهم داشت که تا این حد حبس باشد، این

ی دقیق و کامل آرایش کنم و بوی ادکلنم حداقل نیمه

رستوران را پر کند و میان این فکر متوجه شدم چه فکر 

 ای کردم، پسر من!!ابلهانه

سر پوراندخت مختصر سمت کیانا چرخید و با طمانینه ولی 

 جدی گفت:

 کیانا! -

توانستم روی هم فشرد، میکیانا تکیه به صندلی داد و لب 

اش را درک کنم و شاید اگر در موقعیت میزان ناراحتی
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زدم و شدم کمی هم با او حرف میدیگری با او مواجه می

شد. شعاری با خود داشتم؛ کردم ولی آنجا نمیآرامش می

 «نرمشی در کار نیست.»

 پورانداخت ابرویش را سمت منو هول داد و گفت:

 انتخاب کن! -

 اینکه دست به منو بزنم، گفتم: بدون

 برای خوردن شام نیومدم! -

نگاهش را یک جوری کاونده روی چشمانم زوم کرد و 

 آمرانه گفت:

اینجا کافی شاپ نیست که یه قهوه بخوریم و حرف  -

بزنیم. انتخاب کن تا رسیدن غذا و بعدش فرصت برای 

 حرف زدن هست.

غذای اول لیست را میل منو را باز کردم و همان کالفه و بی

 که گرانترینشان هم بود، انتخاب کردم و گفتم:

 شیشلیک با استخوان... -
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 به محض نزدیک شدن گارسون گفت:

 سه تا شیشلیک با استخوان با سرویس کامل. -

 کیانا بالفاصله غر زد:

 خوام.من جوجه مخصوص می -
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قل اندرسفیه بود همراه با یک نگاه مادرش یک حالت عا

 نمه چشم غره ولی گارسون سری فرود آورد و گفت:

 پس شد دو تا شیشلیک با یه جوجه، بله؟ -

و با تایید پوراندخت فاصله گرفته بود که کیانا لحن 

 معترضی به خود گرفت:

 مامان تا کی قراره به جای من تصمیم بگیرین؟ -

یک دور گوش کیانا  آمدتردید ندارم، پوراندخت بدش نمی

رو بپیچاند! بدون اینکه جوابی به او بدهد، رو به من کرد و 

ی کمرم نشست. با همان از عمق نگاهش عرقی بر تیره

 جدیتی که همیشه در چهره داشت، گفت:

کردم تا این حد تغییر کرده باید بگم تصورش رو نمی -

 باشی.

شد حس بدی در وجودم بود، حس بدی که موجب می

انم از هیچ حرفی برداشت خوبی داشته باشم. چشمانم را نتو

با مالیمت تا روی میز کشیدم و با نهایت طنازی که بلد 
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ی بودم دوباره تا چشمان او باال بردم و در حالی که گوشه

 لبم مختصری کش آمده بود، گفتم:

کنن و منفی و مثبت این تغییر رو آدما همه تغییر می -

 .کنه..شرایط تعیین می

 و همان قدر سرد ادامه دادم:

تر بگین، تونم خواهش کنم علت این دیدار رو سریعمی -

دم زودتر ام و ترجیح میمن از صبح سرپا بودم و خسته

 برگردم.

اش خورد و خیلی کمرنگ روی لبش تیک کوتاهی که سینه

دانم حالت نیشخند داشت، پوزخند هم تاثیر گذاشت، نمی

لی هر چه هم بود برای من خوشایند داشت و یا چیز دیگر و

فهمیدم هر ثانیه و هر نبود، برای منی که فقط خودم می

دقیقه از آن مالقات چگونه دلشوره به میان دلم چنگ 

 ریخت.زد و به همم میمی
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برعکس دختر عجولش، خودش بیش از حد در رفتار و 

 گفتارش طمانینه و تحکم داشت:

رو ازم دور کرده، بهتره به عنوان کسی که سالها پسرم  -

 ی بیشتری به خرج بدی.یکم حوصله

آرنج کیانا به میز تکیه خورد و نگاهش را بین من و مادرش 

چرخاند و این حس را به من داد که خیلی از ماجرا با خبر 

 نیست. 

نشست باز ای که مدام میان دلم میو من با وجود دلشوره

ه این ذهنیت های خونسرد داشتم، جوری کسعی در جواب

را در ذهن طرف به وجود آورم که برایم عددی نیست! 

 لحنم را چیزی شبیه خودش تنظیم کردم:

چه سالها پیش و چه حاال من نه با پسر شما کاری داشتم  -

ی کاری اونم تو محیط شغلیمون و نه دارم و غیر از رابطه

ای باهاش ندارم و هرگز هم دوست ی دیگههیچ رابطه
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ته باشم، پس لطفا بین حرفاتون حواستون باشه به ندارم داش

 چیزی متهمم نکنید که نیستم.

و پرش جفت ابرویش با اینکه خیلی نامحسوس بود برایم 

ی سالها فهمید من دختر بچهحس دلپذیری داشت، باید می

شان و نشستن کم مانده پیش نیستم که برای ورود به خانه

 پیف بکند.بود، پیف

یلی کم تن صدایش تغییر پیدا کرد، نشان از اینکه در حد خ

این داشت که انتظار این جواب کوبنده را از من نداشته 

 است:

آهان پس البد االن هم شما نبودین که تحویل پلیسش  -

 دادین؟

جفت دستانم را روی میز گذاشتم و نفسم را کمی فوت 

کردم، این مساله از طرف هیچ کسی قابل پذیرش نبود و 

ز همان جریان دیشب تا االن از مهسا گرفته تا مهیاد تقریبا ا

و وارتان و این دو نفری که مقابلم نشسته بودند، همگی 
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کردم ولی تا کسی یک صدا معتقد بودند نباید این کار را می

توانست در مورد درست گرفت نمیدر موقعیت من قرار نمی

 و غلط بودن کارم نظر دهد.

« فقط آروم باش.»گفتم؛ یدر حالی که در دل به خود م

 گفتم:

دونم دلیل اصلی دعوت امشب شما چیه ولی من نمی -

بهتره قبل از هر نوع بحثی یک چیزی رو مشخص کنم؛ 

ای به ایجاد من چه تو پونزده سالگیم، چه حاال، هیچ عالقه

ای نداشتم و رابطه نه با پسر شما و نه با هیچ پسر دیگه

دارین و اون موقع به درخواست ندارم. همون طور که به یاد 

ازدواج آقای سعادت نه گفتم، االن هم جواب من به 

های مکرر ایشون منفی بوده، پس اگه اومدین که درخواست

بهم بگین به فرض دست از سر پسر شما بردارم بهتره این 

موضوع رو بدونین که اون کسی که باید معترض باشه منم 

 نه شما!

 گفت:کیانا متعجب و شوک زده 
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خدای من، سلوا... واقعا کامران وقتی پونزده ساله بودی  -

 ازت خواستگاری کرده؟
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اعتنایی به او را خیلی دوست آمد و بیاز کیانا خوشم می

نداشتم ولی خب آنجا و مقابل مادرش جایی نبود که 

همین بخواهم خیلی حالت صمیمیت و صحبت بگیرم، برای 
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فقط سری تکان دادم و نگاهم تا پوراندخت رفت که در 

 حال گره کردن دستش گفت:

یه چیزایی شنیدم از ماه منیر ولی خودت بهتر از من  -

 دونی که این وصلت تا چه حدی غیر ممکنه.می

بدون اینکه عصبانی شوم، تبسمی کردم که خودم به 

 تر از همه بودم:اش واقفتلخی

ای که شما دوست ندارین من اندازهدرست به همون  -

ی شما باشم، من هم دوست ندارم وارد عروس خانواده

 ی شما بشم...خانواده

و دست انداختم تا کیفم را از روی صندلی کناری بردارم و 

 ادامه دادم:

پس عوض اینکه اینجا وقتتون رو با من تلف کنید، بهتره  -

ش د تا از خواستهبرید و با پسرتون حرف بزنید و قانعش کنی

کوتاه بیاد و دست از سرم برداره و شاید الزم باشه یه چیزی 

 رو هم بدونید...



 

 

1107 | P a g e 
 

و با نزدیک شدن گارسون مجبور به قطع کردن حرفم شدم، 

هر چند فرصت خوبی شد تا در طول چیدن میز آن ضربان 

شدید قلبم کمی آرام بگیرد. با اطمینان از دور شدنشان 

 ادامه دادم:

ر بار به محض شنیدن پیشنهادشون جواب رد دادم، من ه -

هر جوری که فکرش رو بکنید و از هر روشی که به 

نظرتون برسه، نه گفتم ولی دست بردار نبودن، االنم من 

مشکلی با دادن رضایت ندارم اگه به خاطر این اینجا 

اومدین! به خودشون و مهیاد هم گفتم، کافیه بهم اطمینان 

 زنن.ین مورد حرفی نمیبدن که دیگه در ا

 و تکانی مبنی بر بلند شدن به خودم داده بودم که گفت:

 بشین... -

 خیره در چشمانش خواستم قدم را صاف کنم که ادامه داد:

 لطفا!!... حرف مهمی باهات دارم. -

 دوباره نشستم و گفتم:
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 شنوم.بفرمایید می -

 دست به قاشق چنگال برد:

 .شهبعد از غذا... سرد می -

به ناچار کیفم را کنار گذاشتم و دست به قاشق بردم، 

راستش بوی محشر و رنگ و لعاب سوپی که قبل از غذای 

اصلی سرو شده بود، آن هم بعد از یک روز طوالنی و پرکار 

که نهارش هم فقط یک ساندویچ ساده بود، اشتهاآور به 

 رسید.نظر می

ی مزهی سوپ را با آن خواست کاسهبا اینکه دلم می

اش خالی کنم ولی خب کالس گذاشتن مقابل این عالی

گذاشت. پوراندخت هم عین من ظرف نیمه قاجاری نمی

پری از سوپ را خورد و کنار کشید ولی برعکس ما کیانا 

 قشنگ کاسه را جلویش کشید و گفت:

 زنید، منم بیکار نمونم!تا شماها حرفتون رو می -
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ود که خیلی درکش ی پوراندخت چیزی بدر نگاه خیره

 کردم، لحنش یک مدلی بود وقتی گفت:نمی

ای برای کامران بزرگ شد با نه گفتنت به اندازهباورم نمی -

بشی و این همه سال اینقدر در فکر و ذهن و قلبش ریشه 

 کنی که تا این حد کنار زدنت سخت بشه.

از ذهنم گذشت، اینم البد تقصیر منه ولی حرفی نزدم تا 

 ه دهد:خودش ادام

دونی چیه؟ کامران همیشه تو زندگی به هر چی می -

خواسته رسیده، هر چی رو خواسته به دست آورده، برای 

همین هم تو با نه گفتنت براش بزرگ شدی، چون نتونست 

به دستت بیاره، شدی براش هدف و تالش کرد تا به این 

کردم تا این حد تو هدف برسه. هرگز تصورش رو هم نمی

هنش نگه داشته باشه، یه جورایی انگار براش شدی رو تو ذ

 بت...

 و سری تکان داد:
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 و این خیلی بده! -

 پوزخندی زدم:

کاری از دست من ساخته است؟ من هیچ نقشی تو این  -

خواد دست از سرم برداره و مورد نداشتم، االنم فقط دلم می

بذاره زندگیم رو بکنم، راستش رو بخواید من خودم اینقدر 

الت دارم که دیگه برای مشکل پسر شما جایی نداشته مشک

 باشم.

 کیانا در حین خوردن آن سوپ خوشمزه با خنده گفت:

واال خیلی خلی، این همه ادا اطوار میای واسه چی؟ یه  -

داداش خودم شو، بعدش هر روز هر روز با بله بگو و بیا زن

دیم دل ریم گردش و اینور اونور و حرصش میهم می

 شه.ن خنک میجفتمو
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از بانمکی حالت و حرفش نشد که لبخند کوچکی را که بر 

لبم ناخودآگاه نقش بست، پنهان کنم. کیانا چشمکی به من 

 زد و رو به مادرش گفت:

دونید که کامی جان، خودتون بهتر از من میببینید مامان -

داره، بیایید ره دست برنمیخواد به دست نیاتا چیزی که می

جفتتون آتیش بس بدین و بدون دعوا و جنگ و جدال 

 بذارین این ازدواج سر بگیره.

 مادرش تا حدی عصبی گفت:

 من برای کامران هزار تا آرزو دارم. -
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 پوزخند من همراه شد با جواب کیانا به مادرش:

رو دل نکنه این خان داداش ما با هزار تا آرزو؟ حاال  -

شه با نهصد و نود و نه تاش بسازه و یکیش هم سلوا نمی

 باشه؟

 کنترل شده گفتم:

فکر کنم یه طرف قضیه منما... و من هم جوابم را قبال  -

 دادم.

 روی نگاه پوراندخت سمت من برگشت:

شینه؟ اون مبارز فکر کردی با جوابت کامران عقب می -

 کشه.اش نرسه دست نمیخوبیه و تا به خواسته

اش بر روی های جسته و گریختهردیدی که از حرفبا ت

 فکرم افتاده بود، پرسیدم:

خواید چی بگید؟ من از حرفاتون سر در نمیارم، االن می -

خواید؟ من هر جوری که بلد بودم و با هر از من چی می

زبونی که ممکن بود بهشون نه گفتم و این جریان پلیس و 
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ای کنار زدنشون بازداشت دیگه آخرین تیری بود که بر

 داشتم، چیکار کنم؟ برم گم و گور شم؟ فرار کنم؟ چی؟

کمی صبر کرد تا غذای اصلی روی میز چیده شود، بعد 

 گفت:

شه، به هر دونستم با دور شدنت مشکلی حل میاگه می -

فرستادمت یه شهر کردم، مینحوی شده از اینجا دورت می

دوری چند دیگه، اصال یه کشور دیگه ولی با توجه به 

ی کامران از اینجا و ندیدنت اگه قرار بود با دور شدنت ساله

ازش براش کمرنگ شی تا حاال شده بودی، پس اینم 

 حل درستی نیست.راه

 متعجب و سوالی نگاهش کردم:

 پس چی؟ -

 اخمی کرد:

دونی که کامران تنوع طلبه و دختری خودت بهتر می -

ونم با وجود این همه تونه راضی نگهش داره!! امثل تو نمی
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دختر دور و برش که نه تو قیافه کم دارن، نه تو تحصیالت 

 و شرایط مادی و فرهنگی و خانوادگی!

 هدف چرخاند:و کالفه قاشقش را داخل بشقاب بی

دونم تو هم اینقدر عاقل و البته با توجه به رفتارت می -

هستی که این همه تفاوت رو دیدی و نخواستی آویزونش 

 !بشی!

هایش به ای که در حرفهای شسته رفتهجدای از توهین

توانستم سمت من پرتاب کرده بود، اصال منظورش را نمی

حدس بزنم، نگاه متحیرم به روی رفتارش بود که برعکس 

شد، همیشه انگار یک نوع استرس یا هیجان در آن دیده می

 گفتم:

 خواید؟شه دقیق بگید از من چی میمی -

اشق برداشت ولی نگاهش همچنان به روی دست از سر ق

بشقابش خیره شده بود ظاهرا در حال سنجیدن حرفی بود 
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که برای زدنش آمده بود. کیانا از سکوت بینمان استفاده 

 کرد و با لبخندی، پرت از موضوع گفت:

ی غذای شما به پای غذای من به جون خودم اگه مزه -

دهنتون و به این  برسه، حاال تعارف نکنید یه قاشق بذارید

ی من االن داره اون تو نون فکر کنید که داداش بیچاره

 خوره.خالی می

 انگار مادرش راه دررویی پیدا کرد که گفت:

 گه، فعال غذات رو بخور.راست می -

با حالت عصبی بشقاب را کمی عقب کشیدم و روی میز خم 

 شدم:

ار معلوم خوام بدونم دستپخت شما برام چیه، از قرفعال می -

هر چی هست نباید چیز زیاد خوبی باشه که تا این حد فکر 

 شما رو مشغول کرده.

سر بلند کرد و زل زد میان چشمانم... نگاهش به قدری 

سرد و تلخ بود که از سرمای آن لرز میان دلم نشست. 
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ترجیح دادم سکوت کنم و ببینم این حرفی که پوراندخت 

ی گفتنش این همه دست سعادت را به اینجا کشانده و برا

 دست کرده چیست!

 احساسش را به من دوخت:چشمان بی

من از مشکالت تو با خبرم! از تصادفی که دوست پسرت  -

 کرده...
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کردم؟ نگاه در نگاهش خدایا تا کجا باید خودم را کنترل می

 فتم:با لحنی که سعی در عادی نگه داشتنش داشتم، گ

 امید دوست پسرم نیست. -

 دستی تکان داد:

کنیم نیست، اگه هم بود باز فرقی خیلی خب، فرض می -

دونم برات اینقدر مهمه که داری به کرد. به هر حال مینمی

زنی تا نجاتش بدی، از خونه و فروشش هم آب و آتیش می

خوای و دنبال خبر دارم و از اینکه یه جایی برای زندگی می

 اجاره کردنی و خیلی چیزای دیگه! خونه

 کیانا دست از خوردن کشید و نگاهم کرد:

 واستین ببینم، امید کیه؟ -

جواب نیم نگاهم سمت کیانا رفت، دوست نداشتم بی

 بگذارمش، آهسته گفتم:

 شناسمش.یکی که از بچگی می -
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 کنجکاو و با عجله گفت:

 دونه؟کامران ازش چیزی می -

ازی با نمکی که در ذهنش وول از این خواهرشوهر ب

 خورد، سری به تاسف جنباندم:می

 آره. -

ی ی حرف مادرش موجب شد از چشمان تنگ شدهو ادامه

کیانا چشم بگیرم و به پوراندخت بدهم، پوراندختی که یک 

آلود و عجیب پشت چشمانش ترس بر آن از آن حالت نیش

 ده بلرزم. دلم افتاد، نگاهش آنقدر یخ بود که حرفش را نشنی

کشه تا تو دونم یک عمر طول میمن خیلی خوب می -

ی زندگیت رو سرو سامون بدی بتونی شرایط به هم ریخته

 و حتی شاید نشه!

 سریع حرفش را بریدم:

 کنم.من هیچ وقت از خدا قطع امید نمی -

 اش را به رویم پاشید:لبخند تگری
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، بلکه کنهخدا هم حل مشکالت رو از آسمون نازل نمی -

کنه، شاید پیشنهاد من و این موقعیتِ به وسیله تعیین می

 ی حل مشکل توئه!وجود اومده وسیله

 نگاهم مستقیم روی او بود:

 منظورتون چیه؟ -

 چشمانش را جمع کرد و یک جوری قدرت طلبانه گفت:

ی اون چیزی که کنم، همهمن مشکالتت رو حل می -

ای که برای دادن ازهخواد، آپارتمان و مغطرف تصادف می

 رضایت طلب داره...

 با بهت فراوان پرسیدم:

 دونین؟شما اینا رو از کجا می -

 ی لبش باال رفت:گوشه

زدم، اسمش چند ساعت پیش داشتم با خود زنه حرف می -

 چی بود؟ رعنا... هوم؟
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 و کمی روی میز خم شد:

ببین کامران تنها پسرمه و به قدری برام ارزش داره که  -

 براش هر قدر الزمه زمان و پول صرف کنم.

گشت... متحیر و مبهوت لب تر میاین کوچه هر دم تنگ

 زدم:

 خواین؟میاز من چی  -

 نگاهش با نگاهم دوئلی راه انداخته بود:

خرم و اگه کارت رو از دست برای خودتم یه آپارتمان می -

دم خودم یه کار خوب برات پیدا کنم و حتی دادی قول می

ی خوب برای شروع یه کار در اختیارت اگه نشد یه سرمایه

 بذارم!!

 دهانم تلخ شد و سرم نبض گرفت:

 خواین چیه؟اون چیزی که از من می -

آمد. مادرش رفت و مینگاه کیانا هم بین ما مرتب می

 همراه با نفس پری حرفش را بیرون فرستاد:



 

 

1121 | P a g e 
 

 ننداز. زنش شو... وارد زندگیش شو ولی تو زندگیش لنگر -
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ی ام بهم پیچید و نه تنها دهانم که همهیک آن دل و روده

 های تنم شبیه زهرمار شدند:حس

 گید؟چی دارید می -

 بدون هیچ تردیدی حرفش را تکرار کرد:
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عقلت رو کار بنداز، کامرانی که من بزرگش کردم و  -

دنده و خودکامه است که شناسمش اینقدر لجباز و یک می

کنه، یه درصدم شک کنم میگه یه کاری رو میوقتی می

رسه و اونقدری اش مینکن. حتی شده به زور به خواسته

نترسه که براش هیچ چیزی مهم نباشه، همونطور که االن 

بازداشته و من شک ندارم یه جورایی خودش وادارت کرده 

 خواست.به کاری دست بزنی که خیلی هم دلت نمی

گفت؛ درست که من آب دهانم را قورت دادم، راست می

کردم یک طرف تر فکر میزنگ زده بودم ولی اگر درست

ی بینمان قضیه خودش بود. این او بود که به راحتی مساله

را پیچانده بود و کار را به جایی کشیده بود که مهیاد مقابلم 

ب شود بایستد و مرا تشویق به مالطفت کند و حتی موج

 وارتان هم خیلی سفت و سخت بگوید:

کنی سلوا! این راه که میری به داری اشتباه می -

اش فکر کنی، عاشق بودن تر دربارهترکستانه... الزمه جدی

 جرم نیست!
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و یا دوستم مهسا و حاال هم مادرش... او توانسته بود جریان 

که اعتنایی مطلق تر کند و وادارم کند از بیرا برایم جدی

 هایش داشتم درآیم... او کاربلد بود!!ها و حرفنسبت به پیام

 ام را قورت دادم:آب دهان سنگ شده

 خواین؟من هنوز نفهمیدم چی ازم می -

 همچنان خیره در چشمانم بود:

داره دونم کامران تا به دستت نیاره دست برنمیمن می -

مثل  خواهش با دختریی زیادهدونم که روحیهولی اینم می

تونه راضی بشه، تو فقط چون براش دست نیافتنی تو نمی

این رو از  شهبودی جذابی و وقتی به دستت بیاره سرد می

 منی که بزرگش کردم بشنو.

 پوزخندی زدم:

 ام وارد همچین زندگی بشم؟فکر کردید من دیوونه -

 بدون کوچکترین تغییر حالتی گفت:
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ارت فهمیدم اینقدر عاقلی دیوونه نه... ولی با توجه به رفت -

که دو دوتا چارتا بکنی و نه بخاطر من و کامران که بخاطر 

کنن که خودت این کارو بکنی. مگه آدما چند بار زندگی می

ها و سالهاشون رو به هدر بدن، تو این کارو بخوان ماه

کنی چون؛ همین امروز اون زنه بهم گفت دکتره گفته می

پول عمل رو ندارن، چون با این باید پسرش باز عمل بشه و 

دی، چون ی درب و داغون رو سامون میکارت یه خونواده

یه جوون رو که اتفاقا برات هم مهمه و معلوم نیست چند 

های زندون بگذرونه وقت از عمرش رو باید پشت میله

فهمی به دی، چون یکم عاقالنه فکر کنی مینجات می

بزنی تا یه خونه تو  جای اینکه هر سال این در و اون در

تونی یه خونه راحت از خودت فالن دهکوره پیدا کنی، می

خوام که حتی داشته باشی و در مقابل، من ازت کاری رو می

کنه به ی منو هم قبول نکنی کامران وادارت میاگه خواسته

شه اش و شک نکن ته اون زندگی همونی میقبول خواسته

فکر کنیم پیشنهاد من که من گفتم. پس هر جور بخوایم 
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برات بهتره و بهت قول میدم این قرار بین خودمون سه تا 

 بمونه و هیچ کسی نفهمه حتی بابای کامران!

یک چیزی این میان درست نبود! بدون اینکه خیلی به 

 پیشنهادش فکر کرده باشم گفتم:

ده، گین چه بخوام چه نخوام این اتفاق رخ میاگه می -

خواید این همه هزینه ا چیه که میپس سودش به حال شم

 کنید؟

 نگاهش عمق بیشتری گرفت:

خوام عمر پسرم بیشتر از این تلف نشه، این همه سال می -

رو با فکرت گذرونده و دوست ندارم چند سال دیگه از 

عمرش هم برای گرفتن بله ازت هدر بره. به تو حق میدم با 

اش عالقه این همه تفاوت و نوع زندگی کامران نتونی به

دم و در مقابل بخشی از تکیه کنی. پس دارم بهت امتیاز می

ات شه و اسمی که تو شناسنامهزندگیت که ازت گرفته می

شه حاضرم برات هزینه کنم، من در واقع این رو زده می
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برای سالمتی روان کامران و آرامشش و دست یافتنش به 

 کنم.اش هزینه میخواسته

توانست منظورش را چنان ذهنم نمیهنگ کرده بودم و هم

 تر گفتم:تفکیک کند و نتیجه بگیرد. جدی

خواید باهاش فهمم، میمن همچنان منظور شما رو نمی -

 ازدواج کنم یعنی؟
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 سری تکان داد:

اگه راهی غیر ازدواج بود که خوب بود ولی تا جایی که  -

نه تو اهلشی و نه کامران کله خراب  تحقیق کردم و فهمیدم

با اون برداشتی که از شخصیت تو داره این رو قبول 

خوام باهاش ازدواج کنی و دو سال نشده از کنه. ازت میمی

زندگیش بری بیرون، بدون بچه و بدون دنگ و فنگ و 

 دم زندگیت رو تامین کنم.اذیت! و من قول می

 زده گفت:کیانا متعجب و شگفت

گید؟ دارید رو فهمید دارید چی میان؟!! اصال میمام -

 کنید؟زندگی کامران معامله می

 اخم غلیظش سمت دخترش رفت:

اش برسه و هم این تنها راهه که هم کامران به خواسته -

 این وسط سلوا بتونه زندگیش رو جمع کنه.

 دوباره کیانا بود که گفت:
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 و اگه زندگیشون خوب بود چی؟ -

 های کیانا خوشش نیامده که تند گفت:حرفواضح بود از 

 نه دیگه... این چیزیه که بخاطرش تا اینجا اومدم... -

 و رو به من کرد:

باید از زندگیش بیرون بری و باید بهم قول بدی نهایتش  -

خورین! هر تو دو سال بهش بفهمونی شما به درد هم نمی

دونم تو کمتر از این مدت هم ازت سرد چند من می

 شه... مطمئنم!!می

بغض و درد طوری راه نفسم را بسته بودند که دلم 

خرید، داشت دو ام را میخواست داد بکشم؛ داشت زندگیمی

خرید و چقدر خونسرد و راحت سال از عمرم را با پولش می

هم پای معامله آمده بود... که پسرش آرزو به دل نماند و 

 .بعد بتواند برود به هزار تا آرزویش برسد

صندلی را عقب دادم و با عصبانیت بلند شدم. در حالی که 

 لرزید، گفتم:صدایم از شدت ناراحتی می
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لعنت به این دنیایی که بخاطر دو تومن کم و زیادش  -

ده که واستین جلوی من و بدون بهتون این اجازه رو می

اینکه احساس گناه کنید برای زندگی و عمر یه دختر قیمت 

ند شید برید. من فروشی نیستم، اگه هم تعیین کنید، بل

جریان بازداشت بودن کامران باعث شده به دست و پا 

دم. شما هم یه ذره تو رم رضایت میبیفتین همین فردا می

کنید دست از سرم برداره وجودتون انصاف باشه وادارش می

 و بره پی همون هزار تا آرزویی که براش ردیف کردین.

گ زدم و با آن حال افتضاحم از ی کیفم چنو به دسته

دانم چرا وقتی خداوند آرامش را رستوران بیرون زدم، نمی

 کرد سهمی از آن برای من نرسید!تقسیم می

و چه خوب که آژانس دم در بود وگرنه راه خانه را هم با آن 

 کردم...حال بدم گم می

*** 
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 #part214 

 

که نه، فرار سلوا گرفته شد و به سمت نگاه کیانا از رفتن 

 مادرش برگشت: 

 مامان چیکار کردین؟  -

اش را برداشت و دهانش را تر خونسرد لیوان پر از نوشابه

 کرد: 

 کاری که الزم بود!  -
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 کیانا با بدخلقی بشقابش را پس زد: 

کنید با این کارا چیزی الزم بود؟ چی الزم بود؟ فکر می -

 یت کردنش چی به دست میارین؟ شه؟ از اذدرست می

بشقاب غذایش را پیش کشید و انگار نه انگار که اتفاق 

 مهمی رخ داده، قاشقش را در دست گرفت: 

 تر از آش نشو! اذیت کردنی در کار نبود. ی داغکاسه -

 سری به تاسف تکان داد: 

کنم چطور ممکنه شما دختر ماه واقعا همیشه فکر می -

سوزونه! نیری که برا ریز و درشت دل میمنیر باشین، ماه م

 این چه حرفایی بود زدین؟ حالشو ندیدین؟ 

مقدار قابل توجهی از کره را روی برنجش گذاشت و از 

 اینکه غذا کمی خنک شده بود، لبی کج کرد: 

 غذاتو بخور و یکم عقلت رو کار بنداز.  -

کرد، همیشه صد و هشتاد هیچ وقت مادرش را درک نمی

 فاوت فکری داشتند. حق به جانب گفت: درجه ت
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کنه و اگه مطمئنید رو چه حسابی فکر کردین قبول می -

 ای داشت؟ کنه حرفاتون جز آزار دادنش چه نتیجهقبول نمی

صورتش را بلند کرد و به جلز ولز کردن دخترکش چشم 

 دوخت: 

خوری، اون دختره هم االن چون مطلب حرص بیخود می -

بود جوش آورد وگرنه بشینه یکم فکر  براش شوکه کننده

شه برای قبولش، اینجوری کنه مطمئن باش وسوسه می

بست های زندگیش که برای وا کردنشون به بنکلی از گره

 شه. خورده وا می

 نیشخند کیانا حالت تمسخر به خود گرفت: 

نگید که دلتون براش سوخته و خواستین مشکلش رو حل  -

 های بهتری هم بود. تش راهکنین که برای حل مشکال

 نگاه عاقل اندرسفیهی به کیانا انداخت: 

من که ضامن مشکالت مردم نیستم، االنم اومدم اینجا  -

 برای حل مشکل خودم و کامران. 
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 گیج و ناراحت به مادرش چشم دوخت: 

فهمم پیشنهادتون چه سودی داره؟ اگه من اصال نمی -

خودش هر طوری سلوا رو دوست ندارید که اون طفلک 

گه نه. اینکه دو سال باهاش زندگی کن دیگه بلده داره می

 فهمم! ایه واقعا نمیچه صیغه

 گوشه لبش کمی تکان خورد: 

آدما وقتی یه چیزی رو به دست نمیارن، اون چیز براشون  -

آوردن کنن مثال اگه به دستش میشه و فکر میمقدس می

سلوا نه بگه و کامران  ای بشه. االن فرضقرار بود چه تحفه

مجبور بشه کنارش بذاره و حتی بیاد با دختری که همه چیز 

شه حسرت داشتن تمومه ازدواج هم بکنه کل زندگیش می

این دختره ولی کافیه یه مدت داشته باشدش که بفهمه 

همچین آش دهن سوزی هم نبوده، سلوا هم چون اهل این 

ای همین هر نیست که بیاد همپا و دوست دخترش بشه بر

گذره عطش کامران برای به دست آوردنش قدر زمان می

حل دادم برای اینکه نه زندگی شه، من فقط یه راهبیشتر می
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کامران خراب بشه و نه یه عمر تو هر اتفاق کوچک و 

بزرگ زندگیش تصور کنه مثال این دختره همراهش بود چه 

 اتفاق شاقی میفتاد! 

های آنچنانی مادرش مواجه وشاین اولین بار نبود که با ر

 شد. حق به جانب گفت: می

نقصتون به اینم فکر کردین که ی بیحاال وسط این نقشه -

سلوا بیاد قبول بکنه و بعد این مدتی که شما بهش گفتین 

 کنید؟ نخواد از زندگی کامران بیرون بره، چیکار می

 نیشخندی زد: 

ست خودش کافیه قبول کنه دیگه رفتن یا نرفتنش د -

 ذاره. نیست، کامران خودش کنارش می

 سریع پرسید: 

 از کجا اینقدر مطمئنید؟  -

 لبخندی زد: 
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کامران کمال گراست، شاید تو یادت نیاد ولی همیشه از  -

خواست، آخرین مدل. یه زمانی هر چیزی بهترینش رو می

خواست عاشق موتوسیکلت بود و بهترین برندش رو می

ی تهیه هوندای آخرین مدل چقدر تالش یادمه یه بار برا

کرد و تونست یه آخرین مدلش رو وارد کشور کنه، دو ماه 

بعد از خریدش خوب یادم نیست چه مشکلی پیدا کرد، هر 

قدر همه گفتن حیفه بده تعمیر گفت از چشمم افتاد و 

 همونطور فروختش. 

 کیانا بین حرف مادرش پرید: 

 کنید؟ با سلوا مقایسه میمامان شما دارین یه موتور رو  -

 حوصله از توضیح زیاد قاشقش را پر کرد و گفت: بی

کنم. دارم از پسر من هیچی رو با هیچی مقایسه نمی -

گم، مطمئن باش حتی سلوا هم نخواد خودم و اخالقش می

از زندگی اون بیرون بره کافیه بفهمه بخاطر پول باهاش 
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اخته بشکنه و ازدواج کرده تا بتی که ازش تو ذهنش س

 کنارش بذاره، همین. 

و با خوردن قاشقی از غذا از اینکه کمی خنک شده بود اخم 

 کرد. کیانا سری به تاسف تکان داد: 

منظورتون اینه که سلوا نخواد کنار بکشه شما جریان رو  -

 گید؟ به کامران می

 سس را روی ساالد ریخت: 

 شک نکن.  -

 کیانا عصبی کیفش را چنگ زد: 

 کنم؟ ایستم و فقط نگاه میفکر کردین من می -

 زیر چشمی نگاهش کرد: 

آره... اوال خواستم تو هم باشی تا حرفامون یه شاهد  -

داشته باشه بعد بخوای لب از لب باز کنی منم حرفایی دارم 

 که به یه کسایی بزنم. 
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 اش نشست: وا رفته دوباره روی صندلی

 مامان!!  -

*** 

 ��یه پست و نیم
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اگر بگویم تا خود صبح نخوابیدم پر بیراه نگفتم. موبایلم را 

ها و سواالت مکرر هم خاموش کرده بودم تا از دست تماس

وارتان خالص شوم؛ هزار سوالش مبنی بر اینکه مادرش 

کشی هم داشتین؟ عروس رو دم گفت؟ گیس و گیسچی 

نمک دیگر را کال ندید گرفتم بیحجله کشت؟ و کلی سوال 

کشم و ام و نفس میو فقط به او جواب دادم، نترس زنده

 رسیدم به خونه و بعد خاموشش کردم. 

صبح مزخرفی را شروع کردم آن هم با حس و حال بد و 

سردردی که ارمغان دیشبم بود، آخر بین این همه مشکالتم 

 دانم. کامران از کجا نازل شد، نمی

ار بار شکرت... حاال کامران را جلوی راهم قرار خدایا هز

دادی برای چه امید را در این همهمه فرستادی حبس و آن 

 همه مشکالتش را ریختی روی سرم؟! 

اینکه بروم رضایت بدهم و نیم ساعت بعد داخل شرکت 

انگار نه انگار اتفاقی افتاده و عین دو تا... پوووف... با هم 

 توانم نبود. شدیم اصال در روبرو می



 

 

1139 | P a g e 
 

برای همین تصمیم گرفتم بروم شرکت و اول برگه 

دانستم کسی هم نبود مرخصی بنویسم که شکر خدا می

موافقت نکند و بعد بروم رضایت بدهم بلکه خدا رحم 

 افتاد برای دیدنش. کرد و یک روز فاصله میمی

های دیشبم که با عصبانیت درشان آورده و چشم روی لباس

یشان کرده بودم انداختم و دستی روی دهانم وسط خانه رها

خواستم پر گذاشتم تا جیغ نکشم و گریه نکنم، مثال می

 ابهت به نظر برسم، واقعا که چقدر هم پر ابهت بودم! 

 فقط طرف قصد خرید دو سال از عمرم را داشت، همین... 

ی رفتن لبم را با تمام توان زیر دندان کشیدم. حتی حوصله

و یک استکان آب خوردن را هم پیدا نکردم، به آشپزخانه 

اش ام همان سوپ دیشب بود که خوشمزگیآخرین خوردنی

 حناق شده بود و چسبیده بود نه به حلقم که به قلبم. 
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ام را تن کردم و بیرون زدم، خدا ی هر روزههای سادهلباس

خورد را شکر که زمستان بود و هوای سرد که به صورتم می

 آمدم. ختی محض در میکمی از آن کر

هایی که انگار اگر عجله دم شرکت پیاده شدم و با قدم

دادم راه کردم مثال چه چیز پر اهمیتی را از دست مینمی

 افتادم. 

با دیدن امین که دم در شرکت ایستاده بود متعجب 

نیشخندی به حال خودم زدم، یادم رفته بود من سلوا هستم 

آید، یکی که نمیبیاید یکیو اگر قرار باشد بالیی سرم 

 بارد. قشنگ از در و دیوار و آسمان می

اصال نیاز به پرسش نداشت، کسی در این دنیا وجود نداشت 

که برای دادن خبر خوب به من از خواب سر صبحش بزند 

ای رخ داده و تا دم شرکتم بیاید مگر اینکه یک اتفاق جانانه

 باشد که قرار باشد صبحم را بسازد. 
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وتر رفتم و با همان نگرانی که بر دلم نشسته بود، جل

 پرسیدم: 

 سالم امین چی شده؟  -

 با دیدنم جلوتر آمد: 

 دی؟ واسه چی تماسام رو جواب نمی -

 از همان جواب بدون سالمش سری تکان دادم: 

 مشکل جدیدی پیش اومده؟  -

ی بارید، دست در جیبش کرد و برگهناراحتی از صورتش می

 ا بیرون آورد و نشانم داد: کاغذی ر

 ببین اینو.  -

برگه را در دست گرفتم و تحمل خواندنش را پیدا نکردم و 

 پر استرس گفتم: 

 چیه؟  -

 کالفه دستی به گردنش کشید: 
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برگه اخطار از کار امیده، گفتن اگه تا آخر هفته نیاد به  -

ای به دلیل کمبود نیرو و نیاز مبرم به جایگزینی فرد دیگه

 ده. اش میاد و امید کارش رو از دست میج

 ی تلخی بر لبم نشست! نگاه به آسمان دوختم و خنده

 برگه را به امین پس دادم و گفتم: 

 همینجا باش مرخصی بگیرم بیام.  -

به محض رسیدن به شرکت، برگه مرخصی نوشتم و دست 

منشی دادم. هنوز مهسا نیامده بود، برای همین روی میزش 

گذاشتم که؛ من میرم رضایت بدم طرف بیاد یادداشت 

بیرون و امروز رو مرخصی گرفتم، سر فرصت باهات حرف 

 زنم. می

 و سریع از شرکت بیرون زدم. 
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[28.10.21 23:51] 

 

 

 #part216 

 

خواستم از ماجرای از آنجایی که امین پیشم بود و نمی

ار کامران با خبر شود مجبور شدم اول همراه او به محل ک

 امید بروم. 

توانست آن حال بد مرا بفهمد یا دانم هرگز کسی مینمی

نه، اینکه آدمی باشی صبور و آرام و نهایت تالشت این 

باشد که با همه آرام برخورد کنی و بعد اینقدر در باتالق فرو 

شوی چه بروی که ببینی با ساکت ماندن فقط دفن می

 کنی! حالی پیدا می
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خورد از د از صبرت، حالت به هم میخورحالت به هم می

ها شده سکوتت و آنجا شاید برای گرفتن آخرین نفس

 کشی تا نفس داری. شوی یک دریده... داد میمی

های برگه را برایم تکرار کرد و مقابل رئیسشان بودم، حرف

من جریانی را که چند بار دیگر خودم و امین برایش گفته 

 بودیم، بازگو کردم. 

زد و از اجبار و اینکه تا همینجا هم صبر ش را میحرف خود

کرده لطف کرده... که اصال دست او نیست و دستور از 

 مقامات باالست و او فقط اجراکننده است. 

 زدم به سیم آخر... 

شد این صدای من است که در بخش خودم هم باورم نمی

پیچد و های کشور میاداری یکی از معتبرترین فروشگاه

کنند هایشان بیرون آمدند و دارند مرا نگاه میاتاق همه از

 کشم: لرزد و داد میکه کل بدنم می
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یکی به من بگه من با کی باید حرف بزنم، حرفم رو به  -

کی باید بگم؟ کی رو باید ببینم و بفهمونم که فردی که 

شش ساله تموم براتون مفت کار کرده که بلکه تموم وقتش 

ازش کار که نه بیگاری کشیدین و  کنید که هی پاره وقت

خوای برو گمشو دست و دلش رو لرزوندین که اینم نمی

هری، هزار نفر واستادن بیان جات و اون صداش در نیومده 

ی و کار کرده و االن که تموم وقتش کردین کل سابقه

اش رو گفتین هیچ و انگار امروز اومدی به کار و شش ساله

تونین وقتی براش مشکلی می باز صداش در نیومده، چطور

 تونین؟ پیش اومد بگین برو اخراجی؟ واقعا چطور می

حس هایی که مات و مبهوت و بیآدمک و چشم روی همه

که انگار ربات هستند و آدمی در آنها نیست، چرخاندم و 

 صدایم را باال بردم: 

شه به من جواب بده؟ یه آدم اینجا پیدا نمی -

له باهاش همکارین؟ یک کدومتون شناسینش؟ چند سانمی

 تونین ازش دفاع کنین؟ نمی
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 رئیس جلوتر آمد: 

 شیم؟  خانم این کارا یعنی چی مگه ما مسئول تصادف -

 دوباره روی نگاهم برگشت سمت رئیس: 

شما مسئول تصادفش نیستین، شما مسئول وضعیتشین.  -

دادین، اگه عرضه اگه اون چندر غاز حقوق رو سر وقتش می

اشتین از کارمنداتون حمایت کنید و واستین جلوی د

گید و بگین این همونایی که بهشون مقامات باال می

ها که از سر اجبار اومدن اینجا مفت براتون کار بیچاره

کنن روی این یه قرون دو زار حساب وا کردن، االن می

امید اون تو نبود. اگه حقوقش رو سر وقت داده بودین و 

ر وقت تمدید کرده بود االن بخاطر دیه و اش رو سبیمه

ها گیر زندون نبود که شما بیاین جلوی من بایستین و هزینه

 منطقی بگین نیاد اخراجه. با بی
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نفس زنان انگار داشتم کل عصبانیتم را یک جا خالی و نفس

ی نیازم به داد کشیدن و تخلیه شدن از کل کردم، همهمی

 اتفاقات رخ داده: 

حاال از خودتون پرسیدین واسه چی بهتون  اصال تا -

ی رئیس چیه؟ یکم با خودتون فکر گن رئیس؟ وظیفهمی

کنید ببینید واقعا مسئول وضعی که برای کارمندتون پیش 

اومده کیه! اون وقت جلوی من واستین و از لطف و صبر 

 حرف بزنید. 

باالخره از میان آن همه آدم یک نفر پیدا شد که یک ذره 

دش انسانیت مانده باشد، لیوان آبی را تکیه داد به در وجو

 دهانم و گفت: 

 بخورید اینو!  -

ی آن روزم را با بلند کردن لیوان آب و ریختن و روزه

 اش به دهانم افطار کرد. اجباری
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چشم به چشم دخترکی شدم که تقریبا هم سن و سال 

خودم بود و زمانه انگار فرصت نکرده بود رنگ سیاهش را 

 مل روی قلبش بکشد. کا

 گفت: رئیس داشت می

 فهمم ولی قانون... خانوم من حرفای شما رو می -

که امین جلوتر کشید و چشم من به رگ گردنش افتاد که 

 اش باز ضربان گرفته بود و گفت: رغم رنگ پریدهعلی

خواین بکنین ولی اینو یادتون بمونه جوری هر کاری می -

م جریان رو که خود همون کنتو فضای مجازی پر می

مقامات باال مجبور به معذرت خواهی بشن، اینم به گوش 

 اونا برسون. 

 و نگاهش پر اخم سمت من آمد: 

 بریم. -
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و دل من پر شد از غیرت مردی که شش سال از من 

کوچکتر بود ولی روی حرفش حرفی نزدم و راه افتادم. چند 

بیشتر فاصله نگرفته بودم که صدای آن رئیس هیچ قدم 

 کاره را شنیدم: 

تونم یکی دو هفته ازشون کنم ببینم میمن صحبت می -

 فرصت بگیرم تا بلکه مشکل آقای رحمتی حل بشه! 

بدون اینکه بایستم پوزخندی زدم، عجب لطفی داشت 

 کرد! می
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 بیرون از اداره امین متعجب مقابلم ایستاد: 

 خوبی؟ چت شد یهو؟ سلوا  -

دانست که تا خود صبح فکر کردم و هر قدر فکر کردم نمی

خودم از خاکستری شدن دلم در عجب ماندم. سری باال 

 دادم و بدون توضیح گفتم: 

 شه!! شه، به زودی حل میبرو امین جان، حل می -

 گویند جنایت اولش سخت است... می

فنگ رضایت وارد کالنتری شدم و بدون عجله و دنگ و 

خواهم با طرف رو در رو دادم. به مسئول آنجا هم گفتم نمی

 شوم و او هم بدون اصرار زیاد قبول کرد. 

از رضایت دادنم حس بدی نداشتم، از اولش هم قصدی 

برای کش دادن موضوع در کار نبود. اصال به قدری یک 

 هویی پیش آمد که انگار وادار شدم به تماس گرفتن. 
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خواست هیچ کاری انجام بیرون زدم، دلم نمیاز کالنتری 

دهم. داخل ماشین نشستم و موبایلم را باز کردم، بین 

 چندین پیام ترجیح دادم اول بروم سراغ رعنا... 

گذشت حاال من داخل باتالق بودم و آب داشت از سرم می

 چه یک وجب چه ده وجب، خواندم: 

ید سریع تو رو خدا یه کاری بکن، دکتر گفته حسام با -

 عمل بشه امکان عفونت وجود داره. 

چشم روی هم گذاشتم و بدون جواب سر به شیشه تکیه 

تواند دادم و سعی کردم فکر کنم ببینم خبر بعدی چه می

 باشد. 

با خالی یافتن کوچه نفس راحتی کشیدم، اصال دوست 

نداشتم وارتان روبرویم سبز شود و بخواهد با زبان چرب و 

یر زبانم بکشد چه اتفاقی برایم رخ داده نرم خودش از ز

 است. 
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هایم کنار دیوار وا وارد خانه شدم و بدون در آوردن لباس

رفتم، ذهنم کامال هنگ کرده بود و دیگر قادر به فکر 

 کردن نبود. 

 کردم؟ دراز کشیدم و دست زیر سرم گذاشتم، باید چه می

اهی یکه خوردنم از صدای زنگ موبایلم نشان از چرت کوت

ام بود که زده بودم. با نگاه به موبایل اخم غلیظی بر پیشانی

نشست، اسم پوراندخت سعادت کافی بود که موبایلم را 

بردارم و به دیوار بکوبم ولی خب در آن حال بدم حواسم 

ی گوشی را هم ندارم و خودم را بود که قدرت خرید دوباره

ردم و تالشم الکی به دردسر تازه نیانداختم و گلویی صاف ک

 بر این شد نتواند از پشت خط حال بدم را شکار کند: 

 بله بفرمایید.  -

 صدای پوراندخت برعکس من عجوالنه بود: 

االن از کیانا شنیدم رضایت دادی، گوش کن سلوا...  -

العملی برات داره ولی من کامران بدون شک یه عکس
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ز حرفای دونم چی! فقط خواستم بگم یادت بمونه نباید انمی

بینمون یک کلمه چیزی بفهمه، متوجهی که... من همچنان 

روی پیشنهادم هستم و مطمئن باش هر مشکلی داشته 

کنم. عاقالنه فکر باشی که بشه با پول حلش کرد، حل می

کن، درسته این یه راه غیر معموله ولی اینجوری هم تو 

ی زندگیت راهی پیدا کنی و هم تونی برای ادامهمی

گی نه و اون بهت نرسه اش بهش مین... تو که همهکامرا

بره. اینجوری هر دوتون به یه عمر از زندگیش لذت نمی

 رسین. تون میخواسته

 نفس پری گرفتم و گفتم: 

 اگه بتونم ایشون رو راضی کنم کنار بکشن چی؟  -

 مردد پرسید: 

 بدون ازدواج؟  -

 سری تکان دادم: 

 بله  -
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 با بدبینی گفت: 

 تونستی چرا تا حاال نکردی؟ گه میا -

 نفسم را حبس کردم و آرام گفتم: 

 گاهی بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد. -
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 انگار صدایش نشاط گرفت: 
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ی اون دم همهاگه بتونی این کارو بکنی بهت قول می -

نی هم همون چیزایی که گفتم رو انجام بدم ولی اگه نتو

فهمم مون سرجاشه، من یه زنم و حال بدت رو میقرار قبلی

تونی یه زندگی ولی قبول کن اینطوری حداقل تو هم می

 آروم داشته باشی. 

 تماس را قطع کردم و چشمانم را با درد روی هم گذاشتم: 

 کشی؟خدایا منو داری به کجا می -

دانه شتم دانههمانجا میخکوب شده به زمین مانده بودم و دا

بوسیدم و چال کردم، میافکارم را، عقایدم را باز می

کردم، مادرم یک عمر کار کرده بود که نان دسترنج می

خودمان را بخوریم، آن هم بدون منت... مادرم قوی بود که 

 کم نیاورده بود و من همین اول راه مانده بودم. 

نکه چقدر کردم و از ایبه هیچ عنوان گذر زمان را حس نمی

خبر بودم که زنگ در به صدا درآمد. راستش گذشته بود بی
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تمایلی به باز کردنش نداشتم و برای همین از جایم تکان 

 نخوردم تا هر که هست برود پی کارش. 

 زنگ دوباره و دوباره زد... 

 رفت؟ چرا نمی

زنگ ممتد بعدی قشنگ اعصابم را نشانه رفت، تیز بلند 

های حیاط با عجله را پا کردم و تا نصفههایم شدم و دمپایی

رفتم ولی از نصفه به بعد پاهایم سست شد، این چه صدایی 

 آمد؟ بود که داشت می

پشت در دیگر کامال ایستاده بودم و صدای موزون و زیبای 

 ام کرده بود، این یعنی چه؟! آهنگ شگفت زده

 این بار خود در زده شد نه زنگش و صدای وارتان آمد: 

باز کن درو، از صدای پات که فهمیدم اومدی پشت  -

 دری؟ 
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از شنیدن صدای وارتان نفس راحتی کشیدم، پسر ابله باز 

چه بامبولی سرهم کرده بود! در را باز کردم تا یک چیزی 

 بارش کنم که... 

با دیدن وضعیت عجیب و شلوغ کوچه، مات ماندم و تا 

ای موزیک چشمم بتواند جمع حاضر را شناسایی کند، صد

 ام کرد. شد بهتزدهای که اجرا میالعادهفوق

حتی نفهمیدم کی وارتان هم از من فاصله گرفت و سمت 

 جمع روبرو رفت... 

کامران به ماشینش تکیه داده بود و برعکس همیشه شلوار 

کرم رنگ و کاپشن اسپورتی کمی سیرتر از شلوارش و با 

مال جدید و بلوزی تقریبا یشمی سربازی رنگ، تیپی کا

 جالب زده بود. 

تر از لباس پوشیدنش بود، گیتاری بود اما چیزی که جالب

شناختم و نواخت!! آهنگش را میکه به دست داشت و می
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شناختم موسیقی مالیمش از ضبط حتی اگر هم نمی

 ماشینش هم همزمان در حال پخش بود. 

 شه اشتباه گرفتت خیلی خوبه با کسی نمی»

 « بگم یه عشق خیلی متفاوت حق دارم به تو

چشمم با تعجب فراوان از او به سمت مهیاد رفت که کنار 

رفیقش ایستاده بود و مهسا، رفیق من و وارتان، همراه من 

تر باز کنار او بودند و من تنها روبرویشان مانده بودم و جالب

از همه کیانا بود که در نگاهش یک دنیا حرف داشت و 

 لبانش پر از سکوت. 

 یکی مثل من میخواد بیاد بشه تموم دنیات »

 « یکی هستی که همه هستی من شده نگاهات

خواند و زد و ضبط میو در سکوت و بهت من او گیتار می

وارتان... وارتان که با ضرب کوچکش با آهنگ او همراهی 

 کرد!! می

 همه همراه او بودند و من تنها... 
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 خوامرو می خوام، توی تب توروز و شب تو رو می»

 « خوامخوام، همه جا تو رو میصدا تو رو میبی

دست روی دهانم گذاشتم و نگاه کردم... من بودم یک 

 عالمه حرف و یک عالمه سکوت و یک عالمه درد... 

بدون شک این من بودم که با دستگیر شدن کامران 

مجازات شده بودم نه او، االن دوستان من هم کنار او بودند 

 ا... و من تنه

 « خوااااماز خدا تو رو می»

دوباره نگاهش کردم، یک پایش را از پشت به ماشینش 

تکیه داده بود و نیم نگاهش به من بود و حواسش جمع 

 نواخت.آهنگی که می
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چشم گرفتم و به راست و چپ دادم، ماشین بزرگ سفیدی 

بود که راه رفت و آمد را مان طوری پارک شده دم کوچه

ی ما بسته بود، به احتمال زیاد مهیاد برای کال به کوچه

 همین منظور از نمایشگاهشان آورده بود. 

 چشم روی هم گذاشتم؛ 

 نیمه شب بود و غمی تازه نفس 

 ره خوابم زد و ماندم بیدار 

ام بیرون آمد که انگار کل نفسم به قدری سنگین از سینه

 ام یکجا پاره شد. یهای تنفسنایژه
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خیره در اجرای زیبای آهنگ بودم و دروغ بود بگویم قلبم 

 خورد؛ تکان نمی

 منِ بیچاره 

 منم آواره 

گرمی اشک در آن هوای زمستان به بهار نشسته روی 

های صورتم ویالن و سرگردان بود و من چقدر با آدم

 معمولی دور و برم فرق داشتم! 

او دوختم که مثل همیشه غیرقابل نگاه مات و مبهوتم را به 

بینی عمل کرده بود و در حالی که منتظر تشرش بودم پیش

که بلند شو بیا اداره، اینجا بود و خیره در چشمانم 

داد و با هر انگشتانش ماهرانه تارهای گیتار  را حرکت می

شد. مانده بودم زد چیزی درون دلم جابجا میبخشی که می

 چه کنم! 
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ام سنگین پیش رفتم و مقابلش ایستادم، بدون با یکی دو گ

کوچکترین حرف و حدیث چشم به چشمم داشت و کار 

 کرد. خودش را می

نگاهم روی پالکش افتاد، برگشته بود سرجای خودش! 

ی کمرنگ بر لبش که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده روی خنده

 و همه چیز مرتب است. 

رغم صاف بودنش یسرم را باال گرفتم و به آسمانی که عل

ی مشکالت دنیا برای خودشان چند تکه ابر فارغ از همه

خوش بودند، نگاهی کردم. زیر آسمان خدا و زیر نگاه او 

 ی دیگری نداشتم. انگار چاره

گام آرام دیگری به سمتش برداشته بودم که قطعه آخر را 

هم نواخت و گیتار را پایین آورد، هنوز لب از لب باز نکرده 

 که مهیاد گفت:  بودم

 مون رو با هم بدی دست پلیس! این بار باید همه -
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برای این همه پشت بودن مهیاد برای کامران، تبسم 

 هایم خودی نشان داد!  کمرنگی از پشت اشک

چشم به چشمان منتظر او دوختم، از کی اینقدر لبخندش 

ترین آدم روی عمیق و گرم شده بود و من آن میان بیچاره

 ودم. زمین ب

 لب زدم: 

 االن کیه؟  -

ی لبش کمی باال رفت، انگار گیجی من برایش جالب گوشه

 بود! مهسا آهسته گفت: 

 منظورت چیه؟  -

 چشمم کوتاه سمت دوستم رفت: 

خوام ببینم ساعت چنده؟ از وقت ناهار گذشته یا می -

 مونده؟؟!! 

روی نگاه نامفهوم مرد روبرویم با من بود بدون جوابی که 

 از مهسا جورش را کشید: ب
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 ساعت دوازده و نیم.  -

میزان حواس پرتم به قدری بود که دوباره آسمان را نگاه 

کردم ببینم هوا روشن است یا تاریک و باور کردنی نبود که 

نیاز به دو دوتا داشتم تا یادم بیاید دوازده و نیم یعنی ظهر، 

 یعنی هنوز وقت ناهار نشده!! 

 آهسته لب زدم: 

 اید باهاتون حرف بزنم. ب -

او چشم روی هم گذاشت ولی اشک از میان چشمان من 

ام ریخت، حق نداشت با من چنین جریان گرفت و تا چانه

کند، او مسئول زنده کردن تمام احساساتی بود که من در 

 خودم کشته بودم. 

 از حرکت لبانش لب خوانی کردم: 

 کجا؟  -

علق و سرگردان بین شنید. مهایم نمیوگرنه انگار گوش

 خواست، گفتم: گفتم و دلم نمیآنچه باید می
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 رستوران اوتای، ساعت دو!  -

*** 
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 فصل چهاردهم: 

جلوی در رستوران اوتای پاهایم به زمین چسبیده بودند و 

خواستند. اینکه این یک ساعت و نیم دلشان کنده شدن نمی
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ته بود را فقط خدا شاهد بود، حتی یک لحظه برایم چه گذش

هم نتوانسته بودم بنشینم و حتی بایستم عین کسی که 

انداخته باشندش داخل روغن داغ جلز ولز کردم و این سو و 

 آن سو رفتم. 

ای غیر از داخل رفتن نداشتم، عین و االن اینجا بودم و چاره

 هیوالی مرحله آخر سخت بود. 

یم را مرتب کردم، انگار هر وقت ی پالتوخز دور یقه

خواستم قوی به نظر برسم از این پوشش عاریتی می

تر کردم. امروز روزی بود که باید از همیشه قویاستفاده می

 بودم و چه کار سختی بود. می

های بلند به زور از زمین ام را با آن پاشنهپاهای چند تنی

شست. چرا کندم و جلو رفتم، نگاهم روی تابلوی اوتای ن

دانم، شاید برای اینکه به اینجا را انتخاب کرده بودم نمی

 محیط پر آرامش آنجا نیاز داشتم. 
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وارد سالن شدم، نیاز به هیچ پرسشی نبود، دقیقا پشت 

های ی پیش نشسته بودیم. پاشنههمان میزی بود که دفعه

داد مثل همیشه تند و فرز جلو بروم و همین بلندم اجازه نمی

ه جلو رفتنم فرصت کافی مهیا کرد که بلند شود و آهست

داد، به لبخندش را که این روزا به من حس عجیبی می

 صورتم بپاشد: 

 سالم...  -

و نگاهش را واضح از فرق سر تا نوک پایم کشید و ابرویی 

 باال انداخت: 

 شناسم؟ ببخشید خانوم من شما رو می -

ست چندین هزار بار داناو کجا بود و من کجا بودم! آیا می

صورتم را با آب سرد شستم و پلک زدم و پلک زدم و فوت 

کردم و حرص خوردم تا بلکه بتوانم اشکی که اصال قصد 

هایم بماند و بند آمدن نداشت را وادار کنم پشت همان پلک
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داد و داد و برایم ابرو تکان میاینقدر راحت جوالن می

 چرخید؟ زبانش به شوخی می

شد و لبم روی هم فشار آورد، یعنی راهی نداشت چشمم تر 

 که برگردم و باز خودم باشم و خودم؟ 

لبخند از روی لبش پر کشید و نگاه کنجکاو و جستجوگرش 

 روی تری مالیم میان مردمک چشمانم نشست: 

 ده؟ آخه چی تا این اندازه داره آزارت می -

دم گذاشت بروم. چشم باز باال کشیلعنتی... ای کاش می

بلکه تری چشمم کشیده شود، آن همه شستن صورتم و 

ثمر بودند و اشکم به تلنگری دلشان پلک زدن همه بی

خواست، مگر من از خدا چه خواسته بودم؟ غیر از ریختن می

 فاش نشدن رازم؟؟!! 

نزدیکم شد و صندلی پشت میز را بیرون کشید، در صدایش 

 زد: مهربانی موج می

 و؟ بشین ببینم چته ت -
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خودم را روی صندلی رها کردم و با وسواس خاصی کیفم را 

میان مشتم فشردم و انگار همینقدر کافی نبود که زیپش را 

کشیدم و دستم را سر دادم میانش و آن دو قطعه 

ای که درونش بود را برای اطمینان دوباره لمس شناسنامه

رفتم یک جای دور که دست شدم و میکردم... باید بلند می

 رسید. کسی به من نمی

دار مقابلم قرار وقتی لیوان آب خوش تراش و زیبای پایه

گرفت، متوجه شدم خودش شخصا برای آوردن آب رفته 

 بود. دستش را روی میز نهاد و کمی سمتم خم شد: 

 بخور ببینم من باید باهات چیکار کنم؟  -

ها یک دستم را بند لیوان کردم و دست دیگرم باز شناسنامه

 را فشار داد، لبم که کمی خیس شد آهسته گفتم: 

 بشینید.  -

ی ورودم نفسش درست روی صورتم فوت شد، لبخند اولیه

 بر لبش نبود. روبرویم نشست و چشم در چشمم دوخت: 
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 خواستی بهم بگی؟ حرف بزن جریان چیه؟ چی می -

 مشتم را سفت کردم و نگفتم بلکه تقریبا التماس کردم: 

 اه بیاین؟ شه کوتمی -

اینقدر سریع و آنی اخم کرد و صورتش خشمگین شد که جا 

 خوردم از لحن و حالتش: 

 سلوا؟؟؟؟!!!!  -

 نه اصال امکان اینکه اشکم نریزد نبود، زور آخر را زدم: 

 کنم. خواهش می -

 دستش محکم روی میز کوبیده شد: 

 برای همین منو کشوندی اینجا؟  -

 

 

 

 



 

 

1171 | P a g e 
 

[28.10.21 23:51] 

 

 

 #part221 

 

ی سختی خوردم و ناخودآگاه کمی خود را عقب یکه

 کشیدم: 

 نه...  -

هایش لب روی هم فشرد و نفس سنگینی کشید ولی اخم

 همچنان سرجایش بودند: 

خیلی خب پس عوض حرفای تکراری برو سر اصل  -

 مطلب. 

 آب دهانم را قورت دادم و سر پایین انداختم: 
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وجود داره که من نخوام یا نتونم ای در مورد من یه مساله -

 نه با شما و نه با کس دیگه ازدواج کنم. 

 چشم تنگ کرد و آمرانه گفت: 

شه اوال که سرت رو بلند کن، بعد ببینم جریان مربوط می -

 ی این چنینی؟ به تجاوز یا رابطه

دلم ریخت و با بلند کردن سرم نگاه غیرقابل تفسیر و 

دانم در نگاهم چه دید که عجیبش را شکار کردم، نمی

 پوزخندی زد: 

شناسیم و منم همچین پسر پیغمبر نیستما، خودت که می -

 هیچ لزومی نداره توضیح بیشتر بدم. 

گفت که ذهن من قادر به حالجی کردنش داشت از چه می

نبود، آن هم در این شرایط! اصال بلد نبودم چطور بگویم و 

 چگونه حرفم را بزنم. 
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ن راهی که سراغ داشتم پناه بردم، راهی که نیاز تریبه ساده

ها را از کیفم بیرون آوردم و به توضیح من نداشت. شناسنامه

 روی میز گذاشتم و به سمتش هل دادم.

های هویت مرا پیش دست پیش آورد و متعجب، برگه

 کشید، یعنی االن جا نداشت میمردم؟ 

کسری  ی مرا لمس کرد و بازش کرد،دستش جلد شناسنامه

از ثانیه روی صفحه اول توقف کرد و بعد سریع و ضربتی 

رفت صفحه دوم، جوری که من از همین سمت میز هم 

هولش را برای دیدن آن صفحه حس کردم، دوباره خطی 

بین دو ابرویش افتاد و با بهتزدگی برگشت صفحه اول و 

 ی دوم... تر صفحهاین بار آهسته

وا، نام خانوادگی صبوری، نام بیند، نام سلدانستم چه میمی

 ی دوم خالی! پدر محمد، نام مادر مهربانو با صفحه
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با هزار سوالی که در میان چشمانش جمع شده بود، این بار 

ی مادرم بود، همان ی دوم را برداشت، شناسنامهشناسنامه

 که مهر فوت شد خورده بود، همان که المثنی هم بود! 

ظر گذراند؛ مهربانو صبوری... ی اول را از نبا دقت صفحه

 نام پدر حسن، نام مادر اعظم... 

ی خب که چی! از میان دوباره نگاه به من داد، انگار جمله

ی دوم شد، داشت صفحهنگاهش به سمتم پرت می

 زد... شناسنامه مادرم را ورق می

دیگر قادر به بررسی نگاهش نبودم، چشم روی هم گذاشتم 

دستم فشردم و فشردم، سکوتش ی کیفم را در و دسته

هایم را باز کنم و نگاه دار شد که درز پلکاینقدری کش

ی مادرم ببینم، انگار ی دوم شناسنامهمتفکرش را به صفحه

برای درک کردنش زمان الزم داشت که خیره و متحیر به 

ی دومی که اسم مرا به عنوان فرزند آن زل زده بود، صفحه

 لی بود... خالیِ خالی!! داشت و جای اسم شوهر خا
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کند سر در بیاورد و عین من انگار دیدم که دارد تقال میمی

دیدم که دوباره تواند. میمغزش قفل خورده و نمی

ی مرا ی اول شناسنامهی مرا پیش کشید، صفحهشناسنامه

ی ی دوم شناسنامهباز کرد و مقابلش گذاشت و صفحه

 مادرم را... و باز نگاه کرد. 

 داد و بالعکس! گرفت و به دومی میاز یکی می چشم

نشستم و جستجوی کافی نبود؟ من همچنان باید اینجا می

دیدم؟ نه قادر بودم و نه او را بین آن چهار صفحه برگه می

فهمید مقابلش گذاشته خواست. آن چه را باید میدلم می

 بودم و فهمیدن و نفهمیدنش دیگر مشکل من نبود. 

ها را بردارم که کف م و خواستم شناسنامهدست پیش برد

دستش را محکم روی آن گذاشت و چشم باال کشید و 

 نگاهم کرد. 
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هایم تا همینجا بود، تا همینجایی که نباید انگار اشک

خواستم کسی بفهمد و حاال که فهمیده بود گفتم و نمیمی

 دیگر خشک شده بودند و سرد... شاید مرده بودم. 

ها را از زیر دستش بیرون کشیدم و و شناسنامهکوتاه نیامدم 

داخل کیفم گذاشتم، با طمانینه بلند شدم و با صدای آرامی 

 گفتم: 

حاضر بودم بمیرم ولی رازم رو کسی نفهمه و شما امروز  -

منو مجبور کردین تا لحظاتی بدتر از مرگ و جون دادن رو 

 تجربه کنم، امیدوارم قانع شده باشین، روزتون خوش. 

 و بیرون زدم. 

*** 
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ی فضای آنجا! تنها نبودم، هوا سرد بود ولی نه به اندازه

ای بودند کسانی که عین من برای دیدار از عزیزانشان چاره

 غیر از آمدن و نگاه به این خاک سرد نداشتند. 

از رستوران که بیرون زدم به قدری دلم پر بود که 

واستم کسی باشد که بروم و آوار شوم سرش و از خمی

اینکه چه کشیدم و چه کنم بگویم و از آنجایی که این راز 

دانست، چه جایی سراغ را غیر از من و مادرم کسی نمی

 داشتم جز اینجا. 

پاهایم تا خورد و روی همان خاک سردی که مادرم را در بر 

ال فردا روز گرفته بود، افتادم. همان خاک سردی که احتما
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کردیم گفتند که این جایگاه من هم بود، وقتی خاکش می

روزها قبرها دو طبقه است یا باید طبقه دیگر را هم رزرو 

فروشند و من که دلم کنیم یا آن را به کس دیگری می

خواست خاک تنها کسم را با کسی شریک باشم، آنجا نمی

ک تنها را به اسم خودم رزرو کردم. شاید این یک وجب خا

 جایی در این دنیا بود که داشتم و برای خودم بود. 

 ی مهربانو کشیدم و زمزمه کردم: انگشتم را آرام روی نوشته

 سالم مامان...  -

 و یک قطره از اشکم روی سنگ سیاه چکید: 

 کجایی ببینی دخترت حالش چطوره؟  -

 ی دیگر: و قطره

 کجا بودی ببینی امروز چی کشیدم؟  -

 یگر: قطرات د

مامان حالم بده، آخه مگه من تو زندگیم چند نفر رو  -

 داشتم که تو هم گذاشتی و رفتی؟ 
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 و صورتم را روی همان سنگ سرد نهادم: 

دارم میمیرم مامان، دارم میمیرم... هر وقت اینجا اومدم  -

بهت گفتم اونجا که پیش خدایی واسطه شو تا حرمتم نریزه 

خه مگه چیز زیادی ازت تا درد دلم رو کسی نفهمه، آ

خواسته بودم؟ دیدی امروز مجبور شدم بگم؟ اونم به کی... 

کامران... یادت که میاد؟ همون که گفتی حیف تیغ تیغیه، 

همون که خودش و مادرش رو با اون همه ادعاشون شستم 

و پهنشون کردم و پرتشون کردم تو کوچه... االن مجبور 

شه؟ گناه من رت میشدم بگم اونم به همین کامران، باو

پرسم آخه من صاحب اش دارم از خودم میچی بود؟ همه

کدوم خطا هستم که باید این شکلی مجازات بشم. آره 

دونم اون موقع با حرفام غرورش رو نشونه گرفتم و می

دونم... شاید هم یکم زیاده روی کردم. ولی حق نمی

 نداشتم؟ حق با من نبود؟ چرا باید این طوری مقابلش

 شکستم؟! شدم، میتقاص می

 و دستم روی سنگش مشت شد: 
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جریان چیه مامان؟ موضوع چی بود که بهم نگفته رفتی!  -

گم، چرا تا من بزرگ مگه نگفته بودی بزرگ که شدی می

های نشده بودم، رفتی؟ این بار بزرگ چی بود که روی شونه

من گذاشتی و ترکم کردی... مامان جدی دلت به حال من 

سوزه؟ من که حتی با خت، دلت به حال من نمینسو

دونی که همینش هم کنار اومدم و هیچی نگفتم، می

همیشه امید رو دوست داشتم، همیشه امیدم بود. برای 

اینکه چیزی نفهمه من حتی حاضر بودم از اون هم بگذرم و 

درد دوماد شدنش و رفتنش رو بکشم. اونجا به خدا نگفتی 

تک و تنها زندگی کنه ولی اون  دختر من که حاضر بود

یکم عزت نفسش باقی بمونه، چرا کامران رو دوباره آوردی 

و سر راش قرار دادی؟ مامان با کدوم دردم بسازم آخه؟ چرا 

تنها چیزی که بهم گفتی این بود بدون حاللی، آخه مامان 

کردن؟ چرا اگه اینطور بود چرا باید خونواده طردت می

یظ بود که برای عزات هم نیومدن، سر تون غلاینقدر جدایی

 خاکت هم نیومدن... آخه من چطور حرفت رو باور کنم؟ 
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 و هق زدم و هق زدم: 

زاده بودن یا نبودن باورم سست شده، دیگه به حالل -

دونی هر وقت هر جا یکی به خودم هم شک دارم. می

زنه من شوخی و جدی حرف از حالل بودن یا نبودن می

رم؟ آخه من چیکار کنم با این درد؟ همیشه چند بار میمی

بهم گفتی روی پای خودت بایست، یاد بگیر خودت زندگی 

 بینی وضع زندگیم رو؟ خودت بچرخونی، االن می

 و مشتم روی سنگ نشست: 

اصال منو یادت هست یا فراموشم کردی؟ آخه مامان تو  -

شناسم، رو هیشکی نشناسه من که بهتر از هر کسی می

مکنه تو که تا این حد به درست و غلط هر چیزی چطور م

 پدر دنیا آورده باشی؟ ی بیمقید بودی یه بچه

 و زار زدم و زار زدم: 

خدایا حاال من چیکار کنم با این درد؟ به کدوم دردم  -

 ی چی رو بخورم؟ بمیرم؟ غصه
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 شود چنگ زد: و چنگ زدم به همان سنگی که نمی

رم و به همین جا هم قانعم به ببین من فقط همینجا رو دا -

خدا، هیچ وقت بیشتر نخواستم، هیچ وقت چشمم به زیاد 

سروصدای خودم راضی نبود. من به همون زندگی آروم و بی

بودم، بیا و خوبی کن و بیارم به همین جایی که مال 

 خودمه... 
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ردم و سریع صورت پر ای خوام یکهبا برخورد دستی به شانه

اشکم را از روی سنگ قبر مادرم بلند کردم و نگاه مات و 

حسم روی زنی چادری نشست که داشت به آرامی بی

اش را به های تر و پرعاطفهداد و چشمام را ماساژ میشانه

 صورتم دوخته بود: 

 آروم باش دخترم.  -

ف دیدم، بدون حراز میان خیسی چشمانم صورتش را تار می

 سرم را پایین انداخته بودم که گفت: 

منم اومدم سر خاک مادرم، یکم اونورتر... هی خودمو  -

هات مامان مامان گفتنت کنترل کردم نیام جلو... از بین ناله

رو تشخیص دادم ولی بعد دیدم انگار دردت اینقدر زیاده 

 که...

ی کوچک آب پرتقالی را از لبخند کمرنگی زد و بسته

ورد و نی کوچکش را داخلش انداخت و به سمتم کیفش درآ

 گرفت: 
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 بیا یه ذره بخور عزیزم.  -

 دستش را پس زدم: 

 ممنون.  -

 دوباره تبسمی کرد: 

کرد، بخور یکی همین چند دقیقه پیش داشت پخش می -

 احسانه. 

ادبی و به سمت دهانم آورد. دیگر رد کردن دستش را بی

اشتم. زن با احتیاط خود دیدم و چند قلپ خوردم و کنار گذ

 را جلو کشید و دست دور گردنم انداخت: 

دونم دردت چیه که دخترک نازم، عزیز دلم... من نمی -

اش قرارت کرده ولی عزیزم یادت بمونه دنیا همهاینقدر بی

همینه، خود خدا گفته لقد خلقنا االنسان فی کبد، خدا آدم 

کم برای یکی  رو برای آسایش خلق نکرده، حاال برای یکی

 زیاد بستگی به ظرفیت و گنجایشش. 

 اش و لب زدم: نفس کشیدم از بوی مادرانه
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 آخه من دیگه گنجایشش رو ندارم.  -

 دستش نوازش آرامی بر روی کمرم کرد: 

شک نکن داری که داده و یادت باشه در هر سختی  -

 آسونی هم هست. 

 اش جدا کرد و لبخند نرمی زد: و مرا از شانه

 صبر داشته باش عزیزکم، صبر داشته باش.  -

 و بلند شد و دست مرا هم گرفت و کشید: 

االنم بلند شو برو که تا هوا تاریک نشده و امیدت به خدا  -

 باشه. 

دست از دستم کشید و با زدن لبخند مالیم دیگری برگشت 

 که برود، سریع گفتم: 

 خانوم؟  -

 ایستاد و به سمتم برگشت: 

 جانم.  -



 

 

1186 | P a g e 
 

ی ماه آمده و هیچ چیزی نند آدمی که همین االن از کرهما

 داند، گیج و پر از عذاب وجدان پرسیدم: نمی

یکی بخواد به آدم یه پولی بده و آدم بدونه این پول برای  -

 نجات چند نفر الزمه، گناهه بگیره؟ 

 در چشمانم نگاه کرد: 

ده با رضایت خودش بده، اگه اونی که داره پول رو می -

گه در قبال اون پول کار گناهی ازت نخواد و اگه بدونی ا

کنه، البته واقعا اون پول مشکل چند نفر رو بر طرف می

 تونه گناه باشه. ها! به نظر من نمیمشکل واقعی

 انگار برای توجیه خودم بود که تندتند گفتم: 

به نظرتون آزاد کردن یه زندونی که بخاطر دیه تو  -

یه بچه که ضروریه و خرید خونه برای زندونه، عمل کردن 

یه خونواده که پدرشون رو از دست دادن و جایی رو ندارن و 

مهیا کردن کار برای زنی که شوهرش رو از دست داده 

 مشکل واقعیه؟! 
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 دوباره جلو آمد: 

ی اینایی که گفتی آره مشکل واقعی هستن ولی من همه -

ن همه تو رو به تو جریان نیستم ببینم شرایط چطوریه که ای

هم ریخته، باید به منطق خودت رجوع کنی و ببینی به نظر 

 خودت چطوره؟ 

 چشمان غمگینم را به او دوختم: 

ی اون چیزی که گفتم عین واقعیت بود ولی این همه -

 ده چیه؟ حس عذاب وجدانی که از یادآوریش بهم دست می

 تر شد: نگاهش عمیق

ی واقعیت نیست وگرنه کمک گفتی همه پس چیزی که -

 به دیگرون عذاب وجدان نداره! 

*** 
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دانم این تز هایم را در آوردم و سمتی پرت کردم، نمیکفش

رسد، چه کسی داده تر به نظر میکه آدم شیک پوش قوی

 بود ولی هر چه بود برای امروز من واقعا معنا نداشت. 

حالی پالتو و شالم را بیرون آوردم و سمتی پرت کردم، از بی

خودم و افسرده بودن مدامم هم خسته بودم. اینکه روی 

دوشم خروار خروار غصه بود جای خود داشت ولی خوب 

دانستم اینکه یک طرف ول شوم و زار بزنم دردی از من می

 کند. دوا نمی
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کرد، تم میام بدجوری داشت اذیاز طرفی هم شکم گرسنه

با یک حساب سرانگشتی یادم آمد که آخرین غذایی که 

 خوردم همان سوپ دیشب بود. 

موبایل بدبختم را درآوردم که طفلک عمال نقش برس را در 

سروصدا و صامت... دیگر عادت کیفم داشت، همیشه بی

کنم کلی تماس جواب کرده بودم هر بار که نگاهش می

 بینم. پاسخ بداده نشده و پیام بی

های، کوفتت بشه ناهارو تنها خوردی و یاال سریع از پیام

ی وارتان گذشتم و با هاتون رو بریز رو داریههمه عشقوالنه

های پر از نگرانی مهسا تبسم محوی روی لبم دیدن پیام

 وزید. 

اما پیام کامران ضربان قلبم را باال برد، البته نه از نوع 

هره و نگرانی! دیگر دلم که از نوع پر از دل عاشقانه

خواست هرگز با او چشم در چشم شوم، ای کاش نمی

 شد بتوانم خودم را یکجایی گم و گور کنم. نوشته بود: می
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 کجا رفتی؟ مگه قرار نبود حرف بزنیم!  -

کردم، با وسواس دادم و تکلیف را یکسره میباید جواب می

 و فکر زیاد تایپ کردم: 

ه، هر سوالی هم دارین جوابش حرفی برای زدن نموند -

دونم هست. شما االن از زندگی من همونقدری نمی

دونم. برام قابل احترام هستین و دونید که خودم میمی

متشکرم از لحظات خاصی که برام خلق کردین. از فردا هم 

طبق تکلیفی که برام تعیین کرده بودین، سر کارم حاضر 

ه شما نخواید بیام شم و در خدمتتون هستم، مگه اینکمی

که این یه بحث دیگه است و بستگی به نظر شما داره. 

 عصرتون بخیر. 

موبایل را زمین گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم، یک 

واقعیتی در مورد من وجود داشت و آن این مطلب بود که 

من کسی را نداشتم که مواقع کم آوردن به او پناه ببرم و 

بودم روی پای خودم می باید خودم چه مادی چه روحی بلد

 بایستم. 
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وارد آشپزخانه شدم، خواه ناخواه این زندگی من بود و باید با 

آمدم. سماور را روشن کردم و نان را از فریزر در آن کنار می

 آوردم و روی سماور گذاشتم، تا یخش را بگیرم. 

تخم مرغی هم برداشتم و نیمرو کردم، فعال برای سیر 

 از داشتم.  کردن شکمم به آن نی

ی کوچکم را کنار گذاشتم و سرم را ی خالی شدهماهیتابه

زدم که روی بازویم نهادم، با اینکه داشتم تمام زورم را می

 شد! به خود بباورانم همه چیز عادی است، نمی

محال بود اصرار کامران یا هر کس دیگری برای ازدواج 

عمرشان هم  کرد تا پرده از رازم بردارم، تا آخروادارم می

کردند، همان جواب دائمم را تقاضایشان را تکرار می

رغم میلم جواب توانستند که مجبورم کنند علیدادم؛ نمیمی

 مثبت دهم. 

جواب مثبتی که به حتم عدم وجود پدر را برای دادن امضا و 

 داد ولی... رضایت لو می
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ولی پیشنهاد مادر کامران مقاومتم را درهم ریخت، شرایط 

ی فرد طرف تصادف غرنج کنونی خودم و امید و خانوادهب

جوری بود که برای بلند کردن چندین نفر از زمین نیاز 

شدید به این کمک مالی داشتم. پولی که در ازای شکستن 

گرفتم، در ازای لو دادن رازی که به بهترین غرورم می

دوستم هم نگفته بودم، من خودم را زمین زدم تا تعدادی را 

زمین بلند کنم و االن از این زمین خوردن به قدری از 

 کوفته بودم که انگار با کامیون از رویم رد شده باشند. 

چشم روی هم گذاشتم، دلم بلند شدن و دراز کشیدن 

خواست... عین یک بادکنک که بادش رفته باشد خالی نمی

 شده بودم. 

کردم چه اجباری به زندگی داشتم! حتی از گاهی فکر می

این هم بدتر زندگی من گذران عمر بود برای پایان دادنش 

دار بود که مهسا از من انتظار داشت مثل و چقدر خنده

خودش بگویم، بخندم، برقصم و به پسرکی که از کنارم 

 گذرد توجه کنم. می
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عقل، احساس، مغرور، بیهای؛ امل، بیمن تمامی برچسب

تن کشیده بودم  نچسب و هزار حرف دیگر را در دانشگاه به

 تا نکند دلم بلرزد و بیفتد آن اتفاقی که نباید.
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کرد و دوست و این وسط فقط امید بود که برایم فرق می

ها بود، یعنی جوری بود که ی خواستنداشتنش فارغ از همه

امکان پس زدنش هم وجود نداشت، تا همین چند ماه پیش 
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اش بود و کسی ی عمهر قید حیات بود آنجا خانهکه عمه د

توانست بگوید، نیا و من هم که جزو سنگ و دیوار این نمی

صدا هایش همین طور بیخانه نبودم که در مقابل محبت

 بمانم و آب از آب تکان نخورد.

بعد از مرگ عمه هم بارها خواستم به خانه راهش ندهم 

تر ا بودن از من محقولی هر بار فکر کردم او برای اینج

است... سرم را بلند کردم و نگاهم را به سقف دوختم، هر 

ی علتش همین دانستم همهچند چرا دروغ؟! خودم که می

 نبود!! 

خواهم در تالش بودم تا به خودم بقبوالنم که کاری که می

کردم باز یک اما اگری بکنم، درست است و هر قدر تقال می

شد دلم وسط منطقم و موجب مینشست آمد و صاف میمی

حل ام بگیرد ولی واقعا چه راهاز آن تصمیمی که گرفته

 دیگری وجود داشت؟ 

ای بود برای حل به قول پوراندخت شاید این جریان وسیله

بست خورده تعارف برای حل کردنش به بنمشکالتی که بی
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بودیم و اصال مگر من این سرکار خانم قجری را مجبور 

 ؟ خودش آمده و پیشنهاد داده بود. کرده بودم

شد که همین اول کار کامران هم باید ممنون مادرش می

مجبور شدم پرده از واقعیت بردارم و علتم را بفهمد وگرنه 

کرد و در نهایت هم تا آخر عمرش در ها تقال میشاید مدت

 ماند. چرایی جواب منفی من می

م، دلم از صاف نشستم و چند مشت محکم به روی میز زد

خورد، چه های مزخرف خودم به هم میخودم و استدالل

 دانستم. مرگم بود خودم هم نمی

بلند شدم و مشتی آب سرد به صورتم زدم، چرا من یک آدم 

عادی نبودم؟ یک آدمی که عاشق بشود و از اینکه یکی 

دیگر دوستش دارد به جای استرس گرفتن و بغض کردن، 

 ذوق کند؟ 
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ی من نباید مثل هر دختر دیگری که چرا همین ظهر

کامران و اکیپ همراهش در کوچه معرکه گرفته بودند، 

 شدم و پر از حس خوب؟! هیجان زده می

ام را به هم لعنت به تو کامران... لعنت به تو که هم گذشته

 ریختی و هم حالم را!

دانم از کجا در وجودم با دستان لرزانم و حال بدی که نمی

گلدان روی میز را برداشتم و پرت کردم و فوران کرد، 

ام همراه با صدای بلند شکستنش جیغ کشیدم. لعنتی خالی

کرد... ام نمیهای دنیا هم خالیکرد، شکستن کل گلداننمی

 کامران لعنتی... 

روی زمین افتادم و هق زدم، مردک بیشعور از کجای 

ونم ی درهای کشته شدهدانه حسآسمان فرو افتاد که دانه

 را قلقلک داد؟ 
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خیالش بشوم تیشه از کجا آمد که هر بار خواستم بی

ی سدی که مقابل قلبم زده برداشت و ترک که نه کال همه

 بودم شکست؟ 

کردم تا سد آخ که من چقدر دیگر باید زمان صرف می

 بسازم، تا احساساتم را خشک کنم؟ 

کردم، اصال هایم را باید در همین جا خاک میگریه

 حساسات را با من چه کار؟!  ا

نشستم و چند نفس عمیق کشیدم، باید دست به زانو 

 شدم. زدم و بلند میمی

وجدان، کدام احمقی بود که بخواهم به عذاب کشیدن یا 

نکشیدنش فکر کنم؟ اصال وضعیت امروز من خیلی بهتر از 

دیروز نبود؟ دیروز عین خر در گل گیر کرده بودم و 

توانستم چندین چه غلطی بکنم و االن می دانستم بایدنمی

 گیرم بود را حل کنم. مشکل درشتی که گریبان
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معامله بود دیگر... من در مقابل فاش کردن آنچه موجب 

توانستم نه شد، بهایی قرار بود بگیرم که با آن میعذابم می

تنها چند سنگ بزرگی که میان راه زندگی چند نفر افتاده 

 ک زندگی معمولی هم برای خودم بسازم. بود بردارم بلکه ی

 کردم! دقیقا باید به همین فکر می

گشتم، ی کم میتا دیروز داشتم دنبال خانه با رهن و اجاره

ی کوچولو توانستم بروم و برای خودم یک خانهاالن می

بخرم و حداقل خیالم از بابت اینکه یک جا برای زندگی 

 دارم راحت شود.
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برخاستم، خانه نیاز به مرتب کردن داشت، به خصوص که 

برقی را آوردم مهناز قرار بود تا چند روز دیگر بیاید. جارو

ها را جمع وسط هال گذاشتم، اول باید خرده شیشه

کردم کردم، گردگیری هم الزم بود، باید تا شب کار میمی

 ردم. کو به هیچ چیز مزخرف دیگری فکر نمی

 نشسته بودم و عزا گرفته بودم که چه! 

ها و دسته گل و ی پیامکامران هم برود به جهنم با همه

 گیتارش!!!

ها را جمع کردم و داخل ظرف زباله ریختم، نگاهم به شیشه

های کثیف افتاد، چیزی به عید نمانده بود و خانه نیاز شیشه

نه را آخر به خانه تکانی حسابی داشت، مهناز گفته بود خا
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فروردین باید خالی کنم، پس فعال باید عید را همینجا سر 

 کردم. می

دستمال گردگیری را برداشتم و افتادم به جان میز و کابینت 

و کمد و خالصه هر چیزی که دم دستم بود... با شنیدن 

ی آن قدرت عاریتی که به خودم صدای آیفون همه

 چسبانده بودم پودر شد و هوا رفت. 

تن آنی دلم نشان از این داشت که چقدر به شعارهایی ریخ

 که دادم پایبند بودم و خودم خبر نداشتم. 

 زمزمه کردم: 

 شاید مهساست!  -

 لبم را گزیدم: 

 اصال شایدم وارتانه!!  -

ی آیفون که بلند شد، عجوالنه مانتو و صدای دوباره

 ام را بدون نگاه کردن به آینه تن کشیدم. با همانروسری
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جوشید و خودم هم حس و حال مزخرفی که در وجودم می

 دانستم چرا! عرض کوتاه حیاط را رد کردم. نمی

 نفس پری کشیدم، دهان باز کردم بپرسم: 

 کیه؟  -

ولی انگار شنیدن جوابش برایم اینقدر ثقیل بود که نتوانم 

 سوال کنم. 

دست به دستگیره در گرفتم و در حال گشودنش، هنوز 

بودم که چشم جمع کردم، بوی  سابی باز نکردهدرست و ح

 های مریم در مشامم پر شد.  معطر گل

نگاهم فرصت باال رفتن پیدا نکرد، زمین پر بود از 

های های سرخ که دو سمت این جاده سرخ شاخهگلبرگ

ی بدیعی به وجود آورده بودند، سفید گل مریم منظره

 م جریان چیست.  فرصت آنقدر کم بود که نتوانم نتیجه بگیر
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چشمم تا انتهای این مسیر گلبرگی کشیده شد، مسیری 

هایی سیاه و براق یک، یک و نیم متری... و رسید به کفش

 و شیک! 

این بار هیچ نیازی به زمان نداشتم که نتیجه بگیرم صاحب 

ها چه کسی است! نگاهم باال رفت تا شلوار کتان این کفش

تا چانه مربعی و محکم، اش و مشکی و بلوز اسپرت یشمی

کردم تا آن کشیده شدن هایی که خیلی باید دقت میلب

 محوش را ببینم و سبیل متفاوت... 

چشمانم پی جنگ با افکارم، پل زده شده تا چشمانش را 

درنوردید و از پس جعد موهایش به آسمان رفت و دلم داد 

 «. خدااااا!!!!»کشیدن خواست که؛ 

ام و به یاد آخرین تیر به خطا رفته ام را به در دادمتکیه

ام نفسی کشیدم حس پایان خط بودن و تغییر زیر بینی

دانم چشمانم جسارت داد. نمیعجیب خودی نشان می

کردند یا تغییر میمیک صورت مرد موجب شد چنین ضربتی 
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نگاهم از آسمان به سمت چشمان او پرتاب شود... و 

 چشمانش بیشتر شکل لبخند بگیرد: 

 سالم  -

و من ماندم و جوابی که واجب است و او و سالمی که در 

پسش خیلی معنا داشت. هنوز در جواب دادنش مردد بودم 

اش را از ماشین مشکی رنگش گرفت و گام که تکیه

 کوچکی جلوتر آمد: 

 کنی! داری پیشرفت می -

 و حواس پرتم سریع جمع شد به سالمی که جواب نداده

ام. آهم پر بود از برای آن دریافت کردهای که بودم و طعنه

 همه چیز و هیچ چیز: 

 سالم... ببینید رئیس... -
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 گیرد: دستش باال آمد و مقابلم قرار می

هییس! قرار بود تو بگی من بشنوم و تو گفتی من شنیدم،  -

 دیگه؟ 

چند لحظه لبانم لجوجانه بر هم نشست و اشکی که همین 

ی پیش با خودم عهد کرده بودم که نباید بریزد، از گوشه

 چشمم ریخت...  

 ی بعدی را طرح زند: و باز همانقدر با طمانینه جمله

ی این در قرار دیرینه داریم، بازم هست؟ برو من و پاشنه -

 سراغ سنگ بعدی... 
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دستم روی دهانم نشست، چرا برگشته بود؟ یک در هزار 

کردم باز بیاید و با همان خشابی که خوب یهم فکر نم

دانستم هیچ تیری در میان ندارد، آخرین شلیک را هم می

 کردم و امیدوار شدم بگیرد، گفتم: 

 ای رو دوست دارم. من کس دیگه -

لعنتی خوش تیپ حتی میان نگاهش اندک تردیدی هم 

 نبود وقتی به پَرم زد: 

 اونم ازت خواستگاری کرده؟  -

گزیدم و به جای جواب فقط سر فرود آوردم.  لبم را

 لبخندش یک طرفه شد: 

 به اونم گفتی نه؟  -

اش به دوباره سرم به تایید تکان خورد. حس کردم سینه

 خورد: تیک مالیمی تکان 

دونه و اکی، پس دو حالت بیشتر نداره، یا جریان رو نمی -

هر دو  دونه و کنار کشیده و درکنار کشیده یا جریان رو می
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خوره. حاال کارت بعدیت رو رو حالت یعنی به درد تو نمی

 کن. 

لبم زیر دندان به درد افتاده بود و من با همین خشاب بدون 

 تیر، آخرین زورم را هم زدم: 

 های آتیش نگاه کردید؟ تا حاال به شعله -

اش میان چشمانم به ژرفی دریاها بود وقتی نگاه خیره

 سنگین لب زد: 

 ! خیلی -

 های بی بازدم! جان کندم و ادامه دادم: امان از دم

سوزونه دست ای بگی میآدما دو جورن به یه عده -

زنن ولی یه عده تا سوختن رو حس نکنن، باور نمی

 کنن. نمی

 چشمانش کمی رنگ خنده گرفت: 

 منتظرم... کارت بعدی رو رو کن.  -



 

 

1207 | P a g e 
 

 دستانم را کمی باال بردم: 

تام ته کشیدن، تسلیمِ تسلیم!! ولی یه دستم خالیه، کار -

 توصیه دوستانه از من داشته باشین؛ با آتیش بازی نکنین! 

ای را از چشمانش به وضوح تشخیص دادم، تا جهیدن جرقه

 یک وجبی من جلو آمد: 

 من عاشق آتیش بازیم...  -

 آورد: و با همان لبان متبسمش کمی سرش را پایین 

 پاک کنی و یه لبخند بزنی. بهتر نیست اشکات رو  -

 کوبید، گفتم: تر میدانم چرا محکمو من با قلبی که نمی

 خندند.ها نمیبازنده -
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 فصل پانزدهم: 

کرد، است شرایطم فرق میدانستم این رفتن دائمی اگر می

 من مسافر بودم... یک مسافر کوتاه مدت! 

ه حتم به وسایلی که داشتیم نیاز داشتم، شاید که نه، ب

وسایل داخل کمد مادرم را زیر و رو کردم هیچ وقت دلم 

نیامده بود دورشان بریزم و هر سال موقع عید مرتبشان 

 کرد! کردم ولی امسال شرایط فرق میمی

مقابل کمد زمین نشستم و چشمانم را بستم، چه مرگم بود 

 دانستم. دانستم و نمیرا می
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اوه خدای من سلوا وسط این همه کار واجب تو چرا گیر  -

 دادی به این کمد؟ 

نگاهم به سمت او چرخید، از آخرین باری که دیده بودمش 

تغییر زیادی نکرده بود، همانقدر نرم و نازک و بانمک! مهناز 

ی دیگرش خوش بر و روتر ته تغاری عمه انصافا از دو بچه

ر از استیصالم را به نگاه های پو خوش برخوردتر بود. چشم

 اش دوختم: پر از انرژی

 موندم وسایلمون رو چیکار کنم؟  -

کنارم نشست و دست دور گردنم انداخت، خنده از روی 

 رفت: لبش کنار نمی

دونی چقدر خوشحالم، اصال وقتی فهمیدم وای خدا نمی -

آوردم. داشتم زیر بار کنی داشتم بال در میداری ازدواج می

شدم به خدا... تو برای مادر من دخترتر وجدان له می عذاب

از ما بودی و کال بیشتر از ما هم پیشش بودی، مامان یه 

 ی عجیب و خاصی به تو و مامانت داشت. عالقه
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برای بار هزارم دلم ریخت، اصال هر بار که اسم ازدواج 

لرزید آمد یک حس سقوط داشتم. دلم را که از درون میمی

 ام قایم کردم: ای عجوالنههپشت حرف

تک این وسایلی که از مادرم مونده بوی مادرم من از تک -

شنوم، انگار با ریختنشون دور یه بار دیگه مامانم رو رو می

 دم. از دست می

ی این وسایل نیاز و نگفتم من دو سال بعد احتماال به همه

 خیال خندید: دارم. مهناز بی

شنوم دیگه چه نم رو میسلوا بچه نشو، بوی ماما -

 ایه! صیغه

 و کمی فاصله گرفت و با لذت ابرو باال پراند: 

ای که تو تور کردی دیگه بو و عطر همه بابا با اون شازده -

 پره... چی از سرت می

 و چشمکی زد: 

 دم. بهت قول می -
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این انتخاب خودم بود و این همه استرس داشتن کاری 

بودم و انگار هیچ چیز می غیرعقالنی بود، باید محکم

کردم غیرعادی در این ازدواج وجود ندارد عادی رفتار می

 شد؟ ولی مگر می

 های لجباز حرف خودم را تکرار کردم: عین بچه

 ولی دلم نمیاد بریزمشون دور.  -

مهناز کمی متفکر انگشتش را روی کمد کشید و آهسته 

 گفت: 

 گم سلوا یه فکری! می -

انگار در این اوضاع عجیب خدا مهناز را از نگاهش کردم، 

آسمان برایم فرستاده بود که در خانه تنها نباشم و هی 

 خودم را با افکارم خفه نکنم. پرسیدم: 

 چی؟  -

 به سمتم چرخید و چهار زانو نشست: 

 اون خونه روستایی که مامان داره یادته؟  -
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 لبی کج کردم: 

نه داره ولی هیچ دونم تو روستای زادگاهش یه خومی -

 دونم کجاست، چطور؟ وقت نرفتم و نمی

 مهناز چشم تنگ کرد: 

 یعنی جدی نرفتی اونجا تا حاال؟  -

 شانه باال دادم: 

 نه. -
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 مهناز نوک انگشتش را با حالت متفکری زیر دندان گرفت: 

شت تو و رفت دوست داراستی چرا؟ مامان که هر جا می -

مهربانو هم همراش باشید، چرا هیچ وقت همراه شما اونجا 

 نرفته؟ 

داد مهناز در این شرایطی که مغز من روزی هزار بار ارور می

 پرسید. توجهی نکردم: هایی میهم سوال

 از کجا بدونم، حاال منظورت چی بود؟  -

 دست از افکارش برداشت و گفت: 

خوای وسایل رو از قعا نمیخواستم بگم اگه واهان... می -

دست بدی و برات خاطره دارن و این حرفا، تنها جایی که 

رسه بشه اینا رو نگه داشت همون خونه به نظرم می

 روستایی هست. 

 نگاهش کردم، انگار از بن بست رهایم کرده بود: 
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 خواین اونجا رو بفروشین؟ یعنی نمی -

 سر باال انداخت: 

نداره بخوایم بفروشیمش، یه خونه نه بابا همچین قیمتی  -

کوچیکه با دو تا اتاق اونم وسط روستا. بمونه برامون 

مون خواستیم یه سفری سودش بیشتر هم هست، حاال یکی

بیایم ایران یه جایی باشه که مال خودمون باشه، تازه یه 

ده یه هفته بری جای خیلی خوش آب و هواست و جون می

 برای خودت ریلکس کنی... 

 با تعجبی دوباره گفت: و 

 جدی تا حاال نرفتی اونجا؟  -

 کالفه شدم: 

پرسی، همون یه بار پرسیدی جواب مهناز چند بار می -

 دادم دیگه. 

 لب جلو داد: 
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شه آخه، چطور شده مامان شما رو راستش باورم نمی -

 اونجا نبرده. 

فقط همین مانده بود بنشینم فکر کنم ببینم چرا آنجا نرفتم. 

 ی خودم: تم سراغ بحث مورد عالقهرف

 تونم وسایل رو ببرم بذارم اونجا؟ گفتی می -

 سری تکان داد: 

دونی ما سال به سال نمیایم ایران، این آره بابا، تو که می -

داداش پر دردسر ما که اصال برای عزای مامان هم نیومد. 

ما چی بشه پنج، شش سال یه بار بیایم یا نیایم. مطمئن 

آورد همونجا رو ونجا هم پول درست حسابی در میباش ا

ذاشتن بمونه ولی دیگه دیدن انگار موندنش به هم نمی

دم تر از فروختنشه. اصال یه کپی از کلیدش رو میصرفه

دست تو باشه، شما که اینجایین گاهی تور روستاگردی 

 چسبه. برین اون طرفا می

 و بلند شد و دست مرا هم کشید: 
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م االنم بلند شو و نچسب به زمین، فردا یه عروس خان -

فرستم اونجا و بعدم گیرم و کل وسایلت رو میماشین می

 کنم. رم و مرتبشون میخودم می

اش دلم گرم شد، ته تغاری عمه با از این شور و همراهی

اینکه از من چند سالی بزرگتر بود ولی وقتی ایران بود 

گشت به ان برمیدوستان خوبی بودیم، هر چند این جری

شان خیلی بچگی! پدرشان به قصد زندگی در سوئد خانواده

را برداشت و برد ولی شش ماه نشده از دنیا رفت، عمه بعد 

از مرگ شوهرش نخواست آنجا بماند و به همین خانه 

هایش همه ماندند. نه عمه حریف آنها شد برگشت ولی بچه

و این جدایی برگردند و نه آنها حریف عمه شدند که برود 

 رقم خورد. 

 لبخندی زدم: 

 چرا تو؟ خودم...  -

 بین حرفم پرید: 
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جیره و مواجب مواظب مزخرف نگو سلوا، یه عمر بی -

مامانم بودین، بذار منم یه کم جبران کنم، حداقل وجدان 

خودم راحت شه. بعدم نه که تو خیلی وقت داری؟ دو سه 

 روز دیگه عروسی... 

تن این حرف در چشمانش روشن شده و چلچراغی که از گف

بود، لبخند کمرنگی هم بر لب من آورد. با صدای بلند 

 خندید: 

ای من به قربون چشمای با حیات، چه نازی هم میاد  -

برام، بابا نازت رو اون شازده دوماد باید بخره. فقط سلوا 

شون آماده است و نیاز به بسته بندی وسایل شما که همه

بریم، تو هم همراه من بیا زنیم و میشون مینداره، فردا بار

حداقل هم آدرس اونجا رو خوب یاد بگیر و هم تو رو با 

اش ی مامان آشنا کنم که چون خونهحلیمه، دخترخاله

زنه، بعد به نزدیک اونجاست و گاهی به خونه سر می

اش مشکل برنخوری، دیگه وسایل رو که ریختیم اونجا بقیه

 کنم.رم تر و تمیزشون میمیبا من، خودم بعدا 
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داشتن یک همراه چقدر خوب بود! خم شدم و صورتش را 

 بوسیدم: 

 ممنونم برا کمک.  -

 دو دستش را دور گردنم انداخت و بغلم کرد: 

 هات! بمیرم برای تنهایی -
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 با صدای زنگ موبایلم از هم جدا شدیم. با دیدن اسم رعنا

آه کوتاهی کشیدم و تماسش را جواب دادم. دیگر با دیدن 

 اسمش استرس گذشته را نداشتم: 

 سالم رعنا جان خوبی؟  -

 صدایش گرم بود: 

 سالم، خوبم. خودت چطوری؟  -

 اش بر لبم نشست: لبخندی از لحن دوستانه

 ممنون خوبم، چیکارا کردی؟  -

  با نشاطی در لحنش که برایم تازگی داشت، گفت:

زنگ زدم همینو بگم، وای سلوا قولنامه کردیم، االن از  -

دونستم امالکی برگشتم و گفتم اولین نفر به تو بگم، می

 شی! خوشحال می

گفت؛ با وجود خیلی اما و اگرها روی مبل نشستم. راست می

 باز انگار خیالم راحت شد: 
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خدا رو شکر، همونجایی رو معامله کردین که با هم  -

 دیدیم؟ 

 با هیجان گفت: 

آره خدا عمرت بده، اصال خیالم راحت شد. اینکه آپارتمان  -

باالی همون مغازه باشه اینقدر خیالم رو راحت کرده که 

نگو! دیگه دلم قرصه که بخوام کار هم کنم باز زود زود 

 هام سر بزنم. تونم به بچهمی

دانم کار بدی کرده بودم یا نه، چشم به سقف دوختم، نمی

ای که شروع کرده بودم به دانم آخر و عاقبت این قصهینم

دانستم برای زندگی رعنا و کشید ولی خوب میکجا می

هایش چنین پولی نیاز بود و هیچ راه دیگری برای بچه

 تامینش سراغ نداشتم. پرسیدم: 

رعنا جان تا بری کالسای آرایشگری و مجوز بگیری  -

 کنی؟ ت رو چیکار میکشه، این مدحداقل یه سالی طول می

 با مالیمتی که کمتر از او دیده بودم، جواب داد: 
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دونم یه سقفی باالی سر نگران نباش، همین که االن می -

خوام هامه یه دنیا خیالم راحت شده، بعدم میخودمو و بچه

تا وقتی که بتونم خودم یه کاری رو شروع کنم مغازه رو 

 اجاره بدم. 

 هنوز نگران بودم: 

تون رو ی کوچک کفاف زندگیی اون مغازهآخه اجاره -

 ده؟ هزینه کالسا و وسایل هم هست. می

 جوابش همچنان با آرامش همراه بود: 

ای رو که تحویل بدیم با ی اجارهفکرشو کردم، این خونه -

دم و خدا بخواد یه کم هم ی کالسا رو میپول پیش هزینه

مهم همینا بودن که کنم، بعد هم خرد خرد خرج زندگی می

خریده شدن، بابای خودم و بابای... شوهرم تا وقتی خودم 

 رسونن، نگران نباش... بتونم درآمد داشته باشم یه خورده می

 و با مکث ادامه داد: 

 عزیزم.  -



 

 

1222 | P a g e 
 

 گفتم: داشتم می

 خوشحالم براتون...  -

 که حرفم را قطع کرد: 

نشدیم ولی  سلوا درسته ما تو شرایط خوبی با هم آشنا -

 بدجور به دلم نشستی! 

 و با تعلل ادامه داد: 

 سلوا؟  -

 آهسته جواب دادم: 

 جانم!  -

 زد: نگرانی در صدایش موج می

تونه خوام به خودم بقبولونم که ازدواجت نمیهر قدر می -

ربطی به این پولی که برای ما تهیه کردی داشته باشه، 

 تونم! سلوا مگه تو و امید...!!نمی
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و حرفش را قطع کرد. نگاه به مهناز دادم، داشت وسایلی را 

کرد، برخاستم و کمی که من به هم ریخته بودم جمع می

 فاصله گرفتم: 

قبال هم بهت گفتم، بین من و امید هیچی نبود، غیر یه  -

 دوستی دوران کودکی! 

 صدایم انرژی دادم:  و برای از سر باز کردنش هم شده به
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 بینیمت دیگه؟ شااهلل تو عروسی میان -

فهمیدم چقدر دختر آرام و مالیمی است ولی تازه داشتم می

اوضاع ناجور آن روزها روی رفتارش اثر گذاشته بود. آرام 

 جواب داد: 

دونی که هنوز سیاه خیلی دوست دارم بیام ولی می -

گم و از ته ریک میشوهرم رو از تنم در نیاوردم، بهت تب

خواد با هم کنم. سلوا دلم میدلم برای خوشبختیت دعا می

 دوست بمونیم! 

 تبسم روی لبم واقعی بود: 

 شم. چرا که نه، خوشحال هم می -

 و قبل از خداحافظی یک مرتبه یادم افتاد: 

راستی رعنا، جریان پای حسام چی شد؟ گفتی دکتر گفته  -

 خواد. عمل می

 و بعد تته پته کردنش مشهود بود: سکوت عجیب 

 اممم... بعدش گفت زیاد الزم نیست... یعنی گفت...  -
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 متعجب گفتم: 

 مگه نگفتی گفته ممکنه عفونت کنه و ضروریه.  -

 انگار گزیدن لبش را از همین پشت تلفن دیدم: 

راستش رو بخوای، همون خانومه که یه بار اومده بود  -

 ک رو بهت بزنم.  پیشم، ازم خواست اون پیام

 ابروهایم باال پرید: 

 چی؟  -

 صدای قورت دادن آب دهانش را شنیدم: 

گفت اگه همین امروز این پیام رو بفرستی بهت قول  -

 دم مشکلت حل شه! می

 و بغض کرده ادامه داد: 

 فرستادم، بالفاصله بعدش پشیمون شدم. نباید می -

مران!! طراح هایم را محکم روی هم فشردم، مادر کاپلک

نظیری بود ولی خب به جهنم! مهم این بود که االن این بی
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خانواده خانه داشتند و منبع درآمد. یک جوان هم قرار بود 

اش را به جای آزاد شود و برود سرکارش و روزهای زندگی

اش ی زندگیهای زندان برای ادامهسپری کردن پشت میله

 صرف کند. 

 صدای لرزان رعنا باز آمد: 

 دونم اشتباه کردم. می -

خیالی، این روزها خیلی به قدم ی بیخودم را زدم به جاده

خیالی که خودم بهتر زدن در این جاده نیاز داشتم. بی

دانستم چقدر استرس، نگرانی، تلخی و سردی پشتش می

 نهفته است. جوابش را بدون تنش دادم: 

 ه آره؟ مهم نیست... پس واسه حسام عمل نیاز نیست دیگ -

 کمی حال لحنش بهتر شد: 

آره خدا رو شکر، دکتر از روند درمان راضیِ... گفته اینطور  -

پیش بره فقط یه عمل برای در آوردن پالتینا نیازه که اونم 

 مونه برای یکی دو سال دیگه. می
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اصال اهمیت نداشت که آن پیامک را برای چه و به اصرار 

این بود که آن پسرک  که زده بود، چیزی که اهمیت داشت

 شناختم حالش بهتر بود، راضی گفتم: بانمکی که می

خوشحالم حالش بهتره، وقتی کامل خوب شد و تونست  -

 معمولی راه بره حتما بهم خبر بده. 

*** 
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کرد خودم آن قدر که مهناز هیجان داشت و سروصدا می

هوا در اتاق را باز کرد و سریع و بینداشتم. بدون در زدن، 

 هیجان زده گفت: 

ای وای خدا هیچ عروسی قد تو ناز نداره به خدا، آخه این  -

 طفلک آقا دوماد که پشت در خشک شد، بدو دیگه! 

نگاه دیگری در آینه به خودم انداختم، امروز روز عقد بود. 

 یعنی قرار بود بعد از این چه شود؟! 

بازویم را گرفت و در حال کشیدن، کیفم را مهناز جلو آمد و 

 هم کوبید بغلم: 

اومدم با ام کردی، بابا من جا شوهرت بودم میدیوونه -

ی فرستادمت بیرون، زیر پاش علف سبز شد بندهاردنگی می

 خدا. 

 ای از رفتار و لحنش بر لبم آمد: کرد، خندهداشت غلو می
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یا لنگ بودم یا چه خوبه که راه دوریا وگرنه من االن  -

 کور!! 

 صدای جیغش بلند شد: 

 خیلی بیشعوری.  -

 خندیدم که هلم داد خارج از اتاق: داشتم می

 بیا برو گمشو بیرون دیگه نبینم برگردی اینجاها...  -

 و ایستاد و نگاهش مهربان شد: 

 شااهلل تا آخر عمرت خونه شوشو جونت جا خوش کنی. ان -

 دانست!! خر عمرت... کسی چه میقلبم تکانی خورد... تا آ

کیفم را روی دوشم انداختم و سعی کردم خط و خش قلبم 

 روی صورتم نمود نداشته باشد: 

 مهناز به نظرت چیزی که نباید بردارم؟  -

 کالفه از دستم دوباره هلم داد به حیاط: 

 کنی، دِ برو دیگه! دل میشونصد ساعته داری دل -
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 نق زدم: هایم در حال پوشیدن کفش

 آخه چرا باید عروس از هفت صبح بره آرایشگاه؟  -

 لبخند زد: 

غر الکی نزن، بیا برو. اگه چیزی هم الزم داشتی بهم  -

 زنگ بزنی برات میارم. 

رفتم تا برای بوسی در هوا برایش فرستادم، داشتم می

ام عروس شوم! قبل از باز کردن در چشم زندگی دو ساله

 زمه کردم: روی هم گذاشتم و زم

 خدایا کمکم کن.  -

گذاشتم قلبم جوری در حال تپش بود وقتی پا در کوچه می

خواهد از جایش کنده شود، به خصوص که که انگار می

ام کامران خوشتیپ امروز چقدر به کامران دوران نوجوانی

 شباهت داشت، آن هم با زدن ریش و سبیل! 

 مقابلش ایستادم و غافلگیر شده گفتم: 
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تونستی ذاشتی عمرا میگه اون ریش و سبیل رو نمیا -

 گولم بزنی... وااای چقدر عوض شدی. 

 تا میان چشمانش عروسی بود: 

گم شما یکم دیگه برو سالم علیکم سلوا خانم! می -

 بخواب، حاال حاالها وقت هست! 

 به شوخی چرخیدم: 

 باشه پس من رفتم.  -

اشین با حرص بازویم را گرفت و در حال نشاندنم در م

 گفت: 

ی لعنتی رو یعنی خدا امروزمون رو به خیر کنه، این بله -

 ی شکر به جا بیارم. ازت بگیرما باید سجده

در فاصله بین کوبیده شدن در کنارم تا نشستنش در ماشین، 

 کوتاه چشم روی هم گذاشتم: 

 خدا جون حواست بهم هست؟  -
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 و نشست... 

ر آن یک بازنده بود و یک ماشین حرکت کرد، ماشینی که د

 برنده!
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اش را اش دادم، البته کت و شلوار دامادینگاهم را به حلقه

هنوز نپوشیده بود و مثل معمول اسپرت پوش بود. در خرید 
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شان ی همهکردن چیزی کم نگذاشته بودم، هر چند هزینه

بود. شنیده بودم  را مادرش طبق قرار به حسابم ریخته

گویند آب را از سرچشمه باید بست، جاری که شد می

ها یک ی غروری را که سالشود کاری کرد. شاید همهنمی

جا جمع کرده بودم و برایم مهم بود، یک جا زمین گذاشته 

دادم که هر بار به آن فکر بودم و داشتم به شرایطی تن می

 د. آماش به درد میکردم دلم از چراییمی

نگاش کن تو رو خدا هنوز لباس عروس تن نکرده  -

 ها طبق طبقه که! افاده

نگاهم را سمتش چرخاندم، شاید اولین کاری که بعد از این 

کردم این بود که در دلم را ببندم و به این جناب باید می

 شدم. آهسته گفتم: رئیس عالقمند نمی

هر جور کنم این ازدواج درست نیست، هنوز هم فکر می -

بهش نگاه کنیم مشکل داره. ببین هنوز جا برای برگشت 

 ها! وجود داره
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اش نشست و با لحن خط اخمی بالفاصله روی پیشانی

 تقریبا تندی گفت: 

 تمومش کن دیگه؛ حداقل امروز نه!  -

 خواست، آهسته گفتم: دلم عصبانیتش را نمی

شی؟ فقط خواستم بگم شرایط باشه چرا عصبانی می -

 ... من

بین حرفم آمد و با لحن تندش یادآوری کرد که خشمگین 

 هایش چیز جالبی نیست: شدن

مونه و هیچ کس غیر گفتم رازت بین من و تو باقی می -

شه، اونم فقط برای اینکه خودمون دو تا ازش با خبر نمی

شی. پس این مساله برات مهمه و داری بخاطرش اذیت می

! من به همه گفتم پدر و هی نگو شرایط من، شرایط تو

 مادرت فوت شدن، والسالم! 

 لب برچیدم: 

 حاال بیا یه دست هم کتکم بزن، دلت خنک شه!  -
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 باالخره لبخند بر لبش برگشت: 

اتفاقا بد فکری هم نیست، اولین کاری که بعد تنها  -

شدنمون باید بکنم همینه! کم نرفتی که رو اعصابم، تازه دو 

 تو هلفدونی یادت که نرفته!  شب هم بخاطرت افتادم

 با لحن تخسی گفتم: 

 حقت بود، خوب کردم.  -

 تا تیز سمتم برگشت، زدم زیر خنده: 

 شم. ببین من فکرام رو کردم اصال زنت نمی -

اش تا نزدیک صورتم آمد و در دو انگشت شست و اشاره

کرد دستش حالی که نفسش را محکم به بیرون پرتاب می

 رید: را عقب کشید و غ

خدا این چند ساعت کی قراره بگذره! آخه واسه چی  -

 نذاشتی یه محرمیت موقت داشته باشیم برای قبل عقد؟! 
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تنم از شنیدن اسم محرمیت موقت هم لرزید، همیشه 

ی مادرم و چرایی وجودم فکرم فقط به همین قد درباره

 کرد. داد و مرا بیش از پیش از چنین محرمیتی متنفر میمی

*** 
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ام به آنچه در این یکی دو ماه اخیر گذرانده ذهن پرت شده

 بودم، با صدای مهسا به زمان حال برگشت: 

 کل شب رو نخوابیدم و هی به خودم فحش دادم!  -

 لبخند کمرنگی زدم که بالفاصله ثمین اعتراض کرد: 

 زنما بهت. دارم رژ می -

حرکت نگه دارم ولی مگر این دختر را بیسعی کردم لبم 

 گذاشت، بدون اینکه از من جواب بگیرد، ادامه داد: می

گفتم خود سلوا عین چی گرفته کپیده هی به خودم می -

 آخه خره تو چرا خواب به چشمت نمیاد. 

با وجود کنترل کردن خودم باز کمی لبم کش آمده بود که 

 ثمین رو به مهسا گفت: 

گم تو اتاق آرایش عروس نباید کسی بیاد برا وقتی می -

 این چیزاست ها! یاال برو بیرون!! 

 ای کرد و روی صندلی کناری لم داد: مهسا خنده
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الکی برا من گلو جر نده ثمین، تازه برات مشتری آوردم  -

 باید دستمم ببوسی. 

 ای رفت: ثمین چشم غره

ت من کی بود یه ساعت التماس کرد که باید برای دوس -

 جا باز کنی؟ 

 مهسا ابرویی باال انداخت: 

 یادم نمیاد!  -

ثمین سری تکان داد و کمی از من فاصله گرفت و با دقت 

به صورتم خیره شد و در حالی که انگار از کارش راضی بود، 

 گفت: 

 به چه عروسی! به -

 مهسا هم بلند شد و خریدارانه نگاهم کرد: 

نگ رژش بگیری، یادته که ثمین فکر کنم باید یکم از ر -

 . جناب دوماد فرمودن از این رنگین کمانا نشه
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از به یاد آوردن حرفش سری تکان دادم، جالب اینکه معتقد 

بود اصال خودش هم باید بیاید و در مورد آرایش مو و 

 صورتم نظر دهد!! آخر هم خود ثمین را صدا کرد و گفت: 

کمونش کرده مالیم، ملیح و دلنشین، نبینم رنگین  -

 باشین. 

 ثمین ابرو باال پراند: 

دیگه اینجورش رو ندیده بودیم واال... حاال بلند شو  -

افسانه جون موهات رو مرتب کنه تا یکم آرایش هم روی 

 کنم. پوستت بشینه بعد دوباره یه نگاهی می

 با بلند شدنم، مهسا سریع جای مرا پر کرد و گفت: 

 کمون کن! ثمین، جای اون منو رنگین  -

موبایلم را برداشتم و نگاهی به ساعتش انداختم، دل توی 

ی امین قلبم از تپیدن ایستاد و کال دلم نبود. با دیدن شماره

 یادم رفت خودم را در آینه نگاه کنم. 
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در تردید بین زنگ زدن و نزدن به او، نگرانی غلبه کرد. 

 م.  گیردانستم تا از او خبردار نشوم آرام نمیخودم می

 اش آمد: صدای سرد و شاکی

 سالم.  -

 نفسم را از شنیدن لحنش حبس کردم و آرام گفتم: 

 چه خبر امین؟ همه چی مرتبه؟  -

 چه خبر باید باشه!  -

دانستم چرا! با این همه امینِ همیشه نبود و من بهتر می

 فهمیدم اوضاع از چه قرار است. آهسته گفتم: باید می

 شه؟ اد میامین، امید کی آز -

 بالفاصله صدایش اوج گرفت: 

برات مهمه؟ برات اهمیت داره؟ به تو چه که کی آزاد  -

 شه؟!می
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چشم روی هم گذاشتم، مرز بین جوانی و نوجوانی بود و سه 

 شد، باز مالیم گفتم: سوته عصبانی می

 دونم ناراحتی، فقط جواب اینو بده خب؟ می -

 خشی در صدایش بود: 

 اومده، همین امروز! حکم آزادیش -
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چشم روی هم گذاشتم و نفس راحتم همراه شد با تری 

 چشمانم: 

 خدا رو شکر...  -

 صدایش بلندتر شد: 

خدا رو شکر چی؟ خدا رو شکر چی سلوا؟ من بهش چی  -

دونی به محض بگم؟ اومد بیرون بگم سلوا کجاست؟ می

دونی اینو؟! من باید اد بیاد پیش تو؟ میخوبیرون اومدن می

 چی کار کنم؟ باید کجا ببرمش؟ سلوا تو چی کار کردی؟ 

 یکی از پشت سرم گفت: 

 کجایی تو عروس خانوم؟  -

 به سمتش برگشتم، افسانه بود. آهسته گفتم: 

 االن میام.  -

 افسانه بازویم را گرفت و کشید: 

 االن میام چیه دیگه، بدو.  -
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ی مخصوص نشستم و برای صحبت کردن روی صندل

ام به گوش دستم را مقابل دهانم گذاشتم تا صدای آهسته

 کسی نرسد: 

ببین امین جان، من هیچ تعهدی به امید نداشتم که االن  -

زیرش زده باشم و تکلیف من مشخص بود و هست، هر بار 

که حرف از ازدواج زده بود گفته بودم نه، االن هم کاری 

رخالف قول و قرارمون باشه. لطفا اینا رو برای نکردم که ب

 امید هم بگو و قانعش کن. 

 همچنان شاکی بود: 

شه، این آدم خیری هر قدر هم قسم و آیه بیای باورم نمی -

گی چرا که گفتی پول دیه رو تقبل کرده کیه؟ اگه راس می

کنی، چرا باید پرداخت دیه و ازدواج تو هم معرفیش نمی

خوای من باور کنم اینا هیچ ربطی به طور میزمان باشن؟ چ

هم ندارن؟ هر قدر هم بگی با امید قول و قراری نداشتی 

دونی که دوستت داشت، باز خودت بهتر از هر کسی می

حاال بگذریم از اینکه اگه تو دوسش نداشتی چرا اینقدر 
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خودتو برای حل مشکلش به آب و آتیش زدی و هر بار من 

جاتش گفتم، دلش گرمتر شد برای از تالش تو برای ن

 رسیدن بهت... 

کشید، ای که افسانه داشت به موهایم میسرم بر اثر شانه

 عقب رفت، چشم روی هم گذاشتم و گفتم: 

من برای کسی به آب و آتیش زدم که کلی حق به  -

ام بود و اصال اون نه، خدای ناکرده گردنم داشت و وظیفه

خوردین من برای برمی حتی تو یا وارتان هم به مشکل

کردم. االن هم بهتره عوض زانوی غم بغل حلش تالش می

 گرفتن خوشحال باشی که میاد بیرون فقط امین... 

 حرفم را برید: 

خوشحال چی باشم؟ اون بفهمه موضوع رو دیوونه  -

 شه! من باید چیکار کنم؟ می

 افسانه اعتراض کرد: 

 نوچ، لطفا موبایل رو کنار بذار.  -
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 ریع گفتم: س

امین من باید تماس رو قطع کنم، فقط یادت باشه االن  -

تونی برش گردونی به زندگی معمولی، کمکش تنها تو می

کن. قبل از هر چیزی نذار شغلش رو از دست بده و بعد 

دونی که دیگه آرومش کن، مطمئنم که از دستت برمیاد. می

لکه بعد تونم کوچکترین کمکی بهش بکنم بمن نه تنها نمی

از این شاید دیدارمون هم درست نباشه، پس مراقب هم 

 باشید، خداحافظ. 

و موبایل را پایین آوردم و سرم را پایین انداختم و چشمانم 

را بستم، سخت بود. به واقع سخت بود من داشتم بخش 

ام را به یکباره زمین بزرگی از دوران کودکی و نوجوانی

کردم. فراموش کردنشان میگذاشتم و خود را محکوم به می

 ی خوب از یاد آدم برود! شد آن همه خاطرهمگر می

 افسانه کالفه، موهایم را گرفت و عقب کشید: 

 ها، سرت رو صاف نگه دار! شهببین اینجوری نمی -



 

 

1246 | P a g e 
 

سرم را صاف نگه داشتم... همه چیز گذشته باید چال 

  شد، من فقط یک راه داشتم آن هم رو به آینده بود.می

*** 
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لباسی که برای پوشاندن آن سه نفر کمکم کرده بودند، 

روی تنم جا گرفت. چرخیدم و دختر سفیدپوشی را که با آن 
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لباس باشکوه و پر طمطراق در آینه به من خیره شده بود، 

هایم هم پسش زده ای که من از خوابنگریستم. صحنه

 واقعیت به وقوع پیوسته بود. بودم و االن در 

دنیای من همین امروز بود، از فردا چه کسی خبر داشت جز 

زدم، در ی فردا را باید پس میخدا... فکر دیروز و دلهره

های گذران گرفتم و از ثانیهلحظه زندگی کردن را یاد می

 بردم. عمرم لذت می

م ات را باور داشته باشی، نوع نگاهت هانگار که زیبایی

شود. آهسته به زنی که در کمال کند و طناز میتغییر می

ای سرتا حیرت من کنارم ایستاده بود و با حساسیت ویژه

ای بینهایت سنجید نگاه کردم. زنی که لباس نقرهپایم را می

زیبایی تن کرده بود و با آرایش و شینیون کامل ابهتی بیش 

 از پیش پیدا کرده بود. 

و وضع من برایم عجیب بود، از وسواسش نسبت به سر 

بینش داشت، وادار ی رسیدن همه چیز را زیر ذرهلحظه

ام را تغییر دهد، خط چشمم را کرده بود ثمین رژ گونه
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تر بکشد. رنگ رژم را یک پرده تغییر رنگ دهد و حال پهن

کرد که مبادا یک نقطه از چشمش جوری داشت نگاهم می

 دور مانده باشد. 

د و رو به افسانه و ثمین که انگار صالبت کمی جلوتر آم

 نگاه پوراندخت هر دویشان را گرفته بود، گفت: 

فر این تکه مویی که کنار صورتش هست، کمی بیشتر  -

 کنید. 

افسانه عین سربازی که مقابل تیمسار ایستاده، اما و اگر هم 

 در حرفش نیاورد و سریع اطاعت امر کرد! 

اندخت باال آمد و چشمانش ی لب پورباالخره کمی گوشه

 حالت رضایت گرفت. آهسته گفت: 

 خوشبختانه چشم دشمن کور کنی.  -

 و با دستش کمی تور روی سرم را مرتب کرد: 

گرفتیم برای گم یه تاالر یا باغ کوچک باید میهنوز می -

 مراسم، آخه خونه چرا! 
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جوابی ندادم، دیگر کار از کار گذشته بود. البته من از 

ان خواسته بودم مراسم مختصر باشد، هر چند این کامر

مراسم مختصر شده بود عقد و جشنی حدود صد و پنجاه 

 ی ماه منیر! نفره در سالن پذیرایی خانه

 جوابم نگریست و زیر لبی گفت: در چشمان بی

 قرارمون یادت نره...  -

 چشم پایین کشیده بودم که دوباره همانقدر آرام گفت: 

 ره فکر بچه هم نباشی! در ضمن بهت -

 سر باال بردم و در آن چشمان سردش نگریستم: 

من قراری بذارم محاله زیرش بزنم، ولی فقط خدا از  -

 فردای آدم با خبره. 

اش حاکی از تشویشی بود که بر دلش نشست و نگاه خیره

موجب شد کمی دل من هم خنک شود. عادالنه نبود امروز 

 باشم.  و امشب فقط من استرس داشته
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با تذکر فیلمبردار مبنی برا اینکه عجله کنم، خرامان و نرم 

که ناشی از این لباس سنگین روی تنم بود حرکتی به خود 

 دادم و به سمت مهسا رفتم و گفتم: 

 کاله شنلم رو آروم بکش رو سرم.  -

 افسانه سریع گفت: 

 شه! ها موهات خراب میای وای نه -

 کردم: اعتنا به حرفش تاکید بی

 مهسا!!  -

او هم حسابی خوشگل کرده بود. جلوتر آمد و در حالی که 

 کشید، از ته دل گفت: شنل را با دقت روی سرم می

 الهی خوشبخت بشید.  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 اهلل عروسی خودت.شاءان -
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چشم دوختم،  ها گذاشتم و به حیاط آرایشگاهقدم روی پله

داماد شیک پوشم با آن کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید 

و کراوات شکیلش عالی شده بود، به خصوص با آن موهای 

شد چنین اش کمتر میسری که به علت فر بودن عادی

 حالت متفاوت و خاصی را داشته باشد. 

زدگی نگاهش سرش که بلند شد، بهت و تحسین و شگفت

وستم دواند. من امروز عروس بودم و یک حالی خوب زیر پ
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او داماد، این روز برایم بدون توجه به اینکه آینده چه برایم 

رقم بزند، یک روز منحصر به فرد بود و من تصمیم داشتم 

 شود، از امروزم لذت ببرم.عوض چه کنم و چه می

های مردانه و ها گذاشتم، با گاماولین قدم را که روی پله

و هنوز من یک پله را درست و حسابی  محکمش جلوتر آمد

پایین نرفته بودم که مقابلم رسید و دستم را برای کمک 

 گرفت. 

از حرارت عجیبی که درست از دست چپم ریشه گرفته بود 

حیران شدم، چه مرگم شده بود! دلم خواست دست از 

دستش بیرون بکشم و برگردم و دستم را هزار بار با آب 

 سرد بشورم. 

ن لمس مردی بود با پوست تنم... حتی نه پدر، نه این اولی

برادر... و شاید این من بودم که ایراد داشتم و بزرگش 

 کردم. می



 

 

1253 | P a g e 
 

هوای اواخر اسفند ماه اینقدر گرم نبود که برای این عرق 

نشسته بر تنم توجیه مناسبی باشد، به محض رسیدن پایین 

 ها خواستم دستم را عقب بکشم ولی نگذاشت! پله

هایمان گرفتم و باال دادم تا بلکه التماس چشم از دست تا

 نگاهم را بفهمد و رهایم کند، اوضاع بدتر هم شد. 

آنقدر در نگاهش نوازش بود و... خیرگی و... لذت و... 

دانم چه! من هیچ وقت کلمات احساسی را به ذهن نمی

نسپرده بودم که برای آن چشمان مشتاق خیره شده توصیف 

بم که تن بم دلنشینش با آن حالت عجیب و مناسبی بیا

 غریب، حباب سکوتمان را شکست: 

 شک، دنیا زیباتر از عروس من به خودش ندیده! بی -

زمان همان جا ایستاد... تعریف گرمش یک جوری تا عرش 

برد، چه تعریفی برای یک دختر، یک عروس باالیم می

 زیباتر و بهتر از این! 
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و تازه متوجه دسته گل سفید،  دست دیگرش را باال آورد

ام را بیرون فرستادم صورتی در دستش شدم. نفس بند رفته

 و در حال گرفتن دسته گل زدم به در شوخی: 

کنیم راست گفتی، رنگین کمون که حاال ما فرض می -

 نشدم؟! 

 نگاه جدی و عمیقش تا مغز استخوانم نفوذ داشت: 

ابد همین جا بمونم، شد امروز رو قاب بگیرم و تا اگر می -

 موندم. می

 نرم خندیدم: 

 ها! افتم رو دستتکنم میغش می -

لبخند مختصرش نشان از این داشت که کامران همیشه 

 نیست... 

*** 
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شد و منِ فراری از شوخی، جدی میهمه چیز داشت شوخی

عیدترین آدمی که ی عقد نشسته بودم با بازدواج، سر سفره

توانستم تصورش را بکنم، مردی که برخالف همیشه می

آمد داد، جدی خوشزد، جدی دست میجدی حرف می

گفت و من، محو در رفتار و حرکاتش بیشتر و بیشتر در می

زد و مثل می ماندم، شاید اگر به در شوخیباور امروز می
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تم خندید، پذیرش لحظاتی که داشگفت و میهمیشه می

 شد. تر میکردم برایم سادهتجربه می

آمدگویی به ای کامران که برای خوشکیانا در غیاب لحظه

 دوستانش اتاق عقد را ترک کرده بود، کنارم نشست.  

نگاهش کردم، نه لباسش زرق و برق داشت و نه آنچنانی 

بود. کت و شلوار صورتی رنگی به تن داشت که هر چند 

ود و به شدت هم به تنش خوش دوخت و خوش رنگ ب

های پر از نگین و نشست ولی خب متفاوت از لباسمی

اش بود ولی آرایش مالیمش به شدت آنچنانی ایل و طایفه

 آمد، گفتم: به صورتش می

 خوشگل شدی.  -

 نگاهش سمتم آمد: 

 ولی تو محشر شدی.  -

 لبخندی زدم: 

 ای؟! گرفته -
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 شمانش شدم: چشم در چشمش که دوختم، متوجه خیسی چ

 دونم باید خوشحال باشم یا ناراحت؟ نمی -

 دست روی دستش گذاشتم: 

 آروم باش.  -

 صدایش انرژی همیشگی را نداشت: 

دونم چرا قبول کردی ولی برادر من چی؟ من خوب می -

 بهش فکر کردی؟ 

 از نگاهش گریختم: 

شنیدی که مامانت گفت من برای یکی دو روزشم و چون  -

 یاورده براش مهم شدم. به دستم ن

 تند شد: 

 و اگه اینطور نباشه؟ اگه مامان اشتباه کرده باشه؟  -

هایی که داشتند به ما نگاه جوری که حساسیت مهمان

 کردند، تحریک نکنم، به سمتش نگاه کردم: می
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بهتره آروم باشی و به این فکر کنی که اگه این پیشنهاد  -

من به برادرت جواب مادرت نبود هیچ وقت امکان نداشت 

دونم قراره چی بشه. تو هم بهتره مثبت بدم. منم نمی

عوض غصه خوردن و اخم کردن که اینقدر تو چشمه، از 

 روزت لذت ببری و فکر فردا نباشی. 

پوزخندی زد و در حالی که چشمش به کامرانی بود که 

 آمد، سریع گفت: تر میداشت نزدیک

کنم حتی یه ذره موجب فقط اینو یادت بمونه، احساس  -

ی گم و پیه همهشی جریان رو بهش میاذیت شدنش می

مالم، مطمئن باش اون روز، روز پیامدهاش رو به تنم می

 آخر عمر توئه!! 

 ای بر لبش کشید: و با رسیدن کامران بلند شد و خنده

ای من به قربون داداش خوش تیپم بشم، الهی  -

 خوشبخت بشی. 

 د: کامران لپش را کشی
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 ی خواهرشوهری گرفتیا. حواسم هست قیافه -

 نگاهش کوتاه سمت من آمد و گرفته شد: 

شک نکن هر کسی که تو رو دوست داشته باشه، منم  -

 دوسش خواهم داشت. 

هنوز در فکر حرف کیانا بودم که کامران سرجایش نشست 

 و گفت: 

کردم کیانا و وارتان جمع رو بترکونن ولی من فکر می -

 ی سکوت گرفتن. ز جفتشون روزهامرو

من هنوز فرصت نکرده بودم وارتان را ببینم ولی از بودن 

 دانستم که حتما او هم آمده! گفتم: مامی می

 چرا؟  -

 ای باال انداخت: شانه

 دونم.نمی -
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 ی شادش جلو آمد و گفت: ماه منیر با آن روحیه

 خواد بیاد اینجا... د میکامران عاق -

 و به سمت من آمد و در حال مرتب کردن شنلم گفت: 

 پسرم رو خوشبختش کنیا!  -

 دست روی دستش گذاشتم، بغض داشتم: 

 کنین؟ برام دعا می -
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 ام بوسید: خم شد و از شانه

ی هیچی رو نخور. من امروز و تا وقتی البته عزیزم، غصه -

ه اگه قبولم داشته باشی. هر وقت ام جای مامانتم، البتزنده

 هم هر جا به مشکل برخوردی بیا پیش خودم. 

 اش دلم گرم شد: از لحن صمیمانه

 برام باعث افتخاره.  -

با ورود عاقد و چند تن از مردان، اتاق عقد شلوغ شد. مهسا 

 کنارم ایستاد و آهسته در گوشم گفت: 

شه می ی عقد دعا برآوردهمامان گفت بهت بگم لحظه -

 هم برای خودت دعا کن هم برای ما! 

چشم روی هم گذاشتم، قول و قرارمان هر چه بود، چیزی 

شدم که اهمیت داشت االن بود که داشتم محرم مردی می

 تر از آن وجود نداشت. و چیزی مهم

چشم که باز کردم، چشمم دنبال عاقد بود که حواسم به 

د مرد دیگر به وارتانی رفت که او هم همراه عاقد و چن
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داخل اتاق عقد آمده بود و با کت و شلوار کرم رنگش خیلی 

 آمد. مردتر از همیشه به نظر می

نگاهمان که برای یک لحظه در هم گره خورد، تبسمی 

هایش را لب روی لبش نشست و من توانستم تکان لب

 خوانی کنم: 

 آروم باش... به هیچی فکر نکن.  -

شک به چشمم آمد و سری تکان اش ااز این حس برادرانه

 دادم یعنی؛ باشه. 

و خیلی یواش نفسم را باال داده بودم تا مانع آن حس 

کرد که کامران ای شوم که داشت به مقاومتم غلبه میگریه

 کمی به سمتم خم شد و زمزمه کرد: 

دم ای که گرفتم یکم زورکی بود ولی قول میدونم بلهمی -

 پشیمون نشی! 

عطر تندش کشیدم و مظلومانه نگاه به آینه نفس پری از 

 روبرو دوخته بودم که مهسا قرآن را بغلمان گذاشت. 
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 صدای عاقد بلند شد: 

با نام و یاد خدا و شریعت پیامبر و والیت امیرالمومنین  -

علی ابن ابیطالب، دوشیزه مکرمه خانوم سلوا صبوری به 

شما را به  دهید با مهر معلوم و صداق معلومبنده وکالت می

 عقد دائم آقای کامران سعادت در بیاورم؟ 

ی قرآن چنگ زدم. عاقد نفس محکمی کشیدم و به گوشه

اش را دوباره خواند و در سکوت مجلس و درست جمله

زمانی که قرار بود خدا حرفم را بشنود و دعایم را برآورده 

 کند، التماسش کردم کمکم کند. 

صدای موبایلی سکوت  هنوز بار سوم گفته نشده بود که

مجلس را شکست. چشمم باال رفت و به وارتانی افتاد که 

شناختمش که بهت اش را نگاهی کرد و اینقدری میگوشی

اش تشخیص دهم و برخالف انتظار و نگرانی را در چهره

همه، گوشی را به گوشش چسباند و من با چشمانی که 

سته را چسبیده بود به لبانش، توانستم آن صدای فوق آه

 تشخیص دهم... 
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 گفت... اومدم... نگهش دار امین... اومدم... 

 قلبم به شماره افتاد... 

 امین... 

 نگهش دار... 

 اومدم... 

 کدهای رسیده زیادی واضح بود. 

 امیــــــــــــد!!!

 

 

 

 

[28.10.21 23:51] 
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 #part240 

 

م متوجه نگاه کامران به وارتان و خروج سریعش از اتاق بود

و نگاهی که از او گرفته شد و با یک حالت گنگی به سمت 

من آمد. چه خوب که آرایش غلیظم مانع دیده شدن رنگ 

شد. آب دهانم را قورتی دادم و دستان یخ ام میپریده

ام را روی هم گذاشتم، جریان چه بود و چه اتفاقی کرده

 افتاده بود؟ 

 صدای عاقد باز طنین انداز شد: 

 پرسم دوشیزه... سوم میبرای بار  -

کامران در حالی که نگاهش به قرآن در دستمان برگشته 

 بود، لب زد: 

 حواست رو بده به مراسم!  -

ام را کنترل کردم، چشم کلی آدم به ما های تند شدهنفس

 بود. عاقد تاکید کرد: 
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 بنده وکیلم؟  -

توانستم نفسم را رها کردم، زمانش بود بله بگویم ولی نمی

ی پدر و مادرم... مادری که فوت ل همه بگویم با اجازهمث

شده بود و پدری که... نبود! برای جاری شدن عقد از دادگاه 

 گفتم با اجازه دادگاه؟؟؟!! اجازه گرفته بودیم. باید می

 کامران همان طور آهسته گفت: 

 سلوا!!  -

توانست بفهمد؟ سر عقد... سر با کسی میزان دلتنگی مرا می

ی زندگی یک انسان... اینکه کسی را ترین لحظهشکوه

 ی او!! نداشته باشی که بگویی با اجازه

در دلم گفتم، خدایا به امید تو... و با صدای بلندی رسم 

 الزم را به جا آوردم: 

 ی بزرگترا بله. با اجازه -
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صدای کف و جیغ و سوت بلند شد و خیلی عجیب بود که 

جودم پر کشید، تمام شد. اگر آن همه استرس یک باره از و

 فکری هم بود، تردیدی هم بود تا همین جا بود! 

ی کامران همان بار اول و سریع داده شد عاقد برای بله

جاری کردن خطبه از اتاق بیرون رفت. مهسا و چند نفر از 

 دوستانم برای سابیدن قند و دوختن سفره باالی سرم آمدند. 

 صدایی دم گوشم گفت: 

 یز تموم شد، برادرم رو خوشبختش کن. همه چ -

نگاهم سمت چشمان نگران کیانا رفت، چشمان زیبایش که 

بدیل نگاه ماه منیر بود. لبخندم با چشمان آینه بی

آلودم منافات عجیبی داشت، کیانا درست در گوشم اشک

 ادامه داد: 

 بیا کال یادمون بره چه قراری گذاشته شده، باشه؟  -

 لب زدم: 

 . باشه -
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 باالخره لبخندی هم بر لب او آمد: 

 پس دوست؟  -

 چشم روی هم گذاشتم: 

 دوست.  -

 یکی از سمت راستم گفت: 

 دستت رو بده من ببینم.  -

 تبسمی کردم: 

 دو دقیقه صبر کن.  -

 کمی سرش را نزدیکم کرد: 

شی و فرار دیدم سر عقد بلند میدیشب خواب می -

 کنی!! می

 اهم نشسته بود، گفتم: ای که در نگبا خنده

 کنی؟گی یا شوخی میجدی داری می -

 ای رفت: چشم غره
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االن وقت شوخیه؟ یعنی اینقدر بدعنقی که هر لحظه  -

 منتظرم یه بامبول جدید سوار کنی. 

 خندیدم: 

 حالت خوبه تو؟  -

 سر باال داد: 

نه... ولی این نیم ساعتم بگذره مطمئنم امشب حالم  -

 شه! خوب می

 ای نگاهش کردم: چشمان درشت شده با

 کامران!!! -

 ریز خندید: 

ی عقد هیچی نگو... اوف یعنی درست بعد از اینکه خطبه -

 تونیم بریم یه اتاق خالی؟!خونده شد می
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 #part241 

 

داد! با چشمان قد توپ فوتبال وای! خدا باید به من صبر می

 ای گفتم: شده

 شون شوخی هستن دیگه! مید خدا همهبه ا -

 اخم کرد: 

گه شوخی شوخی کجا بوده؟ از کی منتظرم حاال می -

 کنی. می
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در میان سروصدای زیاد دختران جوانی که باالی سرمان 

خندیدند، من مستاصل داشتم دوختند و میخواندند و میمی

کردم که نه یک ذره ادب داشت و نه به مردی نگاه می

ی پرشیطنتی بر زیر چشمی نگاهم کرد و خندهمراعات! 

 لبش آمد: 

 تربیت! ای منحرف بی -

 لحنم معترض شد: 

 من یا تو؟  -

 پچ کرد: پچ

ام یه ذره این کمر وامونده رو واال من دنبال یه اتاق خالی -

بذارم زمین چند روزه از خستگی نیرو برام نمونده، تو به چی 

ودش جای سوال فکر کردی که چشات اینقدری شد خ

 داره!! 

هایم کشیده شده بود که لبش به خنده از صورتم به شانه

 گوشم نزدیک شد: 
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آهان حاال شد، بخند جانم. دیگه نبینم آه بکشی و غصه  -

 ها!! بخوری

 گفت: یکی می

 سابی؟( نه دارتی سان؟ )چی می -

 داد: آن یکی جواب می

 شیرین نیخ. )شهد و شیرینی(  -

 فت: گدیگری می

شیرین اوالسان قیز سنی. )همیشه شیرین باشی  -

دخترجان... تلویحا یعنی برای شوهرت شیرین بمانی 

 همیشه.( 

شد و نگاه معصومم به مردی بود که داشت شوهرم می

کرد. دعا ترین کسم بدل میعقدی که او را به نزدیک

 مان را به خیر کن. کردم؛ خدایا خودت آخر و عاقبت

دخترکانی که باالی سرمان شلوغش کرده بودند، باز یکی از 

 گفت: می
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 دوزی؟( نه تیکی سن؟ )چی می -

 داد: آن یکی جواب می

بخت تیکیرم، تخت تیکیرم، مهر و محبت تیکیرم )بخت  -

 دوزم.( دوزم. مهر و محبت میدوزم؛ سفت میمی

 داد: خندید و ادامه میو خودش از حرفش می

به تیکیریم. )آقا کامران را به سلوا نا بهآقا کامرانی سلوا جا -

 دوزم.( محکم میجان محکم

یک رسم قدیمی تبریزی که در برخی مجالس عقد گفته »

 «شود.می

واقعا این پیوند تا کجا محکم بود؟ تا همین چند روز پیش 

خواستم قبول کنم و االن یک کردم من که نمیفکر می

شود دیگر ی میای است که کردم و خب یک طورمعامله

ی بخت و قرآن به دست و کنار این ولی االن مقابل آینه

 خواست... مرد، انگار دلم یک چیز دیگر می
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پررو شده بود و دلش برا بخند جانم یکی رفته بود و برای 

خط و نشان قشنگ او برای غصه نخوردن، دو سال نگذشته 

 به تنگ آمده بود. 

را بشنوم، لبانش را به  بین آن همه صدا برای اینکه صدایش

 گوشم چسباند: 

جووون چه دوخت و دوزی راه انداختن!! من که به  -

 عاقبت این دوخت و دوز خوش بینم! 

 به جای خندیدن، چشمانم پر از خواهش شد: 

کامران تو برای چی بین این همه دختر منو انتخاب  -

 کردی؟ 

 با خنده سری تکان داد: 

 یا مرد؟ پرسه لیلی زنه تازه می -

خواست برای خودش بهانه دلم بهانه داشت و شاید می

 بتراشد: 

 ی قبل از ازدواج نبودم؟ برای اینکه من اهل رابطه -
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 صدای یکی آمد: 

 خطبه تموم شد.  -

تمام شد، او االن شوهرم بود. سوالم و جوابش بین همهمه 

 ی روی سرمان گم شد. و کف و جمع کردن پارچه

*** 
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در میان هلهله و شادی همه سوار ماشین شدم، همه چیز 

خوب پیش رفته بود. عقد و مراسم بعد از آن و شام سلف 

داد، سرویس همه چیز مرتب بود تنها چیزی که آزارم می

 نیامدن وارتان بود. 

چند باری هم خواستم با او تماس بگیرم ولی هر بار یا 

شد و یا جای خلوتی برای این ود و نمیکامران پیشم ب

کردم، به مهسا گفته بودم به او زنگ بزند و تماس پیدا نمی

بپرسد کجا رفته و تنها جوابی که عایدم شده بود این بود 

 که، میام! 

برخالف خواست و شوخی کامران هیچ فرصتی برای تنها 

بودنمان پیش نیامد چه بعد عقد و چه هنگام شام کلی آدم 

 ر و برمان بود. دو

کامران پشت فرمان نشسته بود که مهیاد کنار ماشین آمد و 

 گفت: 

 پرسن خونه برنامه داریم؟ ها میبچه -
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 کمی گره کراواتش را شل کرد و سری تکان داد: 

آره، جوونا هستن. هماهنگیش با کیانا بوده از کم و  -

 کیفش اون بیشتر با خبره. 

 شدند چرخید: ماشین می و نگاهش بین افرادی که سوار

 بینمش، حواست بهش باشه. نمی -

 میلی لب زد: مهیاد با مکث دست در جیبش کرد و با بی

 پیش آرازه.  -

 نگاهم به کامران بود که با اخم گفت: 

 مگه خودش ماشین نیاورده؟  -

ها تمایل چندانی متوجه بودم که مهیاد برای دادن جواب

 ندارد: 

 دونم. ایی که من میاممم... نه تا ج -

لحن متفکر کامران برایم جالب بود ولی بیشتر حساسیتش 

 کرد: به کیانا بود که نظرم را جلب می
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 پس چطور از آرایشگاه اومده؟  -

 نگاه مهیاد معطوف جای دیگری شد و لب زد: 

 از خودش بپرس.  -

 گرفت که کامران گفت: و داشت فاصله می

 بیارش ماشین خودت!!  -

 تش کمی کند شد: حرک

اش کنم اونم صورت خوشی نداره برم از ماشین آراز پیاده -

 بین این همه آدم. 

 و فاصله گرفت. 

 با مالیمت گفتم: 

 به نظرم این همه حساسیتت رو آراز درست نیست.  -

به سمتم برگشت و تا بخواهم به خودم بجنبم لپم را بین دو 

از بین رفته  انگشتش فشرد و با چشمانی که خط اخمشان

 بود، گفت: 
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 بذار پات برسه خونه، بعد واسه من نظر بده!  -

 دست روی لپم گذاشتم و با نگاه نگرانی به اطراف گفتم: 

 کنی، چشم همه به ماست. چیکار می -

 نفس راحتی کشید و دوباره شیطنت در لحنش موج زد: 

 ده بگیری بکشی.  آخیش، چقدر این لپای پرت حال می -

 جدی شد:  و کمی

بعدشم مجبوری عادت کنی... فکر و نگاه هیچ کسی  -

 کنم. برای من اهمیتی نداره، زندگی خودم رو می

 موبایلش را برداشت و به محض برقراری تماس گفت: 

 کیانا کجایی؟ بیا کارت دارم.  -

 سری به تاسف تکان دادم: 

 گل لگد کردم، آره؟  -

 خنده بر لبش آمد: 

 دت باشه خانم صبوری!سرت به کار خو -
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کامران دقیقا همین بود، همانطور که خودش گفته بود حرف 

کرد کاری هیچ کسی برایش اهمیت نداشت اگر حس می

کند درست است؛ حتی اگر غلط بود! و این هیچ کس که می

ها گرفته تا پدر و شد از دیگران و غریبههمه را شامل می

 مادرش و... من!

های بلندش برایم جالب بود، ن بوتحرکت سریع کیانا با آ

من خیلی عادت به کفش پاشنه بلند نداشتم. پالتوی زرشکی 

ای شیکش با شالی که ترکیبی از زرشکی و صورتی و نقره

با هم بود با شلوار صورتی رنگی که در مجلس به تن داشت 

برعکس داخل خانه، ظاهری زیباتر از بقیه به او داده بود، 

 از حرکاتش بود.اصال طنازی بخشی 
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 ی باز ماشین نگاهی کرد: خم شد و از پنجره

 جونم داداش؟ -

 کامران نگاهی سمتش انداخت: 

ها پرسیدن برنامه داریم، تو خونه همه چی مرتبه؟ بچه -

 گفتم آره. 

 کمی شالش را مرتب کرد: 

ست گفتم تا آره نگران نباش، نازی جون هم تو خونه -

 برسیم وسایل پذیرایی رو آماده کنه. 
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با گفتن، خوبه، دست روی فرمان گذاشت و کمی به 

 سمتش چرخید: 

 خودت ماشین نیاوردی؟  -

 من کرد: برای جواب دادن کمی من

 نه خب با این سر و وضع... اممم... دیگه.... نخواستم...  -

 حرفش را برید: 

 پس با کی اومدی؟  -

صاف کرد و صورتش از دید خارج شد. معلوم بود کیانا قد 

 دوست ندارد جواب دهد ولی زمزمه کرد: 

 آراز.  -

کامران بازویش را گرفت و کمی کشید تا دوباره رخ به 

 رخش شود: 

فکر نکن چون شب عروسیمه حواسم بهت نیست. االن  -

هم این همه ماشین خاله و عمه و دایی و بابا هستن، اگه 
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ی بری سوار ماشین هیچ کدوم بشی، همین هم دوست ندار

 جا بشین. 

 پوزخندی زد: 

 همینم مونده بیام سرخر بشم...  -

 و خواست فاصله بگیرد: 

 آراز منتظره، من رفتم.  -

 کامران سریع بازویش را گرفت: 

 گفتم من خوشم نمیاد با این پسره گرم بگیری.  -

 با کمی حرص در چشمان برادرش نگاه کرد: 

اومد تو با سلوا ازدواج کنی ولی االن خوشم نمیمنم  -

 همسرته و تو ماشینت... 

دستش را پس کشید و بدو سمت ماشینی رفت و من 

توانستم ماشین سفید رنگ آنچنانی آراز را ببینم، اسمش را 
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دانستم ولی در این که بین آن همه ماشین در چشم بود نمی

  اینقدر واضح بود که غیر قابل انکار باشد.

فحشی که کامران زیر لب داد، موجب شد من لبم را زیر 

کردم، دندان بگیرم. باید برای حال بدش کاری می

ناپرهیزی کردم و برای اولین بار خودم دست روی دستش 

گذاشتم و با نرمشی که انگار برای خودم هم تازگی داشت، 

 گفتم: 

 حرص الکی نخور، باشه؟  -

 مد: نگاهش از دستم به سمت صورتم آ

 فهمن تو بهترینی! یه روز اونا هم می -

ام سوخت که دلم خواست همین االن جوری با سرعت سینه

زدم. خواستم یک دریاچه از یخ بود و داخلش شیرجه می

ها نزن، خواستم قسمش بدهم که بگویم دیگر از این حرف

بگذارد همیشه در ذهنم همان کامران خوش گذران باقی 

تواند مرا برای ا قانع کنم او فقط میبماند و من خودم ر
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ی اینها زنم ولی همهمدت کوتاه بخواهد و بعد دلش را می

در حد فکر باقی ماند و تنها حسم فشار دستش بود که 

 دست مرا دربر گرفته بود. 

حرکت کردیم و من گرماگرم افکار عجیبم و بهترینی که 

ن کنار قرار بود دیگران بفهمند بودم که در تاریک و روش

خیابان با سرعتی که خیلی هم زیاد نبود، یکی را دیدم 

بیرون از زندان... یکی نبود اما... سه نفر بودند... امین هم، 

وارتان هم... ولی من بقیه را ندیدم، همانی به چشمم آمد 

 شد ندیده بودمش. که مدت زیادی می

شدم... دیگر این دل تنگ چشم برگرفتم... باید رد می

 ی ناجور بود و... کاری ناصواب! وصله

آزاد بود، بیرون بود... فقط همین، همین برای دانستنم اکتفا 

 کرد. می

کردم به دسته گل در آغوشم چشم دوختم، روزی فکر می

چقدر سخت خواهد بود روزی که رخت دامادی تنش ببینم 
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و امروز من به آن عهدی که نبسته بودم بد عهدی کرده 

 سی به تن داشتم. بودم و رخت عرو

هایش پیش ی له شدن ساقهدسته گل در دستم تا آستانه

 رفته بود که یکی از کنار دستم گفت: 

های کناری ها، ماشینقرار نیست امشب تکرار بشه -

 کشن... خودشون رو دارن می

و در ادامه یا ذهنم الکی برای خودش خیال پروراند یا واقعا 

 هایی از تحکم داشت: رگه

 سرتو باال بگیر و حواست همینجا باشه.  -

ام پر از آهی نکشیده بود، او صورتم به سمتش چرخید، سینه

 هم دیده بود یعنی؟ 

*** 
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ی چراغانی شده و پر از گلی شدم که قرار وقتی وارد خانه

بود در آن زندگی کنیم، تازه معنی مجلس عروسی را 

ی ماه منیر بود اصال هر چه قبل از این در خانهفهمیدم. 

 عین تمرین بود. 

ی کامران را قبل از این ندیده بودم، نه او گفته بود بیا خانه

ببین و نه من روی گفتنش را پیدا کرده بودم، آن حس 

 گذاشت. غریبگی و مهمان بودن نمی
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دانم کی و چطوری دوستانش قبل از ما توانسته بودند نمی

الن خانه جمع شوند و به محض ورودمان کف و در س

سوتشان به هوا برود ولی هر چه بود انتظار این همه زیبایی 

را یکجا نداشتم، محو آن سالن زیبا شده بودم که یکی کنار 

 گوشم گفت: 

 ی خودت خوش اومدی. به خونه -

 ی خودم!! گفتنش هم قشنگ بود. نگاهم سمتش رفت، خانه

با لباس گرم و پالتو و شال و کاپشن... با زمستان بود و همه 

آمدگویی مختصری کامران به سمت اتاقی که درش خوش

 شد هدایتم کرد. به همان سالن باز می

 وارد اتاق که شدیم مهسا هم داخل آمد و گفت: 

 کیانا گفت ازتون بپرسم چیزی الزم ندارین؟  -

 انگشتانم میان دست کامران به درد آمدند: 

 داره خودش بیاد بپرسه. سوالی  -

 خبر از همه جا ابرویی باال انداخت: مهسا بی
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ریزی به هم رفت لباس عوض کنه و هم خب کل برنامه -

 ی اونه خیلی کار داره، برای همین من اومدم. عهده

 برای آرام کردن اوضاع هم شده، با لبخندی گفتم: 

م برو نه مهسا جان ممنون، فعال چیزی الزم نداریم. تو ه -

 گم بهت. پالتوت رو درآر کاری داشتیم می

 سری تکان داد و در اتاق را پشت سرش بست.  

 رو به کامران گفتم: 

طفلک مهسا چه تقصیری داره شما برادر و خواهر مدام  -

 کنتاکت دارید؟ 

 حرفم را یا نشنید یا شنید و خود را به نشنیدن زد... 

کردنی که سخت  چشمانم به خیرگی نگاهش بود و ورنداز

شد زیر چتر نگاهش دوام آورد و از پا نیفتاد. نزدیکم شد می

ی کنار صورتم را و انگشتش باال رفت و تکه موی فرخورده

 آرام پشت گوشم زد. 

 پرت گفتم: 
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 خسته شدی آره؟  -

اش به تیک کوچکی تکان خورد و انگشتش سینه

و انگار ام سر خورد گونه از کنار گوشم تا زیر چانهنوازش

گانه که نه، شاید هزاران حواس دیگر تمام حواس پنج

درست زیر انگشتش کشیده شد و همگی به یکباره نبض 

گرفت و من متعجب و حیران از لرزش عجیبی که بر تنم 

نشسته بود و بین آن همه حرف و اما و اگر و اتفاق و ماجرا، 

تابی عجیب و غیرقابل توصیف اشکی که ته چشمانم در بی

 کرد، مانده بودم. را گرم می

نه که فیلم ندیده بودم، نه که اینقدر پاستوریزه بودم که 

ی احساسی و هیچ وقت نرفته بودم سراغ هیچ صحنه

های متعدد ولی همه فقط تصویر بودند و آنچنانی و کلیپ

ی نمایش دیده لمس این احساس با آنچه در پشت صفحه

آن هم برای من... کرد، شد زمین تا آسمان فرق میمی

هایش هم چنین لحظاتی را برای برای سلوایی که در خیال
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خود کشته بود... سلوایی که خیلی قرارها داشت که آن 

 ها را بخاطر آورد... توانست آنلحظه نمی

صورتش را جلو کشید و من مات مانده بودم چه کنم، منِ 

در ی بین پدر و مانابلد که حتی از محبت کوچک و پوشیده

که فقط نه، که حتی از دیدن رفتار دایی و زندایی و خاله و 

 شوهرخاله و بقیه هم محروم بودم. 

شد، و در هر آمد و سخت کشیده مینفسم سخت باال می

ام از این عطر تلخش به آنکه من بخواهم شامهنفس بی

کشید؛ بوی آمد و نفس دیگر را با ولع بیشتر میوجد می

شاید نه... بویی عجیب که آرامشی ناب  داد یا حتیقهوه می

 کرد. به ته وجودت تزریق می

دیدم که از چشمانم تا لبم و بعد... آهسته چشمانش را می

شدند و من مست و مات، دوباره تا چشمانم کشیده می

 قدرت هیچ کاری نداشتم که لبش به لبم چسبید و... 

 ی گرمی که روی لبم نشست... بوسه
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بود و چیزی خارج از زمان درون قلب و  زمان متوقف شده

 کرد. ذره و ریز ریز داشت شره میدلم، ذره

دانستم نه مغزم بلد بود فرمان دهد چه کنم و نه خودم می

حس شده بود و چه کاری باید انجام دهم. کل تنم  بی

 قدرت حرکتش را از دست داده بود. 

 شک میمردم... داد بیاگر ادامه می

مختصری عقب برد و دستش را دور کمرم که صورتش را 

انداخت و... به آغوشم کشید. نه آرام و محتاط که سفت و 

ی پهنش، درست جایی که محکم و من چسبیدم به سینه

 اش جا برای نفس کشیدن نبود. بین بازوهای قوی

*** 
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ی آنجا با کرد، جمع صمیمانهبا حوصله همه را معرفی می

ی ماه منیر متفاوت بود، به خصوص با رسوم خشک و خانه

رسمی که مادر دیکته کرده بود و در کمال تعجب کامران 

ی مادر، حرفی های دیکته شدهی بکن نکندر مقابل همه

 نزده بود. 

اینکه پوراندخت در مقابل ازدواجش مخالفتی نکرده و 

د که در مقابل، رضایت داده بود به قدری برایش عجیب بو

او هم برای چیدن مهمانی و دعوت، دستش را باز گذاشته 

هایی که برای تن دادن به چیدمان بود. البته یکی از علت

خواست حاال که مادرش کوتاه مادرش داشت، سلوا بود. نمی
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های او آمده با مخالفت و ایستادگی در مقابل خواسته

 موجبات ناراحتی سلوا را فراهم کند. 

ی آغوشی ل دلش خوب بود، به خصوص با چشیدن مزهحا

که هر چند با زده شدن در و ورود نابه هنگام کیانا نصفه 

 نیمه ماند ولی خب با همان یک ذره هم دوپینگ شده بود. 

کیانای نامرد! معلوم نبود این دختر خجالت را کجا جا 

گذاشته بود؛ به محض ورود به اتاق با نگاه کوتاهی، ابرویی 

ال انداخت و تبسمی کرد و در حالی که سمت کمد دیواری با

 رفت، گفت: موجود در اتاق می

 کردین!! مردین یه کم صبر میحاال نمی -

 و وقتی کامران تذکرگونه صدایش کرد، با لبخندی گفت: 

 حاال رم نکن...  -

و از داخل کمد برای او پیراهن سفید دیگری بیرون کشید و 

 دستش داد: اتو کشیده و آماده 
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بیا اینو آماده کرده بودم که یه هو پیراهن سفیدت سر  -

شامی جایی کثیف بشه برا امشب عوض کنی... دیگه خب 

 االن قسمت رژی شدن شد! 

 ی کامران خندید: و در مقابل چشم غره

 های دوستاته!! من به روتون بیارم که بهتر از متلک -

شان بیشتر از نفسی کشید و در مقابل جمعی که سروصدای

 همه بود، ایستاد و رو به سلوا گفت: 

ببین اینا اگه گفتن من همکالسی دانشگاشون بودم باور  -

 شناسم! کنم، من اصال اینا رو نمیها من تکذیب مینکنی

 که دختری جلو آمد و با خنده گفت: 

 من سمیرا هستم.  -

 و بازوی پرهام را هم گرفت و کشید: 

های دوره دو از همکالسیهمسرم پرهام، هر  -

 کارشناسیِ... 
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و بدون اسم با چشم اشاره کرد به کامران و بعد از معرفی 

 ای کرد: هر ده نفری که از تهران آمده بودند، خنده

گه عروسیمه ولی شما این کامران خسیس زنگ زده می -

تونید بیاید، ما هم گفتیم غلط کردی که راتون دوره نمی

 . میایم تا چشت درآد

کامران بازوی سلوا را گرفت و در حال عبور سری به تاسف 

 تکان داد: 

گن تا عید هم االنم عین قوم مغول حمله کردن و می -

 مونن. می

 لبخندی زد و پرسید: 

 مونن؟ همینجا می -

 عاقل اندرسفیه نگاهش کرد: 

فکر کن یه لحظه من بذارم... همینم مونده! ماه منیر  -

نوری در اختیارشونه... صبح رسیدن ولی گفته ساختمون او

 چند روزی هستن احتماال... 
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 که حرفش توسط یکی شکسته شد: 

راستش رو بگو پسر، چقدر دعا کرده بودی که شامتون  -

 نصیبم نشه؟ 

با شنیدن صدای وارتان سلوا با ترکیبی از حس خوشحالی و 

 نگرانی هم زمان به سمتش برگشت: 

  وای وارتان کی اومدی؟ -

تمامی حس و حالش را میان سینه حبس کرد و زد به در 

 شوخی و با لحنی شبیه سلوا گفت: 

وای همین االن... اگه فکر کردی با وای وویت  -

ها... قشنگ تا آخر شب همینجا ور گردم کور خوندیبرمی

 دلتونم. 

 نگاه کامران با کمی جدیت همراه بود: 

 شام که نخوردی هنوز؟  -

 تبسمی کرد: 
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های روی میز رو نترس از وقتی رسیدم ته میوه و شیرینی -

 در آوردم. 

نگاه پر سوال سلوا روی وارتان بود ولی نه جرات پرسیدن 

 سوالی را داشت و نه وارتان قصد دادن توضیحی...
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کامران به علت صدای بلند آهنگ و سروصدا با صدای 

 بلندتری گفت: 

سلوا تو سرت رو گرم کن من بیام، نری سنگین رنگین  -

 بشینی یه طرفا... 

و فاصله گرفته بود که سلوا آب دهانی قورت داد و در تردید 

بین پرسیدن یا نپرسیدن، تا جایی که سروصدای اطرافش 

 داد، آهسته گفت: اجازه می

 چه خبر؟   -

با اخم مختصری روی پیشانی وارتان نشست و در حالی که 

تری بروند، کرد به جای خلوتحرکتش سلوا را هم وادار می

 گفت: 

ای که خوب گوش کن سلوا... این سوال سرپوشیده -

دونم منظورت چیه هم تو... خوب یادت پرسیدی هم من می

بمونه این آخرین باری هست که نه تنها در مورد امید سوال 

اه چرخه. خواه ناخوکنی که فکرت هم در موردش میمی
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ی من هم امید تو زندگی تو تموم شده و تو حتی به اندازه

 تونی بهش توجه و فکر کنی. نمی

شد یکی را در فکر و دانست ولی واقعا چطور میخوب می

 ذهن یک نفر کشت؟ زمزمه کرد: 

 فقط خواستم بدونم حالش...  -

 با تحکم بیشتری حرفش را برید: 

مشکالتش رو حل  امید یک مرده و یه مرد باید بتونه -

ی کافی باهاش صحبت کردم. تو کنه، من امروز به اندازه

هیچ قول و قرار و عهدی باهاش نداشتی که بابتش شرمنده 

باشی، اگه یه زمانی کلی کمکت کرده چندین برابرش رو تو 

همین مدت کمی که تو زندون بود براش جبران کردی. از 

کنه... اینکه اینجا به بعدش رو خودش باید با خودش حل 

براش شوکه کننده بوده و تا بتونه باهاش کنار بیاد یکم 

بره کامال طبیعیه... شما دو تا از اینجا به بعد از زمان می
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زندگی هم حذف شدین، به خصوص که شوهرت هم تا 

 حدی در جریانه...

خواستی بدونی حالش چطوره؟ اول که فهمید اینقدر می

خواست ه بود به سرش و میبراش غیرقابل باور بود که زد

بیاد و دستت رو بگیره و از مراسم بکشدت بیرون و الزم 

 بود یکم عقلش بیاد سرجاش... 

 و با مرور اتفاقات رخ داده، سری تکان داد: 

 که طبق معمول هر چی کار سخته، کار منه دیگه!  -

 سلوا با نگرانی پرسید: 

 درگیر شدین یعنی؟  -

 ای رفت: چشم غره

 ی به تو نداره! ربط -

 و با نگاه به بغض نشسته در نگاه سلوا گفت: 
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اما حال االنش بد نیست، کنار میاد... یعنی باید کنار بیاد.  -

اومد براش من شاهد بودم که تو هر کاری از دستت برمی

کردی. قانعش کردم از فردا بره سر کار، فعال این از هر 

به تعمیر ماشینش تره و بعد هم خدا بخواد چیزی براش مهم

 و بقیه کاراش برسه. 

 و در چشمان سلوا خیره شد: 

ی امید. درسته تو خلق این از این... نقطه سر خط قصه -

شدی عمال نگران همه باشی ولی یادت باشه، هر قدر 

دست یکی رو بگیری اگه راه رفتن بلد نباشه تا رهاش کنی 

ی خودش افتاده زمین، پس هر انسانی باید خودش راه زندگ

 رو پیدا کنه. 

داد ولی... هزاران ولی در سر سلوا پایین افتاد، به او حق می

ی شد عمل کردن به آن به اندازهآن بود که موجب می

 گفتنش ساده نباشد. 
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ی سلوا بر لب وارتان ای از سر پایین افتادهلبخند ساده

 نشست: 

ید هی دختر سیاه سوخته، نگام کن ببینم چطور اینقدر سف -

 شدی؟ 

ی حاصل از لبش کمی کش آمد و با همان لحن گرفته

 شنیدن این واقعیات گفت: 

 چشات رو درویش کن بچه!  -

 تر شد: لبخندش پر رنگ

 جووون تو نباشه...  -

 و ابرویی باال انداخت: 

ی کوچمون... حیفی فعال! جووون اون دختر سیاه سوخته -

درمون بشن  رم کالس درویشی بلکه یه ذرهاش میهمه

شن که! اینقدر خوشگل این چشای المصب ولی نمی

 دوست دارن بیشعورا... 

 ی کمرنگی همراه شد: نگاه چپش با خنده
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 وارتان؟!! -
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ی کوچکی بیرون آورد و وارتان دست در جیبش کرد و جعبه

 ضمن باز کردن درش سمت سلوا گرفت: 

نی که من دختر خوشگل ببینم تا یه اسم رو دوخودت می -

 گردنش نندازم ول کن نیستم... 
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 و خندید: 

 دیگه قسمت نشد سر عقد بدم، ناقابله.  -

دست پیش برد و آویز گردنی زیبا و ظریفی را که در جعبه 

 بود برداشت، واقعا اسم خودش بود، با ذوق نگاهش کرد: 

 ممنونم، دستت درد نکنه، خیلی قشنگه.  -

نفس پر احساسی کشید ولی خب وارتان بود دیگر مگر 

 شد عین آدم حرف بزند: می

کنه برا یکی طال هی وارتان از این بذل و بخششا نمی -

ها، خوب یادت نگه دار روزی سه مرتبه جلو چشمت بخره

 ام برو. بذار و قربون و صدقه

 اش گرفت: خنده

را شرمنده نمیری بچه! مامی کادو داده بود آخه تو چ -

 کردی. 

 لبخند زد: 
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 مامی با نریمان اینا رفت؟  -

 سلوا به تایید سر تکان داد: 

 آره  -

 با خنده گفت: 

یعنی من یه روز سر گذاشتم بیابون مطمئن باش از دست  -

مامی بوده، بهش زنگ زدم خبر بدم که شب میام اینجا تا 

گه فردا زنگ باز فشارش موشکی نره باال، برگشته می

 پرسما. زنم از سلوا مییم

در حال خندیدن، نگاهش در جستجوی کامران به در باز 

زد و بالکن کشیده شد که داشت با موبایلش حرف می

 ی عجیبی بود. اختیار دلش گرم شد، چه تجربهبی

کامران که برای شنیدن صدای ماه منیر مجبور شده بود از 

 سالن بیرون برود، دوباره گفت: 

 جان دیگه مطمئن باشم، آره؟  ماه منیر -

 ماه منیر تاکید کرد: 
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ی سه چهار گفتم که کلی غذا مونده، همین االن اندازه -

 فرستم دم درتون. کنم و با آژانس میمرتب می نفره

ی چنین کارهایی را داشت. با فقط ماه منیر بود که حوصله

 محبت بیشتری گفت: 

م غذا سفارش بده قربون ماه منیر خودم! به مهیاد گفت -

گفت این وقت شب کجا غذا داره؟ برای همین دیگه مجبور 

 شدم زنگ بزنم. 

 ماه منیر با شنیدن هیاهوی این سمت خط گفت: 

 گذره؟ خوش می -

نیم نگاهش سمت سالن خانه رفت که خیلی شبیه مراسم 

عروسی نبود، بیشتر شبیه مهمانی دوستانه شلوغ پلوغ بود و 

با حال خوب، نفس پری از هوای سرد همگی وسط بودند. 

 اواخر اسفند کشید: 

 آره جای شما خالی، من برم دیگه.  -
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شد، با خیال از صدای کامران هم متوجه حال خوبش می

 ای گفت: راحت شده

 تونی تحویل بگیری. برو فدات، یه ربع نشده غذاها رو می -

تماس را قطع کرد و کش و قوسی به تنش داد، دلش کمی 

 خواست ولی حیف آن شب غیر تکرار بود. تراحت میاس

به محض داخل رفتن، با دیدن مهیاد موبایلش را دست او 

 داد و گفت: 

گوشی من دست تو باشه، سروصدای خونه زیاده شاید  -

نتونیم صدای آیفون رو بشنویم. به ماه منیر گفتم چندتایی 

 غذا بفرسته، حواست باشه گفتم رسید زنگ بزنه. 

 د موبایل او را گرفت و گفت: مهیا

خوب کردی، عالوه بر وارتان، کیانا و مهسا و آراز هم  -

 شام نخوردن. 

 متعجب نگاهش کرد: 

 واسه چی؟  -
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برای عروسی دوستش حالش آنقدری خوب بود که 

 سرپوشی باشد روی برخی مسائل، گفت:

همه که سرشون گرم شام بود کیانا هر چی گل برای سر  -

بودن جمع کرد و همراه مهسا و آراز برشون عقد آورده 

داشت آورد اینجا. برای همین هم هیچ کدوم نرسیدن شام 

 بخورن. ولی حواست هست حالش گرفته است؟ 

نگاهش بار دیگر در سالن چرخید، پس برای همین گلباران 

 بود. دوباره نگاه به مهیاد داد و با خنده گفت: 

 خواهرشوهره دیگه! -

 

 

 

 

[28.10.21 23:51] 

 



 

 

1310 | P a g e 
 

 

 #part248 

 

 جفت ابروی مهیاد باال رفت: 

ی خواهرشوهری بیشتره، چی بگم! یکم به نظر از اندازه -

 معموال خواهرا تو عروسی برادراشون خوشحالن. 

ای که مهیاد تا حدی متوجه شده بود ولی نه تا اندازه

گفت، یعنی اینقدر وقت آزاد نداشت که خیلی در می

شود. داماد بود و سرش گرمه مراسم و  احواالت همه دقیق

 ها... مهمان

با چشم دنبالش گشت، لباس عوض کرده و ماکسی بلند و 

زیبایی به رنگ بنفش تن کرده بود. اخمی کرد و در حالی 

کرد حواسش باشد، سمت او رفت که که به مهیاد تاکید می

به دیوار تکیه داده بود و... پوووف... آراز هم مقابلش بود و 

 گفت: داشت می
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 این حالت اصال درست نیست کیانا...  -

 که کیانا آهی کشید: 

 واسه من معلم اخالق نشو.  -

 آراز غر زد: 

شی؟ عوض اینکه از دونی گاهی غیرقابل تحمل میمی -

ی حالت در بری، بهتره یا زیر فکر کردن و حرف زدن درباره

ت خودت بشینی کالت رو قاضی کنی یا بذاری یکی کمک

 کنه... اصال بیا برو پیش مشاور. 

 گفت: کیانا با کالفگی آشکاری داشت می

 تو از هیچی خبر نداری...  -

که کامران نزدیکشان شد، هنوز از حاضر جوابی ساعت 

آمد او را از آراز دور پیش کیانا دلخور بود. بدش هم نمی

 کند، گفت: 

 کیانا جدی امروز غیرقابل تحمل شدی، چته آخه؟  -



 

 

1312 | P a g e 
 

ی بقیه توانست به اندازهگفت؟ نمیدردش را به که می

ی عادی به خودش بگیرد و بگوید و بخندد انگار قیافه

داد که اتفاقی رخ نداده، اصال سنش هم این اجازه را نمی

تظاهر کند. از همان سر صبحی از دست مادرش که انگار 

یک مراسم واقعی است و حتی سلوا که به نظرش رفتار 

ت حرص خورده بود. کمر از دیوار گرفت و با عادی داش

 عصبانیت گفت: 

من چمه یا شما که همتون بهم گیر دادین؟ یعنی عین  -

خل و چال باید همیشه نیشم تا بناگوش باز باشه؟ یه امروز 

که عین آدمیزاد بودم همه مور مورشون شده... چیکار باید 

 کردم که نکردم؟ گرفتاری شدیم از دستتون!! می

 می کرد و از آنها فاصله گرفت. اخ

 کامران متعجب از خروش او لب زد: 

 چشه این؟  -

 آراز دست در جیبش کرد و متفکر گفت: 
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دونم، هر قدر هم سوال پیچش کردم چیزی نمی -

 دستگیرم نشد. اعصاب نداره اصال! 

اش با آراز رفتار متفاوتشان به سمتش برگشت، فرق اساسی

و بیرون شلوغ بودند ولی برخالف در محیط خانه بود هر د

اش علنا مقاومت های خانوادهخودش که در مقابل خواسته

کرد آراز در خانواده بسیار حرف گوش کن بود. روی می

ی خوب فامیل به شمار همین حساب هم همواره آراز بچه

 رفت و کامران نااهلش!! می

خواست این موجود که یکی در میان به خیلی دلش می

شد را یک جوری ضربه فنی کند. با اخمی کشیده میرخش 

 گفت: 

حالیته که تو جمع فک و فامیل مدام دور و بر کیانا  -

 پلکیدنت کار درستی نیست؟ 

 پوزخند آراز بدجور روی اعصابش رژه رفت: 

 اتفاقا برای همه عادیه غیر یه نفر که تو باشی.  -
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و مثال  آهسته و بدون جلب توجه کسی دستش را باال آورد

 ی پیراهنش را مرتب کرد: یقه

دونم که هیشکی یادت باشه من چیزایی ازت می -

 دونه! نمی

ای کرد و در حال نگاه به سلوا که با مهسا و مهناز تک خنده

زد، تن صدایش را پایین کشید و آهسته داشت حرف می

 گفت: 

کامران خانی که یه روز بین خاص و عام به لقب وحشی  -

ه بود، دست رو دختری گذاشت که آفتاب مهتاب مزین شد

هات ندیده بود. پس چی شد به خواهرت که رسید دونسته

 مهم شدن جناب داماد؟! 

 نیشخندی زد: 

گی اون خواهر منه! دوما اصال اوال که خودت داری می -

 کنم! بحث این حرفا نیست کال با خودت حال نمی
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کشید تا ای روی لبش نشست و صورتش را جلو خنده

 صدایش را جز کامران کسی نشنود: 

اوال چون خواهر توئه اینقدر کله شقه که اگه بخواد کاری  -

تونی جلوشو بگیری و دوما اهمیتی نداره چون من کنه نمی

 همیشه باهات حال کردم.
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با پر رنگ شدن اخم روی پیشانی کامران زد زیر خنده و 

 انش را باال برد و ادامه داد: دست

خیال این حرفا آقا تا بیرونم نکردی آتیش بس! اصال بی -

فعال حال کیانا مهمتره به نظرم کیانا نیاز ضروری داره به یه 

مشاوره درمانی، تا این حد وابستگی روحیش نسبت به تو نه 

 منطقیه و نه درست! 

شده بود  اشاز وقتی آمده بود این هم یکی معضالت زندگی

ای در این باره نداشت در حالی که هیچ تصور و پیش زمینه

اش تا این حد به کیانا گره کرد اصال زندگیو فکر نمی

 میلی گفت: بخورد. با بی

 خوای بگی بخاطر ازدواج منه؟ می -

 بدون تردید جواب داد: 

ای وجود نداره. یعنی عمال شک نکن، هیچ دلیل دیگه -

تا تو برگشتی و االن ازدواج زود  همه چی مرتب بود

هنگامت یه جورایی قبل از اینکه کیانا بتونه با شرایط جدید 
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کنار بیاد، یه بار دیگه اوضاع رو به هم ریخت و اینجوری 

تونه رو روحیه کیانا تاثیر منفی بذاره و هم پیش بره هم می

 رو زندگی تو، از ما گفتن!

ای که طرف کمی و لبخندی زد و در حال مرتب کردن یقه

اش کرده بود، زیر چشمی بار دیگر عروس را کج و کوله

 پایید و آهسته گفت: 

مونه که تو کش اومدن آزاد در ضمن بین خودمون می -

شدن یه نفر درست تا روز عقد که شانسی شانسی آشنای 

 همین عروس خانومتون بود، اصال تو دست نداشتی... 

 و چشمکی زد: 

 ناب، خوشبخت باشین. گم جتبریک می -

چید. چرا همیشه پوفی کرد، یک روز باید دم این یارو را می

سر راه هم بودند، خب عجالتا این موضوع را نباید عروسش 

 فهمید...  می
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اصال به او چه ربطی داشت؛ فرستادن پرونده به دادسرا 

همین طور الکی یکی دو روزی عقب افتاده بود و این هم 

ب سروانی نداشت که پروژه تجاری هیچ ربطی به جنا

پدرش دست کامران بود، آن هم خود خواسته و با کلی 

 تخفیف!!! 

شان به هوا بود با نگاه به جمعیتی که بزن و برقص و شادی

شان و او فکر کرد، بس نیست یعنی؟ بهتر نیست بروند خانه

 را با عروسش تنها بگذارند؟ 

رفت که کیانا برای برداشتن گیتارش به سمت اتاقش می

 سریع از آشپزخانه خارج شد و مقابلش قرار گرفت: 

 کجا؟  -

ی این دختر را بگیرد و حیف که فرصت نداشت پس کله

بکشد یک طرف و کمی با او سر و کله بزند تا بفهمد 

داشت برای یک جریان از چه قرار است و باید نگهش می

 موقعیت بهتر. 
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 گفت: خواست دورش بزند، در حالی که می

ی سه چهار نفره رو کیانا تو اتاق مهمان ترتیب یه سفره -

بده، گفتم ماه منیر غذا بفرسته، هم وارتان شام نخورده و 

 هم انگار تو و مهسا... 

باز راهش را « البته آراز هم.»کیانا در حال زمزمه کردن،  

 سد کرد: 

 ری؟ کجا داری می -

 متعجب گفت: 

 تارم رو بردارم، چطور؟ رم از اتاقم گیدارم می -

 شیطنتی در نگاهش نشست: 

 فعال اتاقت ورود ممنوعه.  -

 ابرو درهم کشید: 

 چرا اون وقت؟  -

 لبش را گزید: 
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گم فعال ورود ممنوعه، قبول کن ئه کامران؟ وقتی می -

 خوای من خودم برات میارم. دیگه... اصال هر چی می

 و سرش را کج کرد: 

 برات میارم.  کجاست گیتارت؟ خودم -

 رسید؛ لج نکرد: یک چیزهایی به فکرش می

 باشه بیارش...  -

 و خیره در چشمانش گفت: 

 کیانا تو از سلوا خوشت نمیاد؟  -

 دستش را مشت کرد و آهی کشید: 

 چرا ازش خوشم میاد.  -

 توانست سر در بیاورد: نمی

 پس چرا اون حرفو زدی اونم پیش خودش؟  -

 تبسم غمگینی زد: 
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خوام گفتم، خودم ازش معذرت میگی نباید میراست می -

 خیالت راحت. 

 و آرام بازوی برادرش را لمس کرد: 

امشب شب عروسی توئه، نذار هیچی حال خوبت رو  -

 خراب کنه. 

 و چشم باال کشید تا اشکش فرو نریزد. 

*** 
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 اش بود که با گفتن: نگاه مهربان ماه منیر روی نوه

 باالخره هر مراسمی حسن ختامی داره!!  -

گیتار در دستش را باال برده و به آن همه هیاهو و بزن و 

برقص پایان داده بود و داشت همراه ایلیا و یکی دو تا از 

 کرد؛ دوستان همراهش آهنگ زیبایی را اجرا می

 خوامت چقد زود عاشقم کردی اندازه میچه بی

 هام یه دنیا بغضو کم کردی توو خلوت شبتو از 

 ماه منیر دست مرا لمس کرد و توی گوشم پچ زد: 

ها، فقط کنهها نمیکامران معموال از این بذل و بخشش -

 شه دست به گیتار دیدش! روزهای خاص می

 ای چشم دوخت در چشمانم؛ و لحظه

 اندازه درگیر نگاه آسمونیتم چه بی
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 ری به دنبال نشونیتم  چه تو خوابو چه بیدا

ی مرد ام از قد برافراشته و چشمان نیمه بستهنگاه بارانی

روبرویم به سمت ماه منیر رفت که برای آوردن غذای 

سفارشی کامران خودش هم آمده بود. محو در آهنگی که 

 شد، لب زدم: نواخته می

 به نظرتون کامران واقعا عوض شده؟  -

 این همه شادی یه دنیا از تو ممنونم برای 

 چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی

 ماه منیر دستم را فشرد: 

تونه دونم، یه زن میمن فقط یه چیزی رو خوب می -

 مردش رو پابند زندگیش کنه... اگه بخواد! 

 اندازه خوشحالم جهان مال منه امشبچه بی

 زنه امشبکسی خوشبختی ما رو بهم نمی
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عروسم را میان مشتم گرفتم، او داشت آهسته دامن لباس 

کردم؟! شروع نشده که کرد؟ من داشتم چه میچه کار می

 کم آورده بودم! 

رفتم؟ یا نه... همه چیز را به او شدم میخدایا باید بلند می

ی گفتم؟... یا این هم نه... چقدر آن لحظه و آنجا همهمی

ریخته فکر و ذهن و باورهایم دچار طوفان شده و به هم 

ی توانست دست از همهبود! کامران با آن پیشینه می

 اش برداشته و واقعا... کارهای گذشته

شد مادرش او را نشناخته باشد؟ مادری که به دنیا مگر می

خواهدت فقط آورده و بزرگش کرده... چه گفت؟ گفت می

چون به دستت نیاورده و برایش بزرگ شدی، به دستت که 

 نی!!! زآورد دلش را می

 کرد؟ راست گفته بود؟ اشتباه می

هایی که مدام در قلبم من چه؟ در این میان من با این جرقه

 کردم تا خاموش شوند، تکلیفم چه بود؟ زد و فوتشان میمی
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اگر قرار بود دل او را بزنم، دل من این وسط باید چه 

 کرد؟ می

 اگر نه... 

 اگر همه چیز واقعی بود چه!!! 

 بودم؟  من چه کرده

ای سرپناه درست که مردی آزاد شده بود، درست که خانواده

 پیدا کرده بودند، درست که...

 چه بی اندازه آرومم چشات از عشق لبریزه 

 ببین امشب برای ما چقد خاطره انگیزه 

شد؟ وای چرا عرصه داشت شروع نشده برایم تنگ می

 داد... بغض بدجوری گلویم را خراش می

 ق رویایی یه دنیا از تو ممنونم واسه این عش

 خونم  تو هم حس منو داری تو چشمات اینو می

 باید میمردم... همین االن باید میمردم...  
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ی چشمم پایین ی سرگردانی از گوشهپلک که زدم قطره

 آمد. 

 گیتار که پایین آمد، کف و سوت سالن را پر کرد. 

... پر از یک نگاه کامران باال آمد و من درمانده، مستاصل

ی چیدمان دل وزید و همهدنیا نسیم خنکی که به سمتم می

 ریخت... و احساسم را به هم می

 به خدا من این بازی را بلد نبودم... بلد نبودم. 

داد و العمل نشان میاختیار و خواست من عکستنم بی

شان داشت و هایم نشان از خود راییگرمی اشک روی گونه

آن لباس پر چین و شکن تنم آهسته سمتش  هایی که باگام

 کردند. راه افتادند خودشان آتش به اختیار عمل 

دانم سروصدای همه خوابیده بود یا مقابلش که رسیدم نمی

اش هایم از شنیدن باز مانده بودند و من در یک قدمیگوش

رفتم وگرنه که کار دیگری از دستم فقط باید از حال می

 آمد. برنمی
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ش که به تبسم محوی باریک شد و دستی که بازویم چشمان

ام از صفر را لمس کرد، نقش شارژر را داشت که انرژی

 فاصله بگیرد...

وقتی دست دیگرش را آرام گرفتم و بلند کردم و بر آن 

بوسه زدم؛ تنها از یک چیز مطمئن بودم، این تنها کاری بود 

که ی احساسی توانستم برای خلق آن همه صحنهکه می

برایم ایجاد کرده بود و من تا آخر عمرم فراموششان 

ی آن اتفاقاتی که ممکن کردم، انجام دهم. فارغ از همهنمی

 بود برایمان در آینده رخ دهد. 

 و... 
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 و... 

ای سالن با جیغ و هورا اگر نبود اصال یادم انفجار یک مرتبه

 ایم! ن جمعی ایستادهافتاد ما میانمی

شد این لحظه را کامران ساعاتی قبل برایم گفته بود اگر می

ای تردید برای من همان لحظهکردم و آن لحظه بیقاب می

 شد راضی بودم. بود که اگر دنیا برایم تمام می

 سوت بلند جوانان اطرافمان همراه شده بود با گفتن: 

 دوماد ما منتظریم!!  -

ی دنیا را فراموش کرده بودم چه برسد همه و من آن لحظه

 به قول و قرار و عهد... 
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ی او بودم که با احتیاط مرا خیره در چشمان چراغانی شده

سمت خود کشید و برخالف تصورم، لبش خیلی کوتاه و 

 ام نشست. تر روی پیشانیسنگین و با وقار هر چه تمام

 خدایا... 

 خدایا مددی... 

چیز مهم نبود، نه اعتمادم به او یا آن لحظه دیگر هیچ 

ای که گفته بود، انگاری های ترانهکسی دیگر... نه حرف

العمل کنن... نه عکسگن بچه پرورشگاهیه و رو نمیمی

مهناز که یک جوری حرفش را پیش کشیده بود که دختر 

اش هستم و حتی این هم اهمیت نداشت که آیا او عمه

ش درست وسط مراسم برای موجب شده بود برادر و خواهر

تبریک زنگ بزنند و یا اصال خودشان زنگ زده بودند و 

مهناز با افتخار و بزرگنمایی آمده و موبایلش را به من داده 

بود که برای تبریک زنگ زدن از سوئد!!! و اینکه کل 

ای شد و نتوانستند ی ما سوئد هستند و مراسم عجلهخانواده
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ای از یک حس غریب پشت هاله های آنبیایند. دیگر همه

 مانده بود و... 

 قلبم برای تپیدن بیشتر جا نداشت... 

هنگام خداحافظی جوری همه سرحال بودند که انگار نه 

انگار از صبح سرپا بودند و یک ریز شلوغی و هیاهو کردند. 

خواستند او را بکشند که رو دوستان تهرانی کامران که می

 ارد. نکرده بود دستی به ساز د

نگاهم به آن انگشت شمار دوستانی افتاد که هنوز مانده 

 بودند، وارتان نزدیک آمد و گفت: 

 کنم. از ته دل برات آرزوی خوشبختی می -

 و رو به کامران کرد: 

ی بهشت دختر کوچه دیگه جون تو و جون یکی یه دونه -

 ما... مراقبش باشیا. 

ای بات دوستانهکامران به آغوشش کشید و در حالی که ضر

 زد: به پشتش می
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ی منم ممنون برای اعتمادی که بهم کردی و همه -

 کمکات. 

 وارتان در حال جدا شدن تبسمی کرد: 

 هر کاری کردم بخاطر سلوا بوده.  -

های دم مشکش مهسا هم مرا به آغوش کشید و اشک

 ریختند: 

 ها... مون یادت نرهدوستی -

 وارتان زد زیر خنده: 

 ای، اصال هم از یادش نمیری! که خیلی تحفه نه -

 مهسا سریع سر از آغوشم برداشت: 

 کنم. یه روز از عمرم مونده باشه اونو صرف کشتن تو می -

 وارتان همچنان سر شیطنتش بود: 

 آقا همه شاهد باشین این منو تهدید کرد.  -

 اش چین خورد: و بینی
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نیت زرشکی کنی واسه چی چشم و بینچ، گریه مینچ -

 شن؟ خودت کم زشتی؟ می

 مهسا برگشت و با کیفش محکم به او کوبید: 

خواد... وای وارتان تو چرا اینقدر رو اعصابی آخه، دلم می -

 خواد... دلم می

توانست بزند به ذهنش و انگار بدترین حرفی که می

 رسید که وارتان چشم درشت کرد: نمی

 د.خواجوووون باور کن منم دلم می -
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 که مهیاد یکی محکم به کمر وارتان کوبید: 

 تو که قصد نکردی افقی برگردی؟  -

 وارتان آب دهانش را قورت داد و دست باال برد:

یا عیسی مسیح! یادم رفته بود تو داداششی، سرکار علیه  -

خانم مهسا خانم ضمن عرض ارادت خدمت شما عذر 

هایی که زدم. شما خیلی هم ی حرفابت همهتقصیر ب

 خوشگلی!! 

 و در مقابل چشم چپ کردن مهیاد مکثی کرد و گفت: 

 زشته یعنی؟  -

 تا دست مهیاد باز سمتش آمد، از زیر دستش در رفت: 

 هر چی گفتم خوب کردم.  -
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 و با خنده و شوخی رفت. 

 مهسا دستانش را سست پایین انداخت: 

 د عتیقه است؟ این چرا تا این ح -

 خندیدم: 

بینه داری حساسیت نشون پسر خوبیه حرص نخور، می -

 کنه. دی برای همین بیشتر اذیتت میمی

 ای گفت و نگاهش را به کیانا داد: آراز هم تبریک مودبانه

 تو چرا آماده نیستی؟  -

 کیانا اخمی کرد: 

 مگه قراره جایی برم؟  -

 ، آهسته ولی جدی گفت: آراز نیم نگاهی به کامران انداخت

 تون. رسونمت خونهبدو الکی معطل نکن، می -

 گفت: گرد زد و مظلومانه و به شوخی داشت میکیانا عقب
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شینم یه گوشه تخمه من که کاری با کسی ندارم، می -

 شکنم... می

 که کامران بازویش را گرفت و ضمن نگه داشتنش گفت: 

 ا مهمون شما بعدش... ماه منیرجان یه دو سه روزی کیان -

ماه منیر با لبخندی کنار کیانا ایستاد و حرف کامران را قطع 

 کرد: 

پس چی؟ اومدم دخترم رو ببرم پیش خودم... بعدشم خدا  -

پدر و مادرتون رو حفظ کنه، مگه خودش خونه زندگی 

 نداره؟! 

از شرایط ایجاد شده حس بدی گریبانگیرم شده بود، خوب 

دوست دارد آنجا زندگی کند. نزدیک دانستم کیانا می

 گفتم که: کامران شدم و آهسته داشتم می

 خب اگه...  -

که چرخاندن چشمانش سمتم تذکرگونه شد. حرفم را قطع 

 کردم، منِ تازه وارد حق دخالت نداشتم.  
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کیانا قیافه گرفته چشم روی من چرخاند و من فکر کردم آیا 

 واقعا در این مورد گناهی دارم؟ 

 امران رو به مهیاد گفت: ک

 زحمت ماه منیر و کیانا رو برسون. مهیاد بی -

 آراز اخمی کرد: 

 چه کاریه!  -

 و رو به مهیاد کرد: 

 رسونمشون. شما مسیرت سمت دیگه است، برو... من می -

 ماه منیر هم طرف آراز را گرفت: 

 آره مهیاد جان شما برو پسرم.  -

 و دست کیانا را گرفت: 

 م. بری -

میل بود ولی مقاومت بیشتری نکرد. کیانا آشکارا به رفتن بی

به اتاق برگشت و پالتو و شالش را برداشت و ضمن 
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پوشیدنش متوجه آه سنگینش شدم ولی برخالف آن، 

ی شیطانی به نگاهش هل داد و دست دور گردن خنده

 کامران انداخت و بوسیدش: 

ی داداش منه خونه ببین فکر نکنی رفتم که رفتما... اینجا -

 تونه از این غلطا بکنه بیرونم بندازه. و هیشکی نمی

 و صورت پس کشید و چشمک زد: 

 رم اردو، برای تنوع الزمه. حاال یه چند روزی می -

ای مردمک چشمان شاید فقط من توانستم انحراف لحظه

ی سبکی که به کیانا کامران را به سمتم ببینم و چشم غره

توجه از زیرش در رفت و خیره در چشمان بیرفت و کیانا 

 برادرش حرف خودش را زد: 

تونن ببینن اینقدر خوشبخت شو که چشم کسایی که نمی -

 از دیدنش کور شه! 
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و کنار کشید و من مردد بودن را در پا به پا شدنش متوجه 

شدم که با کمی مکث سمت من آمد و نه با آن شوری که 

 ت: زد، گفبا کامران حرف می

برای من یه دنیاست و یه همین برادر... مراقب خودش و  -

 دلش باشی. 

دانستم برایم و رازی که در این جمع فقط من و او می

ی محاسباتم اش همهبرجسته شد ولی حرف و حرکت بعدی

 را به هم ریخت!! 

ی کوچکی به صورتم زد و یک جور خاصی جلو آمد و بوسه

 از ته دل گفت: 

 پیر شین.  به پای هم -

 بالفاصله برگشت و رفت! 

 جواب... و من ماندم و یک سوالِ بی

 و... 

 ی خالی... کامران و یک خانه
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*** 
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با خروج همه یک آن فضا سنگین شد، قبل آن از دوستانی 

که ازدواج کرده بودند شنیده بودم برای یک لحظه تنها 

زدند، پس چرا در مورد من همه چیز ه میلبودن با هم له

دانم. در حالی که بند باالپوش عروسی را کرد، نمیفرق می

که به علت مختلط بودن مجلس روی لباس عروسم 
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کردم به سمت سالن چرخیدم. همه جا پوشیده بودم، باز می

ها نیاز به مرتب کردن داشت، میزها پر بودند و صندلی

آوردم و در حال گذاشتنش روی  نامرتب. باالپوشم را در

 رفتم:  صندلی به سمت یکی از میزها

 خب جناب رئیس امر بفرمایید از کجا باید شروع کنیم؟  -

کردم اول ی کوتاهش بلند شد. داشتم فکر میصدای خنده

ها را جمع کنم تا خراب نشوند که با نزدیک باید میوه

تند و قبل های بدنم شیپور آماده باش نواخشدنش کل سلول

از اینکه بتوانم از این حس عجیبی که آن لحظه به سمتم 

هجوم آورده بود سر در بیاورم، دستانش از پشت سر دور 

 کمرم حلقه شدند. 

دستم از ظرف میوه جدا شد و تند شدن نبضم نشان از 

های احساسم تا آن روز شرایطی داشت که بین کل دریافتی

چه کنم، از همان پشت  جدید بود و تا به خودم بجنبم که

هایش روی گردنم رد زد و لبانش نرم و سر هرم نفس

 ای که... آهسته گردنم را لمس کردند و بوسه
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آن چنان حرارت بدنم به شدت و ناگهانی باال رفت که برای 

خودم هم باور کردنی نبود. در خود جمع شده بودم که 

 ماهرانه در آغوشش چرخاندم و چشم در چشم هم شدیم.

نی چشمانش هایم خواستن را در نیی نابلدیمن با همه

دانستم چطور باید آن را جوابگو باشم که دیدم و نمیمی

ام اش را به پیشانیسرش را کمی پایین آورد و پیشانی

 چسباند و نجوا کرد:

 عزیزم...  -

لرزم گرفت، این چه حالی بود که داشتم! این خواستن چه 

کرد؟ معجون عجیبی هم بیداد میبود که در کل وجود من 

بود چیزی ترکیب از خواهش و محبت و یک چیز دیگر... 

 ترس! 

 از همان نزدیک نگاه به نگاهم داد: 

 دونی از کی منتظر امروز بودم؟ می -

 و با مکث افزود: 
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 امروز و امشب!  -

ی آن همه احساسات عجیب و غریب، بدون در بین هجمه

هایم که ناجوری بود. لب یشک بغض دیگر خیلی وصله

 تکان خوردند، خودم از آن همه حس در صدایم جا خوردم: 

 کامران!  -

 لب زد: 

 جانم؟  -

کشد، چرا کرد تن من بیشتر نمییکی به این مرد حالی می

 تر گفتم: شد؟ درماندهتر میضرباتش لحظه به لحظه کشنده

ه کنی، اولین بتو اولین مردی هستی که منو لمس می -

 معنای واقعی... نه حتی پدر، برادر، عمو، دایی... هیچ کس! 

تر شدند و من با نفسی که دستان دور کمرم کمی سفت

 رفت، محتاطانه و مردد ادامه دادم: داشت می

 بهم مهلت بده... سخته برام.  -
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برعکس انتظارم هیچ اخم یا تشری به صورتش راه نیافت. 

مرم بردارد، کمی صورتش بدون اینکه دستانش را از دور ک

 را عقب کشید و گفت: 

 تا حاال شنا کردی؟  -

 منظورش را نفهمیدم ولی جواب دادم: 

شناگر ماهری نیستم ولی گهگداری رفتم استخر... در حد  -

 نیاز بلدم. 

 تبسمی کرد: 

 شه؟ زنه آب، سردش میدیدی اول آدم که پاش رو می -

 ادامه گفت: سری به تایید تکان داده بودم که در 

بعد تا مچ پا، بعد تا ساق پا بعد تا کمر و بعد... تو هر  -

 اش چیه؟ دونی چارهکنه... میمرحله یه بار لرز می

دانستم جوابی که در ذهنم داشتم درست است یا نه! نمی

 منتظر شدم در مقابل نگاه پر سوالم خودش توضیح دهد: 
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ی سردیش یه هراهش اینه که آدم یه هو بپره تو آب؛ هم -

شه، اینقدر گرم که دیگه دلش لحظه است و بعد گرم می

 خواد بیاد بیرون! نمی

و یک دستش را از پشت کمرم آزاد کرد، پشت انگشتش را 

با مالیمت کنار صورتم کشید. در صدایش مهربانی و 

 محبت توام بود: 

از هیچی نترس، فقط همرام باش. قرار نیست اذیت  -

 بشی!!
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 #part254 

 

 و دستم را در دستش گرفت و با خودش هم قدم کرد. 

چراغ سالن را خاموش کرد... جلوتر رفتیم... چراغ آشپزخانه 

 و راهرو... 

 من هنوز همه جای خانه را ندیده بودم. 

دو پله را همراهش باال رفتم، فضای نسبتا کوچکی بود با 

 چند در... 

ستش را از دستم کشید و دوباره پشت پشت دری ایستاد. د

 کمرم گذاشت و خم شده دم گوشم گفت: 

 بهم اعتماد کن.  -

 و در اتاق را باز کرد. 

دستش رفته بود کلید اتاق را بزند که میان راه توقف کرد، 

اش انگار نهایت معطر آنجا و نور کم و شاعرانهفضای بی

 رد که گفت: ی من غافلگیر ککامران را هم درست به اندازه
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 اوووو... ببین چیکار کردن؟!  -

های متعددی بود که با طراحی فوق العاده نگاهم روی شمع

زیبا از روی پاتختی تا میز آرایش چیده شده بود. همه جا پر 

های گل سرخ، حتی روی تخت... چند شاخه بود از گلبرگ

 گل رز هم روی تخت چیده شده بود. 

خل اتاق خواب گذاشتم، دلهره با هدایت دست کامران پا دا

و لذت از زیبایی آنجا به یک اندازه در دلم بود که کامران 

 شاخه گلی از روی تخت برداشت و گفت: 

 ای کیانای شیطون!  -

چشمان پر از اشتیاقش را به من دوخت و در حالی که گل 

گرفت، صدای بم دلنشینش فضا در دستش را سمت من می

 تر کرد: را از آنچه بود، دلنشین

من تو رو میون میلیونها گل سرخ پیدا کردم، تو عین بوی  -

 گل مریم خاصی... 



 

 

1347 | P a g e 
 

دلم ریخت و دستم میان راه گرفتن گل از گرفتنش باز 

مانده بود که دستم با همان گلی که فقط لمسش کرده بود، 

درون دستش فشرده شد و در آن نور مالیم، درخشش 

د و اصال نیاز به دلبری آورچشمانش داشت مرا از پا در می

ای قصد جانم را کرده بود بیشتر نبود حریفم به طور نامردانه

 رحمانه ادامه داد: که بی

انگار که یه جنگل پر از رزهای وحشی رو کنار بزنی تا  -

ی سفید... درست وسط وسط برسی به اون تک شاخه

جنگل وقتی که خسته شده باشی از اون همه سرخی یه هو 

یه جواهری هست که بوش شده راهنمای قدمات و  بینیمی

دار یه فهمی اون همه رز قرمز تیغاومدی اومدی و تازه می

ی ظریف و زیبا و درخشان و پوشش بوده تا اون تن و ساقه

لطیف سفید محفوظ بمونه و بدرخشه... و قدر اون شاخه رو 

یک اون قرمزها رو برای پیدا دونه که یکفقط کسی می

 ون بوی خاص، بو کرده باشه! کردن هم
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من موجودی بودم از پوست و خون، سنگ که نبودم آب 

 نشوم و دلم غرق تمنا نشود. 

مان نزدیکتر شد، چشم دستم را همراه با گل کشید و فاصله

 گرفت: از چشمانم نمی

 ها رو بریز دور... باشه سلوا؟هر وقت کنار منی، نگرانی -

نه صدایم نکند، من داشتم کردم اینگوچگونه التماسش می

 شدم... لبش مماس با صورتم قرار گرفت: ویران می

 سلوا... هوووم؟!  -

ضعف داشتم و هر آن منتظر بودم پاهایم تا بخورد و روی 

ی آغوش گرمش درآمدم. قلبم زمین بیفتم که... به محاصره

شد و سرخ و... انگار که روی آتش باشد داشت داغ می

 سوخت!!می

برگشتی برای خودم ساخته بودم و خودم خبر راه بیمن چه 

 نداشتم... 
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وای خدا... قرار به این همه حرارت نبود و این همه بد 

 عادتی... 

در حل این معما مانده بودم؛ من که قرار بود عین کاتالیزور 

وارد این معادله شوم و بعد خود را بیرون بکشم، چطور ذره 

 ن با او بود؟ ی وجودم در تکاپوی یکی شدذره

ی گرم و پرحرارتش آتش گرفت و ضربان قلبم لبم از بوسه

ام یکی به طرز وحشتناکی به اوج رسید و در اوج بیچارگی

 کنار گوشم پچ زد: 

 همه چی رو به من بسپار و آروم باش. -

*** 
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 #part255 

 

 فصل شانزدهم: 

ی که چیده شده بود، زل آلودم به میز رنگینبا چشمان خواب

زده بودم و ناباورانه نگاهم بین کامران و میز در رفت و آمد 

بود. وضع او هم خیلی بهتر از من نبود، یعنی هنوز سر 

 صبحی یک شانه هم به موهایش نزده بود. 

 آهسته گفتم: 

 اینا یه طوری نبودن؟  -

 دست میان موهایش برد: 

ب هم تا صبح یه طوری بودن که هیچ، فکر کنم ش -

 نخوابیدن.
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نگاهم به ساعت رفت، هنوز ده هم نشده بود. جای تعجب 

داشت که مهسا و مهناز کی و چطوری توانسته بودند این 

 همه پخت و پز کنند! 

کاچی، خاگینه، یکی دو جور شیرینی خانگی، تخم مرغ آب 

پز، چند جور مربا و پنیر و کره و خامه و چند مدل نان، شیر 

شد برای صبحانه ال و خالصه هر چیزی که میو آب پرتق

چید، با عجله ولی مرتب و زیبا روی میز چیده و رفته بودند. 

یعنی آمدن و رفتنشان پنج دقیقه بیشتر طول نکشید، موقع 

 رفتن هم گفتند: 

 عصر میایم، باز خواب نباشینا!!  -

 ای کشیدم: خمیازه

 حاال واسه چی گفتن عصر میایم؟  -

میز صبحانه نزدیکتر بود، در حال باز کردن از من به 

های پیراهنی که با زده شدن در سریع تن کشیده بود، دکمه

 گفت: 
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 البد برای کمک به جمع و جور کردن خونه.  -

ی سالن را سرم را کمی کج کردم و وضعیت به هم ریخته

ای کشیدم، به ی دوبارهاز نظر گذراندم، منطقی بود. خمیازه

آمد که نگو... اگر این دو تا پت و مت میقدری خوابم 

 خوابیدیم. آمدند شاید تا ظهر مینمی

 در حال مالش چشمانم گفتم: 

 من هنوز خوابم میاد.  -

چشم از میز گرفت و با جفت ابروی باال رفته، لحنش پر از 

 شیطنت شد: 

بینم منم خوابم کنم میجووون... االن که خوب فکر می -

 میاد!! 

ی بینمان را پر کرده، با یک دست کمرم م فاصلهو چند قد

 را گرفت و کمی به خودش نزدیک کرد: 

 بریم بخوابیم؟  -
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از لحن مورددارش چشمی چپ کردم و در حالی که از باال 

رفتن ناگهانی و شدید ضربان قلبم شاکی بودم، آهسته 

 گفتم: 

کامران!! ما هنوز بیست و چهار ساعت هم نیست که  -

 ... محرم شدیم

ی کوتاهش تکانی خورد و صورتم روی اش از خندهسینه

 اش فرود آمد: عضالت مردانه

 مهم کمیتش نیست مهم کیفیتشه که اونم هاریکاست.  -

گاهی برای خودم دستم آهسته مشت شد، چه شکنجه

ساخته بودم؛ جایی که بین خواستن و نخواستن سرگردان 

تاده بود و با ی همین زمان کم مقابلم ایسشوم. تجربه

کشید که... که قرار، آره؟! که قدرت تمام سیلی به رخم می

 دو سال، آره؟ 

 من بعد... 

 دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. 
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 داستان غم پنهانی من گوش کنید. 

 ی پیراهنش را چنگ زدم: دستم را باال بردم و آرام گوشه

 کامران!  -

اش که در اشقانهی نجواهای عصدایش آرام بود، عین همه

 طول شب دم گوشم زمزمه کرده بود: 

  دل!  ِجون -

 سر و سامان... ریختم؟ منِ بیچند بار باید فرو می

 سر و سامانی من گوش کنید. قصه بی

 گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید. 

  وحشی...   ِقرار نبود من و کامی... کامی

بود. شاید یک  هنوز هم با وجود لمسش برایم ناباورانه

خوابِ طوالنیِ پر فراز و نشیب بود و ذهن خیال پرورم برای 

ای اینقدر واقعی و عجیب و پروراند. قصهخودش قصه می
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اش آتش بگیرد و ی تپندهکه پوست صورتم در لمس سینه

 به رازی نگفته بسوزد.
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 شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی 

 سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی 
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شل شدن دستش و بلند کردن صورتم از جایی که هنوز 

اش شده بود، موجب شد چشمانش را ببینم هیچ نشده اهلی

 که تعجب و نگرانی را با هم داشت: 

 چی شده؟ حالت خوبه؟ مشکلی داری؟  -

 و دستش باال آمد و نم اشکم را گرفت: 

 نکنه درد داری یا... -

دانم کی ریخته بود، سعی کردم تعجب از اشکی که نمیم

 لبخند بزنم: 

 خوبم...  -

 ناباور حرفم را قطع کرد: 

 پس این اشک برای چیه؟  -

 ام دست خودم نبود: جواب مظلومانه

 شم... بد عادتم نکن. دارم بد عادت می -
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نگاهش کمی مات ماند و بعد درجا رنگ گرفت و آغوشش 

تر و پر شورتر و من در حال تکان گرم تکرار شد این بار

 گفت: تکان خوردن در آغوشش شنیدم که می

کنم و لوست هم دختر دیوونه... بد عادتت هم می -

کنم... فکر کردی چی؟ از همون وقتی که بله دادی تا می

 ابد مال خودمی!! 

 و چقدر این تا ابدها برایم پر از حسرت بودند... 

نقصی که برایمان چیده شده ی بیدقایقی بعد کنار سفره

ی خوشمزه و غافلگیر بود نشسته و داشتیم صبحانه

کردیم و من از توجهات با نمک مان را نوش جان میکننده

او که یک روزی مشهور بود با دوست دخترهایش هم عین 

شدم و هر لحظه بیش از کند، سرشار میآدمیزاد رفتار نمی

 کردم.هایم شک میپیش به صحت شنیده

ای از تخم مرغ آب با نزدیک شدن چنگالی که حامل تکه

 پز بود، نگاهش کردم و گفتم: 
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 تونم. دیگه نمی -

 چنگال را دم دهانم نگه داشت: 

 بخور و نق نزن.  -

دانم از چه کسی شنیده بودم، شاهی کردن یک روزش نمی

هم غنیمته! تلخ بودن و تلخ کردن امروز برای فردایی که از 

 خبریم عین حماقت بود. و مرده بودنش بی زنده

بودم، چندین مشکلی که داشتم مرتفع باید واقع بین می

شده بود و االن من بودم و یک زندگی ولو شده برای دو 

 سال. 

تخم مرغ اهدایی را قورت دادم و تازه یادم افتاد من درست 

ی سفید و طالیی و حسابی خانه را ندیدم نگاه به آشپزخانه

 افم دادم و گفتم: اطر

فکر کنم گشنم بودا، تازه چشام داره دور و برم رو  -

 بینه. می

 خندید: 



 

 

1359 | P a g e 
 

ای! با تموم دخترایی که دیدم یک به آره، برام یه اعجوبه -

صد فرق داری، هر کی جای تو بود همون روز اول شلوارم 

 رو کنده بود که... 

 ای سمتش رفتم: چشم غره

 تربیت. بی -

 ید: بلندتر خند

اصل حرف رو بچسب، منظورم اینه که مجبورم کرده بود  -

بیارم خونه رو ببینه اون وقت تو نه تنها نخواستی که این 

 مدت هم که خونه بودی کنجکاوی نکردی. 

 بلند شدم: 

 زیادم رو اعجوبه بودنم حساب وا نکن.  -

 و چشمکی زدم: 

 شاید از خجالت بوده.  -

 ش را سر کشید: در حال بلند شدن لیوان شیر
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 بیا بریم همه جا رو ببین.  -

 و اشاره ای کرد به سالن: 

 سالن به هم ریخته و شلوغمون رو که دیدی.  -

و اشاره کرد به در باز اتاقی که به محض رسیدن به خانه، 

 اولین بوسه و بغل را تجربه کرده بودم: 

 اتاق مهمون رو هم دیدی. -
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ی جدا کننده سالن دست پشت کمرم نهاد و به سمت دو پله

 و بخش خواب هدایت کرد. در حال حرکت گفت: 

رفت اینو بهت بگم، خیلی دلم سلوا داشت یادم می -

رفتیم ولی متاسفانه خواست یه ماه عسل توپ میمی

 وضعیت مالیم یه کم آشفته است. 

 شنیدن این حرف برایم جالب بود: 

 ؟ چطور -

 گوش خودش را لمس کرد: 

 خب حداقل تا پونزده ماه اقساط سنگین دارم.  -

 من قبل از خودش گفتم: 

 برای این خونه؟  -

 سری تکان داد: 
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ها رو ها و کابینتآره، دکوراسیون چوبی و کمد دیواری -

های همکار و آشنا کار شون رو با شرکتمجبور شدم همه

 اد اقساط رو باال ببرم. کنم که بتونم برای پرداختش تعد

 همراه با لبخندی نیشم باز شد: 

کردم رئیس خوش تیپ شرکتمون هم آخ جون فکر نمی -

 زیر قرض باشه. 

 تا به خودم بجنبم یکی پس گردنم زده بود: 

نگاه تو رو خدا، زن ما رو باش. از مقروض بودن شوهرش  -

 ذوق مرگه! 

 در حال ماساژ گردنم گفتم: 

 کردی؟ هم داشتی و رو نمی هی دست بزن -

 خندان یکی از درهای آنجا را باز کرد: 

 آره کجاش رو دیدی؟  -

 و با سر اشاره کرد: 
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بیا اینجا، فقط همین اتاق رو ندیدی، سه اتاق داریم یکی  -

 مهمون یکی اتاق خودمون و یکی هم این. 

وارد اتاق شدم. اتاق متوسطی بود، دیدن آن همه وسایل 

و صورتی نشان از دخترانه بودن چیدمان  کرم و قرمز

 داشت: 

 اینجا اتاق کیاناست؟  -

 چشم باال کشید: 

فعال آره، زده به اسم خودش ولی باید عوض بشه بخواد  -

 هم اینجا بمونه میره اتاق مهمون. 

 با مالیمت گفتم: 

 ببین کیانا...  -

 نگذاشت حرفم را بزنم: 

 ین من و اونه... ول کن بحث کیانا رو، هر چی هست ب -

 و از اتاق بیرون آمد: 
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گفتم، خالصه غیر از اقساط سنگین برای آره داشتم می -

اینکه بتونم اینجا رو برای سکونت حداقلی آماده کنم مجبور 

 خرم، چک بدم. شدم هر چی می

 در تردید بین پرسیدن یا نپرسیدن، محتاطانه گفتم: 

 ؟ هنوز کارت تو تهران هم هست دیگه آره -

 لبخند زد: 

آره هست، یکی دو سال نسبتا فشرده رو بتونیم پشت سر  -

افته رو غلتک. به هر حال منم بذاریم دیگه یکم اوضاع می

چهار پنج سال بیشتر نیست که وارد محیط کاری شدم و 

 کشه. خب تا بتونم وضع زندگی رو مرتب کنم یکم طول می

 و در بعدی رو باز کرد: 

 خونه.  اینم حموم اصلی -

سرک کشیدم، زیبا و خوش طرح بود. هر چند در قیاس با 

ای که من در آن بزرگ شده بودم کوچکتر بود ولی خانه

 تر! خیلی شیک
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تر بود، تازه سرویس داخل اتاق خواب مشترکمان قشنگ

 وان هم داشت که از دیدنش کلی ذوق کرده بودم. 

 گفتم: 

 قشنگه. -
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 لبخند زد: 
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یه نیم طبقه هم پایین داریم و در ضمن مجوز ساخت  -

طبقه باال رو هم دارم که خب چون دیدم بخوام برای 

تونم فعال، ترجیح دادم یه طبقه رو ساختش هزینه کنم نمی

 برای سکونت آماده کنم و اونا بمونه برای بعد. 

 و در چشمانم خیره شد: 

ش با من، بقیه رو هم بسازم ولی من البته بابا گفت هزینه -

خوام اون دخترک زبون درازی رو که فکر کردم اگه می

گفته بود نباید به پول بابام بنازم، بیارمش اینجا... بهتره همه 

 چی از درآمد خودم باشه. 

 لبم را گاز گرفتم: 

 قرار نیست فراموشش کنی، نه؟!  -

د اتاق از عمق نگاهش کاست و لبخند مختصری زد. وار

 خواب خودمان شد و روی تخت نشست:

 شن. یه چیزایی سخت فراموش می -

 معذب بودم، لب زدم: 
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 خوام. معذرت می -

با خنده دستم را گرفت و کشید. به محض افتادنم روی 

 تخت چرخید و باالی سرم چتر شد: 

 واسه چی اون وقت؟  -

نش ی باز پیراهدستم را باال بردم و در حال بازی با یقه

 گفتم: 

 واسه حال بد اون روزات.  -

 صورتش را به سمت دستم کج کرد: 

اگه بگم که بد نبوده که دروغ گفتم، اینقدر عصبانی بودم  -

که نگو، اولش که به زمین و زمون فحش دادم بعد هم 

 مشت و لگد حواله کردم به هر چی که دم دستم بود... 

 و با خنده ادامه داد: 

 رو از ته زدم.  تازه رفتم موهام -

 با تعجب پرسیم: 



 

 

1368 | P a g e 
 

 واسه چی؟  -

 شانه باال انداخت: 

خواستم تغییر کنم و تو اون سن دونم، فقط مینمی -

تر فکر رسید. بعد که نشستم و درستهیچی به فکرم نمی

کردم با خودم گفتم، خب آخرش چی! کنکور اون سال رو 

م ثبت تونستکه از دست داده بودم و برای سال بعد هم نمی

نام کنم چون نه سربازی رفته بودم و نه برای اعزام به 

خدمت اقدام کرده بود. متوجه شدم تا وضعیت سربازیم رو 

تونم انجام بدم. تو یه اقدام مشخص نکنم هیچ کاری نمی

ضربتی و بدون اینکه به کسی بگم کارت اعزام گرفتم و در 

 اولین فرصت رفتم سربازی. 

 زده شدم: حیرت

 ؟ جدی -

 سری تکان داد: 
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آره، به کسی هم نگفته بودم جوری که یه مدت حتی پدر  -

ها و بیمارستانا دونستن کجام و تو کالنتریو مادرم هم نمی

 و پزشکی قانونی و اینور و اونور دنبالم بودن. 

 دست از بازی با لباسش کشیدم: 

 آخه چرا؟  -

رش چرخید و کنارم دراز کشید و جفت دستانش را زیر س

 گذاشت: 

گفت یه مدام با مامان کنتاکت داشتم، اونم همیشه می -

دونم جو ارزش نداری و همیشه پی یللی تللی کردنی و نمی

یه روز بدون ما دووم نمیاری و این حرفا ولی هیچ وقت 

گوشم بدهکار حرفاش نبود، به خصوص که هیچ وقت با 

ولی وقتی خلقیات قدرت مدار مامان نتونسته بودم کنار بیام 

توی فسقلی هم شبیه اون حرفا رو زدی، احساس کردم باید 

 یه کاری بکنم. 
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به موضوع عالقمند شده بودم، یک دستم را زیر سرم 

 گذاشتم و به پهلو به سمتش چرخیدم: 

 خب بعدش؟ -

 

 

 

 

[28.10.21 23:51] 

 

 

 #part259 

 

دست چپش را پیش آورد و در حال لمس موی آویزانم 

 گفت: 
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اطر دیر کردم برای اعزام جریمه و اضافه خدمت بخ -

داشتم ولی چون در طول دوران سربازیم حتی یه روز هم به 

 مرخصی نرفتم... 

 چشمانم درشت شد: 

 گی؟ دیگه اینو راست نمی -

 کمی مویم را کشید: 

گی دروغگو؟ راست راستش رو دارم هی جلو روم بهم می -

خورد، تو تموم  گم، جوری شد که اضافه خدمتم عفومی

دوران سربازی یه دقیقه وقتم رو هم تلف نکردم و فقط 

 درس خوندم و کنکور قبول شدم؛ معماری امیرکبیر! 

 ابرویم باال پرید: 

 ایول!  -

 ی کوچولویی بر لبم زد: سرش را بلند کرد و بوسه

 تو چرا اینقدر خوردنی هستی؟  -
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ر است من هایم را محکم بستم، کامران بدجنس... قراپلک

چه بکشم؟ همراه با نفس عمیقی کمی عقب رفتم. او 

اش چه طوفانی در دل و فهمید با هر بار لمس و بوسهنمی

شود... با سوالم سعی کردم سوال او را تحت فکرم برپا می

 الشعاع خود قرار دهم: 

 اون وقت اینجا رو چطوری و کی خریدی؟  -

 انگار موفق شده بودم. جواب داد: 

اینکه دو ماه از سربازیم مونده بود وقتی دانشگاه شروع  با -

شد هم ثبت نام کردم و هم با استادا صحبت کردم که 

ام ناتموم نمونه و یه راست بعد خدمت رفتم دانشگاه و دوره

خوابگاه... تازه قبول شدنم رو هم غیر مهیاد کسی 

 دونست و بابا و مامان انتظار داشتن بعد سربازی برگردمنمی

خونه که بعد دیده بودن نیومدم و سراغم رو از مهیاد گرفته 

 و متوجه قضیه شده بودن. 

 و سوتی کشید: 
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اوه، فکر کن چه خبر شد. کامی که عمال دیپلمش رو به  -

زور گرفته بود االن معماری و امیرکبیر... سونامی به این 

 گن. می

 خندید و ادامه داد: 

 ابا اومد. یه بار تو دانشکده بودم که ب -

 سریع پرسیم: 

 مامانت نیومده بود؟  -

 با صدای بلند خندید: 

خیر نیومده بود ولی خبر تو مامان منو نشناختی، نه -

خوشحالیش از قبول شدنم از دانشگاه رسید. خالصه بابا به 

محض اومدن یه آپارتمان تو تهران و یه سانتافه برام خرید 

ده بود و داشت تو اش که سرافرازش کرکه یکی یه دونه

 کرد، راحت باشه. آسمونا سیر می

 متعجب گفتم: 

 هنوز تو همون آپارتمان ساکنی؟  -
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 به پهلو شد و چشم در چشمم سر باال انداخت: 

نه بابا، به ماه نرسیده هر دو رو فروختم و اینجا رو خریدم.  -

 یه خونه کلنگی بود ولی قابل سکونت. 

 با خنده سری تکان دادم: 

 ابا مامانت شاکی نشدن؟ ب -

 نیشش باز شد: 

دونن من کله خریم که زیاد نباید به پر و اونا هنوزم می -

 پام بپیچن. 

های آن کنار با آن موهای به هم ریخته و پیراهنی که لبه

ی شلوغ و شیطان بود تا رفته بود بیشتر شبیه یک پسر بچه

شناختم. دلم خواست رئیس پر جذبه شرکتی که من می

دست در موهایش ببرم و با آنها بازی کنم. برای فرار از این 

دلخواهم هم که شده برخاستم و به تاج تخت تکیه دادم و 

 بالشم را روی پاهایم گذاشتم و گفتم:

 داشتی بهتر بود؟کنی اگه نگهشون میفکر نمی -
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 در حال گفتن: 

بودم. تصمیمم قطعی بود که دیگه  نه، تو خوابگاه راحت -

ی جدا بافته نباشم. عالوه بر اون ی عمرم تافتهمثل همه

هام وابسته به خانواده اینجا رو اجاره دادم تا برای هزینه

 نشم. البته خب چند تا شغل موقت رو هم امتحان کردم. 
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به خودش تکانی داد و سرش را روی بالشت در آغوشم 

 گذاشت و ادامه داد: 

تو تموم دوران دانشجویی تو دنیای مجازی فعال بودم با  -

کلی ممبر و فالوور، جوری که به محض گرفتن مدرک 

های متنوعی که خواست از اون طرحها دلشون میخیلی

کردم، برای خونه و محل کارشون بزنم و برای منتشرش می

همین هم از چند شرکت معتبر دعوت به کار شدم چون 

 کارهام مشتری نشسته.  دونستن پشتمی

دار و شلوغش که چیزی شبیه ی لمس موهای حالتوسوسه

روحیه خودش بود، غلبه کرد و انگشتانم میان موهایش فرو 

 رفت: 

جای تحسین داره این همه فعالیت و تالش اونم تو کوتاه  -

 مدت. 

 خندید: 

 ها... کوتاه مدت چیه بچه، نه سال بیشتره -
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ش خیلی حس خوبی داشت و چشمان لمس و بازی با موهای

ور در صورتش نشان از شریک بودن او بسته و آرامش غوطه

 هم در این احساس بود. 

چشم روی هم نهاد و در حال کشیدن نفس عمیقی سریع 

 چشمانش را باز کرد: 

 خواستم چی بگم و چی شد؟ ای بابا، می -

 برخاست و روبرویم نشست: 

خواست ولی توپ می گفتم دلم ماه عسلداشتم می -

 شرایطم اجازه نداد. 

و من فکر کردم چقدر ابله هستم که همین االن دلم 

خواهد به آغوشش بروم و او مردانه و محکم میان می

بازوانش نگهم دارد و من از حس امنیتی که از کنار او بودن 

 شود سرشار شوم. نصیبم می

 معترض نگاه کرد: 

 خوای بپرسی خب بعدش؟ نمی -
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وار فسم طوالنی خود را به بیرون پرت کرد و طوطین

 پرسیدم: 

 خب بعدش؟  -

 لبخند زد: 

ده بریم بابلسر، دو پرهام گفت کلید ویالی پدرش رو می -

سه روز آخر رو هم خودش و سمیرا میان که خوش 

 بگذرونیم. 

سمیرا شب گذشته اینقدر سروصدا کرده بود که حسابی 

کامران و دوستانش هم برایم  شناخته بودمش، تصور سفر با

ای به بالش در آغوشم زدم و از ته هیجان انگیز بود، ضربه

 دلم گفتم:

 چه عالی!  -

 بالش را از زیر دستم کشید: 

 ها رو بترکونی. هی نزنی ستاره -
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با دقت بیشتری طرح روی بالشت را نگاه کردم، راست 

 های سفید روی متنی رنگینگفت، پر بود از ستارهمی

 کمانی... جمله بی در و پیکری از گذشته در ذهنم جرقه زد. 

ات من که هیچ... ستاره باران بالشت کنار دستم هم هوایی»

 « هستند.

 ای گفتم: با چشمان درشت شده

ببینم اولین پیامی که دادی ستاره باران بالشت و هوایی  -

 شدن این حرفا، منظورت به این بود؟ 

 زمان شد با کشیده شدنم سمتش: اش هم صدای بلند خنده

خوب شد یادم انداختی، چقدر برای هوایی شدنام بهم  -

 مقروضی... باید ادای قرض کنی! 

*** 
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 مهناز آهسته دم گوشم گفت: 

 خبری! سه نکن که بی -

شد متعجب به وسایلی که از کامیون به خانه منتقل می

 نگاهی کردم: 

 اول روشنم کن ببینم اوضاع از چه قراره؟  -

شد نگاه مهناز سمت کامرانی رفت که داشت نزدیکمان می

 و پچ زد: 
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 گم حاال! می -

 کامران موبایلش را سمتم گرفت: 

 ماه منیره.  -

موبایل را گرفتم و کمی از سالن و سروصدایش فاصله 

 گرفتم: 

 سالم، حالتون خوبه؟  -

 ی بود: صدایش پر از مهربان

 سالم به روی ماهت دخترم، خوبی عزیزم؟  -

 بدون اینکه نکته حرفش را گرفته باشم، جواب دادم: 

 خیلی ممنون، با زحمتهای دیروز ما؟  -

 گرم و صمیمی جواب داد: 

شه، سلوا جان تماس گرفتم ها خسته نمیآدم تو شادی -

 ببینم حالت خوبه، مشکلی که نداری؟ 
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گرفتم و تا بناگوشم از خجالت گر  تازه منظور حرفش را

 گرفت. تن صدایم پایین رفت: 

 تون، خوبم. متشکرم از احوالپرسی -

نفس راحتش یک جور خاصی به دلم نشست؛ بوی مادرانه 

 داد: می

خدا رو شکر. سلواجان عزیزم هر وقت احساس کردی  -

کاری داری روی من حساب کن. وقتت رو نگیرم مادرجان، 

 . برو عصر بخیر

ای چشم روی هم گذاشتم، موبایل را پایین آوردم و لحظه

خانواده داشتن حال خوبی داشت، اینکه بتوانی روی کسی 

حساب کنی، عالی بود. ای کاش این رویا زمان سنج 

 کاهشی نداشت. 

 با صدای مهناز به خودم آمدم: 

 کجا رفتی؟  -
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سر باال دادم که هیچی، که همینجام... طوری نیست... و 

 دوباره یادم افتاد بپرسم: 

 اینا چین؟  -

 آهسته جوری که فقط خودم بشنوم، گفت: 

 جهیزیه!  -

 چشمانم درشت شد: 

 چی؟  -

 همراه با اخمی گفت: 

کنیا، اون هیچی همین که شنیدی، بدقلقی نمی -

مادرشوهر، خواهرشوهری که من دیدم از اونا هستن که 

پس هیچی  یک درمیون همه چی رو بکوبن رو سرت...

 نگو. 

 گفتم؛ ولی... که حرفم را قطع کرد: داشتم می
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ولی مَلی نداره، ببین قبلش هم گفته بودم کل وسایل  -

خونه مال خودته دیگه با ازدواجت شرایط عوض شد، کل 

 فرشای خونه رو دادم حاج علی...

 شناختم یکی از اهالی محل بود. می

داشتم البته و به جاش سه تا فرش ست با فرشاتون بر -

ای داده بودم ولی دیروز بهش سفارش فرش ماهی سورمه

ان، عکس که اومدم اینجا و دیدم طرح فرشا یه جور دیگه

 گرفتم و فرستادم براش و گفتم باید برای امروز جورش کنه. 

سرک کشیدم، فقط فرش نبود، مبل بود و تابلو فرش و بوفه 

رسما جهیزیه! و وسایل دیگر، به قول خودش  و کلی جعبه

 اعتراض کردم: 

شون از تعویض فرش به ولی این همه وسایل که همه -

 دست نمیاد.
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 خونسرد جواب داد: 

دونی برای هر عروس و دومادی هدیه شااهلل که میان -

دن، تابلو فرش هدیه مامی و وارتانه، سرویس ظروف می

نواده نریمان اینا، مبل و بوفه رو هم آشپزخانه هم هدیه خا

اش رو هم اقساطی برداشتم، پول پیشش هدیه منه و بقیه

 حرف زدم قسطی خودت پرداخت کنی.

 و نیشش باز شد: 

 البته به سلیقه خودت هم هست. -
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آمد؛ ها بیشتر شد، یک چیزهایی یادم میدقتم روی مبل

نشانم مرتب مهناز در موبایلش عکس از وسایل مختلف را 

پرسید، ببین این مبال رو، ببین این ظرفا رو، داد و میمی

ها رو... و من که در همان اصل مطلب ببین این قابلمه

تردید داشتم اصال حواسم به سواالتش نبود و طرحی که به 

 گفتم؛ این. رسید، مینظرم بهتر می

 گفتم: داشتم می

 آخه...  -

 که مهناز میان حرفم گفت: 

کنم الکی بحث نکن، با این تیر و لوا خواهش میببین س -

شد نباشه. بعد هم ای که شاه دوماد داره اصال نمیطایفه

رفت. من مجبورم تا پس کاری نکردم... اوه داشت یادم می

فردا خونه رو خالی کنم و تحویل بدم، آخر هفته هم باید 

گردم سوئد. برای همین هر چی هست باید خالی بشه. بر

کردم، دیدم کلی وسایل هست که انباری رو نگاه میداشتم 
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مادرت ریز ریز برای ازدواجت خریده و کنار گذاشته، از 

وسایل برقی گرفته تا کلی وسایل آشپزخونه و لحاف و 

تشک و اینا، منم همه رو بار کردم و آوردم. خودت یادت 

 نبود؟ 

د. مبهوت به او زل زدم، سر باال انداختم؛ نه اصال یادم نبو

یعنی ازدواج من شبیه هیچ ازدواج دیگری نبود که بنشینم 

به جهیزیه و خرده ریزهای دیگر فکر کنم. چرا من تا این 

 حد از زمان و مکان پرت شده بودم؟ 

 مهناز چشمکی زد: 

ای تور زده بودم هوش از سرم واال منم همچین شازده -

 پرید. می

صدای  خندید کهو خودش به خوشمزگی خودش داشت می

 مهسا آمد: 

 هی مهناز، سلوا، کجایین از زیر کار در روها!  -
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لبخندی بر لبم آمد، برایم خواهری کرده بودند و دور از 

انصاف بود که آن همه زحمتشان را ندید بگیرم، از صورت 

 مهناز بوسیدم: 

 برای همه چی ممنونم.  -

 مهناز هلم داد و پرشیطنت گفت: 

 ا شوهرت بده، واه واه. برو این اداهات رو بر -

 و صدایش بلند شد: 

 داریم میایم.  -

کشید، و در حالی که دستم را گرفته و به سمت سالن می

 گفت: 

رفت، مهسا هم یه ماشین ظرفشویی داشت یادم می -

ات رو رومیزی هدیه گرفته... یعنی دو تایی دیشب کل خونه

 م. زیر و رو کردیم و هر چی ضروری بود یادداشت کردی

 به سمت مهسا رفتم: 
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 شرمنده کردی دستت درد نکنه.  -

 مهسا خودش را لوس کرد: 

 یادت باشه تو عروسیم از شرمندگیش چند برابر در بیای.  -

کامران جلو آمد و دستش را پیش آورد تا موبایلش را پس 

 بدهم و گفت: 

 رو نکرده بودی!  -

 مهناز به جای من جواب داد: 

 رایز شین. خواسته بود سورپ -

کوبید، رو به وارتان و و در حالی که دو دستش را به هم می

 کردند، گفت: مهیاد که داشتند کارگرها را مرخص می

ی آخرش رو خب دیگه دیروز هر چی خوردین تا ذره -

همینجا پس ندادین، هیشکی حق بیرون رفتن نداره، آستینا 

 رو بدین باال بیفتیم به جون خونه.
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 و نگاه چپی سمت من و کامران انداخت: 

 در ضمن من عروسم و من دومادم هم نداریم. -

 کامران دست دور گردنم انداخت: 

دونی که سلوا عروسه و عذرش موجه، نباید دست به می -

 سیاه و سفید بزنه.
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شاید منظوری نداشت ولی صورتم از خجالت حرارت گرفت! 

ش را پایین انداخت و بیرون رفت ولی وارتان با مهیاد سر

 چشمان شیطانش نگاهی کرد: 

ام اصال چنین حرفایی آقا من خیلی چشم و گوش بسته -

شه این عذر موجه رو قشنگ برام توضیح بدی نشنیدم می

 حالیم شه! 

لبم زیر دندانم رفت، این بیشعور چرا دهنش چاک و بست 

 نداشت؟

ت وارتان موجب شد به سمت خیز برداشتن کامران سم

مهسا فرار کرده و پشت سر او پنهان شود و در حالی که از 

 کشید، بگوید: پشت سر او سرک می

فدات  شهتر از تو، تو دنیا پیدا نمیمهسا جونم، خوشگل -

 شم نذاری این هیوال نزدیک بیادا! 

ها را ی شلوغیتا آخر شب خودش به تنهایی جور همه

کرد، هم سروصدا! برایم جالب بود که کشید، هم کار 
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هایش آمد و گاهی همراه شیطنتکامران هم خوشش می

 شد.  می

ها تا خود شب همگی کار کردیم، سالن با پهن شدن فرش

ای تغییر کرده و آشپزخانه رنگ و مبل جدید به طرز ناباورانه

 و روی بهتری یافته بود. 

ان پهن کند که خواست در اتاق مهمفرش سوم را مهناز می

 کامران نگذاشت و گفت: 

حاال که کمک هم زیاده بهتره وسایل کیانا رو منتقل  -

 کنیم اتاق مهمون و اون فرش برای اتاق باال باشه. 

 هر قدر هم گفتم که: 

 بذار خودش بیاد بعد.  -

 قبول نکرد.

*** 
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 خوش اومدی!!  به حرمسرای کامران خان قاجار -

چند لباس دیگر برداشتم و داخل ساک گذاشتم، جوری به 

ام به سمت موبایل نرود. سمت کمد چرخیدم که نگاه دوباره

چند لباس راحتی از کشوی کامران برداشتم و با فکری که 

 در تالش بودم جمع باشد، داخل ساک گذاشتم. 

رای نگاهم را اطراف اتاق چرخاندم، دیگر چه چیز دیگری ب

کرد. با یک سفر چند روزه الزم بود؟ ذهنم خیلی یاری نمی
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دیدن گوشی روی میز، دست روی دهانم کشیدم و در حالی 

ام نشسته بود، چشم که اخمی ناخواسته بر روی پیشانی

 برگرفتم. 

 با خودم تکرار کردم: 

 حوله، دمپایی، اممم...  -

 و نچی زیر لب زدم: 

 ریم همه چی داره؟ که می اصال زنگ بزنم ببینم جایی -

این بار گوشی هدف مستقیم نگاهم بود، برای زنگ زدن به 

آن نیاز داشتم. دست به کمر زدم، اصال مهم نبود، چرا باید 

 داشت! اهمیت می

ی برداشتم و به محض روشن کردن صفحه، آن صفحه

 خاص از پیامرسان مقابل نگاهم قرار گرفت. 

 « ار خوش اومدی!!به حرمسرای کامران خان قاج»

 پیامی بدون اسم! اسم پروفایل فرستنده سه عالمت ستاره!! 
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لبم را زیر دندان گرفتم و مردد برای جواب دادن یا ندادن 

 نوشتم: 

 شما؟  -

 و از اینکه بالفاصله تیک دوم نخورد نفس راحتی کشیدم. 

ی کامران را گرفتم، هر چند در مرخصی بودیم ولی شماره

ها نبود و باالجبار ی هم مثل سایر مرخصیمرخصی او خیل

رفت. فردا صبح قصد حرکت، اول گاهی باید به شرکت می

 به سمت تهران بعد بابلسر داشتیم و صبح گفته بود: 

 تا تو ساکامون رو ببندی منم برگشتم.  -

از یادآوری خداحافظی با نمکش لبخند بر لبم آمد. دستی به 

 معتاد شده بودند. صورت و لبم کشیدم، چقدر ساده 

 با شنیدن: 

 یه لحظه گوشی...  -

زدم. خواستم نوک انگشتم را گاز گرفتم، شاید نباید زنگ می

 زنم که صدایش کمی بلندتر آمد: بگویم بعدا زنگ می



 

 

1396 | P a g e 
 

بینم که دو ساعت هم نتونستی دووم به همسرجان! میبه -

بیاری، ببین بگو دلت برام تنگ شده بود و خودتو خالص 

 دم زیاد پررو نشم. قول میکن 

 ای هم بر لب من آمد: از صدای پرانرژی و شادش خنده

 یکم خودتو تحویل بگیر لطفا!  -

تواند بلند حرف بزند. برای همین هم واضح بود خیلی نمی

 اش با وجود عمیق بودن حدود خاصی داشت: خنده

 دونم چقدر خاص و خوبم. من که خودم می -

 تکان دادم: اش سری به پررویی

 ره این همه راهو؟ کی می -

 اش کمی هم بلندتر شد: صدای خنده

من که رفیق و شفیق و همراهم همیشه، تو هم نیای  -

 خودم بلدم خِرکشت کنم! 

 جیغ کوتاهی کشیدم: 
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 کامران؟  -

 آمد: اش بند نمیخنده

جووون! حاال یه نیم ساعت هم سر دلت بزن صبر داشته  -

 تا همچین تووووپ...  باشه زودی میام

سری به تاسف تکان دادم و حرفش رو بریدم، ولش 

های سوپر بزند که از همین کردم بلد بود اینقدر حرفمی

 پشت تلفن هم تا مغزم سوت بکشد. گفتم: 

 ها! نذار حرفم رو بزنم -

 کمی کنترل شده ولی همچنان خندان گفت: 

 ته! ی خاصی دلت خواسحاال بگو ببینم شاید مزه -
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از کوره در رفته تا بناگوشم سرخ شد، ما دو روز بیشتر نبود 

 که عقد کرده بودیم. معترض و شاکی صدایش کردم: 

 کامراااان!!  -

اش که این های مردانهتوانستم تصور کنم که آن شانهمی

ودسر لرزند و دل خیکی دو روز مامنم شده بود از خنده می

ام نزدیک بودن و لمسشان را خواست، به خصوص که دیوانه

 تر شد: این بار لحنش عاطفی

 جون دلم بگو چی شده؟  -

نفسم بند رفت و چشم روی هم گذاشتم، به خدا برای اینکه 

وا دهم و بگویم دوستش دارم خیلی زود بود، خیلی زیاد 
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دوست  زود!!!... آن هم برای من که اصال قرار به خواستن و

 داشتن نبود. خودم را از فکر رهانیدم و گفتم: 

 ای هم الزمه بردارم؟ خواستم بپرسم غیر لباس چیز دیگه -

 آرام گفت: 

نه، اونجا همه چی هست. فقط لوازم شخصیمون رو  -

ریم که وسط برداری کافیه. بعد هم نگران نباش نمی

 خریم. بیابون، هر چی الزم باشه می

 تنی بود: آرامشش دوست داش

 باشه، کی میای؟  -

 آهسته گفت: 

 یه ساعته میام.  -

تماس را قطع کردم و به گوشی خیره شدم. دوباره آن 

 های ناشناس بودند: ستاره
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حاال فرصت برای آشنایی زیاده، فقط خواستم  -

 آمدی گفته باشم. خوش

 پوزخندی زدم و سریع تایپ کردم: 

 اهدون زدی. به نفعته خودتو خسته نکنی، به ک -

و موبایل را روی تخت پرت کردم و بلند شدم تا کمی هم 

تیک مکرر موجب شد لوازم آرایش بردارم که صدای تیک

 متعجب باز گوشی را به دست بگیرم. خواندم: 

زوده بفهمی کاهدون چیه... خوش باش. فعال سرت رو با  -

 این عکسا گرم کن تا بعد. 

عروسی که در منزل ماه ها عکس از مجلس و در پی آن ده

خبر گرفته ها بیی عکسمنیر برگزار شده بود، فرستاد. همه

شده بود چند تایی من بودم و کامران و دیگران که دور 

ها و افراد خط مشکی کشیده و به عبارتی برخی عکس

 بولدش کرده بود و زیر برخی هم چیزهایی نوشته بود.
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ر از چشم دیگران زیر عکسی از من و کامران که کامران دو

آهسته نوازشم کرده بود، دور دستش خط کشیده و نوشته 

 بود: 

 اوه چه عاشقانه!  -

زد و انگار عکسی بود کامران با دختری داشت حرف می

خندید، دورش خط کشیده و شکلک چشمک گذاشته می

بود، عکس دیگری که کامران بود و ترانه... و ترانه داشت 

کرد، باز خط کشیده بود و ب میی کت کامران را مرتیقه

 شکلک خنده گذاشته و نوشته بود: 

 جدی نگیر دخترداییشه خب!  -

 هایی از کیانا، پوراندخت... و عکس

دانم چرا از دیدنشان استرس مبهمی بر دلم نشسته بود، نمی

توانستم بفهمم کیست و هدف از فرستادن این نمی

ف خیری ها چیست ولی خب هر چه بود نباید هدعکس

 بود!! پشت سرش می
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ی خودمان بود دایره افرادی که حضور ها از خانهاگر عکس

 ی ماه منیر نه! داشتند محدودتر بود ولی خانه

کردم. هر کسی بود چشم روی هم گذاشتم، باید چه کار می

بدون شک قصد موش دوانی و تیشه زدن به این زندگی را 

ا خودم زده بودم و ی اصلی رخبر از اینکه تیشهداشت بی

 نیازی به تالش یکی دیگر نبود. 

ی به سرعت به بخش پروفایل او وارده شده و داشتم گزینه

هایش و کردم تا خودش و حرفبالک را انتخاب می

هایش را بفرستم به جهنم که یک لحظه فکر کردم عکس

ها ها و عکسشاید یک روزی الزم شدند. سریع از حرف

ی خودم سیو و بعد بالکش صفحه اسکرین گرفتم و در

 ای را نداشتم. ی حرف اضافهکردم. دیگر حوصله

موبایل را سمتی انداختم و دست الی موهایم بردم. االن 

ام کمی سبک شده و از حجم مشکالت کم که بار فکری

توانستم با پوست شده بود انگار تازه سنگینی اشتباهم را می

 و گوشت و استخوانم حس کنم. 
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ام، غلطی که فهمیدم چه غلط بزرگی کرده خوب میحاال

شدم و چقدر حقم بود این هر روز باید بابت آن مجازات می

مجازات... من در محاسباتم یک چیزی را جا انداخته بودم و 

 آن کامران بود!!
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شاید اگر صدای آیفون نبود مدت زیادی در همان حال 

ندم. به خود تکانی دادم و نیم نگاهم در آینه سمت مامی
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رخت و لباس تنم رفت، مرتب بودم. هر چند بستگی داشت 

 چه کسی پشت در است! 

خواست رسید که دلم میشاید خیلی مسخره به نظر می

کامران باشد. چون اولین بار بعد از ازدواجمان بود که بیرون 

کند یا نه در یدانستم خودش در را باز مرفته بود نمی

 زند! می

درست مقابل آیفون نرسیده بودم که با دیدن کیانا پشت 

ی باز کردن را زدم و تصویر کمی استرس گرفتم. دکمه

آمد یک روزی کامران پرسیده بود نفسی کشیدم، یادم می

اگر تو باشی حاضری با خواهرشوهرت یک جا زندگی کنی، 

ترین سوالی بود ربطترین و بیآن روز به نظرم سوالش پرت

ی شد از من پرسید و حال با بهت فراوان من در خانهکه می

پوشاندم. ی عمل میاو بودم و باید به آنچه گفته بودم جامه

آوردم آن روز چه جوابی دادم، روزی که شاید باید به یاد می

 گر نشده بودم. تا این حد معامله بلد نبودم و معامله
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م؛ گفته بودم من به قدری تنهایی آوردباید به خاطر می

آید و یا یک حرفی ها خوشم میکشیدم که از بودن آدم

معادل همین معنا... اگر خیلی جاها راه به غلط رفته بودم 

 کردم. ی خودم عمل میباید حداقل به این گفته

لبخندی زدم و در ورودی حیاط را باز کردم، حیاطی که با 

و سبزه نداشت ولی نمای  اینکه زمستان بود و خیلی گل

ی کوچکش زیبایی خاصی به کرم رنگ و یکی دو باغچه

 آن داده بود. 

تر از معمول بود و تفاوت زیادی با آن کیانای کیانا آرام

ی همیشه داشت. جلو کشیدم و در سالم دادن خوش خنده

 پیشقدم شدم: 

 سالم خوش اومدی.  -

ورتش را باز های اسپدر حالی که خم شده بود و بند کفش

کرد، سر بلند کرد و نگاهش جور خاصی به سمتم پرت می

شد، عین اینکه بگوید، دیگه چی! همینم مونده! که تو... 
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توی تازه از راه رسیده که تازه گذرت در اینجا بوی سفر 

آمد بگویی! ی برادرم خوشدهد، آمدنم را به خانهمی

هایی که اشتدانم شاید در نگاهش هیچ کدام از این بردنمی

در آن واحد به ذهنم رسید، نبود شاید هم بود ولی به من 

یک حس عقب نشینی داد، هر چند تالشم بر این شد خیلی 

 نمود بیرونی نداشته باشد. 

 قد صاف کرد و با تبسم کمرنگی گفت: 

 سالم... جا افتادی!  -

تر لبم را کمی خیس کردم و تالش کردم رفتارم درست

 باشد: 

 خستگیت در رفته؟  خوبی؟ -

دو حالت بیشتر نداشت یا کیانا رفتارش کمی بودار بود و یا 

من با توجه به شرایطی که داشتم دیدم درست نبود. در حال 

 ورود به خانه سری تکان داد: 
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دن دیگه دو سه روز خواهرا برای برادرشون جون هم می -

 کار برای عروسیشون که کمترینه. 

 مت حیاط رفت: و باز نیم نگاهش به س

 کجاست؟  -

دانستم از جای خالی ماشین متوجه نبودش شده است. می

 کنار کشیدم و گفتم: 

 یه سر رفت شرکت.  -

 سری تکان داد: 

 مگه تو مرخصی نبود؟  -

 گفتم: داشتم می

چرا... ولی انگار قرارداد داشتن مجبور شد یکی دو ساعتی  -

 بره...

 رفت: که صدای کیانا رنگی از هیجان گ

 وای چی کار کردین با خونه؟ کی رفتین خرید؟  -
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تازه یادم آمد که کیانا از چیدمان جدید و وسایلی که روز 

خبر است. لبخندی ها چیده بودیم بیپیش با کمک بچه

 زدم: 

 خرید کجا بوده! فرصت داشتیم مگه؟ اینا...  -

 که قبل از من گفت: 

 وسایل توئه؟ جهیزیه؟  -

 ح اضافی سری به تایید تکان دادم.بدون هیچ توضی
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کیفش را روی اولین مبل انداخت و خوشحالی و حال 

خوبش را پنهان نکرد. نگاهش روی فرش و مبل و تابلو 

های اصیل و نسبتا ای که پر از دکوریچرخید و مقابل بوفه

چی اینا رو  برای»قدیمی بود و من هر قدر به مهناز گفتم؛ 

کردم، نه پس چیکارشون می»جواب داد؛ « برداشتی آوردی؟

دونی ده به یک تونم با خودم ببرم، بفروشم هم که میمی

دارن، بهترین جا همینجاست، اصال بوفه رو برای هم برنمی

 تر از ورودش گفت: ایستاد و پرانرژی« همین سفارش دادم!!

 خدای من اینا چقدر قشنگن.  -

 مان جا نگاهی به آشپزخانه هم انداخت: و از ه

زود باش هر چی به اینجا هم اضافه شده نشونم بده،  -

 اصال چرا نچیدیشون روی میز من بیام ببینم! 

 لبخند زدم: 
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 دم، بشین برات یه چایی بیارم. طوری نیست نشونت می -

 با تخسی سر باال انداخت: 

ین کنار خوام، کاپوچینو... پودرش تو کابچای نمی -

 یخچاله. 

خوب بود که شخصیتش برایم شناخته شده بود و دلیلی 

 برای ناراحت شدن نداشتم: 

 االن میارم.  -

 با خنده پشت سرم آمد: 

کشت که نرو فعال، ولی من ماه منیر داشت خودشو می -

 شم و هم احتماال تو! دیدم نیام هم من دیوونه می

 خوبی داشتم: از اینکه حالش بهتر از ورود بود حس 

 شدیم. خوب کردی اومدی، حاال واسه چی دیوونه می -

 اش بلند شد: صدای خنده
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فهمیدم چی کار کردین و تو از فکر من برای اینکه نمی -

 طالهات دیگه! 

 در حال برداشتن فنجان کوتاه نگاهش کردم: 

 طال؟  -

 ای نگاهم کرد و خندید: با چشمان درشت شده

 هات یادت نبودن! جون من نگو کادو -

ی چای ساز را زدم، کادوهایی که سر عقد داده بودند دکمه

همه را همان جا دست کیانا داده بودم، چون نه تنها خودم 

در شرایطی نبودم که حواسم به آن همه کادویی باشد که 

سر عقد داده شده بود، بلکه در شرایط صحبت با پوراندخت 

دانستم تکلیفم با هدایایی ای به آنها نشده بود و نمیاشاره

ی آنها داده شده چیست. هر چند تعداد که از طرف خانواده

قابل توجهی هم از طرف همکاران و دوستان و آشناهای 

 خود من هم بود. جوابی دادم که نه سیخ بسوزد نه کباب: 

 یادم بودن ولی دیگه نه در اون حد که دیوونه بشم.  -
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باز کرد و در حال بررسی آن  با خنده در ماشین ظرفشویی را

 گفت: 

خلی دیگه! من بودم هزار بار زنگ زده بودم به  -

 خواهرشوهرم که زود باش بیارشون. 

و سمت هال رفت و با در دست داشتن کیفش دوباره 

 ای از کیفش برداشت و روی میز گذاشت: برگشت. کیسه

 بیا...  -

 و نیشش باز شد: 

 شت گرفته! تک کادوها مامان رونواز تک -

 ی سیاهی بر دلم نشست: ی هالهدوباره

ی برشون گردون به خودشون و بگو من حوصله -

 امانتداری ندارم. 

 تای ابرویی باال داد: 

 واسه چی؟  -



 

 

1413 | P a g e 
 

 اش افتاد: بعد انگار خودش دو ریالی

اوه... برای رونوشت؟ چی فکر کردی با خودت؟ مامان  -

ه وقتش بدونه باید برای دونه نوشته کی چی آورده که بدونه

 کی چی ببره! 

لبم را از داخل گزیدم، انگار قسمت من بود که هرگز مانند 

ام، نه نوجوانی و جوانی و عاشقی دیگران نباشم، نه کودکی

 ام! و ازدواجم و نه االن این به اصطالح زندگی
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د و در جعبه را باز کرد. کیانا خیلی به حال و وضعم دقیق نش

دانستم خودش کلی وسایل زینتی دارد، باز برق با اینکه می

 نگاهش به آن هدایا برایم جالب بود. گفتم: 

 هر کدوم رو دوست داری بردار.  -

 نگاه متحیرش را بلند کرد و با صدای بلند خندید: 

 ی تموم عیاری. سلوا! به خدا دختر تو یه دیوونه -

ید و رویش نشست. با همان چشمان خندانش صندلی را کش

 نگاهم کرد: 

مامان خانوم امر فرمودن که بری زرگری کبیری و بگی  -

 ستی که گفته برات کنار بذارن رو بخری. همون نیم

 غش خندید: و غش

اوخ کلی هم شاکی بود که با اون ست ظریفی که برای  -

 سر عقدت خریده بودی آبرومون رو بردی. 
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عقیده نبودم، زیورآالت برای زیبایی بود و من  با او هم

معتقد بودم آن ست زیباتر است. در حال ریختن کاپوچینو 

 برای کیانا گفتم: 

چرا باید آبروی یه آدم بند ظریف و ضخیم بودن طال  -

 باشه؟ 

خیالی به خود کیانا در حال باال پایین کردن هدایا لحن بی

 گرفت: 

ور دخالت نکنی، البته اگه دست به نفعته خیلی تو این ام -

گه برو بخر خب برو بخر طالست اعصابت نموندی، می

دیگه! بعدشم دوباره امر فرمودن هر جا پاگشا دعوت کردن 

 حتما هماهنگ بشی کدوم رو استفاده کنی تا بد نباشه!! 

 ام گرفت: خنده

 کنی؟ داری شوخی می -

 گوشه چشمی برایم نازک کرد: 
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ن بشه با حرفای پوراندخت جان شوخی یه لحظه فکر ک -

 کشه و یه آب هم روش!کرد، هر دومون رو می

 و در حال بلند شدن گفت: 

 اگه شیرینی مونده برام یه شیرینی هم بذار تا بیام.  -

ی کنار سالن را باال رفت. و کیفش را برداشت و تک پله

حواسم به چیدن مرتب روی میز بود که صدای متعجب و 

 ند شد: معترضش بل

 وسایل من کو؟!  -

و من تازه حواسم جمع تغییر اتاقش شد! با اینکه هیچ نقشی 

ی موهومی بر دلم نشست، به در این تغییر نداشتم باز دلهره

خواست بین این برادر و خواهر جدایی هیچ عنوان دلم نمی

 ایجاد کنم و یا این تصور در ذهن کیانا به وجود بیاید. 

 نادیده بگیرم، جلوتر رفتم و گفتم:  شد که حرفش رانمی

 تو این یکی اتاقه.  -
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های مکررش شد از نفس زدناش را میمیزان ناراحتی

 فهمید، با عصبانیت مقابلم قرار گرفت: 

 با چه جراتی دست به وسایل اتاق من زدی هان؟  -

شدم. جایی برای لبخند زدن نبود، نباید عصبانی هم می

 هم: تالش کردم آرام جواب د

من تو این جابجایی نقشی نداشتم، اگه مشکلی با این  -

 تغییر داری بهتره با برادرت حرف بزنی. 

 پوزخندی زد: 

گی! کامران با اون همه مشغله و فکر یه آره تو راس می -

 هو و یه مرتبه یادش افتاد اتاق منو تغییر بده. 

  ام ایستاد و تنفر میان جمالتش موج زد:و سینه به سینه

سلوا به نفعته آسته بیای آسته بری تا تاریخ انقضات زودتر  -

 نرسه! 



 

 

1418 | P a g e 
 

چیزی درونم ریخت. چشم روی هم گذاشته بودم تا بتوانم 

به خودم مسلط شوم و حرف درشتی بارش نکنم که کسی 

 از پشت سرم قبل از من جواب داد: 

 اینجا چه خبره!  -

باید از  دانستمآب دهانم را قورت دادم، در آن لحظه نمی

رسیدنش خوشحال باشم یا ناراحت، صد و هشتاد درجه 

چرخیدم و با دیدنش که شاخه گلی به حالت آویزان در 

 دستش بود، سعی در زدن لبخندی کردم: 

 خسته نباشی. -

 نگاهش خیلی کوتاه سهمم شد و باز سمت کیانا برگشت: 

 تو االن چه...  -

 ه داد: داری کرد و چشم در چشمش ادامو مکث معنی

 خوردی؟ -

 



 

 

1419 | P a g e 
 

 

 

 

[28.10.21 23:51] 

 

 

 #part269 

 

تر شدم. لبم زیر دندان رفت و کمی به کامران نزدیک

دانستم چطور میانه بگیرم. خیلی خاطره خوبی از نمی

دانستم های این برادر و خواهر نداشتم و خوب میکنتاکت

سر دو ثانیه قادرند جنگ جهانی راه بیندازند. چشم در 

 با احتیاط گفتم:  چشمش و

 ببین حق با کیاناست، من گفتم که باید...  -
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دستش را باال برد و برای ادامه حرفم استپ داد. از کنارم 

 شد که بازویش را گرفتم: داشت رد می

 کامران!  -

 کیانا جلوتر آمد و تند گفت: 

 ی من نشه. بهتره به زنت حالی کنی وارد حیطه -

عصبی چشم روی هم بگذارم، جلو آمدن کیانا موجب شد 

رفتار کیانا خیلی برای من قابل درک نبود. من به شخصه 

آدمی نبودم که با وجود خشم طرف مقابل، هیزم روی آتش 

بگذارم. از مادرم یاد گرفته بودم وقتی کسی عصبانی است 

به او و خودم فرصت دهم تا کمی آرام شویم بعد حرف 

برای هر موقعیتی جوابگو دانستم این تز بزنیم. هر چند نمی

 بود یا نه! 

به هر حال همیشه طرف حساب من مادرم بود که صبر 

کردم باز خاص خودش را داشت، حتی اگر من پرخاش می

تر که شدم او بلد بود کنار بکشد و مهلت دهد تا آرام
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صحبت کنیم و با گذر زمان این اخالقش به من هم منتقل 

به قدری برایم سنگین  شده بود. مگر اینکه دیگر شرایط

 ی کنترل خودم برنیایم. شد که از عهدهمی

فشار دستم را روی بازویش بیشتر کردم تا جلوتر نرود و رو 

 به کیانا گفتم: 

بهتر نیست بیاید بشینید و به جای داد و بیداد با هم حرف  -

 بزنید و به نتیجه برسید؟ 

 کیانا عصبی رو به من گفت: 

 ره تو خودت رو کنار بکشی، والسالم! خیر، االن بهتنه -

این در خون من نبود، اینکه کنار بکشم و شاهد دعوا و 

سقوط یکی باشم و یا آسیب دیدن یک نفر! اصال با عقل و 

آمد. خوب به یاد داشتم یک منطق و تربیت من جور در نمی

انداز کرده بود تا مبلی را بار مادر شیک پسندم مقداری پس

بخرد. حتی با هم رفته بودیم و رنگ و  که مدنظر داشت

 اش را هم انتخاب کرده بودیم. پارچه
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ها آمد و گفت، فردای همان روز بود که یکی از همسایه

توانند شناسد که مشکل مالی دارند و نمیزوجی را می

زندگی مشترکشان را شروع کنند. اهالی محل و دوستان و 

دگی معمولی را آشنایان جمع شده بودند تا شرایط یک زن

برایشان تهیه کنند. مادرم برای دادن پول مبل به آنها برای 

 یک لحظه هم درنگ نکرد. 

 های مادرم بود... این فقط یک نمونه از کمک

قاطعانه بین دو نفرشان ایستادم و اخمی هم بین دو ابرویم 

 انداختم: 

خوب گوش کنید، با هر دوتاتونم. اینجا فعال خونه منم  -

ای که درش زندگی من عادت ندارم تو خونه هست و

کشم چون کنم داد و بیداد بشه. پس خودم رو کنار نمیمی

در و دیوار خونه نیستم که! پس اگه دعوایی دارین بهتره 

 برین یه جای دیگه!! بعد هم... 

 رو به کیانا کردم: 
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اعتراض داری به جابجایی اتاق، خب باشه حرفت رو بزن  -

 دیگه توهین و دعوا برای چیه!و دلیل بپرس. 

 و رو به کامران کردم: 

 تقصیر تو هم هست، مگه نگفتم بهتره خودش باشه؟  -

 کیانا همچنان عصبانی بود، پوزخند پرحرصی زد: 

آهان دیگه خوبه تبرئه شدی، هیچی تقصیر تو نیست.  -

پس چرا قبل اومدن تو کامران به بودنم تو اون اتاق 

 اعتراض نداشت؟ 

کامران که برای لحظاتی روی من ثابت شده بود به  نگاه

 تر شده: سمت کیانا رفت و احساس کردم کمی لحنش آرام

برای اینکه اون موقع مجرد بودم و االن متاهلم و دوست  -

ندارم یکی دیوار به دیوار اتاق خوابمون باشه، واضحه یا 

 بیشتر توضیح بدم؟ 

دندان برده بودم،  ی لبم را از داخل زیردر حالی که گوشه

متوجه شدم که کیانا هم حالتی شبیه من دارد و آن 
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عصبانیت شدید از صورتش رخت بسته! به دو ثانیه نکشیده 

لبخندی هم بر لبش آمد و در حالی که داشت سمت اتاق 

 رفت، گفت: جدیدش می

واال اینطور که تو گفتی فکر کنم برای توضیح بیشتر باید  -

 م! بری سراغ عکس و فیل

 و در حال بستن در اتاقش لحنش کامال خندان بود: 

های باالی فقط دو دقیقه فرصت دارید برای صحنه -

 شه. هیجدهِ سالم و احوالپرسی وگرنه کاپوچینوم خنک می

ام را مهار کنم و چشم لبم را روی هم فشردم تا خنده

ای هم سمت کامران رفته بودم که شاخه گل در غره

 ورد و به سمتم گرفت: دستش را باال آ

 ام.تقدیم به خانم با جذبه -
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نفس راحتی کشیدم، واقعا ترسیده بودم برخورد ناجوری 

بینشان رخ دهد. دست سمت شاخه گل برده بودم که گل را 

 عقب کشید و لبش را جلو آورد: 

 ببین گرفتن گل آداب و رسوم داره.  -

ی ظریف گل روی ردم و در حال لمس ساقهای کخنده

ی کوچکی بر لبش نوک پا ایستادم تا همقدش شوم. بوسه

 زدم و گفتم: 

 ممنون.  -

 ام گذاشت و سمت اتاق خواب کشاندم: دست پشت شانه
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 خوبی؟  -

اش کمی محتاطانه بود، انگار که بگوید دلخور احوالپرسی

 نیستی؟ عصبانی نیستی؟ 

ا اطمینان از محیط امن اتاق خوابمان وارد اتاق شدیم و ب

 خود خواسته خودم را میان آغوشش رها کردم: 

 اگه خوب هم نباشم از دست کیانا نیستم...  -

 لبش مماس با گوشم شد: 

 پس از دست کی؟  -

خواستم بگویم؛ از دست یه رئیس بدجنس دلخورم که دو 

روز نشده یه جوری بد عادتم کرده که چند ساعت نبودش 

توانستم بلندتر خونه شده بود یه قرن! ولی خب نمی تو

بگویم، برای خودم هم سوال بود چطور هیچی نشده تا این 

 حد به بودنش وابسته شده بودم. با اخمی تصنعی گفتم:  

 گرده. از دست کسی که یه ساعته میره سه ساعته برمی -
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های ناباور و درخشانش در سرش را عقب کشید و با چشم

 من زل زد: چشمان 

 نگو دلت برام تنگ شده بود؟      -

 ام گرفت: بچه پررو! خنده

فکر کن یه لحظه! مرد هر قدر کمتر خونه باشه بهتره!  -

 شه. آدم کمتر دعواش می

با خنده هلم داد روی تخت و در حالی که جفت دستانم را 

 گیر انداخته بود، گفت: 

چه عواقبی دم کری خوندن برای رئیس االن نشونت می -

 داره! 

اش به هیجان آمده بودم، جیغ در حالی که از حالت حمله

 ای کشیدم... خفه

ام سری با خنده کنار تخت نشستم و در حال مالش گونه

کج کردم ببینم عاقبت کری خواندن برای رئیس روی 
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ام مانده یا نه که کامران کاپشنش را به آویز زد و  گونه

 پرسید: 

 ه! کیانا کی اومد -

ها را که روی میز آرایش گذاشته ی هدیهبلند شدم و جعبه

 بودم، باز کردم: 

 تازه اومده، اینا رو آورده بود.  -

هم زمان با باز کردن کمربندش داشت نگاهی هم به جعبه 

 انداخت که یک مرتبه دست از کمربندش کشید و گفت: می

 آخ آخ... خوب شد یادم افتاد.  -

گرفت و سمت خودش کشید. متعجب از و جفت بازویم را 

 اش نشست، گفتم: اخمی که بالفاصله روی پیشانی

 چی شده؟  -

 صورتش را پایین آورد و صدایش حالت تهدید گرفت: 

 تنبیه اصلیت مونده!  -
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 متوجه منظورش نشده بودم، انگار کمی هم ترسیدم: 

 چه اتفاقی افتاده؟  -

 بدون تغییر حالت گفت: 

 ی چی شده؟ پرستازه می -

ی همان مثل چوب و ی من قضیهدلم هزار راه رفت، قضیه

ها فهمیده بودم حالت عصبانی نگاهش گربه بود. تازگی

 خوفناک است. آب دهانم را قورت دادم و با احتیاط گفتم: 

 چیزی شده؟ کسی حرفی زده؟  -

 از بار نگاهش کمی کاسته شد و البته از فشار دستانش هم: 

 بترسی...  درسته حقته -

 و لبخندی زد: 

 تو رو خدا نگاه کن رنگش رو!  -
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بدون رها کردنم کمی سمت تخت کشید و مرا روی آن 

کرد، نشاند. در حالی که از گردنش داشت مدال را باز می

 گفت: 

برای برگردوندن این مداله دقیقا حقته یه درس درست و  -

تم حسابی بهت بدم ولی خب اینجور که تو رنگت پرید گف

 االنه که غش کنی. 

و دستانش را پیش آورد و مدال بار دیگر به جای چند 

 ی خودش برگشت: ساله

گم برای رفتن به مهمونی و اینور اونور حق نداری نمی -

درش بیاری و یه چیز دیگه گردنت کنی ولی این برای 

 همیشه مال توئه، مال همسر من. افتاد؟! 

 آمد. انم میکامران بیشعور! قلبم داشت به ده

*** 
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 #part271 

 

 فصل هفدهم: 

های دور باز مانده این حجم از آرامش و فراغت در سال

هایی که مادرم زنده بود و من فارغ از فکر و بودند، سال

خیال و چه کنم، هیچ کاری نداشتم جز درس خواندن و 

هایم نداشتهی ام. مادر جوری جای همهلذت بردن از زندگی

افتاد جای چه کسانی در کرد که هرگز به یادم نمیرا پر می

است. او به تنهایی به جای همه  ی من خالیمحیط خانواده

برایم کافی بود، با آن همه رسیدگی و محبتی که به من 
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رفت، پرستیدمش و اگر نمیداشت، مادری که عاشقانه می

زندگی کم  ماند من هرگز هیچ چیز دیگری دراگر می

ام را آوردم هرگز هیچ خواستهنداشتم. مادری که به یاد نمی

پشت گوش انداخته باشد حتی اگر آن چیز یک جامدادی 

کوچک باشد با عکس زنان کوچک آن هم با قیمت نجومی 

که دو روز تمام کارش را زمین بگذارد و دنبالش بگردد و 

 باالخره از جایی برایم پیدا کند. 

ام نه چیزی کم داشتم و نه سال اولیه زندگیمن در هجده 

حسرت چیزی را خورده بودم، هر چند از حق نگذریم بعد از 

فوت مادرم عمه هم سفت و سخت پشتم ماند و با وجود 

اش آنقدر که برای فرزندان خود مادری نکرده بود مریضی

منت بودن برای من کرد ولی خب آن آرامش خیال و بی

 ... مهربانی مادر کجا و

ی باز ماشین نفس از ته دلی کشیدم و هوای از پنجره

هایم جا نمناک و مرطوب شمال را با تمام وجود بین ریه

ها این سفر برایم جور عجیبی دلپذیر و کردم، بعد از مدت
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های بدنم به این آرامش تک سلولآور بود، انگار تکنشاط

 نیاز داشتند. 

یم در آوردم و پابرهنه پا هایم را از پابا توقف ماشین، کفش

های ساحل گذاشتم. هوا گرگ و میش غروب بود روی شن

گیر بود، انگیزی نفسها به طور دلو بازی زیبای رنگ

های نو نارنجی افق با آبی دریا و سبز مالیم و زیبای برگ

شکوفای جنگل پشت سرمان... عالی فقط توصیف 

 انصافانه برای این همه زیبایی بود. بی

های ساحل حس نرمی و فرو رفتن پاهایم روی شن از

 گفت: سرشار بودم و صدای معترض یکی که می

 سلوا؟ تو باز کفشات رو در آوردی؟!  -

هیچ تاثیری روی تصمیم من و لذتی که از پوست تنم به 

 گرفت، نداشت. سمت قلب و مغزم جهت می

در آن شلوغی عید، این ساحل ساکت را از کجا گیر آورده 

 دانم ولی انصافا محشر بود. ود، نمیب
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حضورش درست پشت سرم و حلقه شدن دستانش روی 

شکمم، به صورت غیرارادی کل تنم را منقبض کرد. حتی 

قبل از اینکه لب و نفسش به سمت راست گردنم اصابت 

کند، سرم به آن سمت کج شده بود، جز به جز بدنم بدون 

د و به عاداتش اش شده بودنی من اهلیخواست و اراده

 واقف. 

وقتی لبش جایی کنار گوشم فرود آمد، بیشتر در خود جمع 

شدم. نجوای آرامش بین آهنگ پرخروش امواج دلنشین، 

 گوشم را نواخت: 

یه بار محض رضای خدا حرف گوش نده دلم خوش  -

 ها! باشه

خندیدم و بدون اینکه از موج غران پیش رویم چشم بردارم، 

 گفتم: 

ه بار بدون کفش تو ساحل راه بری دیگه هیچ تو هم ی -

 پوشی. وقت کفش نمی
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العاده با خنده سر باال برد و او هم نفس پری از هوای فوق

 آنجا گرفت: 

 کردی؟ تا این حد شیطون و اهل دل بودی و رو نمی -

نگاه به غروب آفتاب دادم و انعکاس دلربای آن روی رقص 

 آب: 

کرده بودم زندگی غیر از خیلی وقت بود که فراموش  -

درس خوندن و کار کردن و به فکر آینده بودن چیزهای 

 ای هم داره. واقعا به این سفر احتیاج داشتم، ممنون. دیگه

تر شدند، کمی طول کشید گره دستانش روی شکمم سفت

 تا حرف بزند: 

ی اون دخترا و خانومایی که دونی چی تو رو با همهمی -

 کنه؟ یشناسم متمایز ممی

 لب زدم: 

 چی؟  -
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دیدم ولی لحن آرامش را دوست اش را نمیحالت چهره

 داشتم: 

هات... االن همین قانع بودن و راضی بودنت به داشته -

شد به جای وقت زد که میمامان جای تو بود، مدام نق می

تلف کردن تو اینجا که همیشه یکسانه و هیچ وقت تغییر 

هند یا هر جای دیگه که چهار تا  کنه، رفت به اروپا یانمی

 چیز جدید ببینیم و چهار تا وسیله جدید بخریم.
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 سرم را کمی باال گرفتم تا صورتش را ببینم: 

 گی نه؟راست که نمی -

 ای کرد: تک خنده

از نظر مامان فقط باید جایی رفت و رفتار و گفتاری  -

نده. لباس پوشیدن، حرف زدن، سفر، داشت که بوی عام 

خرید و هر چیزی که به فکرت برسه برای پوراندخت باید 

بوی اشرافیت داشته باشه، یه بار یادم میاد یه انگشتر خریده 

بود، همون اولین روزی که دستش کرد شانسی یکی از 

آشناها هم عین اونو دستش کرده بود که خیلی از نظر 

ن، درست همون روز انگشتر رو از پوراندخت قابل توجه نیست

دستش درآورد و گفت که از چشمم افتاد و دیگه هرگز 

 دستش نکرد. 

 ابرویی باال انداختم: 
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خوام بگم کارش درسته یا غلطه ولی خب با طرز نمی -

فکر من خیلی فاصله داره. از نظر من گاهی قدم زدن ساده 

ذت تو یه جنگلی که شاید هزار بار هم توش قدم زدی ل

 تر از هزار تا سفر آنچنانیه. بخش

 و در سکوت او ادامه دادم:

خوام بگم من از سفرهای دیگه خوشم نمیادا، نه! من نمی -

عاشق سفر دور دنیام و دیدن همه جا رو دوست دارم ولی 

رن خوشم شه از جایی که همه هستن و همه میدلیل نمی

 نیاد و لذت نبرم. 

 بین آغوشش تاب خوردم: 

 ریم، بذار یکی دو سال بگذره. ور دنیا هم مید -

تک نگاهم کمی پایین افتاد، یکی دو سال دیگر!! تک

های این سفر سعی کرده بودم به هیچ دیروز و فردایی لحظه

فکر نکنم. به خودم برای یک تجدید قوا فرصت داده بودم 
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و حتی اینکه چه کاری باید انجام دهم تا طبق قرار عمل 

 موکول کرده بودم برای بعد.  نمایم را هم

گاهی برای خودم هم این همه آرامش داشتن کنار کامرانی 

 زدم، عجیب بود. اش را با تیر میکه یک روز سایه

در مورد کامران فهمیده بودم عاشقی کردن را بلد است و 

کردم این فکر را که به لطف دوستان رنگ همواره سعی می

ب کرده را از پس وارنگ دخترش این همه مهارت کس

ذهنم عقب برانم، من هم کم ایراد نداشتم، به خصوص با 

تصمیمی که برای ازدواجم گرفته بودم و تازه در این تصمیم 

 به همه چیز توجه داشتم غیر از یک چیز...  

 کامران!!!! 

اویی که یک طرف این قصه بود و من در هیاهوی 

گرفته بودم. مشکالت و طوفان اتفاقات فقط او را در نظر ن

شاید هم آن پشت فکرم این اعتقاد وجود داشت که محال 
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است با این همه تفاوت فکری و فرهنگی و زندگی 

 ی دائمی باشد. ی او یک خواستهخواسته

شود و جاهای زیادی دیده بودم و خوانده بودم که نمی

 های مادرش یک جورهایی تایید همین فکر بود. حرف

ره دستانش گذاشتم و گرمای دستانم را آرام روی گ

ای شد در این غروب که بار دیگر به دلنشینش سرچشمه

 صحت تصوراتم شک کنم. 

باز تالش کردم از فکرم پس بزنم اگر روزی او بفهمد چه 

 شود! می

 لرزی که از فکرم به تنم افتاد موجب شد بگویم: 

 هوا سرد شد!  -

 نیشش باز شد: 

 گی... آره هنوز هم می -

 جوری پرتمسخر ادای مرا در آورد:  و یک
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 لمس پاهام با شنای ساحل یه حسی داره که نگو...  -

 و با بدجنسی ادامه داد: 

االن میندازمت تو دریا همچین بفهمی لمس بدنت با آب  -

 دریا چه حسی داره! 

هم زمان کمی از روی زمین بلندم کرد و گامی به سمت 

ابی نداشت که! دریا رفت. جیغی کشیدم؛ عقل درست حس

 کرد.شوخی حرفش را عملی میدیدی شوخی
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 #part273 

 

 در حال تقال کردن میان بازوانش گفتم: 

 کامران لباس اضافی نیاوردما.  -

 اش در گوشم پیچید: صدای خنده

دی تا فرق اگه قول ندی بعد این هر چی بگم گوش می -

 ریم.ی نمیسرت خیس نشده از اینجا جای

 جیغ دیگری کشیدم: 

 وای کامران تو رو خدا اذیت نکن دیگه.  -

 رسیدیم که گفت: داشتیم واقعا به آب می

 یک... دو...  -

 جیغ کردن گفتم: همانطور در حال جیغ

 دم. خیلی خب، خیلی خب... قول می -

 خندید: برای او که تفریح خوبی بود و یک ریز می
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 دی چی؟ قول می -

 النه گفتم: عجو

 گی به حرفت... دم هر چی میقول می -

و پوفی کشیدم سنگین بود حرفش را تکرار کنم که با 

 اصابت نوک پایم با آب سریع ادامه دادم: 

 به حرفت گوش بدم.  -

 خنده موجب تکان بانمک عضالتش شده بود: 

 صدای دریا نذاشت بشنوم یه بار دیگه بگو.  -

 بیشتر خیس نشوم و بلندتر گفتم: پاهایم را جمع کردم تا 

 دم به حرفات گوش بدم... خوب شد؟ قول می -

 آمیز گفت: شیطنت

 بگو همیشه و همه جا!  -

 کفری شده گفتم: 

 همیشه و همه جا!  -
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 های ساحل رهایم کرد: چرخید و روی شن

 ها. آخ جون، یادت بمونه -

ن با خنده و عجوالنه سمت ماشین دویدم و در حال نشست

 گفتم: 

 کنند. برگرفته از کتاب شترها پرواز می -

و در مقابل حرکتش سمتم، سریع در ماشین را بستم و 

 قفلش را زدم. 

*** 
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 #part274 

 

محال بود کنار او باشی و یک دنیا هیجان و حرارت و عجله 

روی سرت نریزد، برای من که یک عمر همه چیز تن آرام 

 کمی گیج کننده و در عین حال بامزه بود. داشت 

همان طور سرپا فنجان چایم را سر کشیدم و با نگاه به سر 

 اش اعتراض کردم: و لباس آماده

حتی برای یه لحظه فکر نکن اجازه بدم صبحونه نخورده  -

 پا از این در بیرون بذاری. 

 برایم چشمی چپ کرد: 

 شما؟! نه بابا از کی اجازه ما افتاده دست  -

ی بزرگی از نان و مربای دهنی به شیطنت کج کردم و لقمه

دانستم دوست دارد، درست کردم و به سمتمش بِه که می

 گرفتم: 
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 تا تو اینو بخوری منم آماده شدم.  -

دستم را پس نزد. عجوالنه لیوان چایی هم برایش ریختم و 

اش کردم. برای اینکه زودتر خنک شود، در دو نعلبکی خالی

 این ترفند را از مادرم یاد گرفته بودم! 

سریع به اتاق رفتم و مانتو را تن کردم و روسری را هم 

سریع بستم و در حالی که کیفم را روی شانه انداخته بودم و 

آمدم شروع به بستن داشتم دوباره سمت آشپزخانه می

 ها کردم. دکمه

چایی را که یک ذره خنک شده بود دوباره داخل لیوان 

 یختم و به دست کامران دادم: ر

ی اصلیه این چه عادتیه که تو داری؟ صبحونه وعده -

 غذاست. 

دهانش پر بود و فرصت سر به سر گذاشتنم را نداشت، کمی 

 سرم را نزدیکش بردم و زمزمه کردم: 
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یه کم شبا به خودت استراحت بدی اینقدر صبحا خواب  -

 مونی. نمی

شید، محکم پشت کمرش ای کرد و چای را کنار کسرفه

 زدم و با خنده و آهسته گفتم: 

 گم مگه؟! دروغ می -

 با خنده نگاهم کرد: 

 ببین با شبای من کار داشتی نداشتیا!  -

لبی گزیدم و با چشم به درب اتاق کیانا اشاره کردم. با 

 خیالی شانه باال انداخت و مابقی چایش را خورد. بی

ی دیگری برایش گرفتم، این تا او چایش را تمام کند، لقمه

 بار نان و پنیر و گردو و گفتم: 

 خدمت شما.  -

ی خدا از بیست دانستم خوش خوراک است، فقط همیشهمی

آورد.  داشت و چهار ساعت، بیست و چهار ساعت کم می

 گفت: می
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 با این کارا سر ماه صد کیلو رو زدم زمین...  -

آلودش ا چشمان خوابکه کیانا الی در اتاقش را باز کرد و ب

 نگاهمان کرد: 

 کنید؟ چقدر سروصدا می -

 تبسمی کردم: 

زحمت صحت خواب، صبحونه روی میز آماده است. بی -

بعد از خوردن بذارشون تو یخچال من تا عصر ساعت چهار 

 نمیام. 

سرش را به چارچوب در تکیه داد و همانطور با سر و وضع 

 گفت:  ی حاصل از تازه بلند شدنشژولیده

 خوب صبحونه خورش کردی!  -

 لبخند زدم و در حال خروج از آشپزخانه گفتم: 

برای ناهار هم غذا هست، حتمی قبل رفتن بخوری، برنج  -

داخل پلوپزه و تنظیم کردم برای حدود ساعت یک آماده 

 باشه. فقط زحمت بکش و خورشت رو برا خودت گرم کن. 
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م روزهای دانستچشمانش همچنان خواب داشت، می

دوشنبه بعد از ظهر کالس دارد. پشت گردنش را خارید و 

 نجوا کرد: 

 باشه.  -

کردم که ام را مرتب میمقابل آینه ایستادم و داشتم روسری

 کامران با دهن پر غر زد: 

 عجله کن.  -

و خودش بیرون رفت، واقعا که! برای همه چیز وقت داشت 

زندگی او متوجه  غیر از خورد و خواب خودش. با ورود به

اش در زمان خواب و خوراکش شده بودم، خودش نظمیبی

معتقد بود بدنش تحملش را دارد ولی من به آن اعتقاد 

هایی که گهگداری عین نداشتم به خصوص با رانیتیدین

 کرد.ی شکمش مینقل و نبات روانه
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و عمال چه برای گرسنگی و اش بود قهوه عمده منبع انرژی

چه برای تشنگی و چه خواب فقط همین یک تجویز را 

 داشت. 

ی انتهایی مانتویم را سوار ماشین شدم و یکی دو دکمه

 بستم و گفتم: 

 فردا باید بری تهران؟  -

 سری تکان داد: 
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 آره.  -

های سبز و نفسی کشیدم و نگاهی به اطراف انداختم، برگ

ی بعضی درختان ورود بهار شکوفهخوشرنگ و تن پوش پر

کشید. خیلی جلوی خودم را گرفتم که نگویم؛ را به رخ می

هنوز برای خودم جا نیفتاده بود این حجم از « شه نری؟می»

 وابستگی! 

 برای منحرف کردن فکر خودم هم شده گفتم: 

 ی آینالو چی کار کردی؟ با اون پروژه -

البته من هم دست خواهد معلوم بود هنوز دلش خواب می

 ای کشید و گفت: کمی از او نداشتم، خمیازه

استارت پروژه رو که زدیم ولی برای گرفتن مجوز پیست  -

دوندگی زیاد داره، تقاضا و پیشنهاد الزم رو دادم ولی اینطور 

که متوجه شدم سخت بتونم از اینجا مجوز بگیرم، فکر کنم 

 از تهران اقدام کنم زودتر جواب بده. 
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ام نشست، هر چه را هم زیر و رو اختیار اخمی بر پیشانییب

 کشید به تهران! کردم بحث میمی

ی آرامش به روی دستم موجب شد حواسم جمع ضربه

 حرفش شود: 

 کجایی؟  -

 سر باال انداختم: 

 همین جا، عطایی هنوز نیومده تبریز؟  -

 راهنما زد و پیچید: 

ه چند تا سرکشی داریم که نه، تا آخر هفته نمیاد. امروز ی -

 خودت باید بری. 

 نفسی تازه کردم، بحث از کار بهتر بود: 

 باشه، تو کار داری؟  -
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آره یه چند پروژه کوچک رو باید تحویل بدم و یه قرارداد  -

هم هست باید تنظیماتش رو چک کنم برسم یه سر هم به 

 زنم.مجتمع تجاری می

 گفتم: 

دارم آخر سر که با ه میپس منم مجتمع تجاری رو نگ -

 هم برگردیم. 

 خورد، گفتم: و با نگاه به مسیری که به شرکت می

 می خوای همینجا نگه دار من برم.  -

 سر باال داد: 

 نه یه تعداد اصالحیه زدم از شرکت بردار بعد برو.  -

خب اگر بگویم تغییر رفتار کارمندان شرکت اصال برایم 

مدن هستم و به این جور مهم نبود و مثال من خیلی مت

دهم، دروغ گفتم. احترامی که بعد از چیزها اهمیت نمی

ی کارمندان سایه انداخته ازدواجمان در رفتار و گفتار همه

بود برایم جالب بود. هر چند من همان آدم بودم و رفتار 
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سابق خودم را داشتم به خصوص که وقتی به دو سال بعد 

خوردهایم حساسیت بیشتری کردم ناخودآگاه روی برفکر می

 کردم. اعمال می

با نگاه به زیبا محمدپور، منشی شرکت، که انگار تا نگویم، 

بفرمایید! قصد نشستن نداشت. لبخندی زدم و خودمانی 

 ها گفتم: مثل گذشته

 مهسا اومده؟  -

 کمی پا به پا شد: 

 بله.  -

در این مدتی که در شرکت استخدام شده بودم به قدری 

مختلف روی سرم ریخته بود که خیلی روی صمیمی  مسائل

شدن با هیچ همکاری تمرکز نداشتم، یعنی خودم 

تر از آنی بودم که بخواهم به اجتماعی نبودن کس دیرجوش

ی مشکالت و دورنماها دیگری فکر کنم ولی با وجود همه

باز چیزی که واضح بود، از حجم مشکالتم کاسته شده بود 
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توانستم تجدید قوا وتاهی هم شده میو حداقل برای مدت ک

 کنم. 

 ئه سلوا واسه چی چشات رو بستی؟ -
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با شنیدن صدای مهسا چشم باز کردم و متوجه شدم 

چرخیدن این افکار در ذهنم موجب شده باز در غرقابی که 
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با دستان خودم برای خودم ایجاد کردم، غرق شوم. هر قدر 

خواستم شعار دهم و بگویم به خودم فرصت دادم می هم

گذشت و ولی افکارم همیشه آشفته بود و هر روز که می

گرفت این آشفتگی ی من و کامران بیشتر عمق میرابطه

شد. من نه تنها طرحی برای چگونه پایان دادن بیشتر می

دانستم با گذر هر روز این سناریو نداشتم بلکه خوب می

شود و روزی نبود که به تر مییز برایم سختچقدر همه چ

 خودم تشر نزنم، این چه غلطی بود کردی! 

زد همه چیز را به کامران بگویم ولی گاهی به سرم می

بینی کنم، با گفتنم به او توانستم بعد از آن را پیشنمی

کردم و از طرفی با پنجاه میشانس ماندن و رفتن را پنجاه

دانستم ندکی که از او یافته بودم میتوجه به همین شناخت ا

دیگر ممکن نیست همان آدم سابق شود و رفتار سابق را 

داشته باشد. شاید خودخواهی محض بود ولی دلم 

خواست حداقل نه برای دو سال که برای یک سال هم می

 شده به هیچ برو برگردی فکر نکنم. 
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 تر... به زبان ساده

  زندگی زیر زبانم مزه کرده بود!

 مهسا بازویم را تکان داد: 

اوا سلوا ما تو رو سالم تحویل رئیس دادیما، چی به سرت  -

 آورده؟ 

 افکارم را از دور دست فرا خواندم و لبخندی زدم: 

 مسخره!  -

 دهنش را برایم کج کرد: 

مسخره خودتی و جد و آباد شوهرت... پوووف... تو دار  -

دستمون قاپ زد و دنیا یه دوست داشتیم اونم نرسیده از 

 برد. 

 نفس عمیقی کشیدم و خنده به صورتم برگشت: 

 صبح به روی کی بلند شدی اخالق نداری؟  -

 به شوخی دستی به بازویم زد: 
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واال ما یار مار نداریم به روش بلند شیم خودمونیم و  -

 صدای نخراشیده موبایلمون! 

 خندیدم: 

 رده... گره تهران پس فردا برمیفردا کامران می -

تونی شب رو بیا کنار هم و اصال اجازه نداد بگویم اگه می

 خوش باشیم. با چشمان براق در هوا زد: 

جوون... هستم. یه استخر و خرید و شام هم بزنیم  -

 تنگش؟ 

 لبخند زدم: 

استخر و خرید رو هستم ولی برای شام باید برگردیم  -

 خونه، کیانا از دانشگاه میاد. 

درهم رفت و با نیم نگاهی به در اتاق  اشلب و لوچه

 کامران آهسته گفت: 

خاک به سرت! تو این خواهرشوهر رو نتونستی دک  -

 کنی؟ 
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 ریز خندیدم و مثل او آهسته گفتم: 

چی کار به کار اون طفل معصوم داری، کاری به کار من  -

نداره. همیشه یا اون نیست یا ما... فقط شب به شب دور 

خوریم و هر ه اونم یه شام کنار هم میشیم کهم جمع می

 ره سراغ کار خودش! کی می

 نیشش باز شد: 

 رید سراغ کار خودتون؟ شما هم می -

 به حرف بودارش سری به تاسف تکان دادم: 

الاله اال اهلل... بیا برو دخترای قدیم یه ذره خجالت  -

 شد. سرشون می

 با خنده پرسید: 

 امروز تو شرکتی؟  -

  انداختم: سر باال

 نه باید برم سر پروژه.  -
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خوشحال از اینکه روز بعدش همراه هم هستیم چشمکی زد 

 و به سمت اتاقمان برگشت: 

 خوش بگذره.  -

دیگر به روز شلوغ و پر هیاهو عادت کرده بودم، البته اکثر 

مواقع یا همراه کامران بودم یا عطایی ولی خب بعضی 

مروز کامران کار داشته آمد که مثل اروزها هم پیش می

باشد و عطایی هم در تبریز نباشد. محال بود کامران غیر از 

عطایی کس دیگری را همراهم کند با وجود رفتار و عادات 

اش هم های مخفیاش متوجه برخی حساسیتنسبتا آزادانه

شده بودم ولی خب من عمال آدمی نبودم که خیلی 

کنم و روی همین ی او را تحریک های متعصبانهحساسیت

 حساب مشکلی نداشتم.
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با پرسش از خانم محمدپور که کسی در اتاق رئیس نیست، 

ای به در اتاقش زدم و وارد شدم. طبق اکثر مواقع سر پا تقه

 کرد، گفتم: بود و دو سه پرونده دم دستش را زیر و رو می

 ها رو بدی رفتم. اصالحیه -

دست پشت گردنش کشید و در حالی که چند برگه را روی 

 گذاشت، گفت: میز وسط اتاق می

 بشین یه نگاه کلی بهشون بنداز.  -

ها حواسم به کالفگی و اخم در حال زیر و رو کردن برگه

 روی پیشانی او رفت: 
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 مشکلی پیش اومده؟  -

اش دست الی موهایش کشید، نگفته هم حالت عصبی

شخیص بود. پشت میز نشست و لپتاپش را برایم قابل ت

 پیش کشید: 

زنه و هر چی نبودنم تو تهران داره به کارهام آسیب می -

کنم از اینجا کارا رو اداره کنم باز یه احمقی هم سعی می

 شه سنگ بندازه وسطش! پیدا می

روی برگه دوم در دستم عالمتی زدم و در حال بررسی 

 های بعدی گفتم: برگه

 شده؟  طوری -

 ی میز زد: ی کم جانی به لبهبا مشتش ضربه

کنه خیلی یه حیاتی نامی هست تو شرکت که فکر می -

زنه به طرح ولی چون برادرخانوم حالیشه ولی عمال گند می

شه خیلی سر به سرش گذاشت. رئیس شرکت هست نمی

تهران باشم بلدم چیکار کنم که خیلی نتونه جولون بده ولی 
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دستم بسته است. االغ برداشته روی طرح من اینجا عمال 

تغییرات زده! تا برم جمع و جورش کنم رسما دو هفته عقب 

 افتادیم. 

 ها را روی میز گذاشتم: بلند شدم و برگه

مگه مسئولیت هر کدومتون تعریف شده نیست؟ چطور  -

 تونه تو طرح تو دست ببره؟ می

 پوزخندی زد: 

ف شده نیست مسئولیت هر تنها چیزی که تو ایران تعری -

تونه تو هر سوراخی فرده، عمال هر کی خرش بیشتر بره می

 دست ببره. 

 جدی گفتم: 

کنی؟ همینجا تو چرا الکی اعصاب خودت رو خرد می -

 تبریز کارت عالیه. 

 ام کرد: نگاه عاقل اندرسفیهی حواله
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کنه، هر قدر هم خوب باشه باز محدوده. راضیم نمی -

تو تهران زیاده و زیاد هم تو چشمه، عالوه بر  گستردگی کار

اون با وجود مسئولیت زیادی که اینجا روی دوش منه، از 

کنه و نظر درآمد فعال تهران و تبریز داره برام برابری می

 بهتم گفتم که تا یه مدت به هر دو حقوق نیاز دارم. 

 با آرامش گفتم: 

ز و شبایی گیری، این روکامران باور کن داری سخت می -

کنی، بخشی از عمر توئه، که کلش رو داری دوندگی می

اونم بخش مهم و خیلی خوبش... شاید پنج سال، ده سال 

دیگه شهرت و درآمدت حتی بیشتر از اون چیزی بشه که 

 شه. خوای ولی دیگه جوونیت تکرار نمیمی

 سر باال گرفت و چشم در چشمم دوخت: 

زدی دارم که طعنه می یه روز فکر کنم خود تو بودی -

 کنم. عمرم رو تباه می

 ای زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم: تبسم کالفه
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کنی. هر جناب سعادت، متوجهی تو هر کاری افراط می -

 چیزی به اندازه خوبه! 

فهمیدم چقدر چشمان شد، میوقتی در چشمانم خیره می

 سیاهش پرعمق و بانفوذ است: 

کنه، من از هر چیز و هر کس هم فرق می مقیاس آدما با -

خواد تو شرور و هر کاری بهترینش رو دوست دارم. حاال می

بودن و تک چرخ زدن باشه یا مهندسی کردن و ریاست! یا 

 بهترین یا هیچی!! 

ی غار علیصدر یخ های چند سالهآب دهانم عین آن قندیل

دن این بست و همانجا ماند، یا بهترین یا هیچی! شاید از ز

حرفش به من در آن لحظه و آن جا هیچ منظوری نداشت 

ولی به حتم خودش نفهمید تا چه حد برای من پررنگ و 

 عمیق بود.
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ام را تکان دادم و کال بحثمان یادم دهان عین کویر شده

رفت. سست و وارفته برگه را پیش کشیدم و بدون شک اگر 

 خواستم بگویم. افتاد چه میزده بودم یادم نمیعالمت ن

کل روز خودم را سرگرم کار کرده بودم، حتی بیشتر از هر 

های ناتمام را باال پایین کردم و به کسانی که روز دیگر پله

آمد کار را کش بدهند توپیدم و در نهایت هم به بدشان نمی

جای کامران به عطایی زنگ زدم و گفتم که بهتر است 

 ودش با این سرکارگر زبان نفهم حرف بزند. خ
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آشفتگی آن روزم دامن مهندس طراح داخلی مجتمع 

تجاری را هم گرفت. به خصوص که آن قدر با خونسردی 

 گفت: می

بینید خانوم شما تازه واردین، بذارین کار تموم بشه می -

 دیم. چی تحویل می

 فهمی! یعنی رسما چون سنت کم است نمی

 ز جیبم در آوردم و گفتم: فلشم را ا

 اینو بزنین لپتاپتون.  -

ی او تهیه های تمام شدههایی که از پروژهو تمام عکس

آمد از کنف کرده بودم برایش باز کردم. کمتر پیش می

ی الزم کردن افراد خوشم بیاید ولی آن روز بیش از اندازه

 تک باز کردم و گفتم: ها را تکعصبی بودم. عکس

رتون کلینیک، پارتیشن عین جلبک وسط راه سبز کار آخ -

شده... کار قبلی، خوب نگاه کنید شما هیچ ناهماهنگی بین 

 بینید؟ های چیده شده نمینوع نور و آینه
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 تا خواست جواب دهد، تند گفتم: 

ها را دونم، آینهالزم نیست توضیح بدید خودم بهتر می -

احی کردین و های مجتمع روشنه طربرای مواقعی که چراغ

تابه اصال در نظر نگرفتین تو روز و وقتی نور آفتاب داره می

افته و این جوری عمال کارکرد پاساژ رو نصف چه اتفاقی می

ها کردین یعنی من وسط روز رفتم دیدم یک تعداد مغازه

شون سایه بان بزنن، واقعا برای مجبور شدن روی ویترین

 طرحتون متاسف شدم.

 نه فلش را در آوردم و گفتم: و همانطور عجوال

 کنم قبل از هر اقدامی... پس خواهش می -

 و تاکید کردم: 

هر اقدامی حتما باید تایید من یا مهندس عطایی رو  -

بگیرید وگرنه اگه مجبور به تغییر طرح شدین باید خسارتش 

 رو از جیب خودتون پرداخت کنید. 
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ی سابقه و توجهی به اخمش نکردم. یک عده تا چند سال

ی خورد و یکی دو کار گسترده در کارنامهپشت کارشان می

کردند دیگر خدای آن کار اعمالشان وجود داشت، فکر می

 هستند. 

ها باال بروم، هر آسانسور هنوز دایر نبود و مجبور بودم از پله

کرد اش را طی میچند باز خدا را شکر پروژه روزهای پایانی

 ند. ها نیمه کاره نبودو پله

کردم و های آنجا را چک میتک سوراخ سنبهداشتم تک

کردم و کوچکترین نقطه را هم برای رفع ایراد یادداشت می

 حواسم جمع کارم بود که کسی صدایم کرد: 

 سلوا!  -

 به سمت صدا برنگشته قلبم ریخت؛ امید؟! 
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النی بود یا زمان برای مان پیش آمد یا طوسکوتی که بین

من ایستاد، طاقت اینکه برگردم و در رویش نگاه کنم 

نداشتم. در طول تمام عمرم این همه بین دیدارهایمان 

ای فاصله نیفتاده بود، فوق فوقش قدر یک سفر یک هفته

به مشهد یا جای دیگر و االن قدمت این چند ماه به 

آمد، ش نمیی چندین قرن برایم فاصله داشته، کااندازه

رفت، کاش... همه در حد همان رویا کاش مرا یادش می

اش روی های مردانهماند و صدای برخورد کفشباقی 
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ها به های نو و تازه چیده شده ذهنم را از دوردستسرامیک

 زمان حال فرا خواند. 

همه چیز به من بستگی داشت، به برخورد و رفتارم و من 

آن لحظه را مدیریت کنم. آهی که باید توان آن را داشتم تا 

خواست از نهادم بلند شود خفه کردم و با آرامش هل داده 

زدم، نه لبخندی بر لبانم آوردم و نه گرد شده به چهره عقب

 ام نشاندم.اخمی بر پیشانی

رو در رو که شدیم، چشمم افتاد به او که با آن قامت 

ایت نهپوش بود ولی چشمانش بیاش هنوز خوشمردانه

ها چشم در خسته و نگاهش درمانده، این را من که سال

توانستم بفهمم. به خصوص چشمش بودم به خوبی می

شد قبل از این در صورتش هم ته ریشی داشت که کمتر می

اش ی زخم خوردهی اینها از روحیهصورتش یافت و همه

 داد.خبر می

رو در  و انگار دیدنش آن هم آزاد و خارج از زندان و آن هم

رویم انرژیی دوباره در کالبدم دواند، اگر هزار سال هم 
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شدم، من این آزادی را به ام پشیمان نمیگذشت از کردهمی

این مرد بدهکار بودم، به او که به علت عدم وجود جنس 

ی ما و عمه به تنهایی و شاید از همان مرد در خانه

ادم نرفته اش مردانه جور غیابشان را کشید. هنوز از یبچگی

ی کارهای کفن و بود شاید سن زیادی نداشت ولی همه

دفن مادرم را و بعد از آن عمه را به دوش کشید، جوری که 

 بدون شک برای هیچ کدامشان کمتر از پسرشان نبود. 

ام را بلند و طوالنی پس فرستادم و انگار نفس حبس رفته

  که یک دیدار معمولی با یک دوست قدیمی باشد، گفتم:

 سالم.  -

دانست سرجایش ایستاد و جلوتر نیامد، مثل همیشه که می

ای برای ایستادنش نیاز است تا آن حس امنیت را چه فاصله

از من نگیرد ولی امان از چشمانش، امان از نگاهش... 

 طوفان بود! 

 چرا سلوا؟ چرا؟  -
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درمانی زد، بدون داد ولی آن خش بیداشت آرام حرف می

 شناختم، امید آرامِ من! افتاده بود را من می که روی صدایش

 پرت از سوالش جواب دادم: 

 خوبی؟  -

های ناآرامش اش خبر از نفسی بینیهای باز شدهپره

 داد: می

 باید خوب باشم؟  -

 و دستانش را به دو طرف باز کرد: 

 خوب نگام کن، باید خوب باشم؟ به نظرت خوبم؟  -

د افتاده بود ولی سرپا بود. الغر شده و زیر چشمانش گو

 ی لبم خیلی سنگین و تلخ باال رفت: گوشه

 به قول وارتان تو یه مردی...  -

 حرفم با صدای بلندش قطع شد: 
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مردا حق ندارن احساس داشته باشن؟ مردا حق ندارن  -

 انتظار داشته باشن؟ مردا... 

 و صدایش شکست: 

 ؟ حق ندارن از کسی طلب وفاداری داشته باشن -

بغض سنگینم دوباره راه نفسم را برید، احساس، انتظار، 

فهمیدم. لحنم را تا اش را میوفاداری... خوب حرف در لفافه

 جای ممکن آرام نگه داشتم، من همیشه با امید راحت بودم: 

دونی که ای میامید جان، عزیزم تو بهتر از هر کس دیگه -

 من هیچ وقت به تو جواب مثبت... 

تحمل م را برید و من فکر کردم چرا تا این حد بیباز حرف

 شده است! 

 دونم... می -

 کالفه به دور خودش پیچید و باز نگاهم کرد: 

دونم... الزم نیست هزار بار اینو تو سرم بکوبید. تو می -

جواب مثبت به من نداده بودی و همیشه هم گفته بودی نه 
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تنها برای تو ی من نه ولی همیشه هم گفته بودی این نه

 که برای همه هست، اینو یادت رفته؟ 

و خدای من... من باید با این برق اشکی که روی چشمان 

 کردم؟ همیشه آرام و صبورش نشسته بود چه می
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دیگر آرام ماندن برایم ناممکن شد و خودم از عجزی که در 

 صدایم پیچید، متنفر شدم: 

شه! آدما چرخه، عوض مییا همیشه روی یه پاشنه نمیدن -

 شن.شن، احساسات عوض میعوض می

 پوزخند دردناکی زد: 

 خوای بگی عاشق شدی، آره؟ تو همین دو سه ماه؟ می -

 و چقدر درد پشت حرفش خوابیده: 

 عاشق کامران؟؟؟؟ آره سلوا؟ کامرانی که یه روز...  -

 .و چشمانش را محکم روی هم گذاشت

دادم؟ اگر همین به قول او چند ماه باید به او چه جوابی می

گفت تو قرار است زن کامران آمد و میپیش یکی می

کردم، عین این بشوی بدون شک در عقلش شک می

ماند که بگویند، جای قطب شمال و استوا عوض شده، می

درست تا این حد غیرممکن و من ناباوری او را با پوست و 

 کردم.م باور میگوشت و خون



 

 

1477 | P a g e 
 

هایش نشان از حال خیلی بدش داشت وقتی آن لرزش شانه

 طور دردمندانه گفت: 

تو رو خدا الاقل بهم بگو این هیچ ربطی به آزاد کردن  -

من نداشته؟ سلوا تو رو به روح مادرت مطمئنم کن... 

تونی بفهمی روز و شبم جوری به هم پیچیده که شب و می

تونی تونی اینو بفهمی؟ میزو؟ میروز زندان شده برام آر

افته هوا تاریک شده، شب شده و درک کنی وقتی یادم می

شم وقتی کامران... شوهرته و االن همرات... چه طوری می

 افته کامی... کامی معروف به وحشی االن... یادم می

هایش داد و من چیزی از حرفداشت آشکارا مقابلم جان می

 ی قوی شاید! دت مردانهفهمیدم، جز یک حسانمی

 با همان چشمان تنگ شده و گیج گفتم: 

ات امید، باورام رو نابود نکن! نذار فکر کنم یه عمر درباره -

 اشتباه کردم... تو و این افکار؟؟ بعیده ازت امید!! 

 ی وسط سالن تکیه داد: عقب رفت و به نردهعقب



 

 

1478 | P a g e 
 

شم همه بینم و بیدار که بسلوا بهم بگو دارم خواب می -

گرده به شرایط سابق... چرا این خواب اینقدر کش چی برمی

 اومده؟! سلوا من همیشه دوسِت... 

ی پرحرص و تلخ یکی توان از پاهایم صدای تک خنده

 گرفت: 

 هه... باریک اهلل...  -

 کامران!! 

دستم را برای گرفتن به یک جایی دراز کردم، خدایا... بدون 

اه کامران خیلی کوتاه و گذرا از شک موقعیت خوبی نبود. نگ

 روی من گذشت و چنگک انداخت میان چشمان امید.  

های او چشمان من روی ریتم عجیب باال پایین رفتن شانه

اش هایم لحن تلخ و گزندهدر حال موج سواری بود و گوش

 کرد. را با تمام وجود حس می
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هم به جناب آقای امید رحمتی، ما یه بار هم به تور به -

خورده بودیم مگه نه! اما اون روز یکم جاهامون با هم فرق 

 کرد. می

نگاه امید مستاصل و خلع سالح شده بود که پشت دست 

 اش خورد: کامران تا حدی محکم به روی شانه

بچه مثبت اون روزا، شماها به اظهار عالقه به زن کسی  -

 گین؟ چی می

درستی بود یا دانستم دخالت کردن یا حرف زدنم کار نمی

گشت. دو رفت و برمینه! چشمم از یکی به دیگری می

 مردی که برایم مهم بودند!! 

ی سکوت گرفته بود که کامران خودش با امید گویا روزه

 غیظ ادامه داد: 

کنی؟ چه صنمی با همسر من تو اینجا چه غلطی می -

 داری؟ 
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نگاهم روی نبض پیشانی امید نشست، این طوری از ته 

و کوبیدن واقعیت به رخش مانند از ریشه کندن یک  زدن

 درخت غول پیکر چندین ساله، پیل افکن بود. 

 بدون اینکه جرات کنم گامی به آنها نزدیک شوم، گفتم: 

 کامران، امید...  -

بدون اینکه به طرفم برگردد و نگاهم کند، دست راستش را 

 کمی باال برد و جمله در دهانش جویده شد: 

 و! خفه ش -

همین قدر تند و همین قدر خالصه میزان خشمگین بودنش 

را از من به رخ جفتمان کشاند. اولین خطاب سختش تا ته 

 دلم را به بغض نشاند.
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ی کامران گره شد وقتی خیلی ناگهانی دست امید روی یقه

 و گفت: 

 حق نداری با سلوا اینطوری حرف بزنی! -

و کامران بالفاصله مقابله به مثل کرد و در حرکتی متقابل 

او را چرخاند و کمرش را به دیوار کوبید و برای رهایی از 

این حصار امید هم او را هل داد... بدون اینکه منطقی در 

کار باشد و یا فکری کرده باشم، سریع جلو رفتم و بازویم 

را کمی به  خیلی ناخودآگاه مقابل کامران حائل شد و امید

 عقب راند: 

 کنید؟ تو رو خدا تمومش کنید.چیکار می -
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کامران با اندک مکثی بازویم را گرفت و مرا کنار کشید و 

های مهم از او رخ به رخ امید با صالبتی که فقط در بحث

 دیده بودم، گفت: 

یک بار دیگه ببینم دور و بر خانوم من پیدات شده یا  -

 کنم.ساقطت می اسمش رو آوردی، از هستی

 امید هیچ حرفی برای زدن نداشت... حقی هم نداشت... 

ای که مردی باید با تمام وجودش ی تلخی بود، لحظهلحظه

ها همراهش بوده جا بگذارد و فهمید باید او را که سالمی

 برود... 

نگاهم از دور شدن و رفتن امید کنده شد و به سمت کامران 

از عصبانیتی که تا آن روز با آن  آمد. اینکه استرس داشتم و

مواجه نشده بودم نگران بودم به یک طرف، ولی چیز 

عجیبی ذهنم را درگیر کرده بود، چرا تا آن روز متوجه نشده 

 کند؟ بودم چقدر جنس نگاهم به این دو مرد با هم فرق می

 نگاه من به امید هیچ وقت نگاه یک زن به یک مرد نبود!!!
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یجه بودم که متوجه نشدم کامران کی جوری مبهوت این نت

ها رفت و فقط وقتی با آن صدای فوق به سمت پله

 اش غرید:عصبانی

 راه بیفت.  -

 فهمیدم باید حرکت کنم. 

ها بدون اینکه برگردد و کوچکترین نگاهی به من بیندازد پله

را پایین رفت و به محض رسیدن به همکف صدایش بلند 

 شد: 

 آقای نادری؟  -

ادری از اتاقک نگهبانی خود بیرون بیاید، ریموت را از تا ن

های درهمش آن را سمت من جیبش درآورد و با همان اخم

 گرفت و گفت: 

 بشین تو ماشین!  -

بحثی نداشته  دادم پیش همکارها و بقیهمن هم ترجیح می

باشیم، ریموت را گرفتم و هنوز کامل به درب مجتمع 
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پر از توبیخ کامران کل سالن نرسیده بودم که صدای فریاد 

 را پر کرد: 

ای؟ واسه چی داری خوام ببینم تو اینجا چه کارهمی -

 گیری؟ حقوق می

در همین مدت کم همه فهمیده بودند، کامران، کامران 

است و در مورد کار با کسی شوخی ندارد، به خصوص با آن 

گرد و خاکی که با عیوضی داشت همه واقف بودند کامران 

 ی نیست که بشود با او شوخی کرد. آدم

پای رفتنم سست شد و با نگرانی نگاه به آنها انداختم. 

 نادری متعجب و نگران گفت: 

 مگه چی شده آقا؟  -

 پر از خشم بود: 

صاحبه که پرسی مگه چی شده؟ مگه این جا بیتازه می -

 هر کی میاد راش بدی تو؟ 

 نادری جواب داد: 
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 چیزی شده؟  -

 امران را کفری تر کرد: و همین ک

چیزی شده؟ اون مردی که االن رفت بیرون کی راش  -

 داده بود تو؟ 

 من گفت: نادری آب دهانش را قورت داد و با کمی من

 گفت با مهندس صبوری کار داره. -
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 آمد: زدی خون کامران در نمیچاقو می

رسیدی این یارو کیه که با اون وقت تو از خودت نپ -

مهندس صبوری کار داره؟ فکر نکردی شاید دشمنشه و 

 بخواد آسیبی بهش برسونه؟ 

 کرد، گفت: و در حالی که به طرف در ورودی حرکت می

 بهتره برای خودت دنبال یه شغل جدید بگردی.  -

 نادری حیران و ناراحت به کامران نزدیک شد: 

 ... ببخشید...من فکر کردم... باور کنید -

مرد بیچاره گیج شده بود، لبم را گزیدم هر نوع دخالت من 

در آن شرایط نه تنها حرف روی حرف رئیس زدن بود بلکه 

 ی خشمش آنجا دامن مرا هم بگیرد. ممکن بود شعله

شد که نادری کامران پر اخم داشت به من نزدیک می

 مقابلش قرار گرفت: 

 سوال پرسید جواب دادم.کردم؟ خب من باید چیکار می -
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 دندان روی هم سایید: 

گفتی کردی؟ باید میدونی باید چیکار مییعنی نمی -

همین جا وایستا تا مهندس صبوری را صدا کنم بیاد هر 

کاری داری همینجا بهش بگو، نه که همین طور بفرستیش 

 تو. 

 درماندگی نادری قابل درک بود: 

زد گفتم حتما ف میخب قبلش داشت با آقای قادری حر -

 از آشناهای ایشونه. 

میان حرفشان نگاه کامران باال آمد و یک جوری مواخذه 

 گرانه مرا هدف گرفت، یعنی برو! 

خواست پا در میانی دستم را مشت کردم خیلی دلم می

دانستم فعال وضعیت خودم بدتر کردم ولی خوب میمی

 است. 
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یر نگاهش فقط پنجره را تا انتها پایین کشیده بود و ت

روبرویش بود، از وقتی سوار شده و ماشین را روشن کرده 

 بود برای یک لحظه هم نگاهش سمتم کج نشده بود.

چند باری تصمیم گرفتم حرفی بزنم و چیزی بگویم ولی 

دانستم از کجا شروع کنم و چه طور این ماجرایی واقعا نمی

. تازه دیدم جمع کنمکه خیلی هم خودم را در آن مقصر نمی

 اصال بلد هم نبودم باید در چنین موقعیتی چه کنم. 

احتیاط رانندگی کامران اخم داشت ولی خیلی باسرعت و بی

ی باز ماشین تکیه داده و کرد. آرنجش را به پنجرهنمی

دستش را روی لبانش گذاشته بود، مثل اینکه فکرش بیش 

 از حد مشغول باشد. 

ین وارد حیاط خانه شد و توانستم بگویم از اینکه ماشنمی

من و او تنها ماندیم هیچ احساس ترسی بر دلم ننشست، 

دانستم در اش واقف نبودم. میخیلی به خلقیات خصوصی

شود حرف خودش است و کمتر حاضر میمورد شغلش حرف

های این و آن گوش دهد. وقتی به نظرش به بهانه آوردن
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دهد ن میالعمل سریع نشابرسد کاری اشتباه است عکس

ولی کافی است حس کند این کار اشتباه کمی از حد 

اش فراتر رفته که دیگر فرصت جبران ندهد، مثل معمولی

همین کاری که امروز با نادری بیچاره کرد، هر چند من 

 نفهمیدم بحثشان بعد از خروج من به کجا کشید. 

پیاده شدم، اردیبهشت ماه بیش از آنچه تصورش را 

اشی حیاط زیبای خانه هنر به خرج داده بود. کردم در نقمی

ی راست و چندین بوته بزرگ و کوچک گل رز در باغچه

الدوله در ی صورتی رنگ در یک گوشه و عینچپ و رونده

ی دیگر برایم زیاد از حد بوی مادرم را در مشامم زنده گوشه

کرد، مادری که عاشق گل کاشتن و پرورش دادنشان می

 بود...

نگاهم به کامران که در ورودی هال را باز کرده  با اصابت

ای درهم چشم به بود و خودش دست به دستگیره و با قیافه

ی افکارم از هم گسست و یادم آورد فعال من داشت، رشته
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الدوله به فکر خودم باید به جای فکر کردن به رزها و عین

 باشم. 

اینکه  ها برای کنترل احساساتم تمرین کرده بودم ومن سال

بتوانم خودم را کنترل کنم و اضطراب درونم را خیلی به 

 نمایش نگذارم، زیاد برایم کار سختی نبود.

از کنارش گذشتم و وارد خانه شدم، قبل از اینکه به سمتش 

برگردم نفس عمیقی کشیدم. کیفم را روی اولین مبل قرار 

 دادم و نیم نگاهم را سمتش دادم: 

 خوری؟ چایی می -

رفتن جواب رو در رویش شدم، دست راستش مشت با نگ

شده بود و از صورتش غیر از ضربان خفیفی که روی 

توانستم بفهمم. اش وجود داشت چیز بیشتری نمیپیشانی

جهت نفس خود و بیدلم راضی به ناراحت بودنش نبود. بی

کم آورده بودم و مجبور شدم نفس بعد را هم کمی کش 

 دهم. آهسته گفتم: 
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 ن کامران، امید فقط اومده بود...ببی -

نگذاشت ادامه دهم که، از من بپرسد چرا! و اینکه توضیح 

دهم، او به عنوان کسی که مدت زیادی در زندگی من 

 حضور داشته این حق را داشته!  

ام کشیده شد، پهنای انگشتش که خیلی نرم روی گونه

ی حرفم را برید و تا حدی گیجم کرد و مرا منتظر ادامه

 منظورش نگه داشت. 

لبانش که از هم فاصله گرفت، صدایش به قدری آهسته بود 

داشتم که متوجه که حتما باید چشم روی لبانش نگه می

 جمالتش شوم: 

 که امید جان آره؟  -

آب دهانم در گلویم سنگ شد، این لحن و این حرف اصال 

 نشان خوبی نبود. 

 که عزیزم آره؟  -

 هایمان رسیده بود؟ ز کجای حرفلبم زیر دندان رفت، ا
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 ی لبش تکانی خورد: گوشه

 از این حرفا هم بلدی؟ -
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بار گناهی خیلی سنگین و ناگهانی روی دلم آوار شد، باور 

ها نه منظور بدی داشتم کردنی نبود شاید از گفتن آن حرف

سته بود ولی و نه حس ناراحت کننده و گناهی بر دلم نش



 

 

1493 | P a g e 
 

تکرار این حرف از زبان او آن هم تا این حد با تن بم و... بم 

 و... 

 هایم کف دستم را رد انداخت، بم و وحشتناک...  ناخن

 این تنها توصیفم از نوع حرف زدن او بود در آن لحظه! 

لبانم را که کمی از هم فاصله گرفته بودند، روی هم 

ب برای من که امید گذاشتم. چه توضیحی داشتم بدهم؟ خ

شناختم چیز آنچنانی وجود نداشت، را از همان بچگی می

شود ها وقتی قدمت شناختشان بیشتر میعادی بود. آدم

شود. چون هم دیگر نوع حرف زدنشان از اهمیت ساقط می

شان های عاطفیشناسند و نه بد و بیراه و نه حرفرا می

کند ولی یتصور نادرستی در ذهن طرف مقابل ایجاد نم

 ای جدید باشد، احتیاط بیشتری الزم است. وقتی رابطه

 و من در مقابل کامران برخورد درست را بلد نبودم! 

 انگشتش هنوز روی صورتم در حال رد زدن بود: 

 ایسته و... که یه مرد روبروت می -
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ام بین دو انگشت شست و و نفسش تنگ شد و این بار چانه

 دایش اوج گرفت: اش گیر افتاد. صاشاره

یه مرد که خیلی شانسی شانسی هم یه روز خواستگارت  -

 بود کنار هم بودن روز و... 

اراده تا مغز استخوانم غیظ بین صدایش جوری پیچید که بی

 به لرز افتاد: 

 بره و تو... شبامون رو زیر سوال می -

انگشتانش سفت شدند و صورتم با فشار انگشتانش به او 

 : نزدیکتر شد

 کوبی تو دهنش! و تو نمی -

لرزید و فریادش چهار ستون تن مرا هم به لرزه صدایش 

 انداخت: 

 زنی و اینکه وای خدای من... تازه از باورات حرف می -

ی اینها و از چشمی که روی هم گذاشت، فهمیدم تازه همه

 کنترل شده هستند!! 
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را  ام را به ضرب از دستش رها کرد و جفت دستانشچانه

باال آورد و باز پایین انداخت. گامی که به سمتم برداشت 

 موجب شد من هم عقب بروم و به دیوار پشت سرم بچسبم: 

دی که وایسته و بهت اظهار که این جسارت رو بهش می -

 عالقه بکنه. 

ی چشمم راه گرفته و انگار الل شده بودم و اشک از گوشه

د. به جرات زبانم قدرت تکلمش را از دست داده بو

تونستم بگویم این اولین باری بود که در تمام عمرم می

کرد، آن هم یک یکی داشت سوال و جواب و توبیخم می

 مرد... دنیای من و مادرم همیشه زنانه بود. 

 هایم منجر شد به گفتن: تکان لب

بد متوجه شدی... نه اون منظوری داشت نه من... باور  -

 کن. 

کمی باال آمدند و همان قدر کالفه دوباره جفت دستانش 

این بار پشت گردن خودش گره خوردند. اشک دیدگانم را 
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توانستم آرامش تار کرده و دردی در دلم پیچیده بود که نمی

کنم. به خودم جرات دادم و محتاطانه دست باال بردم و 

 روی بازویش گذاشتم: 

، باور کن امید اهل نارو زدن و از پشت خنجر زدن نیست -

 اون فقط... 

های روی هم نشسته دست از گردنش کشید و با دندان

 گامی عقب گذاشت و داد کشید: 

 ازش دفاع نکن.  -

 با لرزی که از ترس خروش عجیبش بر تنم نشسته بود: 

 من...  -

 غرید: 

 هیچی نگو... حرف نزن.  -

خواستم باز نزدیکش شوم، با بیچارگی مطلقی اصال 

کاری انجام دهم تا آرام شود، شاید اگر  دانستم باید چهنمی
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برادری، پدری داشتم... که یک قدم دیگر عقب گذاشت و 

 اش سمتم نشانه رفت: انگشت اشاره

 فعال به نفع جفتمونه تو همین فاصله بمونی!  -

ایستادم و دست روی صورتم کشیدم تا آن همه خیسی را 

هم بگیرم بلکه راه نفس و دیدم باز شود که صدای به 

خوردن در موجب شد سرم را باال بگیرم... در حیاط هم به 

 تعاقب در ورودی به هم کوبیده شد...

 و رفت. 

کنار دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم، من امید را 

کردم، دعوت نکرده بودم که بیاید ولی آمدنش را درک می

کردم. حتی شاید اگر من هم جای او بودم همین کار را می

م هم با او به هیچ احساس و محبتی مربوط حرف زدن

شد، من به این طرز حرف زدن با او عادت کرده بودم نمی

 بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشم. 
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هایم اجازه دادم این بار سر روی زانویم گذاشتم و به اشک

آزادانه ببارند، آن چیزی که برایم عادت بود حاال روی دلم 

 کرد. ده بود و سنگینی میعین گناه بزرگی آویخته ش

*** 
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 فصل هجدهم: 
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دست روی قسمت راست شکمش گذاشت و ایستاد، لعنتی 

بدجور سوزش داشت. نگاه به آسمان داد این همه قدم زده 

ی سر سوزنی از حال بدش کم نشده بود ولی حتی به اندازه

گی تمام عیار برپا بود، میان عقل و منطق و احساسش جن

بود. هیچ وقت آدمی نبود که بخواهد خود را گول بزند، 

شاید گاهی برای مواجهه با برخی مشکالت دست به 

ی آن کارها فکر زد ولی پشت همهکارهای عجیب می

 وسیعی خوابیده بود. 

شد که تا این حد فکر و ذهنش آزارش نداده بود، ها میسال

کرد، چشم باال گرفت و نمیقدم زدن خالی برایش کفایت 

به تابلوی گود فیتنس چشم دوخت، این باشگاه یک روز 

پاتوق خودش و دوستانش بود و البته چیزی بیشتر از یک 

 پاتوق! 

قدم روی پله گذاشت، در و دیوارش انگار زبان داشت و 

زد. همین چند ماه پیش به محض رسیدن از حرف می

بود ولی آن روز انگار به  تهران، مهیاد او را به آنجا آورده
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قدری از کامران گذشته پرت بود که عمق این مکان را 

کوبید و درک نکرد و االن که در فکرش یکی پتک می

ی خودش عین آبی که به خواست و ارادهدیگری سندان، بی

ی خود را محض جوشیدن از سرچشمه راه چندین ساله

 پیماید به آنجا رسیده بود. می

های مختلفی که سالن ایستاد و به دستگاه دم در ورودی

بیشترشان پر بودند و در حال زورآزمایی چند جوان، چشم 

دوخت. لبخندی برای زدن نداشت و حتی حسرتی برای جلو 

رفتن. از همان ده، دوازده سالگی نصف عمرش آنجا گذشته 

 بود. 

 تونم کمکتون کنم؟ جناب می -

د، سر باال گرفت. هایش فشار آورسنگینی نفس روی ریه

دانست اینقدر مغرور و کم طرف انگار منتظر بود و خوب می

حرف که نخواهد دوباره سوالش را تکرار کند. نیم چرخی 

زد، رکابی مشکی تنش با آن عضالت درهم پیچیده و 

شناختش فکر درشت بیرون زده که اگر کسی از نزدیک نمی
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ا آن ابرویی که ی استفاده از داروست، بکرد حتما نتیجهمی

دو خط موازی هم داشت و مچ بند دائمی روی بازویش... 

 خودش بود، عرشیا! 

نشست شاید هر وقت دیگری بود لبخند به پهنای لبش می

ولی فقط ایستاد و نگاهش کرد. چشمان مات و کدر عرشیا 

 برقی زد و خود را جلو کشید: 

 خدای من، کامران!  -

اول سالن خشکش زده بود،  و جلوتر رفت و او را که همان

 اش گرفت: میان بازوان ورزشکاری

 پسر شنیده بودم عوض شدی ولی این قدر؟  -

خود را کنار کشید و دوباره و با تعجب روی سر تا پای او 

 چشم چرخاند: 

یا خدا... باور کردنی نیست، تو همون کامران نی قلیونی  -

 خودمونی؟ 

 لبخند تشبیه کرد:  شد انحنای ضعیف لبش را بهشاید می
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 ولی تو سر سوزنی تغییر نکردی.  -

 چشمان عرشیا تنگ شد: 

 خوبی؟  -

 نگاهش در حد گردن عرشیا پایین رفت و گفت: 

 خواد جا داری؟ هنوزم برای کسی که جا می -

شناخت و حالتشان را ها را میمات نگاهش کرد، این چشم

ت و از از بر بود. بدون کوچکترین حرفی کنار میزش رف

کشو کلیدی را بیرون کشید. مقابل کامران ایستاد و کلید را 

 سمتش گرفت: 

 برای تو همیشه.  -

 دست باال برد و کلید را بدون گرفتن لمس کرد: 

 بعد از برگشتن از تهران اومدم اینجا تو نبودی.  -

شوق اولیه دیدار در چشمان عرشیا حاال جایشان را با 

 نگرانی عوض کرده بودند: 
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 آره، باکو بودم، مسابقه داشتم.  -

 کلید را میان مشتش گرفت: 

 عروسی چی؟  -

رفت، عمق بگیرد کنترل کرد و عرشیا نفسی را که می

 گفت: 

 نشد.  -

ی لب کامران تکانی خورد، چه انتظاری از عرشیا گوشه

ای داشت! توضیح؟ بدون شک علت همان یکی دو جمله

ده شدنش از دیدار هم که پیاپی حرف زده بود ذوق ز

 اش بود، آن هم بعد چند سال!دوباره
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نگاه سرگردانش باز میان جوانان و نوجوانانی که با 

زدند، چرخید و آهسته رو های مختلف سر و کله میدستگاه

 به عرشیا گفت: 

 تو دست و بالت چیزی داری؟  -

و از سرخی چشمان او نگاه عرشیا عمق بیشتری گرفت 

گذشت و روی مشت دستانش ثابت شد. او هم به همان 

 شیوه جواب داد: 

 کنم. نباشه هم جور می -

ها رفت، همه چیز در این ده سری تکان داد و به سمت پله

های سال تغییر کرده بود، غیر از همین ساختمان قدیمی. پله
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ب ایستاد سه طبقه را بدون عجله باال رفت، مقابل بهار خوا

اش را به آن زد. انگار و قبل از باز کردن در، مشت بسته

 همه چیز راه معکوس به خود گرفته بود! 

نفسی گرفت و کلید را چرخاند و وارد اتاق شد. یک چیزی 

عین یک تیغ برنده درست وسط قلبش نشسته بود که در 

گذاشت از دیدن آن اتاق زد و نمیهر نفس زخمش می

ای بزند. همه چیز همان بود، بدون و نیمهتبسم ولو نصف 

 کوچکترین تغییر! 

اش غلو کند ی اندازهخواست دربارهیک اتاق شاید خیلی می

بیست، بیست و پنج متری که به دو قسمت تقسیم شده 

بود؛ سمت راست، اجاق گاز و ظرفشویی و یخچال که 

نمایی از یک آشپزخانه داشت و سمت چپ، تخت تک نفره 

 تلویزیون و کمی خرده ریز.  و فرش و

ی کوچک رفت، هیچ هایش را در آورد و تا دم پنجرهکفش

نمایی نداشت غیر از یک پشت بام نسبتا بزرگ با ایزوگام 

ای و چند آنتن و بشقاب و یکی دو کولر، چیزی برای نقره
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دیدن و پرت شدن حواس وجود نداشت. روی تخت نشست 

تانش تکیه داد. در و کمی خم شده، سرش را به جفت دس

اش خیلی به مقابل درد پیچیده در سرش، سوزش معده

 آمد.چشم نمی

های یوگا شرکت کرده بود تا کاش کمی هم در کالس

 تسلطی روی افکارش داشته باشد!  

نفهمید چقدر گذشته که عرشیا کیسه مشکی در دستش را 

ای رنگی را بیرون ی قهوهروی سینک گذاشت و شیشه

پوشش را باز کرد. کابینت باالی سینک را باز  کشید و در

 کرد و شاتی از بطری ریخت و به سمتش آمد. 

نگاهش به بطری و شات و دو دست ورزشکاری و دو 

بند سیاه بود که عرشیا مقابلش ایستاد و شاتی را سمتش مچ

گرفت. دستش را جلو برد و به جای شات بطری را از دست 

 رش داد. او گرفت و بین انگشتانش فشا
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چشمان عرشیا تنگ شد، ولی بدون حرف برگشت و شات 

در دستش را داخل سینک خالی کرد. برای رفتن و ماندن 

کمی مردد بود ولی حضور شاگردانش در باشگاه و سکوت 

کامران موجب شد سمت در قدم بردارد. دم در باز پا به پا 

شد و دوباره سمت کامران برگشت. با احتیاط بطری در 

 او را لمس کرد و گفت: دست 

 لیوان بیارم؟  -

نگاه کامران باال رفت و بدون دادن جوابی به او، انگشتش 

 بند او کشید و زمزمه کرد: را روی مچ

 تونستی فراموشش کنی؟  -

شد در لب یک مرد دید، بر لبش ترین لبخندی که میتلخ

نشست. دست در جیبش کرد و موبایلش را بیرون آورد 

 ور رفت و آن را مقابل چشمان کامران گرفت: کمی با آن 

 پسرشه!  -
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نگاهش روی صورت خندان پسرکی نشست، تقریبا پنج 

شش ساله... دلش جوری مچاله شد که انگار هیچ وقت 

راهی برای صاف کردنش وجود نداشته باشد. پوزخند 

اش را هم رفیقش موجب شد سر باال بگیرد و توضیح اضافه

 بشنود: 

 برادرم!  -

ی میان قلب تا گلویش را خراش این بار حجم زخم فاصله

داد، آن هم خیلی عمیق! آن قدر که مجبور شود برای کم 

شدن دردش دست روی گلویش بفشارد، گذشته چون 

ترین نواری روی ذهنش لود شد و تصاویرش به اجباری

 حالت ممکن خودشان را به رخ کشیدند...

بریده از دنیا را در از روزی که همین عرشیای کم حرف و 

حمام باشگاه غرق در خون خودش پیدا کردند، خیلی 

گذشت، بیش از ده سال، شاید هم بیشتر. به جفت می

های دستش رحم نکرده و هر دو را با هم زده بود. رگ

ها قضیه آنقدرها پیچیده نبود، عشقش، دختری که مدت
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، ادعای دوست داشتنش را داشت با پدرش ازدواج کرده بود

به همین سادگی...حق داشت احتماال! عرشیای بیست و 

چند ساله با پول تو جیبی پدر و عاشق بدنسازی کجا و یک 

کرد، مرد بازاری خر پول که عین ریگ برایش پول خرج می

 کجا؟!
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بطری را که باال برد تازه متوجه جای خالی عرشیا شد... 

ترین شکل ترکید و گذشته به تلخشت میسرش رسما دا

 شد.ممکن مقابل نگاهش قطار می

اش را آزرد، بدون آنکه منبع این بوی غلیظ و تند الکل شامه

بو را کنار کشد چندین و چند نفس پیاپی کشید و بوی 

هایش کشاند. دلش کمی فراموشی مزخرف آن را به ریه

عنی هیچ خواست، چندین و چند سال لب نزده بود، یمی

وقت هم تفریحی نخورده بود همیشه یک گندی بود که 

خواست فراموشش کند. بطری را به دهانش تکیه داد... می

 رفت خانه... یک روزی مهم نبود ولی االن!! باید می

تر آن را پرت بطری را پس کشید و با عصبانیت هر چه تمام

ا کرد، شیشه به دیوار روبرو جایی نزدیک سینک خورد و ب

صدای بدی شکست و بوی مزخرف و آشغالش کل فضای 

 اتاق را پر کرد. 

های تند و پیدا شدن آنی عرشیا نشان از این صدای قدم

داشت که خیلی هم دور نشده بوده! نگاهش بین کامران و 
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بطری شکسته و مایعی که روی دیوار و سینک پخش شده 

 . بود، چرخید و انگار از نگرانی نگاهش مختصری کم شد

ی یک نفر دیگر هم های تند و با عجلهتاپ قدمصدای تاپ

رسید و ایستادن نگرانش در چارچوب ها به گوش میاز پله

 در: 

 صدای چی بود؟  -

کشید تا مهیاد وارد اتاق شود، با عرشیا در حالی که کنار می

 خونسردی گفت: 

 چیز مهمی نبود.  -

 فت: مهیاد سرکی کشید و متعجب و مبهوت جلو ر

 کنی؟ چی شده؟ تو اینجا چی کار می -

اخم روی پیشانی کامران عمق گرفت و رو به عرشیا عتاب 

 کرد: 

 تو خبرش کردی؟  -



 

 

1512 | P a g e 
 

 اش را به در داد: عرشیا تکیه

 اوهوم.  -

 تند شد: 

 خواستم برم پیشش راشو بلد بودم. می -

خیال وارد اتاق عرشیا کمر از چارچوب گرفت، همانقدر بی

 شد: 

 الزم دیدم... معترضی بلند شو کشتی!  -

 مهیاد همچنان در بهت شرایط ایجاد شده جلوتر آمد: 

 کامران چی شده؟؟  -

بلند شد و سر باال انداخت، یعنی هیچی. مهیاد بازویش را 

 گرفت و نگه داشت: 

 هیچی این همه به همت ریخته و کشوندتت اینجا؟  -

ب بکشد که چشم در چشم مهیاد خواست بازویش را عق

 مهیاد مردد گفت: 
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 دعوا کردین؟  -

 خیره در چشمانش گفت: 

 دعوا نکردیم، دعوا کردم.  -

 ابرویی باال انداخت، پس به هدف زده بود: 

 نباید بپرسم سر چی؟  -

پلکش را محکم روی هم فشرد، داشت مغزش سوراخ 

 کرد. رو به عرشیا گفت: حلی پیدا نمیشد ولی راهمی

 ؟سیگار داری -

تبسم کمرنگی روی صورت عرشیا نشست، جلو رفت و 

ی سیگاری را کشوی کنار تخت را بیرون کشید و بسته

ی عکس ی مهیاد به عرشیا هم نتیجهبرداشت. چشم غره

 داد و به جای تاثر خندید و گفت:

 یه خوشی کوچولو رو هم بهمون نبین.  -
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ی لبش گذاشت. یکی و خودش نخی بیرون کشید و گوشه

 دست کامران داد و جعبه را سمت مهیاد گرفت: هم 

 خوای؟ می -

مهیاد با حرص دستش را پس زد و خواست سیگار را از 

دست کامران هم بگیرد که کامران دست پس کشید و 

 گفت: 

 ترکه. نوچ... ول کن مهیاد، سرم داره می -

اصال هیچ حدسی از این حال بد کامران نداشت، تا جایی 

شناخت آرام و مالیم بود و بعید بود مسبب که سلوا را می

حال خرابش باشد... عرشیا فندک را جلو آورد و سیگار 

 کامران را روشن کرد.
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مهیاد با نگاه به کامی که کامران از سیگار در دستش 

 گرفت، سری به تاسف تکان داد: می

تالش نکردی. چته  تو برای اینکه به اینجا برسی کم -

 آخه؟ چی به این روزت انداخته؟ 

پوزخندی زد و به سمت پنجره رفت و چشم به انبوه کولر و 

 ها داد: آنتن

 امید اومده بود دیدن سلوا!  -

 تای ابروی مهیاد باال پرید: 

 کجا؟  -
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 سیگار در دستش را باال آورد و سوختنش را نگاه کرد: 

 ها... سر یکی از پروژه -

 اد دستی به گردنش کشید: مهی

خب اومده باشه، چرا باید این مساله تا این حد به همت  -

 بریزه؟ تو یه اتاق که گیرشون ننداختی؟ 

نگاه کامران به قدری تیز سمتش کشیده شد که مهیاد 

 اش گرفت: خنده

 چته بابا؟ دیوونه شدی؟  -

 نفس عصبی کشید و دردمندانه گفت: 

شم از شم... دارم دیوونه مینه میدقیقا آره، دارم دیوو -

دونم زنم یکی دیگه رو دوس داره و عوض اینکه اینکه می

 بزنم دهنش رو پر خون کنم باید خفه خون بگیرم. 

 نگاه گیج عرشیا از کامران به سمت مهیاد رفت: 

 گه؟ چی می -
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 مهیاد دستی به گردنش کشید و کمی نزدیک کامران شد: 

 دونستی. از قبل میخب این چیزیه که تو  -

 صدایش فریاد شد: 

کنه، جای هیچ اعتراضی ندارم، ام میهمین داره دیوونه -

 هیچ اعتراضی!! 

و برای حفظ غرورش هم شده ادامه نداد که ایستادم و 

عزیزم و جانم گفتن همسرم را به کسی دیگر نگاه کردم و 

نتوانستم چیزی در خور آن بگویم، چون خودم دانسته 

 کردم، او گفته بود... همه چیز را از قبل گفته بود.  انتخاب

 پوک محکم دیگری به سیگار در دستش زد: 

دونی شکنجه چیه؟ شکنجه یعنی بدونی و نتونی دم می -

 بزنی...

 و برگشت و رو به مهیاد کرد: 

ی تصادف امید چطوری جور دونی پول دیهمهیاد تو می -

 شد؟ 
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 مهیاد شانه باال انداخت: 

 ه دقیقا... گفتن یه آدم خیر...ن -

 خورد: کنجکاوی داشت مغزش را می

 دونه؟ مهسا هم نمی -

 مهیاد ابرو باال انداخت: 

دونم بیشتر از اون چیزی به من چیزی نگفته و بعید می -

 که گفته بدونه. چطور؟ 

ای ایجاد شده موجب شد، عرشیا کمر از سکوت چند لحظه

 ود: دیوار بگیرد و به سمت در بر

 من پایینم.  -

 با رفتن عرشیا لب زد: 

احساس بدی به این موضوع دارم ولی هر چی فکر  -

 رسه! کنم فکرم به جایی نمیمی

 شانه باال انداخت: 
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دونم کامران، از وقتی متوجه شده از طریق مهسا نمی -

اش رو با مهسا هم در حرف ممکنه به گوش تو برسه رابطه

 گه. ه و هیچی بهش نمیحد همون دوست نگه داشت

 و کمی نزدیکش شد: 

 چیکار کردی؟ -

خم شد و سیگار ته کشیده را روی جا سیگاری روی میز که 

چند ته سیگار داشت، خاموش کرد و دستش به طرف جعبه 

 رفته بود که این بار مهیاد پیش دستی کرد و برش داشت: 

تو رو خدا کامران دوباره شروع نکن، سلوا االن همسر  -

تونه تغییر بده و تا خودت اراده توئه و این رو هیشکی نمی

تونه این نسبت نکنی عمال هیچ بنی بشری تو این دنیا نمی

رو ازت بگیره. اصال بگو ببینم چی شده؟ امید رفتار نادرستی 

 انجام داده؟
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 پوزخندی زد: 

نادرستی بکنه اونم دم  امید خر کی باشه که بتونه رفتار -

 گوش من! 

 مهیاد محتاطانه گفت: 

 سلوا حرفی زده؟  -

 سری تکان داد: 

 خواست چیزی بگه، من نذاشتم. اگه هم می -
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 نگاهش نگران شد: 

 اممم... چطور؟  -

 اش را محکم بیرون فوت کرد: ی پر دود سینهته مانده

 ونم. تقریبا از هر جفتشون زهرچشم گرفتم ولی خودم داغ -

کرد. اش احتیاط میمهیاد لبی تر کرد، برای زدن هر جمله

هایی بود که حتی برای خودش هم که کامران از آن آدم

ها با او رفاقت کرده بود شناخته شده نبود. هوش سال

های عجیب و غریب گاهی به طور ریزیزیادش با برنامه

 کرد: ای خودش را هم غافلگیر میناباورانه

 وا کجاست؟ خوبه؟ االن سل -

نگاهش تنگ شد و چشمانش رنگ غلیظی از سرزنش به 

 خود گرفت:  

 ی من چی فکر کردی؟ تو درباره -

مهیاد کمی عقب کشید و نفسش را رها کرد، اوضاع مرتب 

 سیگار را داخل کشو انداخت و گفت:  بود. جعبه



 

 

1522 | P a g e 
 

 راستش رو بخوای، بعد اون شبی که...  -

شده بود که کامران عصبی سینه  و در چشمان کامران خیره

 اش ایستاد: به سینه

 خب ادامه بده، بعد اون شب چی؟  -

 ی لب مهیاد از این برخورد تند رفیقش باال رفت: گوشه

 ها! چته امروز؟ باال خونه رو دادی اجاره رفته -

ی رفیقش کوبید، برای امروز کف دستش را به شانه

 ی صبرش لبریز بود:پیمانه

 اش رو بدونم.وست دارم ادامهنه د -

 مهیاد سری به تاسف تکان داد: 

 هووو... غالف کن بابا.  -

 حدی صورتش را جلوتر برد: با عصبانیت بی

 کنی. تا سرویست نکردم حرفت رو تموم می -

 ی زورکی زد: مهیاد خنده
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خوب دوزاریم افتاد که اوضاعت بحرانیه، منظوری  -

 نداشتم. 

 تکیه به دیوار داد:  بازویش را گرفت و

دونی پاش بیفته از عصر پارینه سنگی هم جلو ببین می -

 زنم. می

هر چند که فشار عصبی روی خودش هم زیاد بود ولی 

لبخند آرام بخشی زد، به هیچ عنوان قصد نداشت حال بد او 

 را تشدید کند: 

خیلی خب، بعد اون شب و شرایط پیش اومده یه جورایی  -

 ات رو دارم.واهمه برخورد

 رو ترش کرد: 

 دلیلش هم یادت میاد؟  -

مهیاد دست روی سینه کامران گذاشت و اندکی عقبش راند 

 تا بتواند از حصاری که ساخته بیرون بیاید و گفت: 

 خیال داداش، بیا بریم یکم قدم بزنیم. بی -
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بازوی مهیاد را گرفت و این بار محکمتر برش گرداند سر 

 بلندتر شد:  جای اول. صدایش هم

دونی اون شب علتش هم یادت میاد یا یادآوری کنم؟ می -

اولین بار بود که با یکی رفتم رو تخت؟ اولین بار!!! 

کنی؟ دختری که فهمی اینو؟ وسعت مساله رو درک میمی

زد، دختری که دوست رفیقم بود داشت با من تیک می

ون ترین آدم روی زمینه... با اکرد پاکرفیقم فکر می

 اومد و چشمکش و لبخندش مال من بود... می

 و دست میان موهایش کشید: 

شااهلل، بهت گفتم قبول نکردی، به هزار یادت که میاد ان -

 کار کرده و نکرده متهمم کردی، یادته؟ 

 مهیاد چشم روی هم گذاشت: 

 تمومش کن دیگه... -
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ت و عضالتش از یادآوری آن روزها دندان روی هم گذاش

 منقبض شد: 

اون روزا تازه عرشیا رو از منجالب بیرونش کشیده بودیم،  -

مون بود؟ هنوز همچین درست و من و تو... مگه چند ساله

 حسابی ریش و سبیل هم در نیاورده بودیم. 

دور خودش چرخی زد و دست روی سرش گذاشت، منفجر 

 شد خیلی بود: نمی
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واستم یه عرشیای دیگه رو دستم بمونه، خنمی -

خواستم رفیق گرمابه و گلستونم رو از دست بدم، گفتم نمی

 کنم و ثابت کردم... بهت ثابت می

 داد کشید: 

 یادته؟؟؟؟؟؟  -

 مهیاد چشم روی هم گذاشت: 

 گفتم بسه! آره یادمه.  -

 حاال جفت دستانش روی گردنش بود: 

. ریختن حرمت یه تابو فقط اولین بارم، فقط بخاطر تو.. -

 برای اینکه بفهمی عین آب خوردن تا تهش میاد. 

 مهیاد کنارش ایستاد و دست روی دستانش گذاشت: 

 ره باال، آروم بگیر. فشارت می -

 برگشت و چشم در چشمش داد کشید: 
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اولین رابطه پر از نفرت، پر از تنفر، پر از نخواستن، پر از...  -

 د؟؟!! مگه من چند سالم بو

 ای از رطوبت نشست: چشمان مهیاد پرده

 غلط کردم خوبه؟ تمومش کن!  -

 نفس زد: نفس

جریان عرشیا، جریان تو، متنفرم کرده بود از هر چی  -

 دوست داشتنه. 

مهیاد چشم روی هم گذاشت، این راه را کنار هم آمده 

بودند، بد یا خوب با هم رو بودند و هیچ وقت نارو نزدند. 

هر بدی هم داشت راه دوستی را بلد بود و آن را تا  کامران

رفت. شاید هم برای همین دوستانش برایش جان ته می

دادند و درست مثل عرشیا اگر کارش گیر رفیقی می

افتاد، حاضر بودند درست یا غلط سفت و سخت کنارش می

 باشند. 

 بازوی کامران را گرفت و روی تخت نشاند: 
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شناسم، دی، مگه من تو رو نمیمی چرا داری بهم توضیح -

فقط اون هوش غلط اندازت گاهی یه جوری صحنه چینی 

مونه بهت بگه باریک اهلل یا دو دستی کنه که آدم میمی

بکوبه تو سرش و بگه حاال چه گلی به سرم بگیرم. ولی 

خودمونیم ها تو هم از اوناش نبودی که دور پری رویان 

 خط بکشی. 

 ت خشک خارج شد: اش از آن حالچهره

چی فکر کردی؟ خط کشیدن روی به قول تو حوری و  -

مونه که چون آب پریده گلوی دو نفر و پری عین این می

 مردن، دیگه کسی آب نخوره. 

او توانست نفسی  مهیاد راضی از تغییر نامحسوس چهره

شان این همه بکشد، اگر زبان رفیقش را بلد نبود که دوستی

 د. آرام خندید: آورسال دوام نمی

 تو هم که اهل شیرجه زدن!!!  -
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شد این بار به حالت صورتش صفت تبسم نسبت شاید می

 داد: 

فکر کردم با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد، تو اسم  -

یه نفر رو بگو که من رفتم دنبالش، اگه یه نفر رو اسم 

 زنم به اسمت... ببری، ماشینم رو می

 رفش را قطع  کرد: فرصت طلبانه و سریع ح

 سلوا. -

 اش گرفت: خنده

زهرمار، بذار حرفم تموم شه، غیر از سلوا! امساک نداشتم،  -

با همه حرف زدم خندیدم ولی دوستی و همراهی و رابطه، 

نه... شاید یه جورایی طعمه پهن کردم ولی خود طرف با 

پاهای خودش اومد و خودش رو با کله انداخت تو تله، پس 

نیفتاد؟ چون نخواست! وقتی کسی خودش کک به  چرا سلوا

 تنبونشه به من چه!! 
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صدایی کشید و کنارش ی او نفس راحت و بیاز خنده

 نشست: 

 ولی خداییش سرت بد شلوغ بودا. -
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های آن روزها لبخند بر لبش آمد و آرام از یادآوری شیطنت

 گفت: 
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ون ماه منیر، به هیچ جنس مونثی نه ولی مهیاد به ج -

ای دادم و نه گولشون زدم. خودشون قولی دادم، نه وعده

خواستن و اومدن و پا دادن، منم گفتم جهنم و ضرر، یه ذره 

دم که دیگه آخرین کنم درس یادشون میهم فداکاری می

 بارشون باشه.

 مهیاد بلند خندید و سری چپ و راست کرد: 

جوری هم بود که جیک یکی شون هم  لعنتی باهوش، یه -

کردن گفتن و هر کاری میتونست در بیاد، هر چی مینمی

 رفت. آبروی خودشون می

جفت دستانش را کنار تخت گذاشت و سرش را به سمت 

 عقب تاب داد: 

رسن که انگار هیچ به قدری اون دوران به نظرم دور می -

 وقت نبودن. 

 ا راحت کرد: تن صدای همیشگی کامران خیالش ر
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دونی همه چی به گذر زمان نیست و اینکه خیلی سال می -

شه انگار قضایا گذشته، ضخامت تغییر و تحول که زیاد می

 رسن. دورتر هم به نظر می

اش باقی نمانده بود، با نگاه به سقف که چیزی از سفیدی

 گفت: 

ام، تهران رو دوست دارم چون اونجا انگار یکی دیگه -

امران سعادتی هستم که هیچ کاری ندارم غیر از اونجا ک

پیشرفت و کار، یادم رفته بود چقدر اینجا تو گنداب دست و 

 پا زدم. شرکت بابا یه جورایی... 

 مهیاد خطی بین دو ابرویش انداخت و حرفش را قطع کرد: 

انصاف نباش. چیزی که تو رو کشوند اینجا شرکت بی -

 پدرت نبود! 

ری اعصابش متشنج بود که عمال آن روز خاص به قد

خواست عالم و آدم را مقصر بداند ولی خب به قول می

انصافی بود، هر چند تهران برایش کار و پیشرفت مهیاد بی
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خواست تحلیل کند؛ آنجا یک داشت ولی خوب که می

برنامه روتین رباتی داشت، خیلی فشرده و شلوغ ولی به 

ربات نبود. آدم بود گشت، دیگر فقط یک زادگاهش که برمی

هایش با دوستانی که تا آن کنه قلبش با گذشته و نوستالژی

ای که حتی اگر را بلد بودند و پدر و مادر و خواهر و خانواده

هزار مشکل هم با آنها داشت ولی باز بودند و حال سلوا... 

همسرش... قلبش آتش گرفت، مگر قرار نبود با ازدواجش 

ی دلش برسد، پس دو ماه هآرامش بگیرد و به خواست

تابی برای چه بود؟ کجای راه را غلط رفته نگذشته این بی

 بود که نتیجه این شد؟! 

نگاه مهیاد به ساعتش رفت و در حال بلند شدن دست 

 کامران را گرفت و بلند کرد: 

پاشو فردا باید بری تهران، حتمی اونی که ازش زهرچشم  -

 گرفتی هم چشم انتظارته. 

تر شده، با نگاهی به اطراف کرد که آرامعتراف میباید ا

 لبخندی زد: 
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 نصف عمر من تو این اتاق گذشته.  -

 مهیاد هم خندید: 

 از بس یک ریز از خونه قهر بودی.  -

 هایش رفت: به سمت کفش

قبول کن خرده فرمایشات پوراندخت اعصابی از پوالد  -

 خواد. می

اش ه همیشه با یادآوریهایی بود کپوراندخت هم از آن اسم

کرد ولی عین زخم هزار فکر و درد بر دلش سنگینی می

 ای بود که با آن کنار آمده بود. کهنه

 با حال بهتری پایین رفت و کلید را پس داد.

وقتی به خانه رسید، هوا نیمه تاریک شده بود. در حیاط را 

 که با کلید خود باز کرد از تاریکی خانه ابرو درهم کشید و

نگرانی مبهمی در دلش نشست، این اولین بار بعد 

ازدواجشان بود که برخورد تندی باهم داشتند و 

خواست منصف باشد، دانست. اگر میالعملش را نمیعکس
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سلوا کمترین نقشی در دعوا نداشت، خودش تند شده بود و 

او فقط اشک ریخته بود. حتی اجازه نداده بود حرفی بزند یا 

 کند.  از خودش دفاع

های تندی طول حیاط را پیمود و چشمش به دنبال با قدم

های او گشت، دم در بود درست به همان شکلی که کفش

 موقع رفتنش داشت. 

نفس راحتی کشید و در خانه را باز کرد. کلید برق ورودی را 

زد و در جستجوی او چشم چرخاند، قبل از اینکه چشمان 

 ی...جستجوگر پیدایش کنند صدای کشیده
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نفس راحتی کشید و در خانه را باز کرد. کلید برق ورودی را 

زد و در جستجوی او چشم چرخاند، قبل از اینکه چشمان 

ی تنفس او نگاهش جستجوگر پیدایش کنند صدای کشیده

 را به روی کاناپه کشاند. 

د، روی کاناپه هایی که از بیرون آمده بودنبا همان لباس

مچاله شده و چشم روی هم داشت. دسته کلیدش را جوری 

که صدایی ندهد روی میز کنار دستش گذاشت و باالی سر 

 او رفت. 

توانست پف دور چشمانش را ببیند در همان نور کم هم می

ی اش، روی یک زانو نشست و چهرهو رد اشک را بر گونه

اش صیف چهرهدر خوابش را نگریست، مالحت بهترین تو

خواست برگردد به گذشته و دوباره آن روزها را بود، اگر می
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توانست بفهمد چه شد جذب او مرور کند، احتماال باز نمی

شد! اصال سابقه نداشت برای دختری و جلب نظرش وقت 

آمد که نه تنها صرف کند. البته آن روزها خوب یادش می

که  برای خودش برای سایر دوستانش هم گفته بود

ی دخترها همینند! ولی در عمل خواهد نشان دهد همهمی

آن همه دختر که یک عده برای جلب نظرش هر کاری 

تفاوت بودند، چرا این مهم شد کردند و یک عده هم بیمی

 خیلی علت و اسم درستی برایش نداشت... 

از بغض و ناراحتی که در خواب هم روی صورت او سایه 

د. دلش بغل کردن و بوسیدنش را انداخته بود، پوفی کشی

 خواست، ولی به خود نهیب زد؛ فعال درست نبود. 

پتویی آورد و جوری که بیدار نشود به رویش کشید، از 

داد اش اجازه میسردردش اندکی کاسته شده بود و به معده

خودی نشان دهد. لباس عوض کرد و دوش سرپایی گرفت، 

چک بند بود بیدار اینکه سلوایی که خوابش به یک تیک کو
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شد نشان از این داشت که احتماال تازه خوابش گرفته نمی

 است.

وارد آشپزخانه شد، برنج داخل پلوپز آماده بود، حتما برای 

ی ناهارشان بود که هیچ کدام نخورده بودند، دوباره دکمه

گرم کن آن را زد و در یخچال را باز کرد، خورشت مرغ و 

ه بود. درش آورد و روی اجاق گاز هویج داخل ماهیتابه آماد

خورد وگرنه شد باید یک چیزی میگذاشت. تا غذا گرم می

ی شکالتی را برداشته شد. بستهاش سوراخ میاحتماال معده

بود که با شنیدن صدای در ابرو درهم کشید و نگاهی به 

 ساعت انداخت. 

 خیال کیانا آمد: صدای بی

 سالم بر اهل منزل.  -

قبل از اینکه بیشتر سروصدا کند، آهسته ولی جلو رفت و 

 توبیخی گفت: 

 آرومتر چه خبرته؟  -
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نگاه کیانا در سالن چرخید و با دیدن سلوای در خواب 

 ابرویی باال انداخت: 

 این واسه چی خوابه؟ اونم حاال!!  -

نگاه کوتاهش به سلوا معجونی از مهربانی و حسرت و 

را گرفت و به سمت اتاقش ناراحتی با هم بود. بازوی کیانا 

 کشاند و در اتاق را بست: 

 یه نگاه به ساعت انداختی؟  -

 کیفش را روی تخت پرت کرد: 

 تازه خریدین مگه؟  -

های کیانا را نداشت، انگشت واقعا تحمل خوشمزگی

 اش تهدیدکنان سمتش گرفته شد: اشاره

 مسخره بازی در نیار، تا االن کجا بودی؟  -

 انی خورد: تای ابرویش تک
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خواستم یه سر بزنم به اول دیسکو، بعد کاباره، بعدشم می -

 ی...خونه
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 بازوی ظریف کیانا را گرفت و جلو کشید: 

 تا نزدم همین جا لهت کنم جوابم رو بده.  -

 خواست بازویش را از دست برادرش در بیاورد ولی نتوانست: 
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 بودم؟ دانشگاه!! چی شده مگه؟ باید کجا میچته وحشی؟  -

 کفری شده با همان بازوی در دستش جلوترش کشید: 

کردی؟ اگه کالس دانشگاه تا ساعت ده چه غلطی می -

اش رو هم داشتی فوق فوقش تا ساعت هفت و نیم، بقیه

 کجا بودی؟ 

منطق او خواست ناباور از این عصبانیت عجیب و به نظر بی

 هلش دهد: 

 به تو چه؟  -

پتانسیلش را داشت که یک کتک حسابی او را مهمان کند، 

 احتماال برای جفتشان الزم بود: 

ری اون خونه پیش بابا و مامان یا اگه ببین یا می -

خوای اینجا بمونی باید طبق قانون من باشه، فکر کردی می

شهر هرته هر وقت و هر جا خواستی بری و بعد بیای بگی 

 به تو چه؟ 
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تر با چشمان نمناکی نگاهش کرد و با عصبانیت هر چه تمام

 گفت: 

 هان چیه؟ باز کی پُرت کرده؟  -

 و صدایش را باالتر برد: 

تونه با انداختن تو به جون من به اونی که فکر کرده می -

از اینجا بیرونم کنه بگو کور خونده، الکی هم ننه من غریبم 

 بازی در نیاره. 

را گرفت و سمت خودش کشید و همراه  جفت بازوهای کیانا

 ای گفت: با دندان قروچه

کیانا شعور خودت رو زیر سوال نبر، این بار بخوای حرف  -

 چرت بزنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی! 

ی نگران و در با سرعت و بدون زدن باز شد و سلوا با چهره

 ای جلو آمد: دستپاچه

 کنید؟ چی شده؟ چیکار می -

 مران دامن او را هم گرفت: خشم کا
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 برو بیرون و درو هم ببند.  -

به جای اینکه بیرون برود یا در را ببندد جلو آمد و دست 

 روی دست کامران گذاشت: 

آروم باش... چرا از یه چیز ساده یه دعوا و جنجال درست  -

 کنید؟می

 و خیلی نرم کیانا را گرفت و از دست کامران بیرون کشید: 

کارا بشینید با هم حرف بزنید، مثال برادر و  عوض این -

 خواهرید. 

 کامران با همان حالت عصبی رو به کیانا گفت: 

ری سر بهتره خوب یادت نگه داری، سر ساعت می -

گردی، باید هم بدونم کی کجا بودی؟ ساعت هم برمی

 شیرفهم شد؟ 

 کیانا دستی در هوا به سمتش پرتاب کرد: 

 ی زر خریدتم! رو درآوردی. مگه برده اشبرو بابا، مسخره -
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کامران دوباره جلو کشید، از صبح اعصابش به قدری متشنج 

بود که دلش کمی تخلیه بخواهد. سلوا کالفه دست روی 

 ی او نهاد و عقبش راند: سینه

 کامران تو رو خدا برو بیرون.  -

 نگاه تند کامران باز سهم کیانا شد: 

ف زدنت باشی وگرنه اون خونه بعد اینم بهتره مراقب حر -

شه برات رویا! و طعنه و کنایه و اردهای پوراندخت می

 فهمیدی یا نه؟ 

 کیانا بغض کرده و گریان گفت: 

 جنی شدی؟ چت شده؟ فقط یه ساعت دیر کردم دیگه!  -

سلوا دست به کمر کیانا کشید و چشم در چشم کامران 

 زد:  سرش را خواهشی کمی به سمت گردن کج کرد و لب

 لطفا! -
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 کامران مشتی به در زد و بیرون رفت. 

 آرام کیانا را روی تخت نشاند و دستش را به دست گرفت: 

کنم چه جوری در عرض چند ثانیه تون میواقعا تحسین -

کنین آخه!! چرا یه ذره کوتاه نمیای این جوری شر به پا می

 لش خوش نیست. بینی حاوقتی می

 چشمان سرخ کیانا بلند شد: 
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 چرا خوش نیست؟ دعوا کردین؟  -

 سلوا آهی کشید و سری تکان داد: 

 آره، عصبانیه.  -

 مشکل خودش یادش رفت: 

 ااا واسه چی؟  -

 سرش را پایین انداخت و لبش را گاز گرفت: 

 امید اومده بود سر ساختمون.  -

 یجان پرسید: پاهایش را روی تخت جمع کرد و با ه

 اوه جنایی شد که، چیکار داشت حاال؟  -

 آهی کشید: 

یه دنیا سوال داشت اینکه چرا ازدواج کردم، پول دیه از  -

 کجا اومده؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟

 استرس به دل کیانا هم نشست: 

 کامران هم دید یعنی؟  -
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 دست به صورتش کشید: 

 آره دید.  -

 ذاشت: کیانا دست روی دهانش گ

 وای، پس برای همین دیوونه شده... خدای من!  -

ی سلوا دقیق شد. در حالی که دستی به زیر و در چهره

 کشید، گفت: چشمان او می

 البد سر تو هم هوار شده، آره؟  -

 نفس پری کشید: 

 اوهوم...  -

 و در حال بلند شدن گفت: 

وم پاشو بیا بریم شام بخوریم، من و کامران که هیچ کد -

 ناهار هم نخوردیم. 

 و نرسیده به در ایستاد: 

 کیانا من تو دنیا کسی رو عزیزتر از مادرم نداشتم.  -
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 نگاه سوالی کیانا معطوفش شد: 

 خب که چی؟  -

 آهسته گفت: 

به روح مادرم قسم من هیچ وقت قصد نداشته و ندارم  -

ی تو و کامران رو حتی برای یه ذره هم شده رابطه

و یا بخوام از اینجا بری، من از بودنت اینجا  کمرنگش کنم

 ی شلوغ خوشم میاد. و کال از خونه

ی لبش را جوید و از حرف سلوا درز کیانا خجالت زده گوشه

 گرفت و گفت: 

 گفتی ناهار نخوردین؟  -

 سلوا سر باال انداخته بود که کیانا گفت: 

ت براتون ساالد بروکلی درست کرده بودم... ژله هم درس -

 کردم. 
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سلوا تبسم کمرنگی کرد، اولین بارش نبود، هر وقت فرصت 

ای ساالدی چیزی درست و حوصله داشت کیکی، ژله

 کرد. آهش به لبخند کمرنگی منتهی شد: می

 دستت درد نکنه.   -

 ای به صورتش زد: هوا بوسهکیانا خود را جلو کشید و بی

خیرات  خیلی حرفای منو جدی نگیر، تو دعوا که حلوا -

 کنن. نمی

*** 
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 فصل نوزدهم: 

کل بدنم به خارش افتاده و از طرفی انگار دستم هم کرخت 

کردم که کمتر تکان شده بود، هر قدر بیشتر تالش می

 شد. شد که نمیبخورم، نمی

تالشم برای خوابیدن بیهوده بود و من هم چنان الکی 

 دادم. متر روی هم فشار میچشمانم را محک

حرکت ماندن غیرممکن بود. خیلی آهسته نه خیر... بی

ام را بیدار نکنم تغییر حالت دادم، جوری که کنار دستی

اش افتاد که از رکابی نفتی های مردانهچشمم به شانه

های آرامش موجب حرکت رنگش بیرون افتاده بود و نفس

م فشار دادم و چند پلک مالیمشان شده بود. لبانم را روی ه

 پشت سر هم زدم تا تری چشمانم را بگیرم... 
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شاید اگر کیانا در خانه نبود، موقع صرف شام کوچکترین 

صدایی در خانه وجود نداشت. من میز شام را چیده و غذا را 

دانستم چطور کامران را صدا کنم، هم کشیده بودم ولی نمی

قهری که داشتیم توانستم تنهایی بخورم و هم حالت نمی

 کردم؟ شد صدایش کنم، باید چه میمانع می

ها و در تعریف دوست و آشنا از این با اینکه کمی در فیلم

ماجراها شنیده بودم ولی شنیدن کی بود مانند دیدن! دلم 

دانستم باید چه خواست ولی عمال نمیدلخور شدنش را نمی

 رفتاری داشته باشم. 

ی در آشپزخانه دور زده و الکی سردرگم و مستاصل چند بار

چند بشقاب روی میز را برداشتم و کمی محکمتر روی میز 

گذاشتم، که یعنی بفهم شام آماده است ولی او هم انگار نه 

انگار، روی مبل نشسته بود و جوری چهار چشمی چشم به 

 ی دنیا فارغ بود. موبایلش داشت که از همه

بم بود، برایم سخت حتی صدا کردن کیانا هم که کار هر ش

کردم و کامران را صدا شده بود. چرا که اگر کیانا را صدا می
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شد و صدا کردن جفتشان هم یک کردم، بد مینمی

چرخید. باز خوب شد کیانا خودش سر جورهایی بر زبانم نمی

اش پیدا شد و با دیدن میز آماده با همان شور و انرژی و کله

قی رخ نداده و چند دقیقه اش مثل اینکه هیچ اتفاهمیشگی

 پیش با هیچ کسی حرفش نشده گفت: 

 وای که من چقدره گشنمه...  -

 و صدایش را باال برد: 

 خورما. داداشی، کامران جون نیای همه رو خودم می -

لبم را گزیدم و چشمم به کامران رفت که از جایش تکان 

د نخورده بود، کیانا با نگاهی به من دستی به سمتم پرت کر

که یعنی بمیر! و خندان سمت هال رفت و بازوی کامران را 

 گرفت و کشید: 

اش یه ساعت دیر پاشو ببینم مرد هم اینقدر لوس! همه -

 کردم با عالم و آدم قهر کرده! 
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نفس راحتم به لبخندی منتهی شد، خوب بود که نشان نداد 

خبر است. کامران موبایلش را از جریان دلخوری بین ما با

میز گذاشت و با وجود اخمی که تحویل کیانا داد،  روی

 اش شدم: متوجه کنترل کردن خنده

 کنم. تو یه بار دیگه تکرار کن ببین چی کارت می -

 کیانا خندید و چشمکی زد: 

بابا خون نجس خودت رو کثیف نکن، من ساعت دوازده،  -

 یک هم برگشتم و پوراندخت هم نتونسته چیزی بگه. 

 انداخت سریع جفت بازوی کیانا را گرفت: کامران دست 

برای همین هم اینقدر روت زیاد شده، بهتره یادت نگه  -

 داری اینجا از این خبرا نیست. 

 کیانا سریع صدایش را باال برد: 

 سلوا؟ وای سلوا... زود باش بیا این باز منو گرفت!!  -
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که  ام گرفته بود تا دم کانتر جلو رفته بودمدر حالی که خنده

رغم مقاومت و سعی در مخفی کردن خنده بر لب دیدم علی

 کامران هم کشیده شده، آهسته گفتم: 

اش رو فکر کنم امروز جیره دعواتون ته کشیده، بیاید بقیه -

 نگه دارید برای بعد. 

 کل طول شام هم کیانا یک ضرب گفت و خندید.
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ی پهن و ست دست جلو ببرم و آن شانهچند باری دلم خوا

اش را که در این یکی دوماه بدجوری به سر گذاشتن مردانه

العملش رویشان عادت کرده بودم، لمس کنم ولی هم عکس

دانستم و هم حس پیشقدم شدن در آشتی آن هم را نمی

 اینقدر مستقیم برایم سخت بود. 

قصدم  چون من که امید را دعوت نکرده بودم، تازه فقط

دانستم به شدت به آرام کردنش بود آن هم زمانی که می

هم ریخته و از طرفی هم کال من عادت کرده بودم با 

های آن کوچه و از جمله امید راحت باشم و از گفتن بچه

عزیزم جانمی که تا این حد موجب عصبانی شدن کامران 

شده بود قصدی نداشتم و خودم را مستحق آن همه 

دم. خشمی که واقعا توی دلم را خالی کرده دیخشمش نمی

 و ترسانده بود. 

دستی که کمی جلوتر برده بودم پس کشیدم و آهسته با 

نوک انگشتم کنار گردنم را خاراندم، در آن لحظه فارغ از 
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اتفاقات رخ دادن بینمان دلم از این پشت کردن و 

دانستم چند خوابیدنش گرفته بود، آن هم وقتی که می

 گر راهی تهران است. ساعت دی

ی آرامم به دوباره لبانم را روی هم فشار دادم که گریه

 خواست! گوشش نرسد، دلم بغلش را می

با شنیدن صدای زنگ موبایلش، چشمانم را باز کردم و 

دانستم پروازش نگاهی به ساعت انداختم، پنج بود! می

ساعت شش و نیم صبح است و برای همین بیدار شده. 

ا محکم بستم تا بلکه فرجی حاصل شد و حرکتی، چشمانم ر

 نوازشی، چیزی باالخره! 

آلودگی و کرختی سمت های سنگینش که با کمی خوابقدم

سرویس رفت، آهی کشیدم و برخاستم. برای سفرهای 

 برد، آنجا همه چیز داشت. تهرانش چیز خاصی نمی

ه تفاوت باشم، بلند شدم و بتوانستم نسبت به رفتنش بینمی

آشپزخانه رفتم، دیشب حواسم بود که باز رانیتیدین خورد و 
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خوابید. دو تخم مرغ را گذاشتم عسلی شود و شیر را هم 

ای هات چاکلت هم داخل شیرجوش ریختم و بسته

 دانستم دوست دارد. درآوردم، می

دلم گرفته بود، هم از رفتنش هم از قهرش... من آدم قهر 

 آور بود. ایم عذابکردن و قهر ماندن نبودم، بر

هایی را که داخل پیاله ریخته بودم، داشتم نمک تخم مرغ

 کردم که لباس پوشیده و آماده از اتاق خارج شد. اندازه می

نفسی کشیدم و کمی جلوتر رفتم. سالمی که قبل از من 

گفت انگار آرامش کمرنگی ته دلم تزریق کرد. من هم 

 آهسته جوابش دادم: 

 تخم مرغ عسلی کردم بیا اینو بخور برو. سالم... برات  -

اش را روی کانتر گذاشت و شرت بهارهبی هیچ حرفی سوئی

داخل آشپزخانه آمد، از قلبی که به طور ناگهانی ضربانش 

خواست در مشتم بگیرم باال رفته بود شاکی بودم و دلم می

 و ساکتش کنم. 
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ه بدون اینکه پشت میز بنشیند، تخم مرغ آماده و هم زد

 شده را خورد و لب زد: 

 ممنون.  -

دستپاچه بودنم برای خودم هم عجیب بود، بعد از ازدواجمان 

هیچ حرف تندی بینمان رد و بدل نشده بود و این اولین بار 

 آوری مشکل شده بود. برایم به طور حیرت

شیر کاکائو گرم را در لیوان ریختم و بدون اینکه چیزی 

ا گرفت و لحظاتی چشم در بگویم سمتش گرفتم. لیوان ر

توانستم بفهمم... چشمم دوخت، چیزی از چشمانش نمی

 آرام بود. 

شیر را هم بدون اینکه حرفی بزند خورد و موقعی که لیوان 

گذاشت، کمی پا به پا شد. از دلم گذشت، را روی میز می

 اینقدر سخت نباش. 

دارش با نفس بلندی مهار شد و در حال برداشتن تعلل کش

 شرتش گفت: ئیسو
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 دستت درد نکنه.  -

رفت تا بغض کردم و جوابی ندادم، اگر این طوری می

برگشتنش میمردم. هر چند در آن لحظات هیچ برخورد بدی 

 نداشت ولی خب عادتم داده بود به بگو و بخند و بغلش. 

ای دم در رفتم و برایش قرآن گرفتم، با با چشمان نم زده

بود ولی من همیشه از زیر قرآن اینکه سفر تهرانش دائمی 

 سپردمش. کردم و به دست صاحب همین قرآن میردش می

نفس بلندی کشید و از زیر قرآن هم رد شد. کیفش را برای 

ای که روی قرآن بگذارد بیرون آورده بود درآوردن صدقه

که در چهارچوب در ایستادم و با همان چشمانی که همیشه 

 نتظر ماندم. شدند، ماز رفتنش نمناک می

صدقه را صفحه اول قرآن گذاشتم و آن را روی میز کنار 

 دستم نهادم و لب زدم: 

 به سالمت. -
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و یکی دو بار نفسم را باال کشیدم تا اشکم نریزد. دو گامی 

که از در دور شد باعث شد بغض هر چه بیشتر به گلویم 

 زیر شود. فشار آورد و اشکم سرا

در همان دو قدمی ایستاد و چند ثانیه مکث کرد. لبم را زیر 

دندانم گرفته بودم که صدایم در نیاید که عقبگرد زد و 

برگشت، رو در رویم ایستاد و کمی در صورتم خیره ماند و 

موجب شد جریان اشکم تندتر شود. نفسی کشید و دستش 
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رتم افتاده بود را آرام باال آورد و تکه مویی را که روی صو

لمس کرد، چشمانش نشاط همیشه را نداشتند و همین حالم 

 کرد. را بدتر می

 مو را کنار گوشم زد و صدای مالیمش در گوشم نشست: 

 گریه چرا؟  -

لبم را زیر دندان گرفتم و حرفی نزدم ولی سرعت ریختن 

مصرف که هیچ وقت ریختن یا نریختنش های بیآن اشک

 یشتر شد. دست خودم نبود، ب

لحظاتی چشم روی هم گذاشت و بعد دست دور کمرم 

انداخت و به آغوشم کشید... خودم را در آغوشش رها کردم 

صدا اشک ریختم، صدای آه بلندش عین پتکی و ریز و بی

شد، خدایا چطور آرامش بود که بر سرم کوبیده می

 کردم؟ می

 تنها چیزی که در آن لحظه به ذهنم رسید این بود که

 بگویم: 
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 خوام. معذرت می -

جوابی نداد! فقط فشار بازوانش کمی بیشتر شد و لبش روی 

 موهایم نشست. 

شد که در ذهنم شکل گرفته بود، ها میسوال بزرگی مدت

شود آغوش یک غریبه به قدری برای آدم گرم و چطور می

آشنا گردد که یک روز نبودنش تا به این حد موجب به هم 

 شود! سی او ریختن اعصاب ح

 و از آن بدتر... 

 خیلی بدتر... 

به یاد آوردن اینکه آن را برای همیشه نداری و نباید به آن 

 دل ببندی و عادت کنی! 

تر شدم، ای خدا من باید با این درد چه در آغوشش جمع

گذشت بیشتر تن و احساسم به کردم، چرا هر روز که میمی

رفتم؟ کندم و میل میگرفت؟ چطور باید از او داو خو می

اسم این وابستگی شدیدی که هر روز هم بیشتر عمق 
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گرفت چه بود؟! انگار در باتالقی بودم که هر چه برای می

رفتم، کردم بیشتر فرو میفرو نرفتن و بیرون ماندن تقال می

 کند. حتی بیشتر از کسی که یک زندگی عادی را شروع می

آمدم، امنیت بیرون نمی اگر به من بود که اصال از آغوشش

میان بازوهای او را هیچ جای دنیا نداشت ولی خودش کمی 

 مرا از آغوشش فاصله داد و خیره در چشمانم گفت: 

 هنوز دوسش داری؟  -

 ویران شدم... 

 این بدتر از قهر بود! 

دانست منظورش کیست و هم من! نپرسیدم کی؟ هم او می

کشید به سوالش...  نیاز به سوال اضافی نداشت. ذهنم پر

 من امید را دوست داشتم؟ آن هم هنوز!! 

اصال مگر دوست داشتن امید اول و آخر داشت که هنوز و 

غیر هنوز هم داشته باشد. دوست داشتن امید همیشه بود، از 

گنجید فردا روز همان گذشته تا حال و در تصورم نمی
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نباشد. درست عین خط راست... صاف و بدون کوچکترین 

ال پایینی... وقتی روز پیش امید را دیدم، متوجه شدم نه با

یک ذره دوست داشتنش کم شده و نه زیاد... آن لحظه 

برایم امید بود، کسی که همیشه بود. حتی فکر نکردم از 

ام، امید دیروز همان جایگاهی را برایم داشت دستش داده

که همیشه داشت. شاید به علت ندیدن مدت دارمان کمی 

 تر... اش کمی دلجویانهتر... به علت ناراحتیدلتنگ

آن لحظه فرصت اینکه فکر کنم و نتیجه بگیرم را نداشتم 

 حتی بعد از آن! 

و االن سوال کامران مرا پرت کرده بود میان آنچه دیروز 

ای در مغزم جرقه خورد و خشم و عصبانیت برای لحظه

 کامران سریع روی این جرقه را پوشش داد و به دست

فراموشی سپرده شد. آنجا وقتی هر دو روبرویم بودند، چیز 

ام به این دو مرد بود. عجیبی حس کردم و آن جنس عالقه

ی من به امید از نوع آرامش بود و دوستی و جنس عالقه

 ی دائمی ولی کامران...دانم یک جور عالقهشاید نمی
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حساسم به او نداشتم، هیچی به معنای هیچ توضیحی برای ا

واقعی ولی با نگاه کردن به او یک جریانی میان کل 

کرد که عین دادن خبردار و آماده های تنم شارش میبافت

های بدنم به صف تک سلولباش به یک پادگان، تک

شدند و منتظر دستور که به محض رسیدن دستور می

 همگی یک مرتبه به جوش و خروش آیند! 
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فکر کردنم تعللی در جواب دادن ایجاد کرد که موجب شد، 

کامران دستی مشت کند و اخمی بین دو ابرو بیندازد. تا 

آمدم چیزی بگویم، موبایلش را مقابل چشمانم گرفت و 

 گفت: 

 نگاه کن.  -

ای بود به اسم من اش عکسی از بلیط رزرو شدهروی صفحه

متعجب نگاه برای تهران همین امروز ساعت شش و نیم. 

 باال بردم: 

 این چیه؟ برام بلیط گرفتی؟  -

 ی تا حدی اخمو گفت: با همان چهره

آره دیروز اولین کاری که بعد اون اتفاق کردم این بود که  -

بلیط گرفتم تا امروز تو رو هم با خودم ببرم تهران و هیچ 

وقت نذارم تنها بمونی ولی بعدش فکر کردم تا کی؟ تا 

 ؟ کجا؟ چند بار

 ی لبم را محکم زیر دندانم له کرده بودم که ادامه داد: گوشه
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تو زندگی اگه اعتماد نباشه اون زندگی ویرونه، مثل  -

موتورسیکلتی که انجینش خراب باشه که دیگه به درد نگه 

 خوره باید انداختش دور! داشتن و تعمیر نمی

 و چشم در چشمم شد: 

 برای همین هم کنسلش کردم.  -

 ست برگردد و برود که گفتم: و خوا

 تا حاال رفتی قوریگول؟  -

ایستاد و متعجب نگاهم کرد، یعنی چه وقت این پرسش 

است؟ ولی برعکس نگاهش، به تایید سر تکان داد که 

 دوباره پرسیدم: 

 هیچ وقت اونجا موجی دیدی؟  -

 نگاه سوالی و مبهوتش میخ چشمانم بود: 

 ج نداره. اونجا یه آب راکده هیچ وقت مو -

 نفسی از جوابش کشیدم: 
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 دوستی و محبتی هم که بین من و...  -

 با کمی استرس و آهسته زمزمه کردم: 

امید وجود داره برای من شبیه همون جاست، بدون موج  -

شه نه کم، همونقدر آروم و و بدون باال پایین، نه زیاد می

وع صدا. امید آشنای امروز و دیروز من نیست که بگم شربی

شه یا هنوز هست یا نیست. درست عین شده یا تموم می

هایی هست که همون قوریگول که یکی از راکدترین آب

دیدم. درست عین دوستی من و مهسا یا من و وارتان که 

من هیچ تصوری از آغاز و پایانش ندارم و هیچ منحنی و 

بزرگتر افت و خیزی هم نداره. من یه عمری رو تنها و بی

ی یه دیشب کیانا هم خوش ردم، که حتی اندازهزندگی ک

شانس نبودم واسه دیر رسیدنم دو تا داد بشنوم و سین جیم 

شم ولی آسه رفتم و آسه اومدم و دست از پا خطا نکردم، 

وقتی االن ازدواج کردم و تعهدی به گردن دارم چطور 

 تونی حرف از اعتماد بزنی؟ می

 و کمی جلو کشیدم: 
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وارد نیست، قبل از اومدن تو و بعد ورود امید یه تازه  -

 ات به زندگیم اگه قرار بود بهش بله بدم داده بودم. دوباره

 با عجله گفت: 

علت بله ندادن تو یه چیز دیگه بود که منم اگه تو تنگنا  -

 گفتی. قرارت نداده بودم نمی

هایم تندتر جاری انگار آب جوشی از سرم ریختند و اشک

دانست. سعی کردم دلیل افشای رازم را نمیشد، حتی او هم 

 این فکر را از ذهنم پس بزنم و بگویم: 

داد مطمئن باش حتی اگه امید توی تنگنا هم قرارم می -

تونست ازم علتی بشنوه و این یعنی هرگز بله هم نمی

 شنید. نمی

 و به این جوابی که به او دادم کامال ایمان داشتم. 

ای نگاهم کرد، احتماال ن تنگ شدهکسری از ثانیه با چشما

 سنجید. با جدیت گفت: داشت جوابم را می
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ولی یادت بمونه احساس این جناب شبیه اون آب راکده  -

خوام هیچ وقت دیدار یا تماس گی نیست، پس نمیکه می

ای بینتون باشه وگرنه ممکنه برخوردم خوشایند دوباره

 نباشه. 

*** 
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غرق کار بودم و این بار انگار بیشتر از دفعات پیش که در 

شرکت حضور نداشت، بدون اینکه خودم بخواهم یا تغییری 

در تعریف جدول پرسنلی من پیش آید، عمال همه چیز 

تک دانستم در غیابش باید به تکعوض شده بود. می

ی ها سر بزنم و عملکرد را بسنجم و مشکالت احتمالپروژه

پیش آمده را رفع کنم و با توجه به اینکه تقریبا کل کادر از 

هایم توانستند نسبت به حرفنسبتمان خبر داشتند، نمی

 تفاوت باشند. بی

کردم بروم سراغ طرح و روزهای نبودنش کمتر فرصت می

نقشه که کار اصلی خودم بود، هر چند برایم خوب بود تا 

 به چشمم نیاید.  بیشتر سرم گرم شود و نبودنش زیاد

ام را روی تخت رها کردم، مواقعی که همراه هم تن خسته

کردم و بودیم به محض رسیدن به خانه لباس عوض می

رفتم سراغ گرم کردن غذا ولی تنهایی زیاد حوصله می

نداشتم. باز روز گذشته آمدن مهسا کمی سرم را گرم کرده 

 بود و عدم حضورش را کمتر حس کرده بودم. 
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مان برقرار بود ولی های روزانهایلم را برداشتم، تماسموب

ماند و هایش در حد چطوری و چی کار کردی میحرف

برعکس دفعات گذشته شیطنت کمتری داشت. رفتم سراغ 

پیامرسانم که شاید باز از آن عکس و کلیپ و هزار پیام 

اش داشته باشم که با دیدن پیامی از نام کاربری آنچنانی

استرس روی قلبم سنگینی کرد. هر قدر بالکش سه ستاره 

اش پیدا کردم باز با یک خط مجازی دیگر سر و کلهمی

 شد! می

 نوشته بود: 

اوه... راستش رو بگو دعواتون شده یا مدت انقضات سر  -

 رسیده طرف یاد از شما بهترون کرده؟ 

 و به دنبالش عکسی فرستاده بود... 

آن دلم زیر و رو شد،  لبم زیر دندانم رفت و برای یک

شناختم در فضایی عکس کامران بود با یک دختری که نمی

خواست... فرودگاه بود فکر کنم، شاید هم که... دقت می
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کردم. آن هم در آغوشش، یک چیزی مثل اشتباه می

 استقبال یا بدرقه یا رفع دلتنگی یا یک چنین چیزی! 

هر قدر برخاستم و نشستم و دقتم روی عکس بیشتر شد، 

کردم آن دختر را قبال ندیده بودم، با موهایی بیشتر نگاه می

لخت و بلند که از میان شالش بیرون زده بود. با دستانش 

محکم دو پهلوی کامران را گرفته بود و یک دست کامران 

 هم پشت کمر او بود. 

جای عکس دقت کردم، چیز عکس را بزرگ کردم و به جای

ام ن دریافت کنم. اخم به پیشانیتوانستم از آزیادی نمی

فرستاد و هدفش نشست این چه کسی بود که برایم پیام می

مغز نبودم که به هر عکسی اعتماد کنم و چه بود. آن قدر بی

در و پیکر کنونی روی سرش هوار شوم، در این دنیای بی

ی شیرخواری هم بلد بود عکس فتوشاپ کند، هر هر بچه

 ره سر رشته نداشتم. چند من زیاد در این با

عکس را سیو کردم و فرستادم پیش همان چندتایی که 

رسید، آن هم مواقعی که کامران به همچنان به دستم می
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هایش کابوسم شده رفت، انگار به نحوی رفتنتهران می

بود، هم بابت نبودنش و هم این استرس مضاعفی که بابت 

 کشیدم. ها میپیام

گفتم خودت را م، چقدر باید میزیر عکس هیچ چیزی ننوشت

دانست من اینقدر همیشگی نیستم خسته نکن، او که نمی

که به بودن یا نبودن او با کسی یقه چاک دهم، هر چند 

ها ساختگی و الکی بودند، اصال ی عکسبدون شک همه

خواست زیر آبی برود چرا جلو چشم همه که کامران می

وقتی که نوجوانی بیش بشود از او آتو گرفت. همان قدیم و 

توانست نبود هم تا جایی که من شنیده بودم هیچ کس نمی

ی حرفها ی او مدرک ارائه دهد، همههایش دربارهبرای گفته

پچ و درگوشی و شایعه بود، یعنی کسی که همان در حد پچ

موقع بلد بود با تمام بچه بودنش جوری رفتار کند که احدی 

ن بعد گذر یک دهه نتواند دستش را رو کند، اال

 توانست؟ نمی
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در همین مدت کم شناختم از او فهمیده بودم قدرت 

ها راه به جایی مدیریت بحران باالیی دارد. پس این عکس

ای در اعتماد من به او وارد توانستند خدشهبردند و نمینمی

داد، آن هم اینکه چه کسی و کنند و فقط یک چیز آزارم می

 کرد. را برایم ارسال میبه چه منظوری آنها 

داد، یعنی من خیلی هم به روابط او فکرم به جایی قد نمی

در تهران وارد نبودم که کس خاصی را بشناسم. گاهی به 

ای که رسید شاید کار پوراندخت باشد ولی با معاملهنظرم می

 کرده بودیم چه لزومی داشت؟؟ 

کسی که مان بود یعنی ها از روز عروسیاینکه اولین عکس

ها را فرستاده بود و یا حداقل داخل آن عروسی بود عکس

 در فرستادنش به فرد مورد نظر نقش داشت. 

ام کشیدم و دوباره بالکش کردم ولی دست روی پیشانی

دانستم این قضیه با بالک کردن حل دیگر خوب می

شد از طریق فتا هم آن را پیگیری کرد، شود، حتی نمینمی
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اطالعاتی در اختیار عوامل اجرایی داخل  پیامرسان مزبور

 گذاشت. کشور نمی

ام به سمت حمام رفتم، امشب برخاستم و با برداشتن حوله

 گشت!برمی

و من چقدر بیچاره بودم که با یادآوری برگشتش کل بدنم 

نشست. تنی به آب زدم و پیرهنی را که خودش به شعف می

 در سفر قبلی خریده بود به تن کردم.
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یک پیرهن صورتی رنگ کوتاه و روی زانو بود با دامن 

نشست. اش عجیب به تنم میکلوش و آزاد که باالتنه

موهایم را سشوار سبکی کشیدم و رژی را به همان رنگ 

 آمد. پیرهن به لب زدم. از آرایش زیاد خوشش نمی

ابیده در وجودم که ناهار نخورده بودم، این روزها دختر خو

خیلی وقت بود خودش را یک گوشه پنهان کرده بود، به 

ی تک کرد و هیچ سفرهطرز عجیبی خودش را لوس می

های تابید. انگار همین سلوا نبود که مدتای را بر نمینفره

 زیادی برای خود تنهایش زندگی کرده بود. 

ویفر کوچکی برداشتم و در حال خوردنش وسایل کوکوی 

غ را آماده کردم، کوکو و کتلت از غذاهای محبوبش مر

کردم برایش متنوع درست کنم بودند و من همیشه سعی می

 اش نکند. هر بار یک جوری که دلزده
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کوکو را داخل فر گذاشتم و رفتم سراغ تزیین دسری که از 

روز پیش آماده کرده بودم. هر چند فکرم مشغول بود و 

گرفت ولی باز م را میسردی نسبی این بارش کمی دل

آمدنش برایم هیجان داشت و خوشحال بودم. پیشم که بود 

 توانستم نرمش کنم تا پشت تلفن. تر میراحت

کشیدم که سالم بلند داشتم روی دسر نایلون محافظ می

 کیانا را شنیدم: 

 سالم علیکم کوجایی؟  -

کردم روزهای تهران بودن کامران با حضور باید اعتراف می

ای داشتم شد، حداقل انگیزهتر میانا برایم قابل تحملکی

ای برای آماده کردن ناهار و شام. هر چند کیانا تنها وعده

خورد همان شام بود. معموال زمان که همراه ما می

اش هیچ وقت با ما منطبق نبود. زمان ناهار ما هم صبحانه

ور که حدود چهار تا چهار و نیم بود نود درصد در خانه حض

 نداشت. 
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کیسه پر و پیمان در دستش را روی کانتر گذاشت و با دیدن 

 دسر شکیلی که دستم بود آب دهانی قورت داد: 

 جون باز بوی یار اومد و سفره مهمونی آماده کردی.  -

 لبخند زدم: 

سالم بدو بیا اگه خسته نیستی از اون ساالد سزارت  -

 درست کن. 

 حالی زدند: چشمکی زد و چشمانش برقی از خوش

 اومدم. -

متوجه شده بودم که خیلی از کارهای این چنینی خوشش 

آید، در واقع با مهمانی کوچک و جمع و جوری که می

ی بعد از برگشتنمان از ماه عسل پوراندخت همان هفته

 گرفته بود به چرایی این خوش آمدن تا حدی پی برده بودم. 

با در و دیواری  ای بود بزرگ وی پدری کامران خانهخانه

بلند که ترکیبی بود از بافت سنتی و قدیم و جدید، درختان 

ی بلند کاج و سرو و گاه شمشاد. نمای سر به فلک کشیده
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های تمام سنگ طوسی و مشکی ساختمان و مجسمه

ها وجود داشت مثل بزرگی که در ورودی و دو طرف پله

 های ترسناک هالیوودی یک ابهت خاصی داشت. فیلم

ی با آن زرق و برق و چیدمان عجیب غریب و البته اه خانهب

 توانستم بدهم، سرد!!!!!!!!!!!!!! اش فقط یک لقب میآنچنانی

کارگر و آشپز داشتند و الزم نبود کسی از جایش تکان 

بخورد و این به قدری برای من که دوست داشتم همه جا 

 راحت و صمیمی باشم عجیب بود که یک بار موقع بلند

شدن خواستم لیوان در دستم را هم با خود بردارم و بگذارم 

حداقل روی میز سرو که کیانا آهسته مچم را گرفت و با 

 چشم اشاره کرد که نه! 

گرفت، ی آنجا نفسم میهنوز با یادآوری حالت یخ زده

ای بین کسی صورت نگرفت، فقط گاهی تقریبا هیچ مکالمه

لمه در حد چطورین و دایی کامران یکی دو کنازیال زن

شکست، جوری که حتی کنین سکوت جمع را میچیکار می

 من هم با وجود تحمل باالیم آهسته به کامران گفتم: 
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 ریم؟ کی می -

 ی ریزی کرد و گفت: و کامران خنده

دو ساعت هم نتونستی تحمل کنی، من و کیانا نوزده  -

 سال اینجا زندگی کردیم. 

 سلوا؟ -

دم و به کیانا که داشت ساالد را در ظرف سرم را باال بر

کشید، نگاهی کردم، این دختر با آن همه سروصدا و می

شلوغی در آن فضا و محیط سنگین و ساکت چطور باید 

 آورد. دوام می

 بله!  -

اش روی سر و دست از سر ساالد کشید و نگاه خریدارانه

 لباسم چرخید: 

 دی؟ ی مامان تن بخوای به خواستهجدی می -

انداخت، هر نوع حرف یا فکری در این باره قلبم را از پا می

 لبی گزیدم و گفتم: 
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 ای دارم؟ ی دیگهبه نظرت چاره -

 اخمی کرد: 

 همه چی رو به کامران بگو. -

 

 

 

 

[28.10.21 23:51] 
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جوری ناگهانی سر تا پایم یخ کرد که طول کشید تا جواب 

 دهم: 
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 امانت موافق نیستی؟ یعنی تو با م -

 پوزخندی زد: 

خواد بهت نه، معلومه نه... اصال روحم هم خبردار نبود می -

 چی بگه... بهش بگو! 

پیچید، ام به هم میاز تصور فهمیدن کامران دل و روده

 گفتم: 

کیانا به خودم و کامران یه سال فرصت دادم یه ذره نفس  -

که نه تنم و نه  تازه کنیم، باور کن اینقدر تنش کشیدم

ی جدید نداره، بذار یکم تجدید قوا کنم روحم کشش ضربه

 بعد ببینم باید چه خاکی به سرم بریزم. 

ی داری انداخت و همراه با آهی دست به یقهکیانا نگاه کش

 پیراهنم کشید: 

تر کنی کار رو داری سختآخه تو با این دلبری که می -

 ران. کنی هم برای خودت هم برای کاممی
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چشمانم را پایین دادم و پیرهنی که تن داشتم از نظر 

 گذراندم: 

دلبری کجا بوده، اینو خودش خریده خواستم بپوشم  -

 خوشحالش کنم. 

 تبسم کوچکی کرد: 

منظورم به لباس امروزت نبود. خودت متوجه نیستی چقدر  -

طنازی، البته قبل از اینکه اینجا هم خونه باشیم فکر 

تفاوت به نظر های عشوه و بیلوسی و راه کردم یکممی

رسیدن رو خوب بلدی ولی االن بعد دوماه دیگه فهمیدم 

 این تو خونته!

ابرو باال دادم، تا حاال کسی از رفتارم چنین تعبیری نکرده 

 بود. متعجب گفتم: 

 گی! من؟ چی داری می -

 ای کرد: خنده
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ش هست که ها و وجودت آرامآره، اینقدر تو رفتار و حرف -

 برم. شم و لذت میگاهی منم به جای کامران آروم می

 اش جمع شد:و خنده

 شه. تر میو این جوری فقط اوضاع برای جفتتون بغرنج -

 دستانم را پایین انداختم و بغض کردم: 

گی چیکار کنم؟ هر روز دعوا راه بندازم، بهش گیر بدم می -

 و آسایش رو ازش سلب کنم؟ 

 شید: نفس بلندی ک

گم مرگ یک بار شیون هم یک بار، بهش بگو و نه می -

 خالص. 

 در چشمانش نگاه کردم: 

 کنی؟ العملش رو تضمین میتو عکس -

 سری تکان داد: 
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بینی العملش رو پیشکامران آدمی نیست که بشه عکس -

 کرد چه برسه به تضمین. 

 هایسوالی که مدام در ذهنم بود و انگار با وجود پس زدن

رفت، مکرر باز بعد از دیدن عکس عصر باز در ذهنم رژه می

 به زبانم جاری شد: 

کیانا تو هم معتقدی کامران فقط چون من بدون ازدواج  -

اش پایدار دست نیافتنی بودم، به سمتم جلب شده و عالقه

 نیست. 

 کیانا ابرویی باال انداخت: 

چه من تو ذهن و فکر کامران نیستم بدونم چرا و به  -

علتی این انتخاب رو کرده ولی مطمئنم کامران اهل شاخه 

به شاخه کردن نیست اونم در مورد مسائل جدی، با مهیاد 

چیزی دور و بر پونزده ساله دوسته و من بهتر از هر کسی 

دونم هیچ وقت امکان نداره تو این همه سال بین دو تا می

تی دوست هیچ مشکلی پیش نیومده باشه، پس اگه این دوس
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پایدار مونده نه به علت نبود مشکل که بخاطر اینه که دو 

وفایی طرف نسبت به این دوستی ثابت قدم بودن و بی

پرسم به نظرت مردی که نسبت نکردن. حاال من از تو می

تونه تو زندگی و به رفاقتش این همه جدی و مصره، می

 نسبت به همسرش نباشه؟ 

ان چنین فردی باشد گلویم ناگهانی خشک شد، اینکه کامر

بد نبود، چیزی که بد بود عدم باور من بود آن هم در لحظه 

 هایش! زمزمه کردم: ی خواستنبه لحظه

 ولی مامانت... -

[30.10.21 05:19] 
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 سریع حرفم را قطع کرد: 
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قرار نیست چون مامان من و کامرانه حتما نظراتش هم  -

 تی شناختش. درباره من و اون درست باشه، ح

های این معادله زیادی از هم پرت بودند، به نظرم تکه

 پرسیدم: 

 آخه مادرت چرا تا این حد متفاوته؟  -

 آهی کشید: 

 گرده به گذشته. اش برمیچی بگم... یه جورایی ریشه -

 صندلی را بیرون کشیدم و رویش نشستم: 

 تعریف کن.  -

 او هم نشست: 

ط در این حد که ماه منیر دونم، فقمن هم خیلی نمی -

ی بابابزرگم باهاش چون اون موقع از عوام بود، خانواده

کردن جوری که ماه منیر مشکل داشتن و اذیتش می

شه، ی اولش سقط میتونه تحمل کنه و بچهنازپرورده نمی

دونم ولی بابابزرگ با قاطعیت من هیچی از جزئیاتش نمی
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زندگی کنه و قصد گه دیگه حاضر نیست تو اون خونه می

ای که اون زمان مد بوده همه تو یه عمارت کنه از خونهمی

زندگی کنن جدا بشه که کلی مکافات و دعوا به دنبالش رخ 

رسن که یه بخشی از ده و آخرش به این نتیجه میمی

ی مستقل حیاط اون عمارت بزرگ جدا بشه و اونجا خونه

اط که از اونجا بسازن، به شرطی که یه در باشه وسط دو حی

رفت و آمد بکنن و به قول خودشون برای رفتن خونه 

 پسرشون آواره کوچه نشن. 

 هایش گفتم: مبهوت حرف

های قدیمی رو بازگو گی یا داری یکی از فیلمجدی می -

 کنی؟می

 خندید: 

شن و همین هم برای گم بابا... خالصه جدا میجدی می -

بابزرگ هم همیشه ازش ماه منیر کلی بوده، البته چون با

تونه نفس راحتی بکشه ولی همین در کرده میحمایت می
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ها که دوست داشتن با دخترعمو و شه بچهوسط موجب می

پسرعموشون ارتباط داشته باشن و مدام بین دو حیاط برن و 

بیان یه جورایی بین تربیت اینور و اونور سرگردون بشن و 

اثیر بیشتری روش داشته، تو این مساله مامان که دختر بود ت

ی ها و زنعموها و بقیه دربارهی عمههای همیشهیعنی حرف

دونه، اصالت اینکه ماه منیر راه و رسم بلد نیست، اصول نمی

نداره و از این حرفا وقتی هر روز دم گوش آدم زده بشه 

شه یک عدم خودباوری تو فرد شکل بگیره و موجب می

ر چه بزرگتر شده بیشتر شه که مامان ههمین موجب می

ها و مادربزرگش بشه، چون حس تمایل پیدا کرده مثل عمه

کرده عین اونا بودن یعنی مهم بودن، اصیل بودن! و این می

ی حتی دخترعموهام رو تر نسبت به بقیهیه حالت افراطی

 سبب شده... 

 و در چشمانم نگاه کرد: 

از دیگرون به تر دونی مامان همیشه نگرانه نکنه پایینمی -

دونم دکوراسیونش نظر برسه، نکنه لباس و پوشش و نمی
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بوی اصالت نده و عین به قول خودش آدمای کوچه بازاری 

به نظر برسه، این مسائل جوری تو ذهن مامان رسوخ کرده 

که اصال امکان تغییرش نیست و هر قدر ماه منیر سعی 

ه، کرده یکم این فکرش رو تعدیل کنه، نتیجه عکس داد

ی زیادش به ماه منیر باز هیچ وقت چون با وجود عالقه

کنه ماه منیر مامانش رو تایید نکرده و همیشه فکر می

 رفتاراش عین... 

 و لبش را زیر دندان کشید: 

 آدمای سطح پایینه و این فکر درست شدنی نیست.  -

 لب زدم: 

 عجب!  -

 ی تلخی بر لب آورد: خنده

ه خواسته جوری دست باال دونی پوراندخت همیشمی -

بگیره که بهتر از همه باشه و خب با توجه به موقعیتی که 

اش هم رسیده، یه جورایی حاال تو خانواده داره به خواسته



 

 

1592 | P a g e 
 

االن نشسته جای مادربزرگش که کل فامیل بهش احترام 

 ای قائل بودن ولی خب به چه قیمتی؟! ویژه

 پرسیدم:  دانستم،من هیچ چیزی از این خانواده نمی

 با این حساب پدرت چی؟ از خاندان خودشونه؟  -

 سری به تایید تکان داد: 

 آره، بابا پسر پسرعموی پدربزرگ مامانه. -

 روی میز کمی خم شدم: 

اگه دوست نداشتنی جواب نده... روابط بابا و مامانت با  -

 هم خوبه؟ 

 خندید: 

هیچ دونم. ما هیچ وقت شاهد دونی منم میاگه تو می -

 آمیز!! ای بینشون نبودیم، نه دعوا نه رفتار محبترابطه

 چشمانم از تعجب درشت شدند: 

 کنی؟ داری شوخی می -
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 با خنده سر تکان داد: 

نه باور کن. اگه هم هر چی بوده بین خودشون بوده.  -

مامان دقیقا همینه خوددار و سرد و همیشه دوست داشته ما 

 هم شبیه خودش بشیم. 

 فش پریدم: بین حر

 شما هم که هر دوتون از اینور بوم افتادین.  -

 بلندتر خندید: 

دونی قانون تا جایی قابل اجراست که از حد تحمل می -

 آدما خارج نشه. 

 و دست روی دست من گذاشت: 

باشه منم موافقم یه سال به خودتون فرصت بدین که  -

 بیشتر هم رو بشناسین. 

 خچال گذاشت. و بلند شد و ساالد را در ی

*** 
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[30.10.21 05:19] 
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اختیار سمت ورودی وقتی با شنیدن صدای باز شدن در بی

بال در آوردم، عقلم هر چه فحش بلد بود نثارم کرد ولی 

 دادم!!  حتی اگر اشتباه بود با کمال میل انجامش می

اش ایستادم و دستم را برای دست دادن جلو در یک قدمی

 م: برد
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 سالم خوش اومدی، خسته نباشی.  -

و چشمان مشتاق و دلتنگم در جستجوی نگاهش رفت تا 

ببیند هنوز دلخوری هنگام رفتن پابرجاست یا نه که ابرویی 

اش یک حس هیجانی باال داد و چشمان اندک باریک شده

را در وجودم تزریق کرد و تا بیایم منظور از نگاهش را 

در دستش داشتم به سمتش  دریابم با همان دستی که

 کشیده شدم و میان آغوشش فرو رفتم. 

ام را شکافت و بیرون زد نفسم به قدری محکم و بلند سینه

که انگار این چند مدتی که نبود همانجا محبوس مانده بود 

و کال یادم رفت کیانا در سالن حضور دارد و باید رعایت او 

 گفت: را بکنم و شاید اگر نمی

 اشین، من دو تا گیالسم اینا هم برگامن! راحت ب -

افتادم. هر چند در آغوش کامران هیچ اصال به یادش نمی

تغییری حاصل نشد و لحظاتی بدون بوسه و نوازش نگهم 
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داشت. تا مرا رها کرد، کیانا خود را در آغوش کامران 

 انداخت و با خنده گفت: 

رو از هزار بار هم چشم غره بری عمرا دیدن این صحنه  -

 دست بدم، تو رو خدا حیف نیست. 

ی کامران زدم که در عین بغل لبخندی به آغوش برادرانه

 کردنش کمی هم موی بلندش را کشید و جیغش را درآورد.  

با اینکه این بار هم درست عین دفعات پیش یک شب 

دانم برای چه بیشتر از دفعات پیش بیشتر نمانده بود نمی

د. شاید دلخوری هنگام رفتن موثر دلم برایش تنگ شده بو

 مان!! بود، شاید هم جدیت موجود در مکالمات

تا در اتاقمان را بستم، خودخواسته میان آغوشش خزیدم و 

اش پنهان کردم، تازه متوجه شده بودم صورتم را میان سینه

بین بازوهایش چه مسکن پرقدرتی برای آرام شدنم هست و 

 ه شدت مسکن الزم شده بودم. این بار بعد از آن همه فکر ب
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اش با صدای نیمه خندانش دار سینهباال پایین رفتن کش

 همراه شد: 

 ببینمت؟ خوبی؟  -

 صورتم را کمی فاصله دادم و لب جلو دادم: 

 دوست ندارم بری تهران.  -

ام انگار خندید و لب روی لبم گذاشت... نفس بند رفته

سرجایش قرار  ای بود کهدرست همان تکه پازل گم شده

گرفت و آرام گرفتم. هر چند متوجه تغییر رفتارش هم بودم 

های دفعات پیش که بوسه بارانم برعکس رفع دلتنگی

 تر بودند... هایش کمتر ولی عمیقکرد این بار بوسهمی

ی سنگینی از روی قلبم برداشته شده بود، با حال وزنه

دارم، بهتری سمت کمدش رفتم تا برایش لباس راحتی بر

 گیرد. پرسیدم: دانستم قبل از هر کاری دوش میمی

 چطور بود؟ خوش گذشت؟  -

 در حال باز کردن کمربندش جواب داد: 
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نرفته بودم که خوش گذرونی، یک ریز کار بود و یکم هم  -

اعصاب خوردی، جا داشت این هفته پنجشنبه جمعه رو هم 

 بمونم تا بلکه یکم راست و ریست کنم ولی... 

 در چشمانم نگاه کرد: و 

 احساس کردم این بار زیاد موندنم درست نباشه.  -

 نفسم از بیان این حرف هم گرفت: 

 وای خدا... خوب کاری کردی نموندی.  -

 ای نگاهم کرد: با ابروهای باال رفته

 ببینم چیزی به سرت نخورده، حالت خوبه؟  -

نه چیزی به سرم نخورده بود فقط همان یک ذره کم 

اش قرار از دلم برده بود. گوشه چشمی برایش آمدم و حلیم

 با یادآوری مطلبی رو در رویش ایستادم و گفتم: 

 کامران؟  -

 لبش کش آمد: 
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 نچ.  -

 مبهوت نگاهش کردم: 

 من که هنوز چیزی نگفتم.  -

 خندید: 

کور شه اون دکانداری که مشتری خودش رو نشناسه...  -

عنی اراده کردی برای خر شه یوقتی لحنت این شکلی می

 کردنم! 

 وا رفتم: 

 کامران؟؟!!  -

 پیراهنش را هم درآورد و روی تخت انداخت: 

 حاال بگو ببینم چیه؟  -

 دلخور سر باال دادم: 

 اصال هیچی.  -

 و پیراهنش را از روی تخت برداشتم و گفتم: 
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 شلوارت رو هم بده ببرم بندازم ماشین.  -

 قفل کرد و نگهم داشت: جفت دستانش را پشت کمرم 

کنی خوددانی، دوما بگو اوال شلوارم رو در بیارم ضرر می -

 ببینم حرفت چی بود؟
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 لبم را گزیدم: 
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 واال اینطور که تو دست پیش گرفتی اصال نگم بهتره.  -

 خندید و خم شد و لپم را گاز کوچولویی گرفت: 

ات رو کج و راست رومیت هی لب و لوچهبعد چند روز مح -

 کن و نذار یه نفس بکشما. 

ام کشیدم، نه انگار امیدی صورتم را کج کردم و روی شانه

 برای پذیرش حرفم بود. لحنم را خواهشی کردم: 

 کامران... آقای نادری...  -

 سریع دست از کمرم کشید و اخم کرد: 

 حرفشم نزن.  -

 نوچی زدم و جلوتر رفتم: 

 کنم. خواهش می -

 تند گفت: 

 ادامه نده.  -
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توانستم التماس در دستانم را درهم پیچیدم و هر قدر می

 نگاهم ریختم: 

 جون من!  -

 یک لحظه چشم روی هم گذاشت ولی هنوز عصبانی بود: 

 سلوا؟؟!!  -

 بغض کرده گفتم: 

 کنم... احساس گناه می -

 بین حرفم آمد: 

ود، یه جاهای دیگه هم ازش مساله فقط دو روز پیش نب -

 کم کاری دیده بودم و اون روز رسید به تهش.

با اینکه ترس پس زدنش را داشتم ولی آهسته بازویش را 

 لمس کردم: 

باشه ولی این بار نه، به خدا فکر اینکه یکی بخاطر من  -

کنه، براش یه فرصت بده، اگه دیدی اخراج بشه ناراحتم می
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قت هر کاری دوست داری بکن، باز مشکل پیش اومد اون و

 خب؟ 

 داری روی چشمانم کرد... طول کشید تا بگوید: مکث معنی

 چند بار بگم تو تصمیمات من دخالت نکن.  -

ی تندش، لحنش آرام شده بود. انرژی گرفته با وجود جمله

 دوباره سر کج کردم: 

 خواهش.  -

 نفسش را فوت کرد و سری تکان داد: 

گرده مه جریان به وساطت تو برمیخیلی خب، فقط نفه -

وگرنه از فردا روز همه جلوی اتاقت صف بستن تا برای 

یکی وام جور کنی، برای یکی مساعده بدی و هزار تا کار 

 زنم. دیگه... خودم باهاش حرف می

ی قد و نیم قد دارد دانستم سه بچهنفس راحتی کشیدم، می

 اش زدم: ونهو به این شغل نیازمند است. بوس سریعی به گ

 ممنون.  -
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بدون جواب دست الی موهایم کشید. خیره در چشمانم 

 گفت: 

 تو این یکی دو روزه کلی به حرفات فکر کردم.  -

ی حرفش شدم. چشم نپرسیدم کدام حرف و منتظر ادامه

 باریک کرد و لبخند زد: 

 و هر بار بیشتر گوشت شد و به تنم چسبید.  -

ی امید و چگونگی دوست ایم دربارههام افتاد، حرفدو ریالی

 داشتنش. ادامه داد: 

هر قدر بیشتر فکر کردم اونقدر بیشتر مطمئن شدم  -

 راستش رو گفتی. 

لبخند گل و گشادی بر لبم آمد، بر روی زبانم آمد بگویم 

گویم ولی بر زبانم جاری نشده من همیشه راستش را می

ودم!! خشکید. یک جایی، یک باری راستش را نگفته ب

ی این فکر روی صورتم اثر نگذارد. برای تالش کردم نتیجه

 گرم شدن سرم گفتم: 
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شه. زود باش لباسات حاال برای زدن این حرفا دیر نمی -

 ای! رو بده، دیر وقته تو هم خسته

 ها چشمکی زد: خندید و در حال دادن لباس

 کنی! فکر نکن نفهمیدم داری فرار می -

هایش اشاره کرد. لبخندی از حرف و با چشمش به لباس

 بودارش به صورتم آمده بود که با شیطنت بیشتری گفت: 

 حاال بگو ببینم امواج دوست داشتن من شبیه چیه؟  -

 گویند موشک جواب موشک... نیشم باز شد و گفتم: می

 تحویل بگیر خودتو... کی گفته اصال دوست دارم؟  -

کوتاهی بکشم و با و خیز برداشتنش طرفم موجب شد جیغ 

های در دستم سریع از اتاق بیرون بپرم و چه خوب که لباس

 توانست دنبالم کند. لباس نمیکیانا در خانه بود و او بی

ی اینکه در کنار ماشین لباسشویی نشستم و به بهانه

تری به آنها هایش چیزی نمانده باشد، نگاه دقیقجیب

ای کرده م ارادهانداختم و بدون اینکه حتی ذهن و فکر
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اختیار چشمم به دنبال مویی یا ردی از یک دختر باشند بی

ام ها را کمی به بینیهایش گشت و وقتی لباسدر لباس

نزدیک کردم و بوییدم ببینم بویی غیر از عطر خودش را 

کردم دارد یا نه... انگار تلنگری خوردم، داشتم چه غلطی می

 و چرا؟! 

*** 
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 عوضش کن!  -

هایم اعتماد نداشتم. شش فکر کردم اشتباه شنیدم، به گوش

گذشت و این حرفش آن هم بعد از این ماه از ازدواجمان می

 همه مدت به قدری برایم عجیب بود که دوباره بپرسم: 

 چی؟  -

سرش گرم انتخاب لباس برای خودش بود و داشت 

کرد و آمد سوا میاش میانتخابیهایی که به شلوار پیراهن

 گذاشت. بدون نگاه دوباره گفت: روی تخت می

 نشنیدی مگه؟ گفتم عوضش کن!  -

نه انگار درست شنیده بودم. به لباس در تنم نگاهی کردم، 

یافتم. هر چند رنگ سرخابی هیچ دلیلی برای حرفش نمی

روشن آن شاد بود ولی خب در مراسم پاگشاهای دیگر هم 

های شاد استفاده کرده بودم و هیچ حرف و حدیثی نگاز ر

هم نداشت. چشمانم گرد شده بودند حاال نه که خیلی 

پوشیدن آن لباس برایم اهمیت داشته باشد ولی شنیدن این 
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حرف از زبان کامران برایم یک جوری ناباورانه بود. خیره به 

 اش برای انتخاب لباس خودش گفتم: حرکات عادی

 چرا؟  -

 اش را روی تخت چید و گفت: پیراهن انتخابیسه 

 به نظرت کدومیک از اینا به این شلوار میان؟  -

 جلوتر رفتم، شلوارش کتان زیتونی تیره بود. گفتم: 

با این شلوار یا باید پیرهن سفید بپوشی یا پیرهنی یه  -

 پرده متفاوت از رنگ شلوارت! 

دستش خودم سمت کمدش رفتم و بلوز اسپرت سفیدش را 

 دادم: 

 با این امتحان کن ببین...  -

 و در چشمانش نگاه کردم: 

 جوابمو ندادی؟  -

 اش نشست: اخم مختصر و گذرایی بر چهره
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مگه من چند بار تا حاال بهت گفتم لباست رو عوض کن  -

 کنی؟ که داری مقاومت می

 لبخند متعجبی زدم: 

باشه  نه بابا مقاومت چیه؟ خواستم علتش رو بدونم... -

 االن... 

بازویم را گرفت و به پشتم چرخاند و در حالی که نوک 

 کشید، گفت: انگشتش را روی خط لباس زیرم می

 نماست، تا خط لباس زیرات پیداست. اش تنپارچه -

تای ابرویم باال پرید، تازه شاخ هم روی سرم رشد نکرد 

دیدیم کامران... شانس آوردم یعنی در خواب هم نمی

ای که به لطف رفت و ن سعادت... آن هم از خانوادهکامرا

دانستم از نظر آمد و پاگشاهای متعدد این روزها خوب می

حجابی اصال قید و بند چندانی ندارند، به چگونگی لباسم 

ام روی تعویض لباسش بود که این توجه کند. نگاه بهتزده

 بار لحنش کمی حالت تذکر به خود گرفت: 



 

 

1610 | P a g e 
 

 چرا خشکت زده؟  -

کردم و نفسی گرفتم. در حالی که در آینه به لباسم نگاه می

شدم، صادقانه با تعجب فراوان متوجه درستی حرفش می

 گفتم: 

 دیدم برات اینطور چیزا مهم باشه. تو خواب هم نمی -

 دست از مرتب کردن بلوزش کشید و اخمی کرد: 

 چرا اون وقت؟  -

 ای باال دادم: شانه

 یپ اخالقیت اینطور نیست. چه بدونم... خب ت -

 تر شد: اخمش غلیظ

 شه بفرمایید تیپ اخالقی من چه شکلیه؟ می -

بیشتر از آنکه استرس بگیرم و حساب ببرم، متحیر بودم و 

 گرفت: ام میخنده
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وای کامران چته؟ خب تو هیچ وقت به لباسام گیر ندادی  -

ند و فک و فامیل و آشناهاتون هم همچین خیلی تو قید و ب

 آوره. اینطور چیزا نیستن برام تعجب

 بدون باز کردن اخمش چشم در چشمم شد: 

تا حاال اعتراضی نکردم چون هیچ وقت جای اعتراضی  -

نداشت، در مورد فک و فامیل و آشنا هم اگه دلم یکی مثل 

 خواست انتخابم تو نبودی!اونا می
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شد، یعنی یم عجیب و غافلگیر کننده میگاهی به شدت برا

گنجید. نفس بلندی این جنبه از شخصیتش در باورم نمی

کشیدم و از بحث بیشتر درز گرفتم، مهمانی امشب را مادر 

کردم، محال بود آراز ترتیب داده بود و اگر من خواهش نمی

شناخت که اول قبول کند. انگار پوراندخت هم پسرش را می

کم داشتم به واست متقاعدش کنم. کمبه من گفت و خ

شدم، پوراندخت به طور غیرقابل اخالق و رفتارشان وارد می

تصوری مقید به اصول و روابط خانوادگی بود و کال حاضر 

بود سرش برود ولی یکی از آن قواعدی که برای خودش 

تعریف کرده زیر پا له نشود و االن نپذیرفتن مهمانی 

ی ی دختر عمهواقع خانهی محمدی که در خانواده

ی پر طمطراقشان پوراندخت بود و از نظر نسبی به آن ریشه

رفت. من برعکس گشت یک فاجعه به شمار میبرمی

مقاومتی که کامران و کیانا در خیلی از امور در مقابل 
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شدند مدام در حال دادند و موجب میپوراندخت انجام می

بودم چه اشکالی دارد،  اره دادن و تیشه گرفتن باشند، معتقد

بگذار دلش خوش باشد. برای اینکه همین دم آخری نگوید 

 روم، به سمت کمد لباسم رفتم: اصال نمی

 خیلی خب، االن چی بپوشم؟  -

ای سنگینی جلوتر آمد و با یک نگاه ست لباس سورمه

 بیرون کشید و دستم داد: 

 اینو... بهتم میاد.  -

 همراه با لبخندی گفتم: 

دونی که برای رخت و لباس هر امانت نکشتم، میم -

 مهمونی نظارت داره. 

 نارضایتی روی صورتش مشهود بود: 

هزار بار بهت گفتم نذار به جات تصمیم بگیره، حاال  -

زنی دیگه به من مربوط شه و حرفی نمیخودت یه چیت می

 نیست. 
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 کاور لباس در دستم را باز کردم: 

ه سلیقه خودمه ولی خب خیاط کامران خداییش همیشه ب -

و نوع پارچه که من هیچی ازش سر در نمیارم رو نظر 

 ده.می

مکیدن یک طرفه لپش یعنی زیاد از حرفم خوشش نیامده، 

 با خنده گفتم: 

ها فکر نکن حواسم نیست. یه ایحوصلهببین امروز بی -

گذره چرا الکی داری برای خودت سختش شبه بابا می

 کنی. می

 و کفری شده الکی برای خودش غر زد:  نچی زد

پوشه بعدم زود باش دیگه... حاال واسه من رنگ جیغ می -

 گه سلیقه خودمه!! می

 ام گرفت: خنده

کجای این لباس رنگش جیغه آخه؟ کامران ببین همون  -

اولین مهمونی که رفتیم پیش خیاط تا مامانت مدل لباس 
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سندم و دوست پانتخاب کرد گفتم که من اینطوری نمی

تر باشن و تا به امروز هم دارم لباسام یکمی پوشیده

 نخواسته غیر از این باشه. 

و البته در دلم اعتراف هم کردم که به دلیل عدم شناختم از 

اش از اینکه مادرش هم نظر نوع رفتار و اصول خانواده

شدم این پوشش برای مناسبت پیش داد و مطمئن میمی

 شد. خیالم راحت میرویمان مناسب است 

 کمربندش را کمی مرتب کرد و مقابلم ایستاد: 

گیری براش بشه عادت و پنج گم نذار این تصمیممن می -

سال بعد اگه خواستی یه جور دیگه باشی فکر کنه اوه چه 

 خبر شده! 

پنج سال بعد!!! دوباره آن گره لعنتی بین قلب و دلم خودش 

 را به رخ کشید. 

 پوشیدم که صدای کیانا آمد: ا میداشتم لباسم ر

 سلوا... سلوا یه دقه بیا.  -
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آهی کشیدم و با نگاه به کامرانی که داشت موهایش را 

کرد، دستم را مشت کردم؛ اگر قرار بود زنی از مرتب می

چشم شوهرش بیفتد و به اصطالح دلش را بزند و سرد شود 

... کشید، یک ماه... سه ماه... شش ماهچه مدت طول می

یک سال... چقدر؟ مادرش آن روز در رستوران چه گفته 

خواهش با ی زیادهدونم که روحیهولی اینم می»بود؟ گفت؛ 

تونه راضی بشه، تو فقط چون براش دختری مثل تو نمی

دست نیافتنی بودی جذابی و وقتی به دستت بیاره سرد 

 « این رو از منی که بزرگش کردم بشنو. شهمی

 با گفتن: 

 اومدم.  -

شدم که بازویم گیر دستش افتاد، با داشتم از اتاق خارج می

همان ذهن مشغولم برگشتم و نگاهش کردم که چشمکی 

 ام را بوسید: زد و گونه

 نبینم گرفته باشی.  -
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بغض با شدت بیشتری به روی دلم سنگینی کرد، هر حرفی 

داد که دست روی زدم خش روی صدایم احوالم را لو میمی

ام گذاشت و با خنده به آرایش صورتم اشاره کرد و نهگو

 گفت: 

تونم بغلت کنم، اگه ببین لباس سفید تنم کردی و نمی -

 زنم به خاطر خودته! حرفی می

قرار نبود اینگونه شود نه؟ یک چیزی بر طبق 

 های ما پیش نرفته بود. کیانا باز صدا کرد: بینیپیش

 سلوا یه لحظه بیا دیگه!  -

عقب گذاشتم و موجب شدم بازویم از دستش رها  گامی

 شود، فقط توانستم بگویم: 

 االن میام.  -

*** 
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داخل ماشین نشسته و همچنان نتوانسته بودم افکارم را از 

بند چند لحظه پیش رها کنم. اگر قرار بود منصفانه قضاوت 

نش را با هم داشتیم کنم در این مدت شش ماه کمترین ت

یعنی دلیلی هم برای هیچ تنشی وجود نداشت. بیشتر 

گذشت و آنجا هم روابط تعریف شده بود، روزمان سرکار می

او رئیس بود و دستورهایش که همه کاری بودند الزم 

 االجرا. 
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آمدیم بیشتر برای استراحت بود غذا بعد هم که خانه می

ساز نبود، من خوردن که آن هم باز هیچ وقت مشکل

ای نداشتم که به فرض دخالتشان و یا به علت توجه خانواده

یا عدم توجه کامران به آنها بخواهیم درگیر شویم و در مورد 

های فرهنگی باز چیز رغم تفاوتی کامران هم علیخانواده

ی من با متحیرالعقولی وجود نداشت، قرار نبود ایل و طایفه

هم راه بیایند یا نه، در اکثر مواقع  آنها روبرو شوند که آیا با

دیدم در مقابل اینکه چه بپوشم و هم من واقعا دلیلی نمی

کدام طال را استفاده کنم مقاومت کنم، چه ایراد داشت 

بگذار دلش به آن خوش باشد؛ یعنی هیچ وقت آدم لجبازی 

 نبودم. 

ی ما کیانا بود که آن هم همیشه شاید تنها درگیری خانه

خواهری بود و بین خودشان و من گاهی که  برادر و

شان آن دیدم اوضاع خراب است و اگر دخالت نکنم یکیمی

 کردم. کشد، دخالت مییکی را می
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های نبود تنش کردم یکی از علتدانم... گاهی فکر مینمی

بینمان همان قراری بود که بین من و مادرش وجود داشت، 

دانستم نه وتاه مدت میچون با توجه به اینکه من خود را ک

دیدم با مادرش مخالفت کنم و نه اینکه کیانا چه دلیلی می

گوید و حتی گاهی روابط آزاد کامران هم کند و چه میمی

شد هر چند در این مورد خیلی برایم آزاردهنده نمی

توانستم به خودم دروغ بگویم گاهی خیلی موفق نبودم نمی

ضی نکنم ولی باز حس کردم اعتراو با اینکه تالش می

 خوبی نداشتم. 

ای که یعنی اگر این قرار دو ساله نبود و مهلت یک ساله

برای خودم داده بودم تا کمی تجدید قوا کنم به احتمال 

 گذشت!! قوی این چند ماه خیلی هم آرام نمی

های عجیب کیانا که حاال خوب و حتی شاید تحمل کنایه

دی ندارند، هم برایم دانستم به طور معمول عمق زیامی

ها را او با ماشین خودش شد. نود درصد مهمانیسخت می
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رفت و ما با ماشین خودمان و هر قدر هم کامران می

 گفت: می

 ده دوتا دوتا ماشین ببریم. چه معنی می -

 داد: کیانا جواب می

فکر نکن االن که سلوا با فرهنگ بازی در میاره و هیچ  -

مونه، فردا روز کافیه ه همین طور میزنه همیشحرفی نمی

یه ذره حرفتون بشه جد و آبادت رو میاره جلو چشمت و 

کنه برات که یه روز خوش ات رو ردیف میکرده نکرده

نداشتم، خواهرت که هوار شده بود رو سرم، ما یه دو دقیقه 

 تو ماشین هم حق تنها موندن نداشتیم... 

 زمان حال: با شنیدن حرفش دوباره پرت شدم به 

نگاه تو رو خدا فقط یه بار بهت گفتم اون لباس رو نپوش  -

 یه جوری قیافه گرفتی که انگار چی شده؟؟!! 

 نفس بلندی کشیدم و سعی کردم لبخندی بزنم: 
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نه بابا خوب کردی اصال خودم متوجه نبودم، اگه بعدش  -

شدم. داشتم به کیانا فکر فهمیدم به حتم ناراحت میمی

 . کردممی

 سری به تاسف تکان داد: 

 باالخره تونست لباسی انتخاب کنه؟  -

 دستی روی صورتم کشیدم: 

این هفته هر روز یه دست لباس خریده آورده و آخرشم  -

 گه هیچ کدوم خوب نیستن. می

 میلی مشهودی گفت: با بی

 نکه اون بیشعور هم هست!  -

 خندیدم: 

 خدا امشبمون رو به خیر کنه.  -
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شیشه سمت خودش را تا انتها پایین کشید، هوای شهریور 

ماه دیگر گرمای تابستان را نداشت و بیشتر به پاییز شباهت 

 داشت: 

سلوا تو بیشتر باهاش ایاق شدی، تونستی بفهمی  -

 روابطش با آراز در چه حدیه؟ 

 شانه باال دادم: 

دونم تا چه حدی باهام رو میتونم دقیق بگم چون ننمی -

راسته ولی یه کوچولو اخیرا میونشون شکرابه، خیلی هم از 
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هاش چند و چونش خبر ندارم. فقط یکی دوباری تو مکالمه

 متوجه شدم. 

تر و ها درست برعکس تصورم خیلی سادهی محمدیخانه

ها بود در حالی که شنیده بودم از ی سعادتتر از خانهآرام

ی الی شباهت زیادی به هم دارند. خانوادهنظر وضع م

شد که تری بودند، آرام خواهرش یکی دو سالی میصمیمی

عروسی کرده بود و آریا، برادرش که دانشجوی داروسازی 

 بود هر دو از خودش کوچکتر بودند. 

پوراندخت گفته بود که منتظر باشیم همراه هم وارد شویم 

ز ما رسیده بودند. ولی طبق معمول همیشه آنها زودتر ا

پوراندخت هم از اینکه کیانا همراهمان نبود و هنوز نیامده 

بود کلی عصبانی شد و این عصبانیت وقتی شدت گرفت که 

 با تماسی متوجه شد هنوز از خانه حرکت نکرده است. 

متوجه شده بودم درست برعکس پوراندخت، فرخ خان، پدر 

 یا شخصیتش سروصدایی است حاالکامران مرد آرام و بی

این بود و یا یکه تازی و سخت بودن پوراندخت موجب شده 
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کردم بود در مرور زمان زبانش را غالف کند. گاهی فکر می

شاید اگر این مرد تا آن حد آرام نبود پوراندخت هم 

توانست خیلی بتازاند و این فکر در او ایجاد شود که نمی

ی کامران و کیانا داند و اینطورهمه چیز را بهتر از همه می

تا این حد از آن خانه فراری نبودند. هر چند من در مقام 

 ی اینها حدسیات خودم بود.قضاوت نبودم و همه

ها ی محمدیوقتی مجبور شدیم بدون کیانا وارد خانه

های آراز درهم رفت ولی سوالی شویم، به طور بارزی اخم

 ه شد: که انگار نخواست او بپرسد از زبان مادرش پرسید

 پس کیانا جان کجان؟ چرا نیومدن؟  -

فکر کنم برای پوراندخت بدتر از آن وجود نداشت که 

باالجبار بخواهد رفتار غیراصولی یکی از بستگانش را 

 توضیح دهد: 

 االن میاد، یکم کار داشت.  -
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نسبت به آن چیزی که تصورش را کرده بودم، مهمانی 

اندخت که صدا از ی پوربزرگی بود و درست برعکس خانه

 آمد از افراد نه، پر سروصدا و شلوغ بود. دیوار در می

*** 
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 فصل بیستم: 
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پوفی کشید، هنوز هم آنچنان که باید و شاید از طرز لباس 

پوشیدن خودش راضی نبود با اینکه سلوا به او اطمینان داده 

آید ه جوره به تنش مینظیر است و همبود که لباسش بی

توانست بهتر باشد، اصال شاید مناسب کرد میباز فکر می

 این مهمانی نبود! 

دسته گل در دستش را جا به جا کرد، از آن جایی که 

ماشینش را به علت نبود هیچ جای پارکی در آن حوالی 

ی کافی دیر کرده بود و خیلی دور نگه داشته بود به اندازه

 ون مجاز نبود. تعلل در زدن آیف

آمد بهتر بود و با باز شدن در وارد حیاط شد، شاید اگر نمی

سوزاند ولی خب با دل خودش چه دماغ یک نفر را می

 کرد که در طلب آمدن بود. می

شد که خیالی بر لب آورد و داشت وارد خانه میلبخند بی

 گفت: صدای آرام را شنید که می

 آراز، کیانا جان هستن.  -
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بلندی کشید و در سینه حبس کرد. به محض ورود با نفس 

ی معمولش بود سالم همان صورت خندانی که مشخصه

بلند باالیی کرد. ورودی جوری بود که داخل سالن از آنجا 

شد و حضور آرام و با یک قدم فاصله، آراز نشان از دیده نمی

اند، مختصری دلش آمدگویی آمدهاین داشت که برای خوش

 ت. آرام گرف

گفت که آراز جلوتر آمد و با دیدن آمد میآرام داشت خوش

دسته گل در دست کیانا، لبخندی زد و برای گرفتنش دست 

 جلو آورد: 

 نیازی به این کارا نبود، زحمت کشیدی!  -

کرد و دسته گل را دست آرام داد و ی خود را کنترل خنده

 زد: دهانش را تا نزدیک گوش آراز جلو برد و آهسته لب 

 باش تا صبح دولتت بدمد.  -

 در حالی که نگاه آراز به فاصله گرفتن خواهرش بود، گفت: 

 گیری؟ هان چته گاز می -
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 نگاه کیانا هم به تعاقب آراز به آرام بود: 

 تاثیر همنشینیه! شنیدی که جریان نوح و پسرش رو؟  -

ای سرش را کمی عقب کشید و به پشت آراز با تک خنده

 نگاه نمایشی انداخت:  سر کیانا

 ات رو!! ببینم اون شمشیر از رو بسته -

 اخمی کرد و تند گفت: 

ها و همکارات رو بررسی برو پشت و روی همکالسی -

 کن. 

اخم سریعی روی پیشانی آراز نشست و در حالی که 

 صدایش را کامال آهسته کرده بود، گفت: 

 حرف دهنت رو بفهم کیانا.  -

 کمی صدایش را باال برد:  و در حال دور شدن

 آرام جان کیانا رو راهنمایی کن.  -
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دستی به الی موهایش کشید، با اینکه آرام هم تاکید کرده 

بود. خواست بهتر از این میبود عالی شده، باز دلش می

برعکس حال و روزش، به محض ورود به سالن صورتش پر 

ای یمانهاز خنده و انرژی بود. بعد از دادن سالم گرم و صم

به جمع، اظهار ادبی به مادر آراز کرد و بعد از احوالپرسی 

شناخت، کنار سلوا ی اعضایی که میمختصری از بقیه

 نشست: 

 دیر که نکردم!  -

 سلوا لبخندی زد: 

هاشون موندن و رو کم نه! البته گویا یه تعداد از مهمون -

 سفیدت کردن. 

 ای باال انداخت: شانه

 ودم خیلی مهم نبود! نفر آخر هم ب -

 و به دور و برش چشم چرخاند: 

 مامان کو؟  -
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 با چشم به سمت راست اشاره کرد: 

 ات و ماه منیره! پیش عمه -

بالفاصله از جا جست، خیلی آدم یک جا نشستن نبود، دست 

 سلوا را هم گرفت و کشید: 

 بیا بریم یه سالمی هم به ماه منیر جونم بدم.  -
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تر بود ترها راحتبدون مقاومت بلند شد، هر چند بین جوان

ای در جمع این های متعددی که به هر بهانهو با مهمانی

شد تا حدی با بیشتر اعضای خانواده آشنا فامیل برگزار می

شد عضو شده بود ولی حضور این بار ترانه که مدتی می

آمد قیل بود و بدش نمیها بود کمی برایش ثغایب جمع

کمی فاصله بگیرد و از شر سواالت او مبنی بر اینکه 

کنند و فامیالت کدوم شهر سوئد هستند و اونجا چی کار می

 از این قبیل سواالت خالص شود. 

اش داد و برعکس خیلی گرم در کیانا سالم کوتاهی به عمه

و  آغوش ماه منیر فرو رفته بود که پوراندخت با صدای آرام

 نارضایتی مشهودی در چهره گفت: 

گفتی. اگه از رنگ و طرح لباست خوشت نیومده بود، می -

 چرا لباس تکراری پوشیدی؟ 

 ای به لباسش بیندازد، گفت: بدون اینکه نگاه دوباره
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من مشکلی باهاش نداشتم، کامران دم آخری گفت که  -

 عوضش کنم. 

 متعجب پرسید: 

 چرا؟  -

  صادقانه جواب داد:

 گفت تن نماست.  -

ی پوراندخت عالوه بر ناباوری، تمسخر هم تک خنده

 داشت: 

خوای راستش رو بگی دروغ هم نگو! هیچ کس سلوا نمی -

 هم نه، کامران! بیاد به لباس یکی گیر بده؟ 

 بدون اینکه بخواهد عصبانی شود، لبخندی زد: 

کار سختی نیست، همین حاال صداش کنید و از خودش  -

 ید. بپرس

 طعنه زد: 
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هان البد یادش دادی که بپرسم چی بگه! بعدم من کی  -

زورت کردم برای رنگ و مد لباس، فقط گفتم موقع انتخاب 

 مون باشه. طرح و رنگ منم باشم که در شان خانوادگی

 چشم روی هم گذاشت تا آرام بماند: 

دونم و هیچ وقت هم اعتراض نکردم، به کامران هم می -

باسا همیشه با نظر خودم انتخاب شده ولی این گفتم که ل

ده شناخت حرف و ادعای شما راجع به پسرتون نشون می

 درستی ازش ندارین. 

سوخت، با زدی تا این حد نمیاگر پوراندخت را آتش می

 ای گفت: لحن کنترل شده

تونی از راه نرسیده شناخت منو از پسرم زیر چطور می -

دم!! محاله کامران به چنین سوال ببری؟ من بزرگش کر

 چیزی گیر بده، اصال گروه خونیش این جوری نیست! 

 بهانه شده بود: آهی کشید، این روزها آهش بی
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کردم ولی ظاهرا تصور هر دومون منم مثل شما فکر می -

 اشتباه بوده!! 

کیانا نگذاشت جواب مادرش را بشنود، بازوی سلوا را گرفت 

 اره به جایی گفت: و کنار کشید و در حال اش

 سلوا تو خبر داری اونایی که همراه آرازن کیا هستن؟  -

 نگاه سلوا سمت جمع روبرو رفت: 

 دونم از فامیالتون نیستن؟ من نمی -

 کیانا نچی زد و یک مرتبه گفت: 

اوه دکتر قدرتی، باید همکاراش باشن، حاال واسه چی  -

 ؟ برای همچین مهمونی همکاراش رو هم دعوت کرده

 ای باال انداخته بود که صدای آرام آمد: سلوا شانه

 آرازجان، خانم دکتر شریفی تشریف آوردن.  -

دست کیانا مشت شد، هیچ حس خوبی نداشت. چه جای 

 دعوت از همکاران بود! سریع بازوی سلوا را گرفت و گفت: 
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 شالت کج شده بیا بریم جلوی آینه مرتبش کن.  -

 و روبروی کیانا ایستاد:  سلوا دستی به شالش کشید

 خب مرتبش کن.  -

 کیانا حرصی گفت: 

 بیا دیگه!  -

 و او را تا دم آینه کنسول کشید و با گفتن: 

 بذار مرتبش کنم.  -
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جوری ایستاد که به ورودی مشرف شود، چهار چشمی 

 حواسش به خانم دکتر شریفی بود که دسته گل نسبتا

بزرگی را مستقیم دست آراز داد، فقط حیف سروصدا زیاد 

 شان را بشنود. توانست مکالمهبود نمی

فاصله گرفتن آنها از ورودی و نزدیک شدنشان باعث شد 

 بشنود که شریفی گفت: 

 ممنونم دکترجان، همین طوری راحتم.  -

و احتمال داد در جواب خواست آراز برای تعویض لباس این 

تر شد، گاهش روی رخت و لباس طرف دقیقرا گفته، ن

مانتوی آزاد مهمانی و دو رنگی به تن داشت با شومیز 

طوسی و سارافون صورتی رنگ روی آن، شالش هم ترکیب 

 زیبایی از این دو رنگ بود. 
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سلوا تلنگری به نگاه خیره او زد، بعد از شش ماه در یک 

 خانه زندگی کردن حاالتش را بلد بود: 

 ن، انگار نه انگار. توجه نک -

و دستش را گرفت و دو دل بین رفتن سمت ماه منیر و 

ترها، ترجیح داد خود را از تکه باران پوراندخت دور جوان

تر بود. هایش آساننگه دارد. احتماال تحمل ترانه و پرسش

 کامران هم خیلی واضح موقع آمدن گفته بود: 

نگیرم، کامران  ی آقای توکلی رواگه امروز طرح کارخونه -

 نیستم! 

و دقیقا روی همین حساب بعد از خوش و بش با فامیل و به 

ای که بعد از ازدواجشان کمتر دیده شده بود، خصوص ترانه

ی شد، روحیهچسبیده بود به بزرگترها و کنده هم نمی

آور و تحسین اش برای پیشرفت در کار واقعا حیرتجنگنده

اش سلوا را هم مبهوت تواناییبرانگیز بود، جوری که گاهی 

شد، آورد. این فقط محدود به سلوا نمیکرد و به وجد میمی
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دیدند این اکثر کارکنان شرکت این طور بودند و وقتی می

تالش مضاعف موجب اضافه کاری و درآمد بهترشان 

 شد. شود شور و اشتیاقشان برای همکاری بیشتر میمی

ود و انگار نه انگار که مدتی ترانه دختر پرسروصدا و زرنگی ب

ها غایب بود، خیلی پرنشاط صحبت را در دست از جمع

گرفته بود و داشت از نمایشگاه عکسی که در پیش رو 

زد که آراز همراه با دکتر شریفی نزدیک شد داشت حرف می

 و خطاب به خواهرش گفت: 

 آرام حواست به عاطفه باشه، بهش بد نگذره.  -

  عاطفه لبخندی زد:

 دکتر من بلدم سر خودم رو گرم کنم، خیالت راحت.  -

 آراز جواب لبخند عاطفه را داد: 

شه رسم تو توانایی شما که شکی نیست ولی دلیل نمی -

 نوازی به جا نیاریم. مهمون
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عاطفه به جای نشستن، جایی نزدیک کیانا ایستاد و با روی 

  های سفیدش را به نمایش گذاشت:خندانش ردیف دندان

دیگه چه مزاحم باشم چه نباشم، یه امروز رو مجبورید  -

 تحملم کنید. 

 لبخند آرام نشان از آشنا بودنش با او داشت: 

اختیار داری عاطفه جون، آراز گفت میای کلی خوشحال  -

 شدم، دلم برات تنگ شده بود. 

لبخندی زد و رو به جمع کرد. جوری ماهرانه همه را به 

ها با همه آشنا بوده، تقریبا با سالصحبت گرفت که انگار 

 همه خوش و بش کرده بود که رو به کیانا کرد: 

این دختر خوش بر و رو و خوشگلمون هم باید کیانا  -

 باشه، درسته؟ 

 نگاه کیانا با کمی بدبینی رویش نشست: 

 شناسیم؟ ما هم رو می -

 ی عاطفه خالی از گارد گرفتن بود: خنده
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ی منم آشنان، تعریفت رو ازش شنیدم، آشناهای آراز برا -

 دانشجوی پزشکی امروز و... 
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چشمکی زد و کمی سرش را جلو آورد و جوری که فقط 

 خود کیانا بشنود، گفت: 
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موتورسوار دیروز... اصال شهر ما چند دختر موتورسوار  -

 داره که نشه شناختت، مگه نه؟ 

 واضح بود:  پوزخند کیانا

شینن اینقدر بیکارن که یعنی دکترا وقتی کنار هم می -

راجع به تنها دختر موتورسوار شهر حرف بزنن؟ برای خودم 

 متاسف شدم. 

 عاطفه راحت خندید: 

نه بیکار نیستن، فقط وقتی شخصی برای کسی مهم  -

باشه بدون اینکه بخواد حرفشم پیش میاد. برای منی که 

دن هم مصیبته خیلی جالبه دختری رو هنوز رانندگی کر

 ببینم که جسارت تک چرخ زدن با موتور رو داشته باشه. 

خیلی برای خود کیانا هم مشخص نبود چرا دارد حرص 

 خورد: می

جالبه... فکر کنم باید یه تجدید نظری در مورد تصوراتم  -

 از آقایون بکنم. 
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 چهره عاطفه تغییری نداشت: 

ازتر از اونی هستی که تصورش رو باید اعتراف کنم ن -

 کردم، به خصوص که لباست به شدت بهت میاد. می

 ی کیانا هم شکست: قفل چهره

 جدی؟  -

اش را به عالمت عالی عاطفه دو انگشت شست و اشاره

 روی هم گذاشت و گفت: 

 پرفکت!  -

ای که به صورت کیانا آمد، نگاه سلوا متعجب از خنده

 داخته بود که گفت: تری به عاطفه اندقیق

کنی؟ با استاد راهوار چطور کیانا جان با درسا چیکار می -

 گذروندی؟ 

 ای باال انداخت: کیانا شانه
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خیلی برام مهم نیست کدوم استاد چطوریه؟ من در  -

 خونم. دونم میهمون حدی که خودم الزم می

 ی عاطفه بلند شد: صدای خنده

 م همینو بگی. خواد ترم آینده هخیلی دلم می -

 نگاه کیانا متعجب شد: 

 چطور؟  -

 عاطفه با خنده سری باال انداخت: 

تون پدر دونم فیزیولوژی و آناتومیطوری نیست، فقط می -

 دراره! 

 کیانا نتوانست از پرسیدن این سوال صرفنظر کند: 

 تخصصتون چیه؟  -

 عاطفه لبخندی زد: 

 پزشکی عمومی خوندم، تخصص شرکت نکردم.  -
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های دعوت مهمانان به صرف شام آن هم روی صندلی

ی صحبتشان شد. برعکس چیده شده در حیاط مانع ادامه

های قبل که به صورت سلف سرویس بود، بیشتر مهمانی

این بار غذا به صورت معمولی سرو شد. یعنی کال همه چیز 

 داد. این خانه متفاوت از بقیه بود و همین حس خوبی می

 سلوا نشست و آهسته کنار گوشش گفت: کامران کنار 

 بندم. فردا قرارداد کارخونه توکلی رو می -

 ای نگاهش کرد: با چشمان درشت شده

 کنی. شوخی می -

 ابرو باال پراند و شیطنت میان حرفش پیچید: 

 دی؟ حاال بگو ببینم شیرینی چی می -
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طراف انداخت و جواب شیطنتش را زیر چشمی نگاهی به ا

 داد: 

 جمع کن دمت رو زیر پام نره.  -

ی کامران موجب شد از جوابش پشیمان صدای بلند خنده

 شود: 

 وای کامران!  -

 اش را جمع کرد و کمی دهنش را کنار گوش سلوا برد: خنده
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خاره... ببین امشب کی به غلط کردن خودت تنت می -

 افته! می

 ی شادش نجوا کرد: وحیهبا خنده به ر

 از همین حاالش غلط کردم.  -

 شد: ی شادش قطع نمیخنده

دیر شد، فرصت جواب از دست رفته بود. جووون امشب  -

دم تعیین کنی منم و یه سلوای خوشمزه، فقط اجازه می

 ی خوشمزه از کجا شروع بشه. صرف این لقمه

 پوراندخت تذکر داد: 

 چتونه؟ آرومتر!  -

 دستی در هوا تکان داد:  کامران

ول کن جون مامان، یه ذره شلش کن ببین دنیا چه  -

 صفایی داره. 

 رنگ پوراندخت قرمز شد: 
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 کامران؟  -

 خیال خندید: کامران بی

 ذارید که! خوام مودب باشم نمیببینید هی من می -

 ی پدرش زد: و دستی به شانه

میشه اتو تونی اینقدر هفرخ خان راستی شما چطور می -

کشیده و جدی باشی، رازش رو به منم بگو. هی من 

کنی حسرتش رو دارم ببینم تو خلوت مامان رو چی صدا می

یا برام سواله شب موقع خواب هم با همین کت و شلوار 

 خوابی؟ می

 ی کمرنگی که بر لبش آمده بود، خورد و گفت: فرخ خنده

 کامران!!  -

 : پوراندخت سری به تاسف تکان داد

هزار سال هم بگذره و ده تا شرکت هم رئیس بشه  -

 درست شدنش محاله! 
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کامران برای احوالپرسی کوتاهی بلند شده بود که پوراندخت 

 پرحرص رو به سلوا گفت: 

 یه ذره آداب معاشرت یادش بدی بد نیست.  -

 اش گرفت: سلوا خنده

شما این همه سال نتونستین یادش بدین، اون وقت  -

 دارین من تو چند ماه معجزه کنم؟ انتظار 

 غر زدن پوراندخت بامزه بود: 

برم... دونم آرزوی آدم شدن این پسر رو به گور میمی -

راستی ماه منیر یه مهمونی آخر هفته ترتیب داده البته خیلی 

زنه، ی آخر لباسه دلت رو نمیشلوغ نیست، اگه باز لحظه

 رم پیش خیاط، تو هم بیا. فردا می

آمد. سی کشید، کاری برای باور کردنش از دستش برنمینف

 آهسته گفت: 

ای که با من کردین موندم تو کار شما، اگه سر معامله -

 هستین، چرا اینقدر ریخت و لباسم براتون مهمه؟ 
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 ی ماه آمده و گفت: جوری سلوا را نگاه کرد که انگار از کره

نداشت  گن فالنی عرضهچی فکر کردی؟ فردا روز نمی -

برای عروسش یه لباس مناسب تنش کنه، برای من عاره... 

تو فامیلمون کلی طالق داریم خیلی اتفاق مهمی نیست 

داریم برای ازدواج ولی اینکه ما چطور عروس نگه می

 فردای کامران اهمیت داره. 

ماند که خنجری دستش را زیر میز مشت کرد، مثل این می

دواج فردای کامران!!... او درست وسط قلبش فرو برود، از

همسر کامران بود، همسرش... رسمی و شرعی و دائمی... 

کوبید که از شد و در دهان کسی میچرا االن نباید بلند می

 زد. زن گرفتن شوهرش حرف می

خود کرده بود... خود کرده بود و خود کرده را تدبیر نبود و... 

 کند. ی چپش میکامران گفته بود برای شب یک لقمه
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میلش کور شد و تا مغز استخوانش آتش گرفت، جهنم کجا 

تر از این آتش هم بود؟ جهنم چه شکلی بود؟ یعنی داغ

 وجود داشت؟! 

 *** 
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ی اول تر از چیزی بود که لحظهعاطفه حتی خوش صحبت

ورودش نشان داد، به قدری راحت و صمیمانه با همه 

کرد که خود کیانا هم متوجه نشد کی توانست با رد میبرخو

او گرم بگیرد و از ریز تا درشت دانشکده را برایش ردیف 

کند، حتی سر شام هم با او سر یک میز نشست، البته همه 

آمد و سر شوخی چیز مرتب بود اگر آراز سر همان میز نمی

کرد، آن هم در حالی که و خنده را با همکارش باز نمی

رویی داشت، نه مثل چنان مختصری با کیانا رفتار میانههم

شکست، گرفت و نه حرمت مهمانشان را میهمیشه گرم می

 یعنی رفتاری با او داشت مشابه همه! 

شد تحمل کرد!!! ولی قضیه وقتی از حد تا این حد را هم می

تحملش خارج شد که مهمانی به آخر نرسیده عاطفه عزم 

 رفتن کرد و گفت: 

 زحمت برام یه آژانس خبر کنید. بی -

 و آراز خیلی جدی سوئیچش را برداشت و گفت: 
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 عمرا بذارم این وقت شب تنها بری.  -

شد، به هیچ عنوان دقت نیاز نبود، آن رسما داشت دیوانه می

شب عاطفه مهمان ویژه آراز بود و تا جای توان برایش 

 خوش خدمتی کرده بود. 

هایی که ذاشت کنار بعضی زمزمهگوقتی این مساله را می

رسید، حس شکست در دانشکده کمابیش به گوشش می

دانست که جای هیچ کرد و خودش هم خوب میمی

ای که پشت اعتراضی ندارد. یعنی در همین یک دو هفته

سر گذاشته بودند، چندین و چند بار به آراز اعتراض کرده 

گشت و گذارش بود که چرا تا این حد نایاب شده و چرا خبر 

را باید از دیگران بشنود آن هم با کسانی که هیچ شناختی 

 از آنها ندارد، خیلی رو راست جواب شنیده بود: 

رو چه حسابی باید من برای رفت و آمدام برات جواب  -

 پس بدم!! 

 سلوا کنارش کشید و آهسته گفت: 
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کیانا چیه؟ یکم آروم باش دختر چیزی نشده که! رفته  -

 رو برسونه. همکارش 

کرد، او کل میزان حال بدش را فقط خودش درک می

اش را همراه آراز طی کرده بود و شاید برای دوران نوجوانی

 آراز خیلی اهمیت نداشت ولی برای خودش مهم بود. 

تا برگشتن آراز عین اسپند روی آتش بود و این جریان 

نه وقتی به اوج خودش رسید که آراز بعد از برگشتن انگار 

 ی مهمانان رفت! انگار طوری شده پیش بقیه

ی رفتن شد و حتی موقع خداحافظی هم کیانا سریع آماده

 وقتی آرام خواست آراز را صدا کند، گفت: 

سرش شلوغه منم کار دارم، از طرف من ازش خداحافظی  -

 کن. 

 *** 
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ی پاتختی پرت کرد، به زیر پیراهنش را در آورد و به رو

کرد، این نظرش هنوز هوا گرم بود ولی باید تحمل می

دخترک که فعال خودش را به خواب زده بود سرمایی 

تشریف داشت و عین نوزاد تازه به دنیا آمده کافی بود یک 

ذره دمای اتاق از بیست و پنج درجه پایین برود تا صبح 

 عطسه کند. 

ساعت موبایلش تمام  روی تخت نشست و در حال تنظیم

ای هایی که ممکن بود سبب عوض شدن یک مرتبهعلت
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گیری به یادش حال سلوا باشد، بررسی کرد ولی چیز دندان

آمد، مطمئن بود هیچ حرفی بین خودشان زده نشده که نمی

 این شکلی او را در خود فرو برد. 

فعال دلش خواست خود را به ندانستن بزند بلکه بتواند با 

شد و به اش را برگرداند. در حالی که خم میروحیه شوخی

 برد، گفت: طور ناگهانی و غافلگیرانه سر در شکم او فرو می

 هان فکر کردی خودتو به خواب بزنی از دستم در رفتی؟  -

کل و ی کلاز قلقلک حاصله در خود جمع شد ولی حوصله

 مقابله به مثل نداشت. کمی خود را کنار کشید و گفت: 

 دیر وقته بگیر بخواب.  -

 ی کامران بلند شد: صدای خنده

 نه بابا چند نفری به این نتیجه رسیدی؟  -

و غلت خورد و در حال دراز کشیدن او را هم سمت خودش 

کشید. سلوا بیشتر خودش را جمع کرد، تکه آهن مذابی 

شد که درست وسط ها میرحم مدتعین یک ترکش بی



 

 

1657 | P a g e 
 

کرد ساخت و داغ میگاه اصال نمیاش گیر کرده بود و سینه

ی گرفت و گاهی هم عین یک بچه گربهو قرارش را می

کرد ولی امشب انگار ای پنهان میمظلوم خودش را گوشه

 کشید. روز آرام گرفتنش نبود و بدجوری داشت پنجول می

 همسر کامران!! 

هر چند خودش قرار را قبول کرده بود ولی امشب این کلمه 

دردی را در دلش نشانده بود که به هیچ یک آنچنان 

ی مرد مقابلش داد. دست روی سینهمسکنی جواب نمی

 گذاشت و هلش داد: 

 بخواب... حوصله ندارم.  -

کامران بالفاصله مچ دست سلوا را گرفت و کشید و 

 ی دلخواه او ایجاد شود: نگذاشت فاصله

 ا؟ چی شده؟ کسی چیزی گفته؟ پوراندخت؟ ترانه؟... کیان -

توانست آن را بله دقیقا یکی چیزی گفته بود ولی نه می

دانست بیان کند و نه هضمش کند، در حالی که خوب می
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این نتیجه تصمیم خودش است ولی کوبیده شدن واقعیت 

 به صورتش آن هم تا این حد واضح... 

اینقدر خشم و ناراحتی سرکوب شده داشت که برای 

ت نداشته باشد، شاید هم فورانش خیلی نیاز به دلیل درس

خواست خودش را پیش خودش تبرئه کند. دوباره دلش می

 خواست هلش دهد: 

 خوام بغلم کنی! بکش کنار گفتم نمی -

جفت ابروی کامران با هم باال رفت، دستانش را پشت 

 کمرش گره زد و امکان حرکتش را گرفت: 

 چی شده؟  -

صلی حال بدش بغض کرده به در و دیوار زد تا شاید علت ا

 را پنهان کند: 

دوست ندارم وقتی بغلت بوی یه دختر دیگه گرفته، منم  -

 عین یه احمق سرم رو بذارم اونجا! 

 ی پر از بهتش رنگی از عصبانیت گرفت: چهره
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 گی؟ تو حالت خوبه؟ چی داری می -

 ای برای ریختن پیدا کرد: باالخره اشکش بهانه

د با ترانه روبوسی کنی؟ برای آره حالم خوبه، واسه چی بای -

 چی باید با کل دخترا دست بدی؟ 

 اش هم سر باز کرد: های کهنهو انگار زخم

ات رو مرتب چرا باید بذاری یه دختر دیگه سر و مو و یقه -

کنه؟ اصال واسه چی باید به دختر فالنی و خواهر بهمانی 

بگی امروز خوشگل شدی و لباست بهت میاد؟ واسه چی 

نگاه کردن به خانوما چشات حفاظ نداره و بلد نیستی موقع 

 چشم بگیری و نگاه نکنی...

 

 

 

 

[30.10.21 05:19] 



 

 

1660 | P a g e 
 

 

 

 #part315 

 

 ناباورانه حرفش را قطع کرد: 

فهمی این چیزایی که داری سلوا؟ چت شده؟ اصال می -

 گی یعنی چی؟ می

اش از درد تکان خورد، آن تکه آهن بدجوری ی سینهقفسه

 ه شده بود: گداخت

فهمم... این تویی که متوجه نیستی یه مرد متاهل آره می -

 چه رفتاری باید داشته باشه؟

در حالی که با یک دست هنوز محکم کمر سلوا را نگه 

اش را بین دو انگشت گرفت داشته بود، با دست دیگر چانه

 و غرید: 

 سلوا!! دقیق و کامل بگو ببینم چی شده؟  -
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حد کتک زدنش عصبانی شود اصال مهم  اینکه کامران تا

ی محق شدند و حتی کفهتر مینبود! شاید هر دو سبک

 تر!!  بودنش سنگین

 اش جدا کرد: زیر دست کامران زد و از چانه

 خوشم نمیاد اینقدر با دخترا راحت باشی.  -

 تر شد: اخمش غلیظ

خجالت نکش، سر راست بگو خوشم نمیاد با ترانه اینقدر  -

باشی. این اولین مهمونی نیست که با هم رفتیم و  راحت

رفتار منم هیچ تغییری نداشته، تنها کسی که این بار اضافه 

 شده بود ترانه بود. 

یا خدا این منبع آتش چه بود که تا این حد ویرانش 

کرد؟ جدی همسر بعدی کامران قرار بود چه کسی می

داد اش و ظاهر امر نشان میباشد؟ ترانه؟! عشق عمه

آمد!! دست روی صورتش کامران خان هم زیاد بدش نمی

 کشید تا اشکی را که مانع دیدش شده بود کنار بزند: 
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شه مشکلم همون ترانه است، آره اگه خیالت راحت می -

 واسه چی با دیدنش اینقدر ذوق کردی؟

دمی چشم روی هم گذاشت تا بلکه بتواند خود را کمی آرام 

 دانست زیاد موثر نبوده:کند ولی خودش بهتر می

دم، ترانه یکی دو سال با سلوا فقط یه بار دارم توضیح می -

من تفاوت سنی داره برای همین هم طبیعیه که خاطرات 

 مشترک زیادی داریم... 

 بین حرفش پرید: 

چه ربطی داره؟ یعنی هر کی با یکی هم بازی بود فردا  -

امید خاطرات تونه بره بغل طرف؟ یعنی چون من و روز می

 مشترک زیادی داشتیم باید برم... 

 صدایش بلند شد: 

 سلوا؟؟!!  -

 گریان گفت: 
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شی، مگه این دو تا فرقی با چیه؟ واسه چی عصبانی می -

هم دارن؟ تو حق داری واسه دو تا کلمه حرف زدن، منو 

ی دیوار و هر چی دوست داشتی بارم کنی بچسبونی سینه

بوسه و ذوقت لب از لب باز کنم؟  ولی من نباید واسه بغل و

 فرقش چیه؟ فقط مونده بود یه اتاق خالی... 

 حرفش با حرکت سریع کامران نیمه ماند...  

ی کامران مانده بود و قلبش نگاه سلوا روی دست باال رفته

زد که دستش مشت شد و هم زمان با بستن روی هزار می

در حال  چشمانش پایین افتاد. وقتی چشمانش را باز کرد

بلند شدن، سلوا را هم کشید و بلند کرد. روبرویش نشست و 

 ای گفت: با لحن کنترل شده

اوال یاد بگیر وقتی به هر دلیلی ناراحتی هر چی به زبونت  -

 میاد نگو... 

 و یکی دو نفس پشت سر هم کشید: 
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ثانیا ترانه کارش عکاسیه و یه مدتی رفته بود ترکیه و  -

کردم برگشته باشه و شاید هم فکر نمی ایران نبود. امروز

گی به همین علت غافلگیر شدنم بوده باشه، ذوقی که می

شناسی، دست ی ما رو میبعد هم تو بعد این مدت خانواده

دادن و روبوسی برامون هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگه 

هم تا همین االن با بقیه دخترا فقط دست دادم به احترام 

اینکه اذیت نشی. امروز هم ترانه به رسم عقاید تو بود و 

تونستم بین اون همه آدم پسش همیشه جلو اومد و من نمی

 بزنم... این از این... اما...
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 با اخم غلیظی که همچنان بر پیشانی داشت، ادامه داد: 

فرق هست بین تو و امید و من و ترانه... من هیچ وقت  -

ه اینکه با وارتان حرف بزنی و بگی بخندی اعتراضی ب

نکردم و جای اعتراضی هم وجود نداشت. پس آخرین بارت 

کنی چون همیشه مثل باشه که غیرتم رو انگولک می

امشب حالم خوب نیست که رعایتت رو بکنم و چه بسا 

 اتفاقی بیفته که هیچ کدوممون خوشمون نیاد. 

ران! کاش رعایت زدی کاماز دلش گذشت؛ کاش می

شد... تر میکردی! شاید آن وقت تحملش برایم سادهنمی

 دادم!شاید کمی، فقط کمی به خودم حق می

دانست کامران هایش ریخت، میو اشکش آزادتر روی گونه

گوید، هر چند شاید برای خودش کلمه به کلمه راست می
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ی آنها همین خوشایند نبود ولی تیپ فرهنگ و مدل خانواده

 شد. بود حتی اگر هر بار با دیدنش اذیت می

کرد، ممکن بود این مسائل را اگر مثل آدمیزاد ازدواج می

مطرح کند و بگوید که چه رفتاری از نظرش درست نیست 

و باید اصالح شود ولی جوری وارد زندگی این مرد شد که 

 جزئیات کمترین اهمیت را برایش داشت. 

 کرد: کامران با دقت مضاعفی نگاهش 

و یه امای دیگه! تو گفتی و من شنیدم، باشه قبول!! ولی  -

دونی، پس بگو علت حال بدت این نیست، خودتم بهتر می

 چته!! 

برای جلوگیری از بحث بیشتر نفس عمیقی کشید و سعی 

هایش کرد و حق به جانب نافرجامی در کنترل صدا و اشک

 گفت: 

 یعنی چی این نیست!  -

 ا چند باری روی پای خود زد: اش ردست مشت شده
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زنی مثال؟ گیرم اول مهمونی ماچ و بوسه بچه گول می -

کردم با طرف، بعد اون کلی شوخی و خنده کردی پابه پام!! 

تو آدم حفظ ظاهری آخه؟ به جان خودم این بود من که 

مالوندی به خاک تو! هیچ، دک و پوز اون ترانه رو هم می

شه در کمال احترام!! پس مثه البته؛ واسه اینکه زشت نبا

کنم چیزی به دخترای خوب بفرما چته؟ من هر چی فکر می

 رسه، چی شده؟ مامان حرفی زده؟ نظرم نمی

شناختش غرق وسط گریه و زاری از اینکه آنقدر خوب می

اش اش ناخودآگاه خندهلذت شد و از عبارات به کار برده

 گرفت. 

ی نیمه برهنه نگاهش اما به قدری پرحسرت روی مرد

مقابلش نشست که انگار درست همین االن قرار است 

قرار سر روی آخرین دیدارشان باشد. جلو کشید و بی

اش گذاشت، با این حجم از دلبستگی که به او پیدا شانه

رفت کرد؟ چرا هر قدر زمان پیش میکرده بود چه می

 شد! اوضاع بدتر می
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حرف در صدا و بیکامران متعجب و متفکر به او که بی

آورد، کمی کرد، نگاه کرد. سر در نمیآغوشش گریه می

های درشتی طول کشید تا خود را راضی کند بعد از حرف

که از او شنیده بود دستانش را باال ببرد و این آغوش را دو 

 طرفه کند. 

تر از همیشه به نوازش دخترک در تر و مهرباندستانش آرام

ی این میان درست نبود ولی آغوشش پرداخت، یک چیز

 داد. فکرش به جایی قد نمی

*** 
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تابید موجب اش میحجم زیاد نوری که بر چشمان بسته

شد، متعجب چشم باز کند. نگاهش به سرعت به سمت 

 ساعت رفت، ساعت یازده؟! 

 دیر کرده بودند؟؟ ولی کامران که سر جایش نبود! 

هایت سرعتی که داشت برخاست، نه در سرویس با ن

بهداشتی بود و نه... ماشینش هم در حیاط نبود! رفته بود 

 یعنی؟ 

بدون اینکه به فکر صبحانه باشد، رفت سراغ مانتو و شالش 

و در همان حال موبایلش را بین گوش و گردنش گذاشت و 

 با شنیدن: 

 سالم.  -

 فرصت حرف اضافه به او نداد و گفت: 



 

 

1670 | P a g e 
 

 کجایی؟ چرا بیدارم نکردی؟  -

 صدای طرف آرام بود: 

شب خوب نخوابیده بودی، دیدم تازه گرم خواب شدی  -

 دلم نیومد بیدارت کنم. 

 هنوز گیج این دیرکرد بود: 

وا دلم نیومد یعنی چی؟ دو تا نقشه رو باید تموم  -

 کردم، بعدشم... می

 حرفش را قطع کرد: 

دای سرت، االن بلند شو با سلوا... گفتم که مهم نیست ف -

ات رو بخور، بعد هم برای ناهار زرشک خیال راحت صبحونه

 یپلو با مرغ درست کن اونم با زرشک و پیاز سرخ کرده

 دوبل. 

های داخل کمد برداشت و روی دست از سر مانتو و لباس

 تخت نشست: 

 االن جدی هستی؟  -
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 لبخندی بر لبش نشست: 

 تو شوخی دارم بچه!  آره پس چی؟ مگه من با -

 زمزمه کرد: 

 ولی طرحام؟  -

 آهی که کامران قبل از گفتن اینکه: 

 کنم فرصت کردی روش کار کن. برات ارسال می -

دهد حالش داد آن قدری که نشان مینشست، نشان می

 خوب نیست.  

 لحاف زیر دستش را فشرد و گفت: 

دنیا  ترین زرشک پلویباشه برام بفرست، برات خوشمزه -

 کنم... رو درست می

 و با مکثی افزود: 

 ممنون.  -
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ی خوبی داشت، در حالی که چایش تعطیلی یک هویی مزه

کرد. فرصت کشید، روی طرح ارسالی هم کار میرا سر می

کافی هم داشت غذای سفارش شده را آماده کند که با 

شنیدن صدای در نگاهی به حیاط انداخت، کیانا بود که 

خانه شد و به قدری در خود بود و عجله داشت  سریع وارد

 که حتی متوجه سلوا نشد. 

 سلوا متعجب کمی جلوتر رفت: 

 سالم کیانا خوبی؟  -

 اش مشهود بود: ای از دیدن سلوا خورد، دستپاچگییکه

 ای؟ چرا خونه -

با دیدن رفتار غیرعادی او، وارد اتاقش شد و دست روی 

 اش گذاشت: پیشانی

 ت پریده، چیزی شده؟ چرا رنگ -

 سر باال داد و روی تخت نشست: 

 کامران هم خونه است؟  -
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 ی متحیری زد: تک خنده

ای؟ کامران اگه خونه بود که ماشینش چرا به هم ریخته -

 تو حیاط بود. 

 گیجی گفت و وسایل کیفش را روی تخت ریخت.« هان»
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 هت رفتار عجیب او بود: سلوا همچنان در ب
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 خوای بگی چی شده؟ کیانا نمی -

گفت، اش را باال برد و داشت میچشمان پر از نگرانی

که سلوا با شنیدن صدای تلفن بیرون « چیزی نیست.»

رفت، رفتار هول هولکی کیانا همچنان برایش سوال بود. با 

 تری تلفن را برداشت: ی کامران با خیال آسودهدیدن شماره

 سالم  -

 نهایت خشمگین کامران هراسانش کرد: ولی لحن بی

 کیانا خونه است؟  -

 نگاهش تا در اتاق او رفت: 

 آره االن اومد خودشم یه جوریه!  -

 شناخت: نفس عصبی کامران را خوب می

 ذاریش جایی بره تا من برسم. نمی -

آب دهانش را قورت داد و در بهت قطع ناگهانی تماس به 

ره شد. استرسی که بر دلش نشست، خیلی گوشی خی
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علت نبود. بدون شک ربطی بین شتابزدگی و سراسیمه بی

بودن کیانا و عصبانیت کامران وجود داشت. ماند چه کند؟ 

برود به کیانا بگوید، از او سوال کند چه شده و یا فعال 

دانست کار حرفی نزند تا خود کامران برسد، اصال نمی

 درست چیست! 

 در اتاق کیانا رفت و پرسید: تا دم 

خوای چیزی برات صبحونه خورده بودی موقع رفتن؟ می -

 بیارم؟ 

 توجه به پرسش سلوا عجوالنه گفت: بی

 تلفن کی بود؟  -

گفت کامران بود و در جواب دادن تعلل کرد، اگر می

خاست و عصبانی، احتمال زیاد داشت که کیانا برمی

کرد؟ کامران باید چه می گفت... یعنیرفت، اگر نمیمی

گفت نگهش دار! به جای جواب پیش رفت و کنارش روی 

 تخت نشست: 
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 چرا اینقدر هولی؟ چی شده؟  -

ترجیح داد جواب ندهد، به جای آن تن لرزانش را میان 

 آغوش سلوا انداخت: 

 هیچی نپرس.  -

 تر گفت: مدتی نگهش داشت و آرام

 کیانا؟ کاری کردی؟ چیزی شده؟  -

 های گریان گفت: لرزانش را کمی کنار کشید و با چشمتن 

 فهمی؟ دیشب دیوونه شده بودم، می -

 جفت دستان کیانا را در دست گرفت: 

 آروم باش ببینم چی کار کردی؟  -

فهمید... اشکش ریخت ولی جوابی نداد، شاید کسی نمی

داد بهتر گفت! خودش خودش را لو نمیشاید به کسی نمی

 رت کردن صحبت هم شده گفت: بود. برای پ

 یه چیزی هست بخورم؟  -
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 نفس پری کشید و بلند شد: 

 کنم. االن برات نیمرو درست می -

خودش هم کم اضطراب نداشت. نان را گرم کرده و نیمرو 

آماده شده بود که صدای باز شدن در حیاط و به تعاقب آن 

 گفت: صدای یکی آمد که می

 کامران یه لحظه صبر کن! -

ی کامران به خانه و بعد از او آراز، فقط تا ورود عجوالنه

فرصت کرد شالش را سر کند حتی فرصت سالم کردن هم 

به وجود نیامد. کامران همان قدر که با عجله عرض حیاط 

را طی کرده بود بدون اینکه کوچکترین نگاهی به او 

بیندازد، وارد اتاق کیانا شد و تا سلوا خواست به دنبالش 

د، صدای چرخیدن کلید روی در به گوشش رسید، هر برو

 قدر هم دستگیره را باال پایین کرد و گفت: 

 چی شده؟ کامران بازش کن.  -
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ولی به جای جواب، فریاد کامران چهار ستون خانه را 

 لرزاند...
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ترسیده و نگران برگشت و به آراز که کف دستش را روی 

 کشید، نگاه کرد: رت خود میصو

 چی شده؟  -
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قبل از اینکه آراز جواب دهد، صدای جیغ کیانا بود که 

توجهش را جلب کرد. آشفته و پریشان برگشت و مشت 

 ای به در زد: دوباره

 کامران تو رو خدا درو وا کن.  -

 و همان قدر مضطرب به سمت آراز برگشت: 

 خواید کاری کنید؟ نمی -

 ه دیوار داد و لب زد: آراز کمر ب

 نه!  -

نگاه فوق نگران سلوا بار دیگر سمت سروصدایی رفت که از 

 آمد و با تاکید بیشتری گفت: اتاق می

 کشدش! خواید کاری کنید، میواقعا نمی -

 نفس پری کشید و سر باال داد: 

 کشه. نترس نمی -

 با ناباوری محضی مقابل آراز ایستاد: 
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 دوسش دارین؟ شما مطمئن هستین  -

 چشمان آراز تنگ شد: 

دونی چیکار کرده؟ دیشب بعد از مهمونی با ماشینش می -

 کوبیده به ماشین من! 

 لب سلوا زیر دندانش رفت: 

 ماشینتون طوری شده؟  -

 دستی پشت گردنش کشید: 

ماشین به جهنم، متوجهی ممکن بود چی بشه؟ اگه یه  -

یه ذره زمین لیز بود و  گرفت یاذره ترمز رو اینور اونور می

مثال قبلش آبی روی زمین ریخته شده بود. هنوز خیلی از 

گذره یادت ی شما بود نمیتصادف اون فردی که تو کوچه

 انگاری پیش اومد؟ ای با یه ذره سهلنیست چه فاجعه

 شد: نگاه سلوا باز سمت اتاق رفت، داشت دیوانه می

آزار دیدنش این چطور دوست داشتنیه که راضی به  -

 کنه. دونستید کامران اگه بدونه چیکار میشید، میمی
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 خودش هم کم عصبی نبود: 

ارزه به اینکه بفهمه قبل از گاهی دو تا سیلی خوردن می -

 کارش باید فکر کنه!  

نگاه فوق نگران سلوا بین در اتاق و آراز در گردش بود، 

نست دامردها هم موجودات عجیبی بودند. با اینکه می

 ی در را باال پایین کرد: فایده است ولی باز دستگیرهبی

 کامران!!  -

 تر رو به آراز کرد ولی لحنش رنگ التماس گرفت: و حرصی

 یه کاری بکنید.  -

 آراز کمی جلو کشید: 

نگران چی هستی؟ اون برادرشه و هر جوری هم حساب  -

 کنیم از من و تو بیشتر دوسش داره. بعدشم مساله آسیب

دیدن دو تا ماشین نیست، اگه تو فیلمی که توسط دوربین 

ای زده، ها گرفته شده ببینی چه ضربهیکی از همسایه
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شی چقدر جریان جدیه! فقط خدا رو شکر کمربند متوجه می

 داشت، اگه نداشت بدون شک االن اینجا نبودیم و...

حرف آراز تمام نشده بود که کامران در اتاق را باز کرد و 

ون آمد، رنگ به روی سلوا هم نبود، سریع داشت به بیر

رفت که کامران دست مقابلش گرفت و با سمت اتاق می

 سر اشاره کرد که نرود. آراز آهسته گفت: 

 من بهت گفتم تا یه راه حل پیدا کنیم نه که... -

 اخم غلیظی که بر پیشانی داشت بدتر شد که بهتر نشد: 

 بشین کارت دارم.  -

 ران ایستاد: مقابل کام

 ای حل بشه. گفتم این مساله باید ریشه -

 تر شد: صدای کامران جدی

 بشین آراز!  -

 و صدایش را بلندتر کرد: 
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 کیانا؟ -
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 سلوا مردد ولی با لحن مالیمی گفت: 

 یه ذره مهلت بده من بیارمش.  -

 رفت: عصبانیتش این بار سلوا را هم نشانه 



 

 

1684 | P a g e 
 

ی من و کیانا دخالت فکر کنم بارها بهت گفتم تو رابطه -

 کنی، مگه نه؟ نمی

 تری گفت: و با لحن کوبنده

 کیانا تا دو دقیقه بیرون نیای خودم میام میارمت!  -

 آراز زمزمه کرد: 

 یکم مهلت بده!  -

شاخ به شاخ آراز شد و شمرده و تذکرگونه صدایش را پایین 

 آورد: 

دی اینجا و فقط اگه ازت سوالی کردم جواب می شینیمی -

 زنی. فهمیدی؟ و یک کلمه اضافه بر اون، حرف نمی

نفسش را حبس کرد ولی بدون اعتراض نشست و دست 

 الی موهایش فرو برد، حالش خیلی بد بود! 

آمد، رحمی خاصی که فقط از خودش برمیکامران با بی

 گفت: 
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 یارمت؟ پس کیانا بیام و به روش خودم ب -

خروج آرام و سر به زیر کیانا موجب شد نفسی بگیرد و 

خودش هم بنشیند. در حالی که مختصری تن صدایش 

 تر آمده بود، گفت: پایین

 بشین.  -

نگاه آراز با حساسیت خاصی بلند شد. فعال قصد نداشت سر 

و وضعش را بررسی کند، مطلب دیگری برایش اهمیت 

 بیشتری داشت...  

ست روی کاناپه روبرویش نشسته بود!! کیانا زیر کامران در

چشمی هر دو طرف را نگاه کرد و سمت کامران نشست، 

آراز دستی به گردنش کشید و لبش نامحسوس تکانی خورد. 

 از دعوای شدید بینشان پنج دقیقه هم نگذشته بود!! 

خواست برود و کیانا را که آهسته سلوا خیلی دلش می

ریخت، آرام کند ولی هیچ اش میآهسته اشکش روی گونه

بعید نبود کامران او را هم بکشد. ترجیح داد به آشپزخانه 
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ای آماده کند بلکه کمی آرامش را به برود و برای جمع قهوه

 فضا برگرداند. 

 کامران جدی ولی بدون داد و خشم گفت: 

دونیم چی نیاز به هیچ توضیح اضافه نیست، همه می -

 شده. 

 پرسید:  و رو به کیانا

 ماشینت کجاست؟  -

 زد: خیلی ریز داشت هق می

 دادمش صافکاری.  -

 شه؟ کی کارش تموم می -

 صدایش از شدت گریه و اضطراب تحمل کرده خش داشت: 

 گفته چهار پنج روز دیگه. -
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سری تکان داد و موبایلش را برداشت و با گرفتن تماسی 

مع پخش روی بلندگو زد. صدای مهیاد شاد و راحت در ج

 شد: 

به، رفیق دیروز، آفتاب کدوم وری چرخیده که پوزیشنش  -

 به حالت ساخته و یادی از ما کردی؟ 

مهیاد بیشعور! در حالی که انگشت شستش را کنار لب 

خواست خودی نشان کشید تا آن لبخند کمرنگی که میمی

 دهد پنهان کند، گفت: 

  کنم، تماس رو پخشه.محض اطالع جناب عرض می -

 ی گفت و محتاطانه ادامه داد: «اوه»مهیاد زیر لب 

 شااهلل و به حول و قوه الهی پیش عرشیایی دیگه آره؟ان -

 لعنتی مسخره! 
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لعنتی مسخره! این بار کش آمدن مختصر لبش قابل 

 مشاهده بود: 

 نه خیر، کیانا... سلوا...  -

 ای کرد: بامزه یآراز! مهیاد تک خندهو زورش آمد بگوید و 

 مرسی داداش برای اطالع رسانی هر چه سریعتر... -

 سری تکان داد: 

 ذاری حرفم رو بزنم؟ مهیاد می -
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 کمی جدی شد: 

 در خدمتم.  -

 دوباره آن اخم سمج به صورتش برگشت: 

 رسانت رو چک کن عکس ماشینی رو برات فرستادم. پیام -

رسانش شد و با دیدن ماشین درب و رد پیامبا گفتن اکی وا

 داغان صدایش متعجب شد: 

 این ماشین آراز نیست؟  -

 آراز سرش را باال برد ولی کامران خودش جواب داد: 

 آره خودشه، به نظرت چقدر خرج داره؟  -

 دقتش را بیشتر کرد: 

دونی قطعات این تونم دقیق بگم ولی میخیلی نمی -

که، با احتساب بدنه و آینه بغل و شیشه ماشینا چقدر گرونن 

 و اینا حداقل سی تا! 
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کیانا لبش را زیر دندان گرفت ولی نگاهش را اصال باال 

نبرد، انگار با خود عهد کرده بود اصال به روی آراز هم نگاه 

 نکند. 

 کامران دوباره پرسید: 

 ماشین با این تصادف چقدر زده زمین؟  -

 با کمی مکث جواب داد: 

 تونم دقیق بگم ولی خب صد در صد افت قیمت داره. نمی -

 ی توضیح زیاد نداشت: حوصله

 چقدر؟  -

 شانه باال انداخت: 

راحت سی چهل تا! چی شده؟ تصادف کرده؟ حال  -

 خودش خوبه؟ 

 پوزخندی زد و بدون رعایت چشم در چشم آراز گفت: 
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آره نترس خودش از اون بادمجونه بمایی هست که آفت  -

 ارن. ند

کرد؟ آراز سری تکان داد، باید با این برادر و خواهر چه می

کامران که از زدنش به هدف کمی دلش خنک شده بود، 

 گفت: 

 ره، البته بگما تصادفیه...مهیاد ماشین کیانا االن چند می -

 و رو به کیانا پرسید: 

 کنن یا تعمیر؟ سپر جلوش رو عوض می -

 یش به آن سمت خط نرود: جوری آهسته جواب داد که صدا

 تعویض.   -

 کامران تکرار کرد: 

 سپر جلوش تعویضیه.  -

 مهیاد با حیرت بیشتری پرسید: 

 کامران چی شده؟  -
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 صدایش جای بحث بیشتر نگذاشت: 

تو کاریت نباشه، فقط جواب منو بده، االن ماشین کیانا  -

 ره؟ چند می

م آورد ولی خب رفیقش را همهیاد که سر در نمی

علت دانست و این لحن و این سواالت بیشناخت و میمی

 نیست: 

شه آبش کرد خب ماشین کیانا از اوناست که راحت می -

 افته. ولی با تعویض سپر خب یکم از قیمت می

 کامران واقعا حوصله نداشت: 

 مهیاد یک کلمه بگو چند؟  -

 اش گرفت: خنده

شاید بتونم پسر چته؟ خب منتظر باشیم مشتری بیفته  -

 هفتاد و پنج بدم بره. 

 سریع پرسید: 
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 کشه مشتری بیفته؟چقدر طول می -
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 ای بود: کرد! جوابش حرفهعجب سوالی می

شه گفت، شاید ماشین رو صبح بذارین عصر فروش نمی -

 بره شایدم یه ماه طول بکشه. 

 ده شد: وار پرسیاش هم سلسلهسوال بعدی
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 خودتون بردارین اگه؟  -

 تعارف گفت: بی

خب این جوری به طور معمول برای ماشین با اون رنج  -

داریم، به هر حال قیمت، یه پنج تایی زیر قیمت برمی

 خوابونیم روش. سرمایه می

 کامران سری تکان داد: 

سونم دستت، منتظر مشتری هم راکی، تا آخر هفته می -

 ردار. شیم، خودت بنمی

 مهیاد همچنان متعجب بود: 

کنم. هنوز باشه، برای شما هفتاد و سه حساب می -

 خوای بگی چی شده؟ نمی

 با گفتن: 

 فعال برو به کارت برس.  -
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جواب گذاشت و ضمن قطع کردن تماس سوالش را بی

 گفت: 

 سلوا دسته چک منو بیار.  -

 و رو به کیانا کرد: 

 چند تو حسابت هست؟  -

شد که ای داده میهای کیانا با آنچنان صدای آهستهجواب

 کردی تا بشنوی: باید خیلی دقت می

ی تعمیر ماشین، یه ده پونزده تایی با احتساب هزینه -

 هست. 

 با گفتن: 

 منتقلش کن به حساب من!  -

دسته چک را از دست سلوا گرفت و در حال نوشتنش رو به 

 آراز گفت: 
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دم و برای چهل تای بعدیش سی تا چک روز بهت می -

 ی آینده. هم یه چک برای اول هفته

 گفت: آراز داشت می

 من برای گرفتن خسارت نیومدم... -

 که سریع حرفش را قطع کرد: 

کنه که به تعارف بیاد. یکی یه اینجا کسی لطفی نمی -

 غلطی کرده و تا قرون آخر غلطش رو باید جبران کنه. 

یز گذاشت و نگاه متاثرش روی سلوا سینی قهوه را روی م

چشمان گریان کیانا زوم شد ولی در مقابل این کامرانی که 

خواست نزدیک او به شدت طرح جنگ زده بود، جرات می

 شود. 

ها را دست آراز داد و در حالی که حرصی و کامران چک

 کشید، تن صدایش پایین رفت: متاسف دست به گردنش می

 بین خودمون بمونه!  فکر کنم بهتره این جریان -

 برعکس او، لحن آراز کامال محکم بود: 
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شد آسیب دیدن ماشین رو مطمئن باش، هر چند نمی -

ام هم از علت ماجرا ازشون پنهون کرد ولی حتی خونواده

 تر حل بشه! خبرن ولی این مساله باید بین خودمون جدیبی

 کمی خیالش راحت شد و برگشت به جلد کامران همیشگی: 

مساله حل شده و اگه تو پات رو از زندگی من و خواهرم  -

 شه به امید خدا. بیرون بکشی، تموم هم می

 و با تاکید بیشتری گفت: 

کنم خیلی دیگه دور و برش نباش وگرنه تضمین نمی -

 رفتار بافرهنگی داشته باشم. االنم به سالمت! 

 تعلل بلند شد: آراز بی

مون اینقدر خراب ب همهرم چون اعصاباشه االن می -

هست که گند بزنیم به روابطمون ولی قبلش هم بهت گفتم 

 این مشکل باید اساسی حل بشه. 

 و سری به احترام فرود آورد: 

 فعال با اجازه.  -
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 سلوا هم بلند شد: 

 کجا؟ براتون قهوه ریختم.  -

 محترمانه جواب داد: 

 بمونه برای یه وقت دیگه.  -

*** 
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با هزار زبان بازی و اینکه؛ سفارش خودت بود و نخوری 

ها توانسته بود خوره و از این قبیل حرفکلی تو ذوقم می

کمی ناهار به خورد کامران بدهد بلکه آن آتشفشان در حال 

گر گرفتن را کمی آرام کند ولی کیانا لب به غذا نزد و بعد از 

فت و بیرون نیامد. با اینکه سلوا عالوه رفتن آراز به اتاقش ر

اش کند بیاید بر صدا کردنش چند بار خواست برود و راضی

 ولی کامران اجازه نداد و گفت: 

 الزم نیست.  -

با اطمینان از اینکه کامران چرت کوتاهی زده، سریع بیرون 

رفت و از ترس بیدار شدن کامران در اتاق کیانا را بدون 

داد، خودش ن احتمال اعتراض میزدن باز کرد و چو

 پیشدستی کرد: 

 ترسیدم در بزنم کامران بیدار شه...  -

 ی کیانا با نگرانی جلو رفت: و با دیدن رنگ و روی پریده

 خوبی؟  -
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 بدون اینکه از حالت درازکش درآید، زمزمه کرد: 

 نه!  -

اش گذاشت، تب کنارش نشست و دست روی پیشانی

 کرد و گفت:  نداشت. دستانش را لمس

 چطوری؟  -

 و از دمای پایین دستش متعجب شد: 

 چرا دستات یخ کردن؟  -

گذشت ولی با اینکه یکی دو ساعت از دعوایشان می

 همچنان بغض داشت: 

سلوا به خدا یه لحظه نفهمیدم چی کار کردم؟ اینو برا  -

کامران حالی کن! فقط خیلی عصبانی بودم و زورم هم به 

دونستم چقدر ماشینش رو دوست ولی میرسید خودش نمی

 داره خواستم دل اونم قد دل من بسوزه. 

 کشید و بلندش کرد: 
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ول کن این حرفا رو! یخ کردی؛ نکنه قند خونت افتاده!  -

 بذار برم برات یه چیز شیرین بیارم. 

 با حالت نامتعادلی برخاست و نشست: 

حس دونستم، یه مدتی بود اخالقش عوض شده بود، می -

 کرده بودم پای یه دختر درمیونه! 

ی آراز بدون سوال اضافه هم متوجه بود که دارد درباره

 زند، خواست بلند شود: حرف می

 بذار یه چیزی بیارم بخوری.  -

 دست سلوا را میان دستش گرفت: 

گفتن این روزا با یکی از همکارای خانومش ها میبچه -

 کنه. خیلی خلوت می

 و اشکش ریخت. 

 ی دخترک را در دستش گرفت: جفت دستان یخ زده

 کیانا آروم باش.  -
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 دوباره پرت گفت: 

 بخشه. کامران هیچ وقت منو نمی -

ترسی در دلش نشست، این کیانای همیشگی نبود. آهسته 

 گفت: 

شه نبخشه. االن عصبانیه دو روز که بخشه، مگه میمی -

 شه. بگذره آروم می

 : لبانش را روی هم فشرد

 بخشه. شناسم، خیلی سخت میمن کامران رو می -

 بالفاصله حرف کیانا را رد کرد: 

 کنی. داری اشتباه می -

حال ی سلوا تکیه داد و سست و بیاش را به شانهپیشانی

 زمزمه کرد: 

 کامران کنارم بذاره دیگه من هیشکی رو ندارم.  -
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و یک مرتبه دست روی دهانش گذاشت و سمت روشویی 

 وید... دیگر تعلل را جایز ندید، انگار حال کیانا واقعا بد بود.د
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 اصال نفهمید چطور کامران را بیدار کرد و گفت: 

 بلند شو حال کیانا بده باید ببریمش دکتر! -
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گیج از چرت ناتمام و کوتاهش لباس پوشید و وقتی از اتاق 

ش آماده بود و هم مانتوی سبکی خارج شد، سلوا هم خود

 تن کیانا کرده بود. 

 اش را لمس کرد: مقابل کیانا ایستاد و پیشانی

 چی شده؟  -

 حال بود: لحن کیانا کامال بی

 گی گیر عجب احمقی افتادم، آره؟ داری با خودت می -

 نفس پری کشید: 

 گی؟ چرا داری هذیون می -

 لبخند سستی زد: 

 رم. تحمل قهرت رو ندا -

 سری تکان داد و زیر بازویش را گرفت: 

 خب آدم باش تا مجبور نباشی قهر رو تحمل کنی.  -
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ی عصبی بود و برای فشار پایینش تشخیص دکتر حمله

 سرمی تجویز کرد.  

چشم روی هم گذاشته و کمی حالش بهتر شده بود، به 

خصوص که کامران دیگر عین برج زهرمار نبود و تا حدی 

 بود.  مهربان شده

شد سرم زده شده بود که سلوا با شنیدن یک ربعی می

صدای موبایلش دست در کیفش کرد. کامران در بخش 

انتظار درمانگاه نشسته بود ولی خودش پیش کیانا حضور 

داشت، با دیدن اسم آراز ابرویی باال انداخت و انگار که 

کمی هم از دستش دلخور باشد، از تخت کیانا فاصله گرفت 

 د جوابش را داد: و سر

 سالم  -

 برعکس او، صدای آراز کمی نگران بود: 

 ده؟ سالم، کیانا کجاست؟ چرا موبایلش رو جواب نمی -

 حق به جانب گفت: 
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 خواد جواب بده. البد نمی -

 اضطراب خاصی در لحنش بود: 

 پس حالش خوبه؟ -
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هم بسوزاند، یک جورهایی از  آمد کمی دل او رابدش نمی

اینکه به کامران گفته بود شاکی بود، هر چند منطقی که 
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کرد حق داشته ولی حال بد کیانا موجب شده بود فکر می

 نتواند خیلی منطقی باشد. گفت: 

 فعال که درمونگاه هستیم.  -

 در جواب دادن مکثی پیش آمد و زمزمه کرد: 

 اوه!... کدوم درمونگاه؟  -

 وا گفت: تا سل

 به کارتون برسید...  -

 سریع گفت: 

ببین االن وقت اره دادن تیشه گرفتن نیست، سریع بگو  -

 کدوم درمونگاه؟ حالت تهوع هم داشت؟ 

 حیرتزده گفت: 

 آره.  -

 آراز عصبی گفت: 

 درمونگاه بوعلی هستین؟  -
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 تا گفت: 

 بله.  -

 فقط گفت، میام االن و تماس را قطع کرد. 

ز ده دقیقه هم نشد، طوری عجله داشت که حتی رسیدن آرا

 وقتی کامران دیدش و گفت: 

 کنی؟ تو اینجا چیکار می -

نایستاد جوابش را دهد و به سرعت وارد بخش اورژانس شد. 

آنقدر مکان بزرگی نبود که برای پیدا کردن کیانا دچار 

مشکل شود. به محض رسیدن حتی به نگاه متعجب کیانا 

و بدون اینکه حرفی بزند، سریع نبضش را هم توجهی نکرد 

گرفت و زیر چشمش را کشیده نگاهی کرد و قبل از اینکه 

بخواهد فشار خونش را بپرسد و یا سوال دیگر کند، فشرده 

 شدن چشمان کیانا روی هم موجب شد، دستش مشت شود. 
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بالفاصله دست پیش برد و سرم را بست؛ بدون شک 

رد این مریض سرتق و خیره داروهای تزریقی داخل آن به د

 خورد. سر نمی

از جیبش کاغذی در آورد و اسم یکی دو دارو را نوشت و 

 دست کامرانی داد که به دنبالش آمده بود و گفت: 

سریع اینا رو بگیر بیار، بگو اورژانسیه. وقتت رو برا دادن  -

 پولش هم هدر نده. 

نشان  کامران با اینکه سر در نیاورده بود ولی ظاهر امر

داد نباید تعلل کند. چشمش تا بیرون رفتن کامران را می

تعقیب کرد و تا از خروج او مطمئن شد دستش را روی 

 تخت گذاشت و روی کیانا خم شد: 

 من باید باهات چیکار کنم؟  -

 کیانا صورتش را سمتی دیگر برگرداند: 

 هیچی بذار برو.  -

 ت زد: ای به روی تخدست روی تختش مشت شد و ضربه
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 شد. تونستم که خیلی عالی میاگه می -

 اش گفت: های روی هم نشستهو از بین دندان

 چند تا خوردی؟  -

 سلوا متعجب جلو آمد: 

 چیزی شده؟  -

چشم روی هم گذاشت، به کل حضور او را فراموش کرده 

 میل گفت: بود. صاف ایستاد و بی

چه غلطی باید گم بعد، فعال کامران چیزی ندونه ببینم می -

 بکنم. 

خواست کامران تنش سلوا سری تکان داد، اصال دلش نمی

 بیشتری دریافت کند، برای امروزش کافی بود! 
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 آراز با اخمی رو به کیانا گفت: 

 چند تا؟  -

 زیر چشمی سلوا را نگاهی کرد و گفت: 

 یکی فقط.  -

است این دخترک را حسابی ادب خووای که چقدر دلش می

 کند. کفری گفت: 

 تزریق خودکارت کو؟  -

 لبش را گزید: 



 

 

1712 | P a g e 
 

 تو خونه موند.  -

 بدون اینکه بخواهد، کمی صدایش باال رفت: 

 فهمی همیشه باید پیشت باشه؟ نمی -

با رسیدن کامران به بحثشان خاتمه داد و بالفاصله سرم 

یکی دو دارویی  جدید را گرفت و با سرم قبلی عوض کرد و

پنی را هم که نوشته بود، داخل سرم خالی کرد. سرنگ اپی

 که بین داروها نوشته بود برداشت و رو به کیانا گفت: 

 سریع.  -

 کیانا آهسته دست پیش آورد: 

 زنم. خودم می -

حرفش را نشنیده گرفت، بیش از اینها از دستش عصبانی 

ناراحت کامران یا  بود. بدون اینکه خیلی به نگاه متعجب یا

سلوا توجه کند و یا اهمیتی دهد، با حداکثر سرعتی که در 

پن را خود سراغ داشت کنار شلوار کیانا را پایین کشید و اپی

 روی رانش فشرد. 
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و سرنگ را با حالتی عصبی داخل سطل زباله پرت کرد و 

دستی روی دهانش کشید، خوب به عوارضش واقف بود. تا 

ر بدنش مشاهده کرد، سریع کنارش اولین لرزش را د

نشست و جفت بازوهایش را گرفت، دیگر از آن عصبانیت 

شدید چند دقیقه قبل خبری نبود و لحنش مالیمتر شده 

 بود: 

 فقط چند دقیقه صبر کن.  -

 کامران از دیدن لرز کیانا نگران جلو آمد: 

 جریان چیه؟  -

فت و بدون اینکه بازوهای دخترک را رها کند، بغضش گر

دلش خواست برای آرام کردنش هم شده کمی او را روی 

هایش اش بفشارد ولی خب هیچ وقت به این دلخواهسینه

 توجهی نکرده بود. رو به کامران گفت: 

 شه. یکم بغلت نگهش دار االن خوب می -



 

 

1714 | P a g e 
 

و بلند شد و جایش را به کامران داد. کامران با نگرانی 

به آغوشش کشید و زایدی روی تخت نشست و کیانا را 

کیانا که با وجود حال نه چندان مطلوبش باز حواسش بود از 

 شود. های برادرانه کمتر نصیبش میاین آغوش

 وقتی کیانا تا حدی آرام شد، آراز گفت: 

این سرم یکی دو ساعتی کار داره، لزومی نداره اینجا  -

 بمونیم. منم میام باهاتون! 

حضور آراز پیششان،  نتوانست اعتراضی کند، بدون شک

 فارغ از آشنا بودنش به عنوان پزشک الزم بود. پرسید: 

 خوای توضیح بدی چی شده؟ نمی -

 آراز نیم نگاهی به کیانا انداخت، گرفته بود. گفت: 

 چرا... الزمه با کیانا هم صحبت کنم.  -

 کامران وسط حرفش گفت: 

 هر چی هست به من بگو.  -
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 جدی جواب داد: 

 ولی باید با کیانا هم حرف بزنم! گم می -

ی ناراضی و روی باید تاکید کرد و بدون توجه به چهره

کامران سرم را در دستش گرفت و دلیلی ندید بیش از این 

 حساسیت برادرش را تحریک کند و گفت: 

 کمکش کن ببریم.  -

 *** 
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 #part327 

 

برای اینکه بیدارش نکند،  نگاه متفکرش را از کیانا گرفت و

 آهسته با سر به آراز اشاره کرد که از اتاق بیرون بروند. 

آراز کمر از دیوار گرفت، ذهنش به قدری مشغول بود که 

گیری اینکه چه کاری درست است برایش مشکل نتیجه

 سروصدا از اتاق بیرون آمد. شده بود. آهی کشید و بی

 گفت:  کامران به سرعت در اتاق را بست و

 حالش خوبه؟ خطری وجود نداره؟  -

کرد؟ چه کاری دستی روی دهانش گذاشت، باید چه کار می

درست بود؟ تا اینجا تالش کرده بود تا جایی که در توانش 

بود حمایتش کند ولی با اتفاق پیش آمده خیلی مطمئن نبود 

 که همیشه بتواند. 

چشم به چشم کامران داد، بدون شک باید یکی از 

فهمیدند و چه کسی بهتر از برادرش؟ ولی زدیکانش مین
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دانست کیانا راضی نیست! با لحنی که هنوز مردد خوب می

 بود، گفت: 

اگه منظورت به االنه، آره خوبه... یکم هم استراحت کنه  -

 شه ولی یه چیزایی هست که الزمه بدونی. بهتر می

 ابروانش به هم نزدیک شدند: 

 شنوم. می -

 ای تاکید کرد: ی گرفتههبا قیاف

اگه قرار باشه همه چی رو بهت بگم، باید منطقی باشی.  -

 کیانا به هیچ عنوان کشش تنش بیشتر رو نداره. 

خبر از خواب رفتن کیانا با بشقاب سوپی نزدیک شد سلوا بی

و رو به دو مردی که همچنان پشت در اتاق او ایستاده 

 بودند، گفت: 

براتون یه چایی بیارم، از صبح سرپا چرا سرپا؟ بشینید  -

 بودین. 
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و قصد داشت به اتاق برود که کامران با دیدن بشقاب در 

 دست سلوا لبخند کمرنگی زد: 

 خوابید.  -

 لحنش مایوس شد: 

 ناهار هم نخورده.  -

 آراز برای راحتی خیال سلوا گفت: 

 نگران نباش، سرمی که زده فعال براش کافیه.  -

  سری تکان داد:

 شما هم بشینید و حرف بزنید.  -

 آراز خیلی جدی گفت: 

 فکر کنم بهتره شما هم باشی.  -

بشقاب در دستش را روی کانتر گذاشت و نشست، کامران با 

 نگرانی واضحی گفت: 

 خب؟  -
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 آراز دمی چشم روی هم گذاشت و با باز کردنش گفت: 

 دونی آنافیالکسی چیه؟ می -

 زانویش تکیه داد:  کمی خم شد و آرنجش را به

 نه!  -

 نفسی گرفت: 

یه واکنش آلرژیک بدن هست در مقابل یه تعداد از  -

ها یا عوامل خارجی که این واکنش ممکنه از حالت خوراکی

 خفیف تا خیلی خطرناک به وجود بیاد. 

 تر گفت: سلوا سریع

 منظورتون اینه که کیانا آلرژی داره؟  -

 سری تکان داد: 

 بله.  -

 به کامران کرد:  و رو
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احتماال تو باید یادت باشه که کیانا از همون بچگی  -

کرد و دستاش یخ گهگداری حالت تهوع شدیدی پیدا می

 افتاد.زد و فشار خونش میمی
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 با کمی فکر جواب داد: 
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از همون اول سیستم گوارشی ضعیفی داشت، با یکم  -

شد و تا بیاد خوب شه چیلی سریع مسموم میغذای چرب و 

آورد. یادمه گاهی تا پنج، شش تا مون رو در میپدر همه

 شد. کرد بهتر نمیسرم دریافت نمی

 سری چپ و راست کرد: 

پس الزمه بدونی که کیانا نه گوارشش ضعیف بوده و نه  -

ساخته، کیانا به بادام زمینی غذای چرب به حالش نمی

داده ولی با خوردنش بدنش واکنش نشون می آلرژی داره و

چون عالئمش نزدیک به مسمومیت غذایی بود و به علل 

دونم چیه سایر عالئم مثل کهیر نامعلومی که منم نمی

کردن پوستی و تنگی نفس رو نداشت، همه فکر می

 مسمومیته. 

 کامران سریع گفت: 

 خطرناکه؟  -

 با مکث جواب داد: 
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به خیلی چیزا داره، اینکه چنین جواب سوالت بستگی  -

تونه خطرناک باشه باید رو واکنش آلرژیکی تا چه حد می

راست بگم گاهی دور از جون کیانا در حد مرگ... یعنی 

یکی چنین مشکلی داشته باشه و خودش خبر نداشته باشه 

یا نتونه به مراکز درمانی مراجعه کنه ممکنه حتی منجر به 

 مرگ طرف بشه. 

 ختیار دست روی دهانش گذاشت: اسلوا بی

 خدای من.  -

 نگاهش خیلی کوتاه سمت سلوا رفت: 

البته گفتم این در بدترین شرایط و حادترین حاالت  -

های کیانا حداقل تا حاال به اون ممکنه و خوشبختانه حمله

حد خطرناک نبوده، طوری که حتی تو همون کودکی که 

تعداد داروهای ها مشخص هم نبود با یک علت این حمله

 شده. ساده قابل کنترل می

 کامران با ذهن مشغولی پرسید: 
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خب االن چند سوال مطرحه... اول چطور ممکنه چنین  -

واکنش آلرژیک جدی تو بچگی تشخیص داده نشده باشه، 

دوم تو چطور تشخیص دادی؟ سوم اگه حرفت درسته امروز 

 چرا کیانا باید دچار حمله بشه... 

 کثی چشمانش درشت شد: و با اندک م

 نکنه منظورت اینه که...  -

و حرصی بلند شد و دست روی صورت خودش کشید. آراز 

هم به تعاقب او بلند شد. بازویش را گرفت و با لحن 

 تری گفت: آرام

ی اینکه من همه چی رو بهت بگم اینه گفتم که! الزمه -

 اشکه منطقی باشی و تنش جدید ایجاد نکنی وگرنه بقیه

 گم. رو نمی

 پوزخندی زد: 

 بقیه هم داره مگه؟  -

 با تاکید خاصی گفت: 
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دونی و تا قول آره، خیلی چیزا در موردش هست که نمی -

 ندی آروم بمونی توضیحی در کار نیست. 

 با اخم گفت: 

 مثال؟  -

 پوفی کشید: 

 بشین بگم.  -

 کامران کالفه نشست:

دش با علم به اینکه اول بگو ببینم واقعا امروز کیانا خو -

تونه تا این حد براش خطرناک دونه بادام زمینی میمی

تونه داشته باشه؟ اصال باشه، اونو خورده؟ چرا؟ چه علتی می

گذره؟ دیشب برای چی باید بین شما دو تا چی داره می

 زد به ماشینت؟! می

آراز هم نشست و جفت دستانش را الی موهایش فرو برد و 

شت، چقدر توضیح همه چیز سخت بود، لحظاتی نگه دا
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دانست از کدام باید شروع کند و بگوید. سر که اصال نمی

 باال آورد با تبسم مالیمی رو به سلوا گفت: 

تونم ای که عقب افتاد رو میشرمنده ولی اون قهوه -

 کنه. پررویی کنم و بخوام، سرم خیلی درد می

 سلوا مودبانه بلند شد: 

 کنم.تون درست میالبته االن برا -
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لبخندی زد و نگاه به برادر دختری داد که رسما پدرش را 

 درآورده بود: 

دونم اول کدوم رو باید اینقدر سوال کردی که نمی -

 توضیح بدم... 

 و به مبل تکیه داد و نچی زد: 

اول بذار تکلیف بیماریش مشخص بشه بعد برسیم به  -

دونم چرا تو بچگی بیماریش رو سایر مسائل... من نمی

تونه عوامل زیادی داشته باشه و عمده تشخیص ندادن، می

علتش همون تشابه شرایطش به مسمومیت غذایی بود و 

حالت تهوع و اینا، اگر تحریک پوستی هم داشت 

شد ولی خب کیانا این مورد رو تر میتشخیصش خیلی ساده

بعدیت، من بیماریش رو تشخیص  نداشته. جواب سوال

گفت تصمیم گرفتم ندادم در واقع خودش تشخیص داد. می

شدم هر چی تو بیست و چهار هر بار که این حالت می

شه که غیر ساعت خوردم یادداشت کنم و متوجه می
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غذاهای معمول تشابهی که این لیستاش به هم دارن، 

نیر جمع بودیم همون بادام زمینیه. یه بار که تو خونه ماه م

ی تحصیلیم ازم پرسید، چنین چیزی امکان با توجه به رشته

داره و من جواب دادم نه تنها امکان داره بلکه ممکنه خیلی 

هم خطرناک باشه و بهش آدرس دکتری رو دادم که تو این 

 مورد تبحر داره. 

 کامران لب زد: 

 کِی؟  -

 جواب داد: 

 . دونم تقریبا سه چهار سال پیشنمی -

 بابا و مامان خبر دارن؟   -

 سری به تاسف تکان داد: 

 نه.  -

 حق به جانب و تند گفت: 
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ی مهمی رو ازشون پنهون کردین؟ واسه چنین مساله -

 چی؟ 

 اش تند شد: ی کامران قیافهدرست به همان اندازه

من چه کاره بودم که بیام به کسی بگم یا نه، کیانا از من  -

یه مطب گرفت منم اون موقع هیچ  یه سوال کرد و آدرس

ارتباط با معنایی باهاش نداشتم که بیام به چند و چون 

ماجرا دقت کنم. با خودم فکر کردم خب قضیه رو خودش 

فهمن و همه چی رن و میگه و دکتر میاش میبه خانواده

دونستم این خواهر عقل کلت به شه، از کجا میحل می

شه به رت، خودش بلند میجای گفتن ماجرا به پدر و ماد

کنه ره و بعدشم به جای درمان این رو میتنهایی دکتر می

 یه اهرم فشار!! 

 چشم روی هم گذاشت: 

 یعنی چی اهرم فشار؟ چیکار کرده؟  -

 هایش روی هم فشار آورد: دندان
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بذار پله به پله بگم حداقل وسط توضیحات هزار بار شاخه  -

 به شاخه نشیم. 

 ی مبل کوبید: م به دستهمشتش را آرا

زود باش. فقط قبل از همه چیز اینو بگو، این بیماری  -

 قابل درمانه؟ 

 سر باال انداخت: 

اینکه راهی باشه که درمان بشه و تا آخر عمر عود نکنه،  -

تره حمالت نه. ولی چون تو بچگی سیستم ایمنی ضعیف

ر تونه جدیتر باشه که خب کیانا این دوران رو پشت سمی

حل مقابله ساده است نباید گذاشته و یه مورد دیگه اینکه راه

ها، بادام زمینی بخوره ولی چون االن تو دسرها، بستنی

شیرینی و شکالت و هزار تا چیز دیگه ممکنه بادام زمینی 

باشه و طرف ناخواسته بخوره یه تعداد مشکالت خاص 

باید  خودش رو داره و برای همین این طور افراد مثل کیانا

پن رو همراشون داشته باشن که همیشه تزریق خودکار اپی
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شن سریع اون رو هر وقت حس کنن دارن دچار حمله می

کنم این ی خارجی ران تزریق کنن. تاکید میتو ناحیه

 ی خارجی ران باشه... تزریق فقط و فقط باید تو ناحیه

 و با دست به ران خودش ضربه زد: 

دیگه! تزریق اشتباهش تو رگ اینجا و نه هیچ جای  -

 ممکنه جون طرف رو بگیره. 

 سلوا با لبی زیر دندان تا کنار کانتر آمد: 

با این حساب من و کامران حتما باید اینو یاد بگیریم و  -

 مون داشته باشیم. ازش تو خونه

 سری به تایید تکان داد: 

 دقیقا... -
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 ه به کامران داد: و باز نگا

پن همراش داره ولی مشکل و البته کیانا همیشه دو تا اپی -

گه وقتی اینجاست که ترسی از بیماریش نداره و خودش می

تر بوده چیزی نشده بعد اینم تو بچگی که جریان جدی

مشکلی پیش نمیاد، اصال اینو برای خودش کرده یه ابزار، 

نسته با بد شدن حالش دومثل امروز که به احتمال قوی می

تونه تو رو تحت تاثیر قرار بده و باعث بشه تو از اون می

 حالت غیرقابل نفوذت در بیای و باهاش آشتی کنی.
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شد خیلی بود، یعنی االن خیلی بد بود از سرش دود بلند نمی

سر را بیدار کند و یک بلند شود و برود و آن دخترک خیره

ولی در حال حاضر مشت و مال جانانه مهمانش کند؟ 

 چربید:نگرانی به عصبانیتش می

 گه که بیماریش خیلی جدی نیست؟ حاال راست می -

 جواب دادنش زمان برد: 

شه مطمئن حرف زد، در شرایط عادی شاید حق با نمی -

های قبلیش با یه تعداد دارو و اونه و خب با توجه به حمله

نِ آدم دونی در مورد بدشه ولی میسرم مشکلش حل می

شه قطعی گفت، مثال فرض کنیم یه هیچ چیزی رو نمی

زمانی سیستم ایمنی بدنش خودبخود ضعیف شده باشه، 

حاال به هر علتی، سرماخوردگی، خستگی یا هر چی، خب 

ی صورت گرفته ممکنه موجب بشه مقاومت بدنش یه حمله

 هو افت کنه. 

 سلوا پرسید: 
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 ما چیکار باید بکنیم؟  -

 جواب داد: 

اول بادام زمینی و هر چیزی که ممکنه توش بادام زمینی  -

پن همیشه تو دسترستون داشته باشه نباید بخوره، دوم اپی

باشه و اگه حس کردین حالتاش شبیه حمله هست حتی اگه 

یادتون هم نمیاد که بادام زمینی خورده یا نه سریع ازش 

 استفاده کنید. 

 دوباره سلوا بود که گفت: 

 شه؟ همون یه تزریق خوب می یعنی با -

 سر باال انداخت: 

نه... خاصیت درمانی داره ولی نه اونقدر که نیاز به هیچ  -

کنه حمله رو و تا داروی دیگه نباشه. بیشتر کنترل می

بیست دقیقه باید برسونیدش به مراکز درمانی! اما یه چیز 

که همین امروز شاهدش بودین اینه که کیانا در مقابل 

افته، پن هم بدنش واکنش داره و به لرز میاپی تزریق
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درسته برای خودش آزاردهنده هست ولی جای نگرانی نداره 

 ره. ای این حالت از بین میو تشنج نیست. چند دقیقه

 و نفسی گرفت: 

ی بیماریش بهتون گفتم. حاال تقریبا همه چیز رو درباره -

گذره و چرا یات، اینکه بین ما چی مبرسیم به سواالی دیگه

 دیشب زده به ماشینم! 

 سلوا سینی را مقابل آراز گرفت و تا حدی درهم گفت: 

 من بخوام صادقانه بگم رفتار دیشبتون عاملش بود.  -

 خندی زد: تلخ

احترامی من دیشب رفتار نادرستی باهاش داشتم؟ بی -

زدم؟ من حتی سر شام هم با کردم؟ حرفی زدم که نباید می

همون باز سر میزی بودم که کیانا حضور وجود کلی م

 داشت. 

 سلوا کمی حرص خورد: 

 و البته همکارتون خانم دکتر شریفی.  -
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کامران عمال از این چیزها خبر نداشت و حتی اگر روی 

ی کاری هم تمرکز نداشت، بعید بود متوجه توجه مساله

کردن یا نکردن آراز به کیانا یا این خانم... اسمش چه بود؟ 

حرف فقط چشم ریز تر شریفی! باشد. برای همین بیدک

 کرده بود که آراز...
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 دوستان چون تاسوعا و عاشورا پست نداریم

 ��ی آینده دیگه رفت تا هفته

 این پستا تقدیم نگاهتون
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 حرف فقط چشم ریز کرده بود که آراز گفت: برای همین بی

خانم دکتر عاطفه شریفی دکترای روانشناسی داره و عضو  -

ها منم افتخار اینو داشتم هیات علمی دانشگاه آزاده و تازگی

که تو کلینیکی که ایشون هم مطب داره مشغول بشم اما 

آشنایی ما مال قبل از همکار شدنمون هست مال وقتیه که 

آرام ازدواج کرده بود و اوایل نامزدیش به مشکالتی 

رخورده بود. از من خواست براش یه مشاور خوب پیدا کنم، ب

منم پرس و جو کردم و فهمیدم کارش خوبه و البته که 

ای هست و آرام که خیلی خوب نتیجه العادهمشاور فوق

ی گرفت و از همین جا با هم دوست شده بودن و رابطه

 شون همچنان ادامه داره.دوستی
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 سلوا گفت: 

ی هستن و چه مدرکی و موقعیتی ولی اینکه ایشون ک -

شه که شما تا این حد رفتارتون باهاش دارن دلیل نمی

صمیمانه باشه اونم مقابل کیانا که همیشه تو مجالس 

 مختلف کنارش بودین.

 ی کجی زد و لحنش تند شد: خنده

شه دقیق بگی من دیشب چیکار کردم که خارج از می -

کرده بود و با عرف بود؟ به یه فردی که کلی بهم لطف 

وجود کلی مشغله از وقتش زده و حاضر شده بود بخاطر 

خواست من بیاد اونجا یه سالم احوالپرسی ساده کردم و بعد 

ی همکارا سالم بدیم و بعد دو همراه هم رفتیم تا به بقیه

دقیقه نشده آوردمش و تحویلش دادم به آرام. کل زمان 

باهاش حرف مهمونی هم چسبیده بود به کیانا و داشت 

ادبی بود با آژانس راهیش زد. بعد هم دیگه آخر بیمی

 کردم. می
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 کامران هم وارد بحث شد: 

 چرا خواسته بودی بیاد؟  -

 نفسش را حبس کرد و طول کشید تا بگوید: 

اش پیش گم مراجعههاست بهش میبخاطر کیانا... مدت -

روانشناس ضروریه ولی گوشش بدهکار نیست و اصال قبول 

خواد نداره نیاز به مشاوره داره. وقتی مامان گفت می

مهمونی بده فکر کردم بد نیست عاطفه رو هم دعوت کنم 

تا بدون اینکه کیانا متوجه بشه مشاوره، باهاش یکم حرف 

بزنه شاید عاطفه با زبون نرم خودش بتونه یه دوستی 

بینشون ایجاد کنه و اونو وادار کنه به مشاوره تن بده و بعد 

شه کیانا فکر کنه دیدم دعوت عاطفه به تنهایی موجب می

بینمون چه خبره و برای همین از چند همکار دیگه هم 

دعوت کردم که خیر سرم بیان و پوششی بشه رو دعوت 

 عاطفه. 

 و دوباره حرص خورد: 
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العمل که شکر خدا خیلی هم پوشش شد و اصال عکس -

 کیانا بد نبود. 

 : سلوا همچنان معترض بود

 کنید؟ ی همکاراتون رو با اسم کوچک صدا میشما همه -

با خود فکر کرد سلوا برخالف ظاهر آرامش زبان تیزی دارد! 

 جواب داد: 

ی ما همیشه عاطفه هست نه دکتر عاطفه تو خونه -

های ما حضور شریفی و اولین بارش هم نبود که تو مهمونی

طفه رو داشت، کمتر مهمونی هست که آرام بگیره و عا

 دعوت نکنه.

فقط گاهی برای احترام بیشتر و معرفی درست برای بقیه از 

کنیم و زبونمون به عنوان دکتر شریفی براش استفاده می

عاطفه جان گفتن بهش عادت کرده، هر چند بعد، عاطفه 

خودش سرزنشم کرد و گفت باید مقابل کیانا حتما با نام 
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صبیش نشه کردم تا موجب تحریک عفامیلی صداش می

 ولی خب... 

 کنار گوش خود را لمس کرد و صادقانه گفت: 

روی کرده بود این روزا کیانا به قدری روی اعصابم پیاده -

ام گرفت و انگار دلم خواست که منم یه نمه خرده شیشه

 یکم اذیتش کنم. 

 سلوا ابرویی باال انداخت ولی مودبانه گفت: 

 تون سرد نشه. قهوه -

 داشت و مزه کرد. کامران گفت: فنجانش را بر

ی شما دو تا چیه و رسیم به سوال اصلی، رابطهاالن می -

ی چرا با وجود تذکرهای پیاپی من همچنان مصری به ادامه

 این رابطه و مشکل این روزاتون چیه؟ 

اش را خورد و با گذاشتن فنجان روی میز خونسرد قهوه

 گفت: 
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ی من کیانا رو زهچون هنوزم که هنوزه هیچ کس اندا -

 شناسه و به خصوصیات اخالقیش واقف نیست. نمی

 کامران چشم تنگ کرد: 

 یعنی چیزی مونده که هنوز نگفتی، آره؟  -
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 سر به تایید تکان داد: 
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دم جواب سوال قبلیت رو بدم. اوهوم... اما اول ترجیح می -

م دقیق بگم تا حدود سه سال رابطه ما چه جوریه؟ بخوا

پیش برخوردامون برخورد طبیعی دو تا فامیل معمولی و تو 

همون سطح خودش بود و بیشترین اطالعی که ازش 

داشتم همون آلرژیش بود که یه بار ازش پرسیدم رفتی 

دکتر چی شد و اونم جواب داد، بله تایید شد و من یکم 

عایت کنه و براش توضیح دادم که چه چیزایی رو باید ر

اصال هم نفهمیدم که کیانا این مطلب رو از همه پنهون 

کرده و به کسی نگفته. تا اینکه یه بار که گویا با چند تا از 

رن اسکی موقع برگشت یه جایی تو جاده دوستاش می

کنن تا یه چایی چیزی بخورن و خب چون رنج توقف می

و و شون بین شونزده تا بیست ساله بوده هیاهسنی همه

سروصدا و شلوغ بازیشون اینقدر زیاد بوده که پلیس بهشون 

بردشون به کالنتری... کنه و میده و جمعشون میگیر می

گه و نه فامیلیش کنن کیانا نه اسمش رو میهر کاری می

دونسته ما تو رو تا پدر و مادرتون نفهمن و چون می
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ن رو مون پلیس زیاد داریم، به من زنگ زد و جریاخونواده

 گفت. من وقتی رسیدم که متاسفانه...

 پوفی کشید: 

 برده بودنشون پزشکی قانونی... -

 کامران اخمی کرد: 

 جمعشون مختلط بود؟  -

 سری تکان داد: 

پنج پسر و سه دختر، یه پسر و دختر بینشون برادر و  -

خواهر بودن و بقیه دوستای این برادر و خواهر! خالصه 

ری کرد، بماند که کیانا چه حالی شد اونجا کادیگه نمی

لرزید ولی خب اونجا هیچ کاری از داشت و چقدر داشت می

اومد و کیانا مجبور بود به معاینه تن دست بابا و عمو برنمی

 بده! 

 کامران چشم روی هم گذاشت و نفرت در صدایش پیچید: 

 لعنتی... و نتیجه؟  -
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 آراز گفت: 

گه با وساطت بابا با هیچ کدومشون مشکلی نداشتن و دی -

یه تعهد آزادشون کردن ولی قضیه به اینجا ختم نشد دو 

هفته بعد در حالی که داشته تو خیابونا با موتورت ویراژ 

شه و شه و دوباره قضیه تکرار میداده دستگیر میمی

دونی که دید جامعه و پلیس نسبت به خودت می

تونست موتورسواری دخترا چه جوریه که، یعنی قضیه می

کشید و رانندگی خیلی بیخ پیدا کنه و اگه کار به دادسرا می

انصاف و سختگیر بدون گواهینامه که اگه قاضیش یکم بی

تونست مجازاتش جدی بشه که باز سعی کردیم بود می

جریان تو همون کالنتری و بدون کش دادن پرونده رو 

یه  ببندیم و این قضایا چندین بار دیگه تکرار شد، یه بارم

تصادفی داشت که باز خدا رو شکر یه جوری حل شد. 

 خالصه اینکه خیلی سعی کرد پاش رو جا پای تو بذاره... 

 ی کوتاهی کرد: و خنده
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ولی نه توانایی تو رو داشت و نه خب جسارت تو رو، از یه  -

طرف هم خب تو پسر بودی و اون دختر... کال همیشه مورد 

 ت و بدت!!! تحسینش بودی حتی کارای نادرس

اش را نداشت صحبت کامران تنها چیزی که اصال حوصله

ی کیانا بدجوری فکرش را در مورد خودش بود، فعال قضیه

 مشغول کرده بود: 

خوای بگی این اتفاقات موجب برخوردهای بیشترتون می -

 شد؟ 

سرش را جوری تاب داد که انگار بگوید، تا حدی و ادامه 

 داد: 

ای که تا بود چطور یه دختری تو خانوادهاما برام عجیب  -

تونه اینقدر برای رفت و آمد و اون حد سختگیره می

قید و بند باشه که شستم خبردار شد بله! کیانا گردشاش بی

کنه و براش های آلرژیکش داره سواستفاده میخانم از حمله

گه نرو، نکن، یه بادام شده عین بازی وقتی مامانت می
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شار و حالت تهوع و خودشم که برای زمینی و افت ف

گه عصبی شدم و کنه هیچ و میتشخیص دکتر کمکی نمی

افته گردن عصبی شدن و اینجوری کل حالتای بدش می

کنه دخترش یه مشکل عصبی چیزی مادرت که تصور می

 شه در مقابلش دست به عصا بشه. داره، مجبور می

اید خود را کامران برای بار چندم چشم بست، یعنی هنوز ب

 کرد؟ با خشمی کنترل شده گفت:کنترل می

 کنم!! خودم آدمش می -

 آراز پوزخندی زد: 

اگه منظورت از آدم کردن، داد و بیداد و کتکه که فکر  -

 کنی من صدام به بلندی تو نیست یا دست ندارم!! می

 خیلی محکم جوابش را داد: 

 ا! کنی حتی چپ نگاش کنی چه برسه دعوتو غلط می -
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 #part333 

 

 او هم کم نیاورد و به جلو خم شد: 

کامران همه چی از راهش... ما قراره به هم کمک کنیم،  -

ره، اگه مدام روی اعصاب هم باشیم هیچ کاری از پیش نمی

دونی چه ی شما که خودت بهتر از من میفضای سرد خونه

ون، گرفتن حق انتخاب از تساالری مطلق خونهجوریه، مادر

ها برای خورد و خوراک و لباسش یه ها و اینکه سالبچه

طرفه مادرتون تصمیم گرفته و هر بار خواسته غیر از این 

فهمی و بلد نیستی و حالیت نیست باشه با گفتن تو نمی
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کجا چی بپوشی و چیکار کنی! و دستور مدام به اینکه فالن 

و فالن کارو بکن. حس  طور رفتار کن، فالن طور بشین

اعتماد به نفس کیانا رو به شدت سرکوب کرده، من 

دونم تو هم در چنین محیطی بزرگ شدی ولی به سبب می

تری که پسر بودن و نترس بودنت و شاید شخصیت قوی

ها بها دادی ولی کیانا دختر داشتی کمتر به این امر و نهی

ه خودش رو بود و ذاتا کمی ترسو و این رفتارها موجب شد

باور نداشته باشه و همین حاال هم باید ده بار تایید بشه که 

لباس انتخابیش خوبه، همه چی مرتبه و نباید نگران باشه و 

این تو طوالنی مدت سبب شده همون طور که مجبور 

تون برای گرفتن حقش دست به شده تو خونهمی

ین های افراطی بزنه تا مورد توجه واقع بشه، االعملعکس

رفتار درش نهادینه بشه و االن تو محیط بیرون از خونه و 

برخوردهاش با من و تو و حتی دوستانش، وقتی به تنگنا 

کنه فقط رسه یه رفتار غیرعادی شدید داره و فکر میمی

تونه صدای اعتراضش رو به گوش بقیه این طوری می
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گیره و این یه اختالل برسونه وگرنه مورد توجه قرار نمی

گم برای فتاریه که اگه حل نشه خیلی جدی دارم میر

 فردای زندگیش دردسر سازه.

 شد، گفت: شکر خدا هر دم کوکی نو ساز می

 پیشنهادت چیه؟  -

های همیشگی و درشت کلنفس راحتی کشید، با وجود کل

تواند روی کامران حساب دانست میبار کردن به هم باز می

 : باز کند. با آرامش بیشتری گفت

من جلسات متعددی در مورد شرایط کیانا با عاطفه حرف  -

زدم و االن اون به خوبی به احوالش واقفه، فقط اگه بتونیم 

کیانا رو قانع کنیم تن به مشاوره بده و احیانا یه کوچولو دارو 

درمانی. عاطفه بهم اطمینان داده که در صورت همکاری دو 

 شه. برطرف می طرفه با یه دوره درمان دو ساله مشکلش

 کامران قاطعانه گفت: 

 کنم بیاد. وادارش می -
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 خندید: 

پسر تو چرا اینقدر خشنی! وادارش نکن، راضیش کن،  -

تونه کمکش قانعش کن. تا خودش نخواد هیچ مشاوری نمی

 تونستم. کنه، قرار به وادار کردن بود که خودم هم می

کرد و  ای پیش آمده استفادهسلوا از سکوت چند لحظه

 پرسید: 

 دونیم؟ اینایی که گفتین فقط ما می -

 روی نگاهش سمت سلوا برگشت: 

 و ماه منیر!  -

 کامران متعجب گفت: 

 دونه و کاری نکرده؟ ماه منیر هم می -

 لبخند زد: 

ی خودش کمک زیادی بوده، وقتی متوجه شد که به نوبه -

خت شده واقعا موندن تو اون خونه برای کیانا تا این حد س
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که حاضره سالمتیش رو به خطر بندازه، اول از من پرسید 

تونم روزی ولو شده نیم ساعت وقت بذارم و باهاش که می

درساش رو کار کنم و وقتی قبول کردم، به این بهونه که 

ی ی ماه منیره، کیانا رو کشوند خونهی ما نزدیک خونهخونه

مشکل با  خودش. البته مساله درس دادن بهش نبود، چون

شد. در واقع ماه منیر به کیانا دو تا معلم خصوصی حل می

تر به درساش برسه و اون این که هر یه انگیزه داد تا جدی

روز مجبوره میزان درسی رو که خونده به من پس بده و 

این چند تا فایده داشت، هم پاش از بیرون و خطراتش که 

ب برای اینکه راه فراری از اون خونه بود، قطع شد و هم خ

پیش من کم نیاره خوب خوند و شکر خدا پزشکی هم قبول 

 شد. 

آمد یک جوری آراز را ها باز بدش نمیی حرفبا وجود همه

شان حذف کند، اصال چه معنی داشت فردی از زندگی

 اینقدر منطقی باشد که کل فامیل از او تعریف کنند!! گفت: 
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ردی و رسالتت خب پس... دستت درد نکنه، کمکات رو ک -

رو هم به سرانجام رسوندی، االن برو به زندگی خودت 

 برس... خدانگهدار! 

 با دهان بسته خندید: 

دونم ممنون که به فکرمی ولی نگران نباش خودم می -

کی و چطوری به زندگیم برسم. بعد هم تا یه جایی آدما یه 

کنن بعدش اگه دلخواه کاری رو بخاطر دیگرون می

تونن ادامه بدن. منم اگه هنوز هستم شه نمیخودشون نبا

 پس حتمی دلیلی برای خودم دارم. 

*** 
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 #part334 

 

انگشتش را روی پیچ سرم چرخاند، سرم تمام شده بود. 

ی دختر ملیح و زیبای روی تخت نگاهش تا چشمان بسته

رفت و لبش تکان مختصری خورد، این بچه فقط در خواب 

 ردسر نداشت! د

ی کامران تا کنار پنجره رفت و نگاه به حیاط پر گل خانه

دوخت، دلش نیامده بود با بیرون آوردن آنژیوکت بیدارش 

گیری برایش کند. فکرش به قدری مشغول بود که نتیجه

شد در تمام طول مدتی که به طور علنی با کیانا مشکل می

از همه چیز  ی خودشارتباط دوستانه داشت، هم خانواده

ی کیانا و هیچ کدام اعتراضی مطلع بودند و هم خانواده
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آمد نکرده بودند و این یعنی هر دو طرف بدشان نمی

 تری بینشان به وجود آید. ی جدیرابطه

نفسش را فوت کرد، کیانا با اینکه سنش نزدیک به بیست 

سالگی بود ولی به هیچ عنوان درایت اداره کردن یک 

ی شلوغ و پر دردسر شت و فقط یک دختربچهزندگی را ندا

 برد. بود که تا بزرگ شود خیلی زمان می

دست روی صورتش کشید، چشمانش از شدت خستگی 

سوخت. شب گذشته حتی برای یک لحظه هم نتوانسته می

بود بخوابد؛ گذشته از نابود شدن ماشینش، تصور اتفاقی که 

ن از او گرفته بود. ممکن بود برای کیانا رخ داده باشد هم اما

اصال این هم به کنار... مانده بود چطور باید این رفتارهای 

ی این بچه درست شود و باید چه عجوالنه و خارج از قاعده

کار کند. خیلی فکر کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده 

بود که باید کامران همه چیز را بداند به خصوص که کیانا 

د، هر چند از اخالق تند او هم خبر کرداشت با او زندگی می

 ی دیگری برایش نمانده بود. داشت ولی خب چاره
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با حس حرکت دخترک چرخید و نگاه به چشمان باز ولی 

نظیری داشت که به طور تعارف چشمان بیخمارش داد، بی

غیرقابل توصیفی به چشمان مادربزرگش رفته بود، شنیده 

ر چه عشق تندی بود شکورخان پدربزرگ کامران گرفتا

نسبت به ماه منیر شده بود، جوری که با وجود تمام 

اش و با ها باز پا گذاشت روی رسم آن زمان خانوادهمخالفت

دختری که هم عیارشان نبود ازدواج کرد و گاهی که گرفتار 

شد چقدر به شکورخان همتای دخترک میاین جذابیت بی

 داد. حق می

 اینجایی؟ عاطفه جونت خبر داره االن  -

از میان افکارش پرت شد به سوال آنچنانی بیمار کوچولوی 

نازش! سری به تاسف تکان داد او کجا بود و این بچه 

 کجا؟! 

 شد، گفت: ای نزدیکش میهای آهستهدر حالی که با قدم
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همون قدری بودن من اینجا ربطی به عاطفه نداره که  -

 سایر روابط و رفتار من با دیگرون به تو! 

لبانش را به هم فشرد و صورتش را سمت دیوار چرخاند تا 

بغض پیچیده در صورتش خیلی نمایان نشود. چرا آراز این 

روزها سر ناسازگاری داشت؟ یعنی چرا هم نداشت ها... 

 مشخص بود!! 

آراز کنار تخت او زانو زد. چسب استریل را کنار دستش 

 گذاشت و دست به سمت آنژیوکت برد: 

 دونه! اطالع شما بله می اما جهت -

 بدون اینکه نگاهش کند، پوزخندی زد: 

 پس خیلی روشنفکره!  -

بدون عجله و تا حدامکان با مالیمت شروع به جدا کردن 

 چسب کرد: 

 بله هم روشنفکر و هم عاقل.  -
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اش را چنگ زد و چه خوب با دست آزادش محکم مالفه

خودش بیشد ولی اشک دستش زیر لحاف بود و دیده نمی

 ی چشمش ریخت و لب زد: صدا از گوشهبی

 خوش به حالت.  -

نگاه به چشمان جادوگرش انداخت و خشم و مهر به یک 

اندازه بر دلش نشست، با یک حرکت سوزن را از بازویش 

بیرون کشید و چسب زد. کیانا با همان بغضی که گلویش را 

 گرفته بود، گفت: 

مشت هم روش بزنی  انگار بدت نمیاد همچین یکی دو -

 دلت خنک شه. 

ی که بر لبش نشست بیشتر از حرص بود، او برای خنده

اینکه بیدارش نکند نیم ساعت منتظر مانده بود که این 

فسقل لیچار بارش کند. ست سرم را روی سینی کنار میز 

گذاشت و همانجا روی زمین نشست و کمر به تخت کیانا 

 داد: 
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 شی؟  چقدر باید منتظر شم بزرگ -

برگشت و نگاهش کرد، البته فقط پشت سر و نیم رخش را 

 دید: می

 که چی بشه؟  -

 اش ضرب گرفت: با دست راستش روی زانوی بلند کرده

یادته یه بار در مورد اینکه دوست دارم سن خانومم چطور  -

 باشه چی گفتم؟
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 با کمی فکر گفت: 

فتی اصال دوست نداری با زنی که بزرگتر از فکر کنم گ -

 خودته ازدواج کنی، حتی شده یه روز! 

 سرش را خیلی نامحسوس تکان داد: 

دونم خب... روز و ماه و سال تولد عاطفه رو درست نمی -

 ولی دست کم سه سال از من بزرگتره. 

 ابرویی باال پراند: 

 ی. پس خیلی خاصه که بخاطرش از معیارات دست کشید -

 تند به سمت کیانا برگشت: 

 کیانا!!!!  -

 لب برچید: 

 گم؟ خب مگه دروغ می -
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 چشم روی هم گذاشت تا کمی خود را آرام کند... گفت: 

گم عاطفه گم؟ دارم میخوای بفهمی چی میچرا نمی -

 تونه ربط احساسی باهام پیدا کنه. هرگز نمی

 باز شد:  اشآب دهانش را قورت داد و یک ذره راه تنفسی

گی واسه چی دیروز دعوتش کرده بودی و اگه راست می -

اونقدر هم باهاش صمیمی بودی. تازه بعدشم بردیش 

 رسوندیش؟

هایش را روی هم فشرد، عاطفه گفته بود اولین شرط دندان

بهتر شدن شرایط کیانا آموزش این است که بلد باشد موقع 

 ده گفت: العمل نشان ندهد! کنترل شعصبانی شدن عکس

ات کنم اونم به هزار متوجهی که جا داره یه دعوای جانانه -

دلیلی که شکر خدا تو همین بیست و چهار ساعت مرتکب 

کنم آیا این راهشه؟ اینکه دعوات شدی ولی دارم فکر می

کنم، سرت داد بکشم و یا برخوردی بدتر از اینا... اینجوری 

ای من، من شه؟ بیا یه کاری بکنیم تو جمشکل حل می
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جای تو! االن من فقط بخاطر اینکه تو به یکی از همکارات 

شون، برداشتم و سالم دادی و بعدم رسوندیش به خونه

کوبیدم به ماشینت و نه تنها ماشینت رو درب و داغون 

کردم که خودمم امکان داشت از بین برم و بعدش به عوض 

برای معذرت خواهی فاز قهر برداشتم و تازه غیر از اون 

اینکه مظلوم نمایی کنم و بار خطام رو یه ذره از تب و تاب 

بندازم برداشتم و خودخواسته خودم رو مریض کردم و االنم 

به جای اینکه بشینم و منصفانه به قضیه فکر کنم باز دارم 

گردم که فکر خودم را به اثبات برسونم... دنبال راهی می

 کنی؟ االن تو باشی جای من چیکار می

 قط برای جواب دادن دو ثانیه صبر کرد: ف

 بخشمت! می -

مات نگاهش کرد، یعنی ممکن بود روزی برسد که این 

موجود عاقل شود. کوسنی که بخاطر سرم زیر بازویش 

ی نه گذاشته بود به سرعت بیرون کشید و یکی دو ضربه

 چندان محکمی به شکم کیانا زد: 
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 پررو!  -

 با صدا خندید: 

 لته!! آش کشک خا -

 اش گرفت: خودش هم خنده

 آراز نیستم اگه تو یکی رو آدمت نکنم.  -

 اش قطع شد و لبش را زیر دندان کشید: خنده

 به کامران که نگفتی؟  -

 نفس پری کشید: 

 همه چی رو گفتم... از سیر تا پیاز.  -

 با گفتن: 

 وای  -

 دست روی پیشانی خود گذاشت: 

 شنه است آره... چرا گفتی؟خدای من... االن به خونم ت -
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 کمی نگاهش کرد: 

ی دیگه نذاشتی برام... وقتی دیدم چراش رو که تو چاره -

هنوز اینقدر نادونی که با وجود دونستن مشکلت باز اینقدر 

کنی دیدم ضروریه بدونه حداقل راحت ازش استفاده می

د تشنه بودن به خونتم حق الزم بود کمکت کنه. در مور

 داره مگه نه؟ 

 برخاست و کنار تخت نشست: 
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کنی، آلرژی من اصال به خدا تو الکی داری شلوغش می -

چیز جدی آنچنانی نیست. ببین دو سه ساعت بیشتر از 

 روش نگذشته من حالم خوبه و همه چی تموم شده. 

 حرص خورد: 

ر بشه، ممکنه تکیانا ممکنه یه دفعه متوجه نباشی و جدی -

پذیر باشه و خودت تو یه شرایطی سیستم ایمنی بدنت آسیب

 ی جبران ناپذیری بخوری. ندونی و لطمه

 شانه باال انداخت: 

 خیال بابا. بی -

 متاسف سری تکان داد: 

 چه پزشکی بشی تو!!  -

 اش گذرا بود: خنده

کامران خیلی عصبانیه؟ صبح دلت خنک نشده بود باز  -

 دازیش به جونم؟ خواستی بن
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 دست به کنار تخت گرفت و خودش را تا کنار کیانا کشاند: 

عصبانی هست بله، هر چند من سعی کردم تا حدامکان  -

جوری همه چی رو بهش بگم که منطقی برخورد کنه ولی 

ی رفتار خودته و باید به هر حال هر کاری هم بکنه نتیجه

 تحمل کنی. 

 بغض کرده گفت: 

 که تو آزادانه اینجا نشستی؟ االن کجاست  -

 ی کوتاهی کرد: خنده

 پی نخود سیاهه!  -

 و نیشش باز شد: 

 فرستادمش قرص والسارتان پیدا کنه.  -

 چشمانش درشت شد: 

های شهر اوا واسه چی؟ اونم والسارتان که کل داروخونه -

 تونه پیدا کنه. رو هم بگرده نمی
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 زد زیر خنده: 

دونه الزم نیست. هم اون که نمی حاال بذار یکم بگرده، -

کنه یکم فکر خوره و فرصت پیدا مییه بادی به سرش می

کنه و موقعی که خواست حمله کنه به سمتت نصف 

انرژیش تخلیه شده باشه و هم من فرصت کنم بدون سرخر 

اش رسما ما یکم باهات حرف بزنم. از وقتی که اومدی خونه

 باشیم. کنیم نیم ساعت کنار هم فرصت نمی

 چشم چپ کرد: 

 المصب!  -

فهمید با هر تکان چشمانش چه وای کاش این دخترک می

کند. دستی حجمی از طنازی را روی صورتش روان می

 پشت گردنش کشید و زد به در شوخی: 

 این حرفای بد رو کی یادت داده؟  -

 خندید: 

 کنن خیلی مودبه. یه بیشعوری که همه فکر می -
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  خودش هم خندید:

 ریزم واستا. تو دهنت فلفل می -

 هایش خیلی از ته دل نبود: خنده

 در مورد عاطفه...  -

 و لبش را باز گاز گرفت.
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جدی شد، یک پایش را روی تخت جمع کرد و رو به سوی 

 او کرد: 

آهان در مورد عاطفه، عاطفه دکترای روانشناسی داره و  -

م مهارتش باالست، از یه طرف هم شرایط زندگیش خیلی ه

تا حد زیادی شبیه زندگی تو بوده و برای همین بیشتر 

 تونه بهت کمک کنه... می

 وسط حرفش گفت: 

 ولی خودش گفت پزشکی عمومی خونده؟ -

 سری به تایید فرود آورد: 

راس گفته، عاطفه پدر و مادر سختگیری داشته و داره  -

ا وجود عالقه خیلی زیاد عاطفه به البته! جوری که ب

ی خودش رو بخونه ی مورد عالقهروانشناسی نذاشتن رشته

ی پزشکی کنکور مجبورش کردن تجربی بخونه و رشته

بده. عاطفه هم که به هیچ عنوان آدم لجبازی نیست 

برعکس تو! به احترام خواست اونا کنکور داد و قبول شد. 
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یلی راحت تونست تو سال سوم پزشکی رو که تموم کرد خ

ی روانشناسی دانشگاه آزاد قبول بشه. هم زمان هم رشته

دونه مقاطع مختلف پزشکیش رو خوند و هم دونه

 روانشناسی رو طی کرد.

االن هم دکترای روانشناسی داره و هم دکترای پزشکی 

عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد هم هست ولی 

و تو پلی کلینیک ما  ی فعالیت آزادش مشاوره استرشته

مطب داره و همین تسلطش به جسم و روح با هم تونسته 

ترین روانشناسای تو مدت کم اونو به یکی از مورد توجه

 شهر تبدیل کنه. 

 ابرویی باال پراند: 

 گی؟ جدی می -

 با اطمینان گفت: 

آره، بارها بهت گفته بودم که بری پیش دکتر شریفی ولی  -

خوای و این در حالیه که داری و نمیهمیشه گفتی الزم ن
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شم چقدر ضروریه ریم من بیشتر متوجه میهر قدر پیش می

 یک دوره کامل مشاوره بری پیشش. 

 تر شد: و جدی

 کیانا چقدر حرف من و خود من برات ارزش داره؟  -

 لب برچیده سر باال برد و گفت: 

 هیچ چقدر!!  -

بین دو ابرویش راه  آراز نفسی کشید و با اخمی که ناخواسته

 یافته بود، بلند شد و در حال رفتن سمت در گفت: 

 بسیار خب، پس موفق باشی.  -

 کیانا به سرعت خود را مقابلش رساند و راهش را سد کرد: 

 شوخی کردم بابا، چرا بهت برخورد؟  -

 در چشمانش خیره شد: 
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خواد با هم دوست بمونیم فقط یه اگه همچنان دلت می -

ره، اونم اینکه دست از لجبازی برداری و قول بدی یه راه دا

 دوره مشاوره رو کامل کنی. 

 لبی کج کرد: 

خوای... باشه ولی آخه من که چیزیم نیست، اگه تو می -

 خوام چیکار؟ مشاوره می

سعی کرد در مقابل این همه نازش وا ندهد و همچنان 

 محکم بماند: 

ای! بعد هم البد من خوام نه، خودت باید بخواگه من می -

چیزیم هست که تو کل سال گذشته یه ریز به همه چی 

گیر دادم که اون کیه، این یکی کیه، چرا با اون؟ چرا با 

 این؟ 

 سر پایین داد: 

 اصال چرا دور و بر تو اینقدر شلوغه؟  -

 اش شد: کمی خیره
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من به تو چی بگم؟ متوجهی از وقتی وارد دانشگاه شدی  -

وارد محیط اجتماعی که منم حضور دارم چقدر  و یه جورایی

همه چی رو به هم ریختی؟ تا وقتی بیرون از این محیط 

ی این روند نه تنها بودی همه چی مرتب بود و مسلما ادامه

تونه به من و خودت آسیب بزنه که به راحتی آب خوردن می

کنه. پس اگه ارزشی مون رو هم خراب میروابط دوستانه

وستی قائلی باید یا خودت برخورد درست رو یاد برای این د

بگیری که با رفتارهای این چند وقت اخیرت چشم من آب 

 خوره و یا از کسی که علم این کارو داره کمک بگیری.نمی
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 با همان نگاه به زمین دوخته شده، جواب داد: 

 باشه.  -

 سوار کرد و سر باال گرفت: و تبسم کم رنگی به لبانش 

 االن دیگه دوست؟  -

اش کرده بود. با نفس راحت و نامحسوسی کشید، راضی

 مالیمت بیشتری گفت: 

آره ولی الزمه یه کوچولو از هم فاصله بگیریم، هم  -

بخاطر برادرت که روی روابطمون حساس شده و هم برای 

 اینکه یه فرصت به هم بدیم. 

 از اشک شد: بالفاصله چشمانش پر 

 آراز!! -
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دستش را آرام مشت کرد تا بدون خواست عقلش برای 

 ی مخملی او جلو نرود: نوازش گونه

الزمه... هر چند به هر حال تو دانشگاه همدیگه رو  -

 بینیم. می

 اشکش ریخت: 

دونم بخاطر ماشینت از دستم عصبانی هستی من که می -

 خوای اذیتم کنی. و برای همین می

تر از گذشته هایشان خیلی سختف! این روزها دو نفریپووو

 شده بود. لحنش را مالیم نگه داشت: 

هیچ وقت نخواستم اذیتت کنم ولی عصبانی رو بله  -

 هستم همچنان. 

اش بود خیره شد و سینه به مردی که در یک قدمی

فراخش... یک بار جسارت کرده بود و سر روی آن گذاشته 

 بود!! وااای... 
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ی ماه منیر آمده و خبر قبول شدن کیانا را ی آراز به خانهوقت

 در کنکور داده بود، کیانا خود را به آغوشش انداخته بود... 

هنوز طعم تلخ جدا کردن بازوانش از گردن او و رفتن بدون 

ی تمام نه آمد و نه جواب حرفش و بعد... اوخ... یک هفته

 هایش را داد. تماس

ام داد که با مدارک الزم دم در باشد درست یک هفته بعد پی

تا برای ثبت نام دانشگاه بروند و به محض سوار شدن گفته 

 بود: 

ای ازت ببینم این اگه یه بار دیگه رفتار خارج از قاعده -

 شه دائمی. رفتن می

ای که ی مردانهآب دهانش را قورت داد و چشم از آن سینه

دیگر داد. جوری برایش تابو شده بود، گرفت و به سمتی 

 نقره داغ شده بود که نخواهد یک بار دیگر امتحانش کند. 

ی دخترک هم با نگاه به چشمان پر اشک و منحرف شده

 رحم نکرد و با گفتن: 
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بهم ثابت کن قراره بزرگ بشی و دیگه هیچ وقت بچه  -

 بازی در نیاری. 

 و از کنارش عبور کرد.  

شت تا تحت تاثیر دست به دستگیره در، چشم روی هم گذا

ی آرام او قرار نگیرد و از تصمیمش برنگردد... در این گریه

 را باز کرد و لب زد: 

 فعال!  -

با بسته شدن در اتاق، روی زمین نشست و دست روی 

دانست اگر مرز دانست... خوب میصورتش گذاشت. می

ماند. او بلد العمل نمیبحرانی آراز را رد کند، بدون عکس

به نحو احسن یکی را تنبیه کند و بدتر اینکه هیچ  بود چطور

 شد گولش زد!! وقت نمی

*** 
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با خروجش از اتاق مکثی کرد، شاید کیانا هیچ وقت متوجه 

شد این کار چقدر برای خودش هم سخت بود و شاید نمی

اگر دلش به دیدارهای در دانشگاهشان خوش نبود، 

 توانست اینقدر قاطعانه رای دهد. نمی

 بدون اینکه به سمت آشپزخانه برود، گفت: 

 شم. من با اجازتون مرخص می -

 سلوا از آن سوی کانتر سرک کشید: 
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 کجا؟ شام آماده است.  -

 لبخندی زد: 

 ی کافی باعث زحمت شدم. متشکرم به اندازه -

 و در ورودی حیاط را باز کرد: 

تماس بگیرید که نیازی به اون دارو  در ضمن با کامران -

 نیست دیگه، دنبالش نگرده. 

 اش تا دم در آمد: برای بدرقه

 یعنی حالش خوبه؟ مشکلی نداره؟  -

 مودبانه جواب داد: 

شااهلل که خوبه، اگه دیدین مشکلی هست باهام تماس ان -

 بگیرید. 

 لبخندی زد و با خونسردی گفت: 

یاده که مزاحم شما نشیم ولی دکتر تو شهر برای کیانا ز -

 اگه شما تمایل دارین حتما خودتون بیاین، چشم! 
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 ها چرخید و رو به سلوا کرد: با پوشیدن کفش

 کنید. ی من و کیانا اشتباه میشما در مورد رابطه -

 ای کرد: سلوا تک خنده

وقتی اینقدر روانش براتون مهمه که برای خوب شدنش  -

زنید، وقتی تا این حد ش میخودتون رو به آب و آتی

ای خودتون رو سالمتیش براتون اهمیت داره که ده دقیقه

رسونید درمونگاه، وقتی اینقدر از نظر روحی بهش می

نزدیک هستین که بدون اینکه ما چیزی بگیم حس 

شه با اون همه نگرانی تماس بگیرین ششمتون موجب می

کالت روحی و اینقدر ازش شناخت دارین و از زیر و بم مش

ای فکر تونم جور دیگهو جسمیش مطلع هستین، من نمی

کنین، این ای فکر میکنم ولی اگه خودتون جور دیگه

ی رفت رو یه طرفه کنید و برای همیشه برید، کیانا جاده

االن یه برادر داره که عین کوه پشتشه و تا دنیا دنیاست 

 مونه. پشتش هم می
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 : و با چشمانی مطمئن ادامه داد

کیانا اینقدر برای خودش امتیاز داره که نیاز نباشه یکی  -

براش دلسوزی کنه، نه تنها شرایط خانوادگی مطلوب و 

ی تحصیلی مقبولش که خودش هم کم حسن نداره و رشته

شاید االن با توجه به سنش کمی رفتاراش عجوالنه است 

مونه و ولی دیگه سه چهار سال بعد به حتم اینطور نمی

های خیلی خوبی پیش رو خواهد داشت. پس اگه با هگزین

خودتون یک دله نشدین دیگه به اینجا برنگردین، دختر این 

 خونه نیاز به محبت همین جوری نداره. 

 و سری به احترام پایین داد و با تبسمی گفت: 

 به خانواده هم سالم برسونین.  -

لحظاتی با او چشم در چشم شد، جوری آچمزش کرده بود 

که راهی برای دفاع نباشد. چقدر شخصیت این دختر 

متفاوت از دخترک داخل اتاق بود. لبخندی زد و با لحن 

 تری گفت: محترمانه
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کردم اینجا موندنش به زندگی شما و اولش فکر می -

زنه ولی شما فکرم رو تغییر احتماال خودش آسیب می

 دادین، خوبه که اینجاست. با اجازه! 

هایش هیچ در حیاط بسته شود، از زدن حرف منتظر ماند تا

شد که با دیدن پشیمان نبود. برگشت و داشت وارد خانه می

کرد، ایستاد. کیانایی که به دیوار تکیه داده بود و گریه می

 هایشان را شنیده بود! گفت: یعنی حرف

 کنی؟ واسه چی گریه می -

ا با همان صورت غرق اشکش سر باال انداخت و دستانش ر

ی دور گردن سلوا حلقه کرد. سلوا متعجب دست پشت شانه

 دخترک گذاشت: 

 کیانا چی شده؟  -

اش را جمع کند. صورتش را کمی فاصله داد سعی کرد گریه

 و گفت: 

 عاشقتم. -
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خندید، کیانا همین بود حد وسط نداشت. یا شوری شور یا 

هایشان را شنیده بود بلکه نمک... پس نه تنها حرفبی

ی کیانا ی هم بود. دستی میان موهای به هم ریختهراض

 کشید و گفت: 

اگه یه روزی احتیاج داشتی یکی کمکت کنه حاال دیگه  -

نداری، محکم باش. هر قدر بیشتر سعی کنی یه پسری رو 

شه. اینقدر برجسته شو نگه داری بیشتر از دستت فراری می

 که احساس کنه که به دست آوردنت سخته. 

 لب زد: 

 اگه دیگه نخواد برگرده چی؟ -
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 همچنان جدی بود: 

بذار بره، موندن از سر عادت و دلسوزی به هیچ دردی  -

خوره. تو اینقدر تر و تازه و ماهی که خیلی مونده تا نمی

شاخ و برگ بدی و اینقدر محکم که کسی نتونه بشکندت. 

ر ترمیم یه رابطه باشی، به فکر پس االن عوض اینکه به فک

خودت باش و اینقدر برازنده شو که برات سر و دست 

ی اون امکاناتی که برای برجسته شدن بشکنن. تو همه

 الزمه در دسترس داری خودتو حیف نکن. 

 با حس بهتری کمی فاصله گرفت: 

 ممنونم  -

 و لبخندی زد: 
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ن از رسه که کامران به محض رسیدبه نظرت راهی می -

 دم تیغ ردم نکنه. 

 سلوا هم لبخند متقابلی زد: 

دونی اگه هم ردت کنه تحمل کن، چون خودت بهتر می -

 که اشتباه کردی. 

 سر پایین داد: 

تحمل قهرش رو ندارم، فکر کردم یه ذره حالم بد بشه  -

شه آشتی کنه، از کجا شه و حاضر میمهربون می

 ریزه. ام رو به هم میهدونستم این پسر میاد و کاسه کوزمی

 با گفتن: 

 دیگه از این کارا نکن.  -

 چشمکی زد و گفت: 

بدو لباس مرتب بپوش و یه آهنگ شاد بذار. بعدم بیا  -

تونیم کمک کن یه سفره رنگی بچینیم ببینیم دو تایی می

 فضای خونه رو عوض کنیم؟
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 نیشش باز شد: 

ش بلکه تو هم یکی از او پیرهنای مکش مرگما تو بپو -

 هوشش رو از سر پروندی و غلط من یادش رفت. 

 با خنده گفت: 

 باشه پس بدو.  -

حاال یا ترفندشان جواب داد یا کامران خیلی در فکر بود و 

قصد دعوای دوباره نداشت، به هر حال فضای شام، فضای 

آرامی بود. فقط وقتی کیانا شب بخیر گفت تا به اتاقش 

 برود، کامران گفت: 

خوای همچنان تو این خونه ا بعد از این اگه میکیان -

هات و رفت و آمدات خبر زندگی کنی، باید من از کل برنامه

 داشته باشم و هر چیزی که بهت مربوطه. 

 کیانا هم بدون داد و قال جواب داد: 

 چشم.  -
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سلوا نفس راحتی کشید و با اطمینان از رفتن کیانا، همراه با 

 لبخندی گفت: 

 ود. عالی ب -

 بلند شد: 

 ولی حال من هیچ تعریفی نداره.  -

و به سمت آشپزخانه رفت. سلوا هم سریع بلند شد و به 

خواهد. وقتی دست زد چه میدنبالش روان شد، حدس می

کامران سمت کابینت داروها رفت، سریع مقابلش قرار 

 گرفت و دوستانه گفت: 

ین داروها کنم. اینقدر خودتو به انه کامران، خواهش می -

 نبند، باور کن کلی عوارض داره. 

ی به قدری شب و روز پر تنشی داشت که هیچ حوصله

 کل نداشت، گفت: کل

 شه. ام داره سوراخ میول کن سلوا، معده -

 انگشتش را آرام روی بازوی او کشید: 



 

 

1787 | P a g e 
 

دم خوبِ خوبت کنم، اصال اگه جونِ سلوا... ببین قول می -

 ودم قرصت رو میارم. تا یه ساعت خوب نشدی خ

به قدری حس خستگی داشت که دلش به رابطه هم نبود 

 هایش کشیده شد: ولی شیطنت کم جانی بین چشم

 چطوری اون وقت؟  -

نفسی گرفت و دستش را بین دست کامران جای داد و روی 

 نوک پا ایستاد و از صورتش بوسید: 

 تو بیا. -

 ابرویی باال پراند: 

 کنی تنبیه دوبل داریا.ببین نتونی خوبم  -
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خندید و با حرکتش موجب شد کامران هم تا اتاقشان بیاید. 

دست از دست کامران کشید و در حال قفل کردن در اتاق، 

 ای روی تخت انداخت و گفت: ی اضافهجلو رفت و مالفه

 لباسات رو در بیار و بیا اینجا دراز بکش.  -

 تای ابروی باال رفته خندید: با 

 کشما. بخوای بهم تجاوز کنی داد می -

 اش گرفت: سلوا هم خنده

 دراز بکش خودتو لوس نکن.  -

 باز سر به سرش گذاشت: 
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خانوم شما در مورد من اشتباه فکر کردی من اهل این  -

 کارا نیستم. 

از داخل کشو چند اسپری و مرطوب کننده برداشت و روی 

ت و خودش بازوی کامران را گرفت و سمت تخت میز گذاش

 کشاند: 

 بیا دیگه!!  -

آورد، شرتش را با یک حرکت درمیکامران در حالی که تی

 خندید: 

 از حاال بگم من رو بدنم حساسما!  -

 سری تکان داد: 

 کامران!!  -

ای کرد و روی مالفه دراز کشید. سلوا کنارش ی دوبارهخنده

  روی تخت نشست و گفت:

 برگرد به پشت. -
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 ی کامران بلندتر شد و صدایش را دخترانه کرد: صدای خنده

 مامانم اینا! ببین مامان من گفته اصال به پشت نچرخ.  -

 ای به شکم او زد و گفت: با خنده ضربه

 برگرد ببینم.  -

 ی رو لبش چرخید و دمر خوابید: با همان خنده

 درد نداشته باشه؟؟؟  -

ی تکان داد و حجم قابل توجهی از مرطوب سلوا خندان سر

ی معطرش را روی کف دستش ریخت و آهسته روی کننده

 های کامران پخش کرد: شانه

 ادبی. جون به جونت کنن بی -

هایش و سعی کرد کل مراحل ماساژی را که از عصر کلیپ

را نگاه کرده بود بخاطر آورد. آهسته و مالیم شروع کرد و 

 آرامش روی بدنش لغزاند: کف دستانش را با 

 چشات رو ببند و نفس آروم بگیر.  -
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کرد چشمانش را روی هم گذاشت و در حالی که سعی می

 هایش را مرتب کند، گفت: نفس

 یادت باشه به اصل کاری رسیدی خبرم کنی.  -

در حالی که کل حواسش روی ماساژ بود و مرتب دستانش 

 د، پرت گفت: کشیکرد و روی عضالت او میرا چرب می

 کدوم اصل کاری؟  -

 ی ریز کامران را زیر کف دستش حس کرد: خنده

 هیچی... دختر پاستوریزه! -
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و دیگر شیطنت نکرد و خودش را به دستان ناماهر ولی نرم 

و با عاطفه همسرش سپرد. بعد از یک روز کاری سخت و 

با دستانش به رگ و پی وجودش  پر از تنش چه آرامشی را

 ریخت، قدر ده تا رابطه لذت داشت. می

دستان سلوا آرام روی عضالت دست و پای کامران کشیده 

رفت اینجا باید چه حرکتی شد و گاهی هم یادش میمی

انجام دهد و من درآوردی کمی عضالتش را میان دستش 

 داد و با حرکات یکنواخت و پر از نرمشی سعیفشار می

کرد کاری کند که بار دیگر آرامش رفته از وجود می

شوهرش را برگرداند و اینکه زبان کامران هم بسته شده بود 

برد و حال چرخید، یعنی داشت لذت میو به شوخی نمی

 خوبی داشت. 
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کشید، در حالی که آهسته و یواش دست روی گردنش می

 زمزمه کرد: 

 ات بهتر شد؟ معده -

 خماری گفت:  دار وبا لحن خش

 معده دیگه کدوم خریه؟  -

ی اش گرفت، نفس راحت و از ته دلی کشید و بوسهخنده

 کوچکی روی صورتش زد: 

 پس بخواب. -

دست انداخت دور گردن سلوا و او را هم کنار خودش 

خواباند و بدون اینکه چشمانش را باز کند سر و صورتش را 

 د و نجوا کرد:در گردن همسرش فرو برد و بوسه بارانش کر

 خیلی دوست دارم.  -

ای به سمت گلویش حمله کرد، بار دیگر بغض ناخواسته

زد! جوابی همین دیشب مادرش حرف از زن گرفتنش می

نداد و خدا خدا کرد کامران چشمانش را باز نکند. دعایش 



 

 

1794 | P a g e 
 

گیرا بود... سر مردش روی بالشت فرود آمد و همان طور پر 

 اب گفت: از آرامش با صدایی غرق خو

درسته قرار گذاشتیم یکی دو سال حرف از بچه نزنیم  -

 خواد! ولی آخه من بچه دلم می

بار روی دلش بزرگتر شد، لبانش را تا حد توان روی هم 

 فشار داد و فقط یک کلمه توانست بگوید: 

 بخواب.  -

 یکی آرامش گرفت و خوابید... 

 دیگری طوفان شد و از پا در آمد... 

دار و مرتبش را شنید و از های کشنفس وقتی صدای

تر خود را از خوابیدنش مطمئن شد. با احتیاط هر چه تمام

آغوش او بیرون کشید، اینقدر نفسش را حبس کرده بود تا 

 شد. صدایش در نیاید که داشت خفه می

دست روی گلویش گذاشت و تا خود حیاط دوید. پا برهنه پا 

کنار باغچه گرفت و  روی سنگفرش حیاط گذاشت و دست
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خواست! خدایا شوهرش از او با تمام قوا هق زد؛ بچه می

 خواست!! بچه می

 هق زد و هق زد... 

هایش به عق زدن به قدری دردش عمیق بود که هق

 انجامید و نالید: 

 خداااااااااا  -

 صدای پاهای یک نفر آمد... 

 ای: و صدای نگران دخترانه

 سلوا؟ چی شده؟  -

هایش برگشت و نگاه به خواهر آن مرد در ق زدنمیان ه

خواب داد. بدجوری خالی کرده بود... به بازوی ظریف 

 دخترک چنگ زد و گفت: 

شناسی که به آدم اقامت بدن، یه کیانا تو یه جایی رو می -

جایی اون ور دنیا که هیچ وقت دیگه پاش به اینجا نرسه، 
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ا پول کم هم شناسی؟ که بپای هیچ کسم به اونجا!! می

 بشه رفت... هان... آره؟ 

 کیانا مبهوت نگاهش کرد: 

 سلوا چه اتفاقی افتاده؟ -
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 درمانده ناله کرد: 
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یه جایی تو قطب شمال یا جنوب که حتی اینترنت هم  -

 نداشته باشه آدم هیچ کس و هیچ جایی رو نتونه سرچ بزنه. 

  متحیر سوال کرد:

 چیه دعواتون شده؟ سر من؟  -

اصال درک درستی از حرف کیانا نداشت، با صورتی غرق 

 اشک گفت: 

اش با بعدش که براش زن گرفتین بهش بگو درد معده -

شه، بگو نذاره خیلی دارو بخوره خب؟ ماساژ خوب می

 گی بهش؟! می

 کیانا جفت بازوی لرزان او را گرفت: 

 گی تو؟ سلوا چی داری می -

 لرزید: سر تا پا داشت می

بعدش که من رفتم... من تحملش رو ندارم... من باید برم  -

 جای خیلی دور. 
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 کیانا او را میان آغوشش گرفت: 

 سلوا آروم باش چته؟  -

 خود را میان آغوش او رها کرد: 

 تو بعدش مراقبشی مگه نه!  -

 پوفی کشید. دست او را گرفت و به سمت اتاق خودش برد: 

 ری. بیا ببینم داری از حال می -

و او را روی تخت خود نشاند و بدو برایش لیوان آبی آورد و 

 به زور مقابل دهانش گرفت: 

 بخورش.  -

 یک قلپ زورکی خورد و با نگاه به کیانا گفت: 

تو مدتی که تنها بوده اینقدر غذاش نامرتب بوده که  -

 بده.  اش آسیب دیده بهش بگو براش حتما صبحونهمعده

کیانا کالفه لیوان در دستش را روی میز کوبید و دست باال 

 برد: 
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کردم فقط خودم عقل خدایا شکرت... داشتم فکر می -

ندارم االن فهمیدم کال عاقالی دنیا انگشت شمارن، شکرت 

 متوجهم کردی. 

 اش گرفت: ی خودش خندهو از گفته

 گی آخه؟ چی شده؟ سلوا چی می -

 دوباره هق زد: 

 خواد. ازم بچه می -

بغضی هم بر گلوی کیانا نشست اگر قرار بود خودش هم وا 

الکاتبین بود. دست بدهد که تکلیف این بدبخت با کرام

پیش برد و بازوی سلوا را گرفت و آرام روی تخت خودش 

 خواباند و گفت: 

 آخ جون، منم دوست دارم عمه بشم.  -

 سلوا خواست بلند شود: 

 شه... می یه هو بیدار -
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 ی او را گرفت و خواباند: دوباره شانه

 بهش بگو کیانا حالش خوب نبود، رفتم پیشش.  -

 و هر کاری کرد باز بغض روی کالمش سایه انداخت: 

افتی بیچاره با این حال و روز بری اون اتاق که می -

 میمیری. 

و در اندک جای کنار او خودش را جا داد و دست دور 

  گردنش انداخت:

 بخواب فدات... بخواب.  -

*** 
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 فصل بیست و یکم: 

هایم سنگین شده بود که پهلو به پهلو شدم، به قدری خواب

خودم هم در تعجب بودم. من همان سلوایی بودم که به 

شدم پریدم و تا اینقدر خسته نمیصدای تیکی از خواب می

یافت ، خواب به چشمانم راه نمیخوابی غش کنمکه از بی

خوابیدم که متعجب ولی االن جوری عمیق و از ته دل می

شدم. این مطلب یک دلیل بیشتر نداشت و آن هم می

ی اطمینان بود که حضور مردی بود کنارم، عین یک وزنه

 دیگر صدای هیچ تیک و تاکی نترساندم. 
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ه با الی چشمانم را باز کردم تا حضور او را حس کنم ک

خالی بودن جایش چشمان خمارم کامل باز شد. چرخی زدم 

 و به در سرویس بهداشتی نگاه کردم، چراغی روشن نبود! 

برخاستم و نشستم، ساعت دو و نیم نصف شب بود. نبودنش 

نگرانم کرد، از اتاق بیرون آمدم، چراغ سالن هم روشن نبود 

 چراغ کم نور بالکن، روشنی مختصری را از حیاط پخش

کرد. متعجب تا کنار در ورودی رفتم، داشت داخل حیاط می

 زد!!! قدم می

ای برای بیرون بودنش نداشتم، حیران از علت هیچ ایده

خواب شدنش در را باز کردم. نگاهش به سمت در بی

 چرخید و تبسم کمرنگی کرد: 

 چرا بیدار شدی؟  -

 هایم را به پا کشیدم و کنارش رفتم: دمپایی

 یستی نگران شدم، چی شده؟ حالت خوبه؟ دیدم ن -

 دست به کنار گردنم کشید و گفت: 
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 چرا اومدی بیرون؟ تنت خیسه.  -

 توجهی به حرفش نکردم: 

 چیزی شده؟ چرا نصف شبی اومدی حیاط؟  -

 شرتش را از تن درآورد و روی دوشم انداخت: سریع سوئی

 هوا سرد شده، برو تو تا سرما نخوردی.  -

ت با اینکه پاییز رسما از فردا ورودش را اعالم گفراست می

هایش قبل از خودش آمده بود. کرد ولی سرمای شبمی

 گفتم: 

 بیا با هم بریم.  -

 کمی به سمت در هلم داد: 

 تو برو فعال!  -

 سر باال انداختم: 

 تونم برم بگیرم بخوابم. تا نفهمم چی شده که نمی -

 سری تکان داد: 
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 . یکم فکرم مشغوله، خواستم قدم بزنم. امون از دستت.. -

 سریع پرسیدم: 

 چیزی شده؟ کیانا کاری کرده؟  -

 اش گرفت: خنده

هزار ماشاال این بچه اینقدر دردسر داره که عمال هر جا  -

 ره سمت اون!! مشکلی پیش میاد فکرمون می

 لبخندی زدم: 

 جون به لب شدم، چی شده؟  -

 نفسی کشید: 

ستش دو تا چک شهرداری دستم بود که نگران نباش، را -

 قرار بود امروز نقد بشه، نشد!! 

 خیلی به امور مالی شرکت واقف نبودم: 

 چرا؟  -

 نفسش را حبس کرد و دست الی موهایش برد: 
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های دولتی مشکالت چی بگم، همیشه کار با بخش -

شه و خودش رو داره. گفتن ده، پونزده روز بعد پرداخت می

 ده و از این حرفا. بودجه دیر کر

 توجهم جلب شد: 

 االن مشکلی پیش اومده؟  -

 میل بود: برای جواب دادن به طور واضحی بی

 برو بخواب بچه تو چیکار به این کارا داری؟ -
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 #part345 

 

 جدی جواب دادم: 

بره، با نقد نشدن این چکا مشکلی پیش برم خوابم نمی -

 اومده؟ 

 ی شب بلند کرد: به آسمان تیرهسر 

فردا اول ماهه و باید حقوق کارمندا رو واریز کنم و روی  -

 نقد شدن این چکا حساب کرده بودم. 

 ابرویی باال دادم: 

 نقدینگی شرکت اینقدر نیست که بتونی پرداخت کنی؟  -

 حوصله جواب داد: بی

ی آینالو که بخشی از سرمایه رو خوابوندم تو پروژه -

دونم خیلی سود ده هست ولی خب دیر بازده. برای بقیه می

ریزی کرده بودم ولی وقتی یه حساب و کتابا هم برنامه
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شه یکم مشکل ساز همچین چک توپولی به وقتش نقد نمی

 شه. می

 پرسیدم: 

 تونه کمکی کنه. یعنی پدرت هم نمی -

 اخم کرد: 

رفتم و هنوز یه سال نشده که من مدیریت رو به عهده گ -

های من محاله ازش کمک بخوام! عمال با بلند پروازی

مخالفه و یه عمر آسه رفته، آسه اومده. بابا در مورد 

 امورمالی خیلی محتاطه! 

 بدون تعارف گفتم: 

 فکر کنم تا حدی هم حق داره، نه؟   -

 اخم کرد: 

اگه همه روی تعهد خودشون بمونن مشکلی پیش نمیاد و  -

 ی وقتی یه همچین موردی پیش میاد... همه چی مرتبه ول
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 و حرفش را عوض کرد: 

 کنم. برو بگیر بخواب، خودم یه کاریش می -

 قصد نداشتم تنهایش بگذارم: 

 شه؟ چه کار مثال؟ با قدم زدن مشکلی حل می -

 چشمانش تنگ شد: 

شه نه متاسفانه، هر چی زیر و رو کردم ببینم از کجا می -

 پول جور کرد چیزی به فکرم نرسید. برای ده، پونزده روز 

 سریع پرسیدم: 

 چقدر الزم داری؟  -

 لبخندی زد:  

 خوای چک بکشی؟ می -

 خندیدم: 

 شایدم کشیدم، خدا رو چه دیدی؟ حاال چقدر کمه؟  -

 با لمس گوش خودش گفت: 
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 یه دویست تایی کمه.  -

ابرو باال انداختم، خب چیزی حدود پنجاه، شصت کارمند و 

داد، این عدد منطقی بود و حتی را باید حقوق می کارگر

 شاید کم هم بود. خودش اضافه کرد: 

ای تو حساب هست ولی کافی نیست، از یه صد و خورده -

یه طرف هم کافیه یه روز حقوق کارمندا دیر بشه تا 

اعتمادشون رو به شرکت از دست بدن برای همین باید 

 حلش کنم. 

 سریع گفتم: 

 فکرت رسیده؟  چیزی هم به -

 نیم نگاهش سمت ماشین پارک شده در حیاط رفت:

 فروشم. ماشینو می -

 متعجب چشم درشت کردم: 

 کنی؟ شوخی می -
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 ام بدهد: انگار خواست دلداری

 خریم. نگران نباش چکا نقد بشن دوباره می -

 دستش را گرفتم و در حال هدایتش سمت خانه گفتم: 

 ، من پیشنهاد بهتری دارم.الزم نیست ماشینو بفروشی -
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 ناباور نگاهم کرد: 
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 چی؟  -

با گفتن، بیا به سمت اتاقمان رفتیم. گاوصندوق کوچک 

ی طالهایی که بیشترش داخل کمد را باز کردم و جعبه

 ی روز عقد بود، جلویش گذاشتم: هدیه

 ای. خوبیا، فکر کنم اون مقداری بشه که می -

 ی طالها رفت: نگاه متحیرش روی جعبه

برش دار بابا، یعنی چی؟ همینم مونده شش ماه نشده  -

 طالهای زنم رو بفروشم. 

 دست به کمر زدم: 

گم که کامران این چه طرز فکریه تو داری؟ به بابا نمی -

کنی که تونم. اینا رو قبول نمییه سال نشده فکر نکنه نمی

زنم اله و بله. همیشه مامانم شش ماه نشده طالهای 

گفت طال برای روز مباداست، امروز هم همونه. اینا می

 بمونن تو گاوصندوق بعد حقوق کلی آدم دیر کنه خوبه؟ 

 مطمئن جواب داد: 
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ذارم دیر بشه خیالت راحت. فقط چون کارو تازه نمی -

ها بیشترشون نیمه کاره هستن و دستم گرفتم و پروژه

اع اینطوریه، خیلی بخوام بدبینانه فکر کنم تسویه نشدن اوض

یه ساله سختش، بعدش با شروع تحویلشون نقدینگی 

 شه. زیادی وارد حساب شرکت می

 کنارش نشستم: 

 باشه من که چیزی نگفتم...  -

 و کمی ترفند زنانه به کار بردم: 

ی خودم نیست، ی اینا کادو هستن به سلیقهاصال همه -

اومد، عوضشون کنم از دلم نمیخواستم ببرم هی می

ی خودم رم به سلیقهشه. بعدش میاینجوری خوبم می

خرم. چه کاریه که ماشینو بفروشی و کلی هم دوندگی می

 دونم تعویض پالک و هزار کار دیگه. داره و نمی
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کرد به طور غیرقابل وقتی مستقیم در چشمانم نگاه می

همین هم  خواند، برایتوصیفی تا ته چشمانم را می

 اش گذاشتم: پیشدستی کردم و سرم را روی شانه

 کنم. بله رو بگو و بیا بخوابیم، دارم غش می -

 ام حلقه شد: دستش دور شانه

ریم به همین اندازه پس به محض نقد شدن چکا می -

 خریم. باشه؟ می

 لبخند زدم: 

باشه، عالیه. بعدش هم هر وقت یه همچین مشکلی پیش  -

ای کوچولو تو خونه داری و مونه یه پشتوانهمی اومد یادت

خواب کنی هم شی بری حیاط، هم خودتو بیالکی بلند نمی

 منو! 

 تر شد: آغوشش تنگ

 گم سلوا!!! می -

 ام گرفت: خنده
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 شنوم. من خوابم، نمی -

 هایش لرزید: شانه

 مهم نیست با قوه شنواییت کار ندارم.  -

نشست، مورمورم شده و کمی اش درست کنار گوشم و بوسه

 خودم را جمع کرده بودم که آهسته کنار گوشم زمزمه کرد: 

خوام فداکاری کنم که دیگه نصف شبی بیدار شدی می -

 بیدار شدنت به هدر نره. 

 خندیدم: 

 چقدرم که تو فداکاری؟  -

 زد زیرخنده: 

 تو که شنواییت از کار افتاده بود.  -

نشستند نشان سر و صورتم می تر رویهایی که گرمو بوسه

 اش جدی است!!!!! از این داشت که چقدر در مورد فداکاری

*** 
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برعکس روزهای قبل از ازدواجمان که تقریبا به هر بهانه 

داشت بعد از ازدواج ترجیح مرا تا شب در شرکت نگه می

ام رنگین باشد. ش داد به عوض حضور در شرکت، سفرهمی

 آمد.ی شلوغ و متنوع خوشش میبه شدت از سفره
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پودینگ را داخل ظرف ریختم و با برداشتن موبایلم، چشم 

روی هم گذاشتم. از صبح دلشوره داشتم، درست از وقتی 

 که پیام امید را دریافت کرده بودم که: 

 باید ببینمت!  -

رایش کردم؟ هر چند بسر روی میز گذاشتم، باید چه می

 مختصر و مفید جواب داده بودم: 

 نه.  -

 نوشته بود: 

شه به وامی که گرفتی و برای مساله مهمه و مربوط می -

تصادف هزینه کردی، باور کن من تازه بعد این همه وقت 

یه ذره تونستم فکرم رو آزاد کنم و بفهمم چی به چیه. باید 

ا مشکلی ببینمت... پیام دادم تا خودت یه وقت تعیین کنی ت

 پیش نیاد. 

 و بعد در پیامی دیگر نوشته بود: 

 هر جا که خودت بخوای...  -
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و چند شکلک غمگین به پیامش افزوده بود که یعنی اگر 

ها کنار هم دیگر به من اعتماد نداری، که اگر بعد از سال

 بودن االن کجا بودنمان برایت مساله شده... 

 کرد! چه باری روی دلم سنگینی می

 ای وای سلوا کجایی؟  -

ی کیانا به سرم را از روی میز بلند کردم و به ورود سراسیمه

خانه چشم دوختم، راستش را بگویم دلم ریخت، کیانا و این 

 طرز ورود یعنی دردسر!! بلند شدم: 

 چیه؟  -

کیفش را روی مبل پرت کرد و سریع به سمت آشپزخانه 

های لی حسآمد، هیجان زده و متعجب و متحیر بود و ک

توانستم بفهمم زد که نمیدیگر در صورتش موج می

 تواند باشد: سونامی جدید چه می

 سلوا فکر کن چی شده؟  -
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رسید. هیجانش به من هم پوفی کشیدم، باید خدا به داد می

 سرایت کرد: 

 بگو ببینم دیگه چیکار کردی؟  -

کسری از ثانیه مات نگاهم کرد و انگار خبرش اینقدر مهم 

بود که نخواهد خیلی روی سوال من وقت تلف کند. سریع 

 هیجان به صورتش برگشت: 

 امروز فیزیولوژی داشتیم.  -

 به نظرم توضیح بیخودی بود، گفتم: 

 خب؟  -

 با شور مخصوص به خودش جلو آمد: 

 فکر کن استادش کیه؟  -

 ابرو باال انداختم: 

 کی؟  -

 لبش را کوتاه گزید، همچنان مبهوت بود: 
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 آراز!  -

نفس راحتی کشیدم، خب این خبر بهتر از آنی بود که انتظار 

 داشتم. لبخند زدم: 

 چه جالب!  -

 مشتی به بازویم زد: 

 چی رو چه جالب؟ بدبخت شدم رفت. چی -

 خندیدم: 

بگیر بشین برات آب بیارم تلف نشی، مگه قبلش ندیده  -

 بودی استادش کیه؟ 

 نگاه کرد:  بدون نشستن، عاجزانه به صورتم

کنه و منم دیگه نه، همیشه آراز برام انتخاب واحد می -

 دونم وارده کاریش ندارم. می

 لیوان آبی را سمتش گرفتم: 

 ای؟ یه ذره آب بخور، حاال چرا اینقدر هیجان زده -
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 لیوان آب را یک نفس سر کشید و روی میز گذاشت: 

ام؟ فکر کن تا اومد سر کالس فکر کردم ان زدهچرا هیج -

ای که فقط اگه تو با من کار داره، اونم بعد یکی دو هفته

شدیم یه سالم گذرا به هم سالنی، جایی با هم روبرو می

 دادیم و رد شدیم.
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 و روی صندلی وا رفت: 

 وای خدا بلند شدم برم پیشش.  -

 ام گرفت: خنده

 یگه چه گندی زدی؟ بگو من تحملش رو دارم. د -

 نگاهش معصومانه به من دوخته شد: 

تا نصف کالس جلو رفته بودم که رفت پشت میز استاد و  -

 بردین؟ گفت، خانم سعادت جایی تشریف می

 توانستم نخندم. کیانا کفری شده توپید: اصال نمی

حاال هی بخند، جای من نبودی که بفهمی آب شدن  -

 یعنی چی! 

ام را بگیرم ذاشتم تا بلکه جلوی خندهدست روی دهانم گ

 شد. گفتم: ولی مگر می

تو رو خدا کلش رو یه جا بگو، خرابکاری دیگه هم کردی  -

 یا به امید خدا همون جا دو ریالیت افتاد؟! 



 

 

1822 | P a g e 
 

 اش را باال کشید: بینی

 دونستم این یعنی چی و باید چیکار کنم. اصال نمی -

س خشکش زده بوده، از تصور اینکه کیانا چطور وسط کال

 شدم که کیانا با حرص گفت: داشتم روده بر می

 مواظب باش نمیری یه هو!  -

 غش کردم از خنده: 

 خدای من کاش اونجا بودم.  -

 اش گرفت: ی من خندهخودش هم از خنده

خاک تو سرت، ببین اومدم حرفم رو به کی بگم مثال  -

 دلداریم بده. 

 همان طور خندان گفتم: 

 شد بعدش، به امید خدا که از حال نرفتی؟ چی  -

 سری تکان داد: 
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برگشت گفت، خانم سعادت اگه شما هم درس  -

فیزیولوژی دارید بفرمایید بشینید اگه ندارید لطفا برید بیرون 

 تا ما کالس رو شروع کنیم. 

 شد نخندید: مگر می

پس سعیش رو کرده در کمال احترام قضیه رو برات  -

 ه از هنگی در بیای. بشکافه تا بلک

 حرص خورد: 

خاک تو سرش، قرار بود هنگ نکنم که باید خودش  -

گفت نه که برام شوک وارد کنه، باور کن قبلش بهم می

 کرد. داشت از شوکه شدنم کیف می

 نفسی کشیدم: 

پس احتماال برای همین خواسته بوده یکم فاصله بگیرین  -

 که تو کالسا اذیت نشین. 

 رام شد: صورتش کمی آ

 کنی؟ جدی؟ تو هم اینطور فکر می -
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 برای تایید چشم روی هم گذاشتم: 

شه دقیق گفت ولی احتمالش زیاده. آره، هر چند نمی -

دیده اون همه صمیمیتی که بینتون هست ممکنه تو کالسا 

مشکل ساز بشه خواسته یه ذره ازش حساب ببری که 

 ر منه.بتونی به چشم استاد ببینیش. البته این تصو

 لبش را زیر دندان برد: 

 ممکنه... -
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 و باز با بیچارگی گفت: 

 ولی سلوا من تو کالساش چی کار کنم؟  -

 با آرامش بیشتری جواب دادم: 

سروصدا شینی و بیات، میی کالسای دیگهعین همه -

 خونی. کنی و میدرست رو گوش می

 شتری گفتم: و با تاکید بی

آراز با رفتارای قبلش یه جورایی بهت فهمونده باید  -

تر برخورد کنی، پس تو هم به باهاش کمی رسمی

اش احترام بذار و سعی کن شیطونی نکنی تا هم خواسته

جایگاه اونو به عنوان استاد زیر سوال نبری و هم اون 

مجبور نشه باهات برخوردی کنه که تو خوشت نیاد. خودت 

 ی بهت گفته بهم ثابت کن بزرگ شدی، مگه نه؟ گفت

 سرش را پایین انداخت، در فکر بود: 
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 سختمه بهش بگم استاد!!  -

 لبخند زدم: 

شه که با هزار دونسته برات سخت میاحتماال اونم می -

 ترفند سعی کرده قبل از کالسا تمرینت بده. 

 بلند شد: 

 ته. ولی قبول کن حضور تو کالساش خیلی برام سخ -

قبول داشتم با آن پیشینیه دوستی بینشان مشکل باشد. 

 چشمکی زدم: 

بینید مگه ای چند بار تو کالسا همو میعوضش هفته -

 شه؟ گفتی دلت براش تنگ مینمی

 متفکر نگاهم کرد: 

های دخترمون چه ذوقی داشتن از دونی همکالسینمی -

 اینکه استادمون شده! 

 و پوفی کشید: 
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 کالس رو به خیر بگذرونه. خدا این  -

 دستش را گرفتم: 

کیانا باید مراقب رفتارت باشی. این کالس یه جورایی  -

 تونه برات مرز موندن و رفتن باشه. می

 نگاه به دستش داد: 

دونم باید چیکار کنم... کنه و نمیهنوز فکرم کار نمی -

کلی هم با خودم کلنجار رفتم که بهش پیام ندم و کلی 

رش نکنم. برای همینم تندی اومدم خونه که بهت حرف با

 بگم و خالی شم. 

 با اطمینان گفتم: 

العملت نگهش دار، خوب کردی، فعال تو عطش عکس -

تونی خودتو اون االن منتظر رفتار توئه نشون بده که می

 کنترل کنی و رفتارت عادی باشه. 

ن انگار از حرفم خوشش آمد که با لبخند سری به تایید تکا

 داد: 
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 باشه، خوبه.  -

 و با خنده کمی سرش را جلو آورد و گفت: 

بهت گفته بودم یکی از همکالسامون خیلی تو نخمه و  -

 خواد صمیمی بشه! مدام می

 گفته بود: 

 آره خب؟  -

 چشمکی زد: 

 اونم تو همین کالسه.  -

 و خندید: 

کنه، شه سر کالسا چه طوری ازم حمایت میباورت نمی -

کنه. خالصه من یه چیزی بگم اون سریع تایید می کافیه

 بیچاره خیلی تابلوئه... 

 چشم چپ کردم: 

 کیانا! ببین الکی شر درست نکنیا.  -
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 خندید: 

نه بابا چی کار دارم من! من اصال کاری با اون یارو  -

ندارم. خودش خیلی مسخره است و امکان نداره تو یه 

بهم توجه داره و  کالس باشیم و بقیه نفهمن این یارو

خواد ببینم جناب استاد محمدی خالصه خیلی دلم می

 کنه؟ گرامی چیکار می

 سری به تاسف تکان دادم: 

 کیانا فقط خواهشا یه شاهکار جدید خلق نکن.  -
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 بلندتر خندید: 

عجبا، چقدر به من اعتماد داری تو... نترس یه جوری سر  -

 السا مودب و متین باشم که خود آراز از دیدنم کف کنه. ک

 و به سمت اتاقش راه افتاد. 

به حرکات پر شورش لبخندی زدم، بدبختی اینجا بود که 

کردم! با داشتم به این دخترک پر شر و شور هم عادت می

فکر مشغولی موبایلم را روی میز گذاشتم و به سمت اتاق 

 ماده شوم. رفتم تا برای آمدن کامران آ

با اینکه از آن روز مهمانی و جریاناتش دو هفته بیشتر 

نگذشته بود ولی کیانا توانسته بود با خنده و شوخی مختص 

خودش کامران را آرام کند و شرایط خانه حالت نرمال 

داشت، هر چند زخمی که آن روز از پوراندخت خورده بودم 
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کرد و میبه قدری عمیق بود که هر از چند گاهی سر باز 

داد ولی خب چاره چه بود، باید با تبعات تصمیمم آزارم می

 آمدم! کنار می

 دیس غذا را سمت کامران گرفتم: 

 چرا کم کشیدی، دوست نداشتی؟  -

 دیس را از دستم گرفت: 

 من به اندازه خوردم ولی تو حواست نبود. کجایی؟  -

 کیانا نیشش باز شد: 

 پی استاد فیزیولوژی من!  -

 اهش از من کنده شد و سمت کیانا رفت: نگ

 چی؟  -

خواست نیم ساعت کردی میدانستم کیانا را ولش میمی

اش را نداشتم. توضیح دهد و من امشب استثنائا حوصله

 خالصه گفتم: 
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 آراز استادش شده.  -

 بهت و اخم با هم روی صورتش نشست: 

 گل بود به سبزه هم آراسته شد.  -

 کیانا خندید: 

 نوز نفهمیدم واسه چی از این بیچاره بدت میاد. ه -

 نگاهش به سمت من آمد و در حال گرفته شدن گفت: 

 تو درس و مشق نداری؟  -

 کیانا با خنده سری تکان داد: 

ها، درس کجا بوده؟ قراره گیر بدی به یه روز اول مهره -

 چیز بهتر بده. 

 بلند شدم و در حال جمع کردن میز گفتم: 

 گه دیگه کامران. راس می -

 کیانا بلندتر خندید: 

 یعنی به یه چیز بهتر گیر بده؟  -
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 ام گرفت: منم خنده

 ها! کیفت خوب کوکه -

 کیانا بلند شد و قبل از رفتن از صورت کامران بوسید: 

الکی برام چشم چپ نکن داداشی، چشم من رفتم درسام  -

 رو بخونم. 

پر شیطنتی آمد. و در حال رفتن برای من چشم و ابروی 

 کامران به محض رفتن او گفت:

 ای؟ چیه کالفه -

 لبم را از داخل گزیدم: 

 چی باید باشه، حقوق کارمندا رو واریز کردی؟  -

ها را از دستم گرفت و دوباره روی میز بلند شد و ظرف

 گذاشت: 

دونی. چی سوالی نپرس که جوابش رو خودت بهتر می -

 شده؟ 
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ی غذا را داخلش ز گذاشتم تا باقیماندهماهیتابه را روی می

 بریزم: 

 ری تهران؟ کی می -

تر قاشق را از دستم گرفت و اخم کرد و این بار کمی عصبی

 داخل ماهیتابه گذاشت: 

همین چند ماه زندگی نشون داده که تو بری  سلوا؟ تجربه -

 تو خودت یعنی جریان جدیه. یاال چی شده؟ 

 آهسته گفتم: آب دهانم را قورت دادم و 

 دی عصبانی نشی؟قول می -
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 مکثی کرد: 

 کنم، االن بگو ببینم چی شده! سعی می -

هنوز برای گفتن تردید داشتم ولی خب به هیچ عنوان 

دوست نداشتم این بار هم جریان امید جوری رو شود که به 

لم را برداشتم. قبل همش بریزد. به سمت کانتر رفتم و موبای

 از اینکه صفحه را باز کنم با استرس گفتم: 

از صبح چند بار خواستم بهت بگم ولی راستش ترسیدم  -

 که... 

 جلوتر آمد و دلخوری واضحی در صدایش پیچید: 

تو این مدتی که با هم بودیم چند بار باهات رفتار  -

 غیرمنطقی داشتم؟ 
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 لبم را گاز گرفتم: 

 ی رو... هیچ وقت! ول -

 نفسم را پس دادم: 

 امید... حساسی.  -

سرش را کمی عقب کشید و نگاه به جایی دیگر داد. بغض 

کرده سریع پیام او را باز کردم و بدون توضیح دستش دادم 

 و با کمی دستپاچگی گفتم: 

 اش همینه! خودت بخون. همه -

دانستم نگاهش روی پیام نشست و کمی باال پایین کرد. می

 پیام دیگری نیست! از سکوتش استفاده کردم و گفتم: هیچ 

کنم. هر خوام بگم، جرات نمیاز وقتی رسیدی هی می -

 کنم. کاری بگی همون کارو می

 موبایلم را در دستش فشرد و گفت: 

 زنم. کنی من یکم قدم میتا تو میزو جمع می -
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با بیرون رفتنش روی صندلی وا رفتم. شکی نداشتم کار 

خواست یک بار انجام دادم. به هیچ عنوان دلم نمیدرستی 

ی آن روز تکرار شود، آن هم در شرایطی که دیگر حادثه

مان از طریق کس یا کسانی تحت اطمینان داشتم زندگی

 نظر است. 

نگاه نگرانم به سمت حیاط رفت و موبایلی که همچنان در 

دستش مانده بود. هر چند خیلی بعید بود بخواهد به 

هایم را چک کند ولی اضطراب رسانم وارد شود و عکسپیام

هایی که گهگداری هم عجیبی بر دلم نشسته بود. عکس

دادم ولی شد و من دیگر اهمیتی نمیچنان برایم ارسال می

ها تاثیری جواب دادن یا ندادن من در ارسال آن عکس

 نداشت. 

قدم زدنش آن قدری طول کشید که میز را مرتب کنم و 

شد، کنم. دستانم از شدت استرس سوزن سوزن می چای دم

 تا دم در حیاط رفتم و گفتم: 

 چای بریزم بیارم حیاط؟  -
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 ایستاد و نفس عمیقی کشید: 

 نه! ببرش اتاقمون، منم میام.  -

از لحنش چیزی عایدم نشد ولی خب موبایلم را فقط در 

کرد. سینی چای را روی دستش نگه داشته بود و نگاه نمی

تی گذاشتم و به او که روی تخت نشسته و موبایلم را پاتخ

 کنارش گذاشته بود، نگاهی کردم: 

 تصمیم گرفتی؟  -

 همچنان متفکر بود: 

خواد روشنفکر بازی در بیارم و بگم اشکالی خیلی دلم می -

نداره باهاش قرار بذار و برو ولی خب انگار تا این حد 

ار باشه مالقاتی دم اگه قرروشنفکر نشدم هنوز. ترجیح می

 صورت بگیره، منم باشم. 

 تر پس داده شد: نفسم راحت

چه بهتر، پس مکان و زمانش هم با خودت. خودت  -

 هماهنگ شو. 
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 اش کاسته شد: به وضوح از بار سنگین چهره

 جریان وام چیه؟  -

این بحثی نبود که دلم بخواهد ادامه دهم ولی به هیچ 

روی امید حساس شود.  عنوان دوست نداشتم بیش از این

 گفتم: 

دادم، یه وام تو جریان بودی که باید خونه رو تحویل می -

پنجاهی گرفته بودم که یه جایی رو رهن کنم که تصادفِ... 

امممم... اون پیش اومد و الزم شد برای بیمارستان طرف 

 تصادف خرج کنم. 

 اخم مختصری کرد: 

 رو نکرده بودی؟  -

 م و آهسته گفتم: آب دهانم را قورت داد

 برای قبل ازدواجمون بود.  -
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 چند ثانیه زمان برد تا بگوید:  

 خب االن حرف حسابش چیه؟  -

 شانه باال دادم: 

 دونم. نمی -

 موبایلم را برداشت و گفت: 

 به جات براش پیام بدم؟  -
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 در حال بلند شدن گفتم: 

 م ظرفا رو بچینم تو ماشین. باشه... منم بر -

قبل از اینکه درست و حسابی بلند شوم، بازویم را گرفت و 

 دوباره نشاند. صورتش رنگی از رضایت داشت: 

 بشین.  -

 و نوشت: 

 تونی همین جا بگی؟ این موضوع مهم رو نمی -

به محض ارسال پیام آن شد و شروع به تایپ کرد!! منتظر 

 جوابم بود!!! 

 قدر غریبه شدیم که نباید حرفمو رو در رو بزنم؟ یعنی این -

های امید را به سرم را پایین انداختم، من بغض پشت حرف

کردم ولی حق نشان دادنش تر درک میشدت هر چه تمام

را نداشتم، بد موقعیتی گیر کرده بودم. کامران نگاه از من 

 گرفت و نوشت: 
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 حداقل بدونم جریان چیه؟  -

 جواب سریع آمد: 

باشه... لطفا دفترچه اقساط وام رو برام بیار، بعد از این  -

کنم. در ضمن این چند ماهی رو که خودم پرداخت می

کنم و پس خودت دادی یکم بهم فرصت بده جورش می

 دم.می

 و بالفاصله پیام بعدی هم رسید: 

ی دادن دفترچه منو ببینی خوای حتی به اندازهو اگه نمی -

 یا بگو امین رو بفرستم بگیره ازت!!  یا با پیک بفرست

به کنار دامنم چنگ زدم، از مظلومیت کالمش دلم به درد 

آمده بود. هر قدر هم سرم را پایین انداختم تا کامران نگاهم 

را شکار نکند، قطره اشکی که روی دستم چکید حالم را لو 

 داد. 
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کامران عصبی نفسش را فوت کرد و در حالی که موبایلم را 

اش را کرد، بلند شد. من لحن عصبانیی تخت پرت میرو

 شناختم: خوب می

 خواد ببینیش؟ هان چیه، خیلی دلت می -

لعنتی... بغضم بیشتر در گلویم گره خورد. بدون اینکه 

 بخواهم لحنم مظلوم شده بود: 

 مگه من چیزی گفتم؟  -

سریع بازویم را گرفت و بلندم کرد. با نگه داشتنم مقابل 

 آرایش پر حرص گفت:  آینه

 یه نگاه به خودت بنداز ببین نیازه حرفی هم بزنی.  -

ام افتاد و سرعت نگاهم به چشمان سرخ و رنگ پریده

 هایم تندتر شد. با سری پایین گفتم: ریزش اشک

من آدمم کامران از سنگ نیستم که دلم برای درد  -

 شناختمش به درد نیاد! ها میکشیدن کسی که مدت
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ام را با دو انگشت گرفت و سرم را بلند کرد. نگاهش چانه

گنگ و ناخوانا روی صورتم چرخید و با همان تن صدای 

 کند، گفت: ام میبمش که شک نداشتم یک روز دیوانه

اش برات مهمه اینقدر سلوا! تا این حد دل به درد اومده -

 که گریه کنی؟ 

سمت ام رها شد و نگاهش به و دستش به ضرب از چانه

 باال رفت: 

 فهمیدم چی تو مغزته االن! کاش می -

تمام سعیم را کرده بودم که کار به اینجا نکشد و باز کشیده 

 بود، لب زدم: 

 کامران!!!  -

دوباره نگاهش به سمتم آمد و این بار با چهار انگشت 

 ام را به بازی گرفت: تر زیر چانهدستش نرم

 گذره سلوا؟و قلبت مینه... مغز نه... کاش بدونم چی ت -
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ام را رها دستانم را باال آوردم و دستش را قاب گرفتم. چانه

ام را به مشت احاطه شده در دستانم تکیه کرده و پیشانی

موقعی داشت، دادم. با صدایی که از شدت بغض لرز بی

 گفتم: 

یا هیچکس ی تو و من کاری به حس و حال مردونه -

خوام هیچ وقت نیاد روزی که دیگه ندارم ولی از خدا می

 خواهرت اجازه نداشته باشه تو رو ببینه.  
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دستش را پس کشید، همچنان اخم داشت. موبایلم را از 

 روی تخت برداشت و گفت: 

 ببین من داداشمه و آبجیشم و فالن حالیم نیست.  -

 و موبایل را کف دستم گذاشت: 

دت جوابش رو بده و یه لطفی کن و یه جوری بگیر خو -

داستان رو فیصله بده که من مجبور نباشم وارد شم. بهش 

خواد بفهمون من یه دختر یکی یه دونه گرفتم و دلم نمی

 اش بیان دیدنش!! هر روز و هر شب داداشای نداشته

 و از اتاق بیرون رفت. 

کنار تخت نشستم و چشم روی هم گذاشتم، باید چه 

دانستم جواب ندهم امید تا خود صبح بیدار کردم؟ میمی

 گیرد. نوشتم: ماند و چشم از موبایل نمیمی

 کنم. فراموشش کن، خودم اقساطش رو پرداخت می -

 جواب سریع رسید: 
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بیشتر از این غرورم رو له نکن، باشه نیا... فردا با پیک  -

 برام بفرست. 

ن جواب دادن به امید و نگاه نگرانم تا در باز اتاق رفت. بی

حال کامران، هر کاری کردم کامران پیشی گرفت. بلند 

شدم و بیرون رفتم، به کانتر تکیه داده و در فکر بود. از 

اینکه پای کابین داروها نبود، نفس راحتی کشیدم و پیش 

حرف دستانم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را رفتم. بی

 اش گذاشتم: روی سینه

 ا الکی حرص نخور. جون سلو -

شل شدن عضالتش زیر صورتم قابل حس کردن بود، 

خیالم تا حدی راحت شد. صورتم را کمی فاصله دادم و 

 موبایل در دستم را سمتش گرفتم: 

 به نظرت چیکار کنم؟  -

 بدون گرفتن گوشی نگاهش روی پیاما چرخید: 
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کشه من مابقی اگه کارت دوباره به اشک و آه نمی -

 ام رو انجام بدم. یمه موندهگفتمان ن

گوشی را دوباره دستش دادم، واقعا دلم ناراحت شدنش را 

 خواست: نمی

 باشه بیا.  -

 تبسم محوی روی لبش آمد و گفت: 

 خدایا دیگه خودمو سپردم دست خودت.  -

 ابرویی باال پراندم: 

 خوای چیکار کنی؟  می -

 کمی هلم داد سمت ظرفشویی: 

گی تو جواب بده رو بچین دیگه وقتی میبدو برو ظرفات  -

 سوال و جواب نداره. 
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ها را گفت، زورم که نکرده بود. داشتم ظرفاین را راست می

چیدم که گوشی را روی کابینت کنار دستم داخل ماشین می

 گذاشت و حس کردم کمی صورتش خندان است، گفت: 

 بیا حلش کردم.  -

 ف کامران بود: نگاهم روی صفحه رفت، پیام اول از طر

کنم. وام به اسم منه و خودمم اقساطش رو پرداخت می -

خواد به اسم خودت وام بگیر و واریز تو اگه دلت جبران می

 کن به حساب من!! 

 حلش نگاهم به سرعت روی جواب امید رفت: مبهوت راه

کنم. فقط ممکنه نوبت وام داشته اکی، همین کارو می -

 باشه و یکم طول بکشه. 

 و کامران نوشته بود: 

اشکال نداره. مگه من اومدم دنبالت که نگران دیر و  -

 زودش باشم؟ 
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نگاهم سمت کامران رفت که صورتم را در حال خواندن زیر 

نظر داشت. جواب امید را هم در حالی خواندم که سعی 

 داشتم حالتم تا حدامکان عادی باشد:

دونم شوهرت از ما بهترونه و دیگه این پول به می بله -

 خوام زیر دینت باشم. چشمت نمیاد ولی قرض قرضه! نمی
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ام رسانده بود تالش زیادی برد تا آهی که خود را تا سینه

دانست زیر دین بودن یعنی همان تو نگه دارم، امید چه می

 چه! پیام آخر بود و جوابی نداشت که کامران گفت: 

جوری به زبون خودت براش آرزوی موفقیت کن که یه  -

 بفهمه معنیش خداحافظیه! 

و ظرف در دستم را گرفت و در ماشین گذاشت. خیلی ساده 

 نوشتم: 

 موفق باشی... خداحافظ.  -

 و نوشت: 

 خدا یارت!!  -

داد دانم چه در جوابش بود که به شدت بوی غربت مینمی

م خیره به پیامش مانده آنکه بخواهم نگاهو تمام شدن... بی

بود که لمس خیس دستانش را روی شکمم حس کردم. 

موبایل را از دستم گرفت و دوباره روی کابینت گذاشت و 

 آهسته زیر گوشم نجوا کرد: 
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 ذارم، خیالت تخت. هیچ جای خالی تو قلبت نمی -

ی هوایی که درون سینه حبس کرده بودم بیرون پرید. توده

چرخاندم و رو در رو شدیم. صورتش ماهرانه در آغوشش 

 بدون لبخند ولی آرام بود: 

ری بدون ماشین بودنت رو مخم بود، هی اینور اونور می -

شه و نه تونم ماشینم رو بدم بهت چون مدام الزم مینه می

تونم خودم برسونمت. وام رو بگیره بریزه یکمم خودمون می

 خریم برات. ذاریم و یه ماشین میروش می

اش نداشتم، همیشه برای همه چیز یچ شکی در تدبیر مالیه

 برنامه داشت. باز خودش بود که گفت: 

دونم برای بهترین کار همین بود سلوا، من یه مردم و می -

یه مرد خیلی سخته که مدیون یه کس دیگه باشه اونم یه 

 دختر! 

و تا خواستم چیزی بگویم، چهار انگشتش روی لبانم قرار 

 گرفت: 
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 کنیم. هیش... بحث این یارو رو همین جا تموم می -

 و لبانش جایی کنار بند تاپم را نشانه رفت و آهسته گفت: 

برم از اینکه اینقدر تونی تصور کنی چقدر لذت مینمی -

ی زندگی من بودی و آروم و متینی، تو تکه پازل گم شده

بهم حق بده به هر کسی که بخواد خللی به این منبع 

 م وارد بیاره چنگول بکشم و جوش بیارم. آرامش

 و من بودم و سکوتی پر از درد... 

*** 
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تهران بود و با وجود اصرار مهسا به اینکه برویم بیرون و 

 ی زیادی برای این کار نداشتم و گفته بودم: گردش، حوصله

 نه بیا خونه.  -

خل قابلمه ریختم و خیالم از بابت ماکارونی آبکش شده را دا

تر شام راحت شد. روزهایی که مهسا مهمانم بود کارم سبک

بود، عادت کرده بودیم با هم راحت باشیم ولی اعصابم 

متشنج بود و این بار بیشتر از دفعات قبل که کامران تهران 

 بود. 

ی بیشتری موبایلم را برداشتم و به کالفه و با دلشوره

بار هم فرستاده شده بود، نگاه با دقتی  عکسی که این

انداختم. بدبختی اینجا بود که هر بار دقیقا کامران با همان 

پیراهنی بود که موقع رفتن پوشیده بوده، هر چند این بار 
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بغل و آغوش نبود. کامران پشت فرمان بود و دختری سانتی 

مانتال صندلی کنارش که کمی هم سمت کامران خم شده 

ه بر لب جفتشان بود!! دیگر اعصابم را خرد کرده بود و خند

کردم و از بود واقعا هدف پشت این کار را درک نمی

نشاند شاکی بودم و بدی استرسی که هر بار در دلم می

قبوالندم که جریان این بود که با اینکه مدام به خودم می

چیز جدی و قابل توجهی نیست ولی خب باید اعتراف 

 گذاشت. تاثیر می کردم روی فکرممی

 نگاهم به آن بودنش افتاد و عصبی تایپ کردم: 

 شه؟ بیکاری؟ از این همه فتوشاپ کردن چی عایدت می -

 نوشت: 

کنی، یه توک پا برو بیرون تو برِ و بیابون که زندگی نمی -

و عکسا رو نشون یه متخصص بده ببین فتوشاپ هستن یا 

 نه!! 

 پیامش آمد:  سست روی صندلی نشسته بودم باز
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کنی؟ جدی این همه وقت هیچ کاری چیه؟ داری فکر می -

کنم کم دارم شک مینکردی برای فهمیدن واقعیت؟ کم

شه تا این حد اصال این زندگی توئه یا نه! مگه می

تونم اهمیت؟!! یه مشکلی هست، نه؟ یه چیزی که نمیبی

بفهمم چیه؟ شاید اصال برات مهم نیست شوهرت چی کارا 

کنه و همون طور که شایعه شده فقط برای پولش زنش یم

پره خیلی برات مهم نیست ولی شدی و اینکه کجاها می

 اگه مهمه ازش بپرس... 

 و چند پیام پشت سرهم: 

 الینا موسوی کیه؟  -

 معصومه خدایی کیه؟  -

 ساناز فکری کیه؟  -

 ریحانه وطن خواه کیه؟  -

 و پیام بعدی: 

 و پاک کردن، روی مساله فکر کن!!  به جای بالک کردن -
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 و دوباره پیامی دیگر: 

اما اگه واقعا برات اهمیتی نداره، خوش به حال کامران!  -

 کنه نوش جونش!!! هر کاری می

بالکش نکردم، یعنی عمال خیلی هم بالک کردن یا 

 نکردنش مهم نبود. 

با شنیدن صدای آیفون بلند شدم. مهسا تنها کسی بود که 

بوی ماندگاری داشت و دائمی بود و وقتی همراهم برایم 

بود نیاز نداشتم کس دیگری باشم. سالم بلند باالی مهسا 

 روحم را تازه کرد: 

هی دختره باید شوهرت جالی وطن کنه یاد ما بیفتی،  -

 آره؟ 

 خندیدم و دست به دستش دادم: 

 اول برس بعد تفنگ بکش.  -
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دستم داد. نگاهی به بلندتر خندید و ظرف در دستش را به 

پز به خود داشت، انداختم و کیکی که شکل ظرف کیک

 گفتم: 

 مهسا پزه؟  -

 ای به در اتاق کیانا کرد: در حال تایید با سرش اشاره

 خونه است؟  -

 سر باال انداختم: 

 نه امروز تایم آخر کالس داره.  -

 دهنی کج کرد: 

 ی خودشون، مزاحمه! بابا بفرستش بره خونه -

 کیک را روی میز گذاشتم: 

 خوبی؟  -

 به جای نشستن، تا آشپزخانه پشت سرم آمد: 

 خبر جدید رو شنیدی؟  -
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ها را روی سینی چیدم، من برعکس مهسا این روزها فنجان

اصال فرصتی برای حرف و شایعه و به قول او خبرهای 

دم و بیشتر وقتم را جدید نداشتم. کمتر در شرکت بو

کرد. بدون نگاه کردن به ذوقی ها پر میسرکشی به پروژه

دانستم در صورتش برای دادن خبر جدید پر که خوب می

 شده گفتم: 
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 نه... چیزی شده؟  -

 شنود، گفت: کنارم آمد و مثل اینکه بلندتر بگوید کسی می

دونستی محمدپور انگار یه سر و سری با پسر عیوضی می -

 ره. دا

 برگشتم و نگاهش کردم: 

 زیبا؟  -

 حرص خورد: 

نه فریبا!! آره دیگه مگه چند تا محمدپور تو شرکت  -

 داریم؟ 

دانستم عیوضی پسری هم چشم تنگ کردم، من اصال نمی

دارد. چه برسد بدانم محمدپور با پسر عیوضی سر و سری 

 دارد یا نه! گفتم: 

 خب به ما چه! مبارکشون باشه.  -

 ه تاسف تکان داد: سری ب
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 بخار! ی خل، آخه آدم هم قد تو بیدیوونه -

 سینی را دستش دادم: 

 گی؟... اینو ببر، منم ظرف میوه رو بیارم. چی داری می -

 سینی را روی کانتر گذاشت و با خنده گفت: 

 بذار لباسامو در بیارم بعد ازم کار بکش.  -

ا هم که روی و با این حرف مانتویش را در آورد و شالش ر

 اش افتاده بود برداشت و به سمت آویز در سالن رفت: شانه

 سلوا جدی از بلبشوی چند روز پیش شرکت خبر نداری؟  -

 شانه باال انداختم و ظرف میوه را روی میز گذاشتم: 

 نه، چی شده بود مگه؟  -

 لپش را حرصی باد کرد: 

 یعنی کامران هم بهت نگفت؟  -

م از روی کانتر برداشتم و روی میز خودم سینی چای را ه

 گذاشتم: 
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اینقدر سر کامران شلوغه و کم تو خونه است که دیگه  -

های کنه، فرصت برای حرفرسه خونه غش میوقتی می

 شرکت و اینور و اونور نداریم.

 مهسا با نیش باز نشست و موبایلش را روی میز گذاشت: 

م ندونه من دیگه سرپوش نذار رو کارای شوهرت، هر کی -

 دونم این جناب چه عاشق سینه چاکیه! که می

ام و تبسم کمرنگی کردم، بعد از این وضعیت جالب زندگی

هایی که امروز دریافت کرده بودم خیلی ها و حرفعکس

 توانستم حرفش را بپذیرم. پرسیدم: نمی

 گفت؟ حاال کامران باید چی رو بهم می -

 ی ریزی کرد: خنده

پیش انگار جناب رئیس پر پرستیژمون یه چند  دو سه روز -

بینه نیست. میاد بیرون کنه محمدپور رو و میباری پیج می

بینه ای دل غافل، با پسر ده که میکه ببینه چرا جواب نمی

 عیوضی تو آبدارخونه رفتن تو فاز مثبت هیجده! 
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 اخم کردم: 

 مهسا سرکارم گذاشتی؟  -

 چشمی برایم چپ کرد: 

 مگه؟  بیکارم -

 شد. گفتم: راستش خیلی باورم نمی

 مگه جا قحط بوده؟  -
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 شانه باال انداخت: 

از کجا باید بدونم، آبدارخونه تنها جاییه که دوربین نداره.  -

 شناسی سر کار چقدر جدیه! خالصه کامران رو که می

 عالقمند شده به موضوع گفتم: 

 د؟ خب چی ش -

 ی ریزی کرد: خنده

حال جفتشون رو هم گرفت و یه جورایی به محمدپور  -

دونی کارت زرد دوم یعنی کارت زرد داد که خودت بهتر می

 اخراج! 

شدم و ی مهسا هیجان زده نمیمن از این اتفاقات به اندازه

فکرم هم همیشه آنقدر زیاد بود که خیلی نتوانم روی 

 کر مشغولم موجب شد بپرسم: مسائل دیگران دقیق شوم. ف

شناسی که تو فتوشاپ عکس و اینا مهسا تو کسی رو می -

 مهارت داشته باشه؟ 
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تعارف خودش قاچ کرد و یکی هم کیک را پیش کشید و بی

 برداشت: 

 خوای؟ برای چی می -

ها به کسی بزنم، برای درست نبود فعال حرفی از عکس

 همین گفتم: 

 و بهتر واردی ازت بپرسم. یکی الزم داشت، گفتم ت -

 کیک در دستش را گاز گرفت: 

 ترانه!  -

آمد؟ جفت ابروهایم باال پرید، نه که خیلی از او خوشم می

 گفتم: 

 نه ترانه نه، یکی دیگه، ماهرتر.  -

 چشم درشت کرد: 

 ها! ماهرتر از ترانه؟ ترانه فتوشاپ کار تک چشمه -

 حرص خوردم: 
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 یکی غیر از ترانه!  -

 ید و کمی سمتم خم شد: خند

خوای آهان پس گفتی یکی الزم داشت!! برای خودت می -

 آره؟ 

اش به لب کالفه چای را برداشتم و بدون توجه به داغی

 بردم: 

 شناسی یا نه؟ فرض کن آره، می -

 با کمی فکر جواب داد: 

 شنیدم یه شایان نامی هست که کارش خوبه...  -

رفش را قطع کند و با که ملودی موبایلش موجب شد ح

 نگاهی سریع برش دارد. 

 وارتان!!!!!!!!!! 
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شک نداشتم که برای یک لحظه عکس وارتان را روی 

موبایلش دیدم و چشمم به حرکت سریعش رفت که داشت 

 گرفت و صدایش به شدت آهسته شده بود. فاصله می

*** 

 

 

 

 

[30.10.21 05:44] 

 

 

 #part358 

 



 

 

1868 | P a g e 
 

روی مونیتور به نمایش درآمده نگاهم روی طرحی بود که 

ی نسبتا غلیظ ترکی استانبولی بود و مهندسی با لهجه

داد، چون قرار شده بود از جلسه اش توضیح میداشت درباره

هیچ فیلم و عکسی گرفته نشود، من و عطایی و کامفر تا 

 داشتیم. جای ممکن از مطالب مهم جلسه یادداشت برمی

 تر سوال کرد: کامران دقیق

 چه مشارکتی مد نظرتون هست؟  -

جوابش را ییلماز از آن سوی میز داد، دختری بینهایت 

اش را روی خوش بر و رو که به محض رسیدن هم روسری

هایش انداخته بود و برعکس مردی که داشت طرح را شانه

 اش کمی بهتر بود: ی فارسیداد لهجهتوضیح می

ژه... با یه خواستیم اجرای پروطرح ما هست ولی می -

 شرکت خوب همکاری کنیم. 

 کامران با اخمی گفت: 

 نیاز نیست فارسی صحبت کنید، راحت باشین.  -
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 ی گرمی کرد: خنده

 تشکرلر، دوست دارم فارسی.  -

 و اشاره به دور میز کرد: 

این اکیپ هم انتخاب چون ترکی شما و فارسی بلدن و  -

 مهندس برزگر هم ترکی نداند. 

تر روی ییلماز رفت، بور و زیبا بود و سن زیادی نگاهم دقیق

هم نداشت ولی به عنوان مسئول پروژه معرفی شده بود. 

 کامران گفت: 

بسیار خب، با توجه به اینکه مکان و طرحتون انتخاب  -

 خواید، درسته؟ شده است، شما از ما فقط اکیپ اجرایی می

 مهندس برزگر وارد بحث شد: 

باری افتخار داشتم در تهران با اکیپ نه دقیقا، من چند  -

ییلماز مشارکت کنم رو همین حساب الزمه توضیح بدم که 

خواد تو تبریز هم شعبه بزنه، با توجه به وقتی دیدم می

تون کردم، ییلماز به کارایی که تو تهران ازتون دیدم معرفی
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شدت کار جدید دوس داره و وقتی طرح رو به اتمام پاساژی 

کردین رو نشونش دادم، خوشش اومد و این که روش کار 

یعنی روی نوآوری شما حساب کرده وگرنه شرکت برای 

 اجرای پروژه تو شهر کم نبود. 

 کامران سری تکان داد: 

های الزم رو در اختیارتون اگه فقط اجرا بود خب ما اکیپ -

دادیم ولی برای کار کردن روش باید جزئیات کامل قرار می

با مهندسین شرکتمون به مشاوره بذارم  طرح رو ببینم و

 ببینم امکان دست بردن توش هست یا نه! 

 ی راحتی کرد: ییلماز خنده

مهندس سعادت، امکان هست یا نه نداریم. من کار یک  -

خوام. یه جا بهتر از پاساژ موسوی، بترکونه... یکی بیاد می

 رم اونجا. شهرتون اولین جا بگه می

 کامران لبخندی زد: 

 پول خوب، کار خوب! مطمئن باشید!!  -
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 ییلماز روی میز خم شد: 

ذارید. کار خوب باشه، خودش دانم، شنیدم کار کم نمیمی -

هزینه... اممم... میاره ولی شما چه گفتید! جنگ اول به 

 صلح آخر؟ 

تر از همیشه روی کامران بود، نگاهم یک جوری کاونده

نکه فرصت نشده بود یک جورهایی حساس شده بودم و با ای

ها سر پیش عکاسی بروم و از واقعی بودن یا نبودن عکس

رفتیم دقتم روی حرکات چشم در بیاورم ولی هر جا که می

 و رفتار او بیشتر شده بود. 

ییلماز دختری بود که نگاه خود من از وقتی نشسته بودم 

اش رفته بود ولی بارها روی صورت ناز و موهای آمبره شده

اه آنچنانی و خیرگی در نگاه کامران ندیده بودم، هیچ نگ

 زد و تمام دقتش پی کار بود. خیلی راحت حرف می

قبل اینکه بریم سراغ جنگ اول، باید مکان و طرح رو به  -

خوبی بررسی کنیم و بعد در اولین سفرم به تهران خودم 
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بینم و میام و جاهایی که کار کردین رو از نزدیک می

 زئیات کار و هزینه رو براتون در میارم. ی بعدی ججلسه

 ییلماز با وجود خوش خنده بودنش، دقت الزم را داشت: 

دقیق چقدر؟ برای من یک روز هم مهم هست. تا یک  -

 ده؟ هفته شما جواب می

های زیر دستش خیره نگاه کامران چند لحظه روی برگه

 ماند و بعد سمت عطایی برگشت: 

 چقدر وقت الزم داری؟  -
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 #part359 

 

 عطایی متفکر جواب داد: 

اگه وقت مهندس ذاکری و شریعتی رو آزاد کنی، شاید  -

 ای کلیات طرح رو ارائه داد. بشه یه هفته

 برزگر دخالت کرد: 

کلیات فعال کافیه، شما یه نظر کلی بدین و میزان هزینه  -

 یری کنیم. گارائه کنین تا در مورد همکاری تصمیم

 کامران همان قدر با جدیت جواب داد: 

ی آینده بسیار خب، به احتمال زیاد بشه برای هفته -

 ی بعدی رو تنظیم کنیم. جلسه

 ییلماز دست روی میز زد و بلند شد: 

 هاریکادی.  -
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 و با خنده ادامه داد: 

ماندم دست بدم؟ ندم؟ ایران جواب دست دادن  -

ی تشر، یکی دست روی سینه، سورپرایزه! یکی اخم، یک

 یکی دست بده ول نکن! 

و بلندتر خندید. کامران بلند شد، لبخندی هم بر لب داشت 

 و رو به من گفت: 

 مهندس صبوری از طرف شرکت ما دست بده قبوله؟  -

 خیالی خندید: با بی

 قبول.  -

و دست سمت من گرفت. بلند شدم و داشتم محترمانه 

 گفت:  دادم که کامراندست می

 البته ایشون همسرم هم هستن.  -

 تر هم شد: جفت ابرویش را باال انداخت و لبخندش گرم

 چوخ گوزل.  -
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شان کامران تا دم در سالن و من تا دم در شرکت بدرقه

گشتم دم در مکثی کردم و کردم. وقتی دوباره به سالن برمی

ی کامران با محمدپور گوش دادم؛ داشت تندتند به مکالمه

هایی که باید کرد و فایلکارهای آن روز را دیکته می

 کرد.فرستاد را یادآوری میبرایش می

دانستم برای همین نیازی به زدن در نبود، در باز بود و می

ی اخیر ی پروژهاالن عطایی و کامفر برای مشورت درباره

آیند. جلوتر رفتم، محمدپور سرپا داشت به اتاقش می

داد و کامران داشت با لپتاپش ور میتوضیحاتش را گوش 

 رفت. می

 با دیدن من گفت: 

 این هفته کارمون دراومد.  -

 و رو به محمدپور گفت: 

 شما مرخصی.  -

 منتظر ماندم، محمدپور بیرون برود. 
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کردم در طول یک سالی که هر قدر ذهنم را باال پایین می

از او به این شرکت آمده بود من هیچ رفتار خارج از عرفی 

خواستم منصف باشم، هیچ وقت نگاه ندیده بودم، اگر می

ها و چه هیزی نداشت. بارها و بارها هم چه میان مشتری

های زیادی سر و کار داشت و ندیده میان همکارها با زن

ی بارزش همین امروز و سر بودم حتی دست بدهد و نمونه

ان دانست ییلماز اهل ایرجلسه بود، در حالی که خوب می

نیست و برایش دست دادن عادی است. یعنی غیر از داخل 

فامیل و روابط خانوادگی خودشان جایی ندیده بودم که با 

 دختری گرم بگیرد. 

 کجایی؟ -
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 سر بلند کردم: 

مون پر بود، اون وقت تو اومدی تا اینجام، ما کل هفته -

 فشرده گرفتی؟  یی دیگه یه پروژههفته

 نشست و نگاهش به لپتاپش رفت: 

حیفه این پروژه است از دست بدیم، الزم باشه برای  -

 گیریم. ها از یکی دو شرکت دیگه کمک میی پروژهبقیه

 عطایی از پشت سرم گفت: 

آره حیفه، باید به فکر بزرگ کردن شرکت باشیم، واقعا  -

 چند همکار جدید الزم داریم. 
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 نگاهش به لپتاپ بود، جواب عطایی را هم داد: با اینکه 

 ده. به فکرش هستم ولی دیگه برای این هفته قد نمی -

 عطایی خندید: 

این هفته فقط همین یه کارمون کمه که بشینیم و برای  -

 استخدام مصاحبه کنیم. 

 نگاه باال برد و خندید: 

 غرات رو بزن و برو اول زمینشون رو ببین.  -

 ی خندان سری به تاسف تکان داد: با همان رو

 به غر زنمون گفتم بیرون بمونه تا مستفیض نشی.  -

 کامفر از همان دم در گفت: 

نه که خیلی هم اثر گذاره! فکر کنم دیروز گفتم باید یکم  -

 تر کنیم. کارمون رو سبک

 کامران هم سر بلند کرد: 

 دیگه بودی و دیدی، حیف نبود؟  -
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 ش را پوشید و رو به عطایی گفت: کامفر کاپشن در دست

 بیا بریم که گاومون هفت قلو زاییده.  -

 و در حال رفتن مرا مخاطب قرار داد: 

 یکم سفارش ما رو به شوهرتون بکنید.  -

 عطایی بازویش را کشید: 

واال این طفلک یه نفر رو الزم داره روزی ده بار  -

شی سفارشش رو به شوهرش بکنه، یه تنه داره جور سرک

 کشه. ها رو میکل پروژه

ی ی کارها دست خودم بود و اگر مسالهدیگه سر رشته

 آمد نیازی به تذکر کامران نبود. گفتم: خاصی پیش نمی

 پس منم برم دیگه.  -

 با گفتن: 

 باشه.  -

 لبخند پر محبتی زد: 
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 شی. دونم خیلی خسته میسلوا می -

 جلوتر نرفتم: 

 نسبتمون نداره.  این کارمه و ربطی هم به -

دستش را به سمتم گرفت که یعنی جلوتر بروم. سعی کردم 

پا به پا شدنم خیلی جلب توجه نکند، حالم خیلی خوش نبود 

کرد یک جریان پرشور ولی خب وقتی اینطوری نگاهم می

کرد که خودم بیشعوری طوری یک مرتبه آدرنالین تولید می

دم. همین که شدوید متعجب میاز شعفی که در تنم می

دستم کف دستش نشست بالفاصله مرا سمت خودش 

 کشید و لب روی لبم گذاشت و طوالنی و عمیق بوسید. 

 کشید، گفت: در حالی که سرش را عقب می

 آخیش انرژی خونم بدجوری افتاده بودا.  -

پشت فرمان نشستم و دست روی لبم گذاشتم. یعنی برای 

تازگی بار اول بود یا  های عالم هر بار بوسه بهی زنهمه

دانستم قرار نیست برای همیشه داشته باشمش چون من می
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قاپید های گرم را از وجودش میی حستا این حد تنم همه

 کرد؟ و تا آن عمق فکر و دلم پخش می

سر روی فرمان گذاشتم، چیزی نمانده بود یک سال شود و 

عین گذشت من با تمام وجود بریده بودم و هر روز که می

ماند که یکی برای زندگی و عمر من شمارش منفی این می

 گذاشته و رو به اتمام است. 

 گفتم کو تا دو سال!!! یک روزی می

و االن یکی دو ماه تا یک سال نمانده بود، اصال چطور 

 گذشت، مگر همین دیروز نبود که عقد کردیم! 

*** 
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کم مانده بود همان جا عق بزنم، برای بار  از شدت استرس

چندم چشم در چشم پسرک جوان هم سن و سال خودم 

 دوختم و پرسیدم: 

 مطمئن هستین؟  -

تکانی به سرش داد و موهای مدل شلوغ پلوغش تکانی 

 خوردند: 

خانم چند بار دیگه بگم! این عکسا فتوشاپ نشدن  -

 ان! واقعی

دم به خودم ثابت کنم که باورش برایم سخت بود، آمده بو

رود، فقط قصد ای که مدام روی اعصابم میآن سه ستاره

بازی و دو به هم زنی دارد و االن این مردک که اسمش 
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ی دهانش داشت و خونسرد شایان بود و آدامسی هم گوشه

 جوید، روی حرفش مصر بود: آن را می

لند ببینید اگه اومدین فرضیه خودتون رو اثبات کنید که ب -

گم این عکسا شید برید ولی اگه اومدین دنبال واقعیت می

 واقعی هستن و فتوشاپ نشدن فقط... 

 عین کورسویی در تاریکی فقطش را قاپیدم: 

 فقط چی؟  -

 رفت: داشت با عکس رو مونیتورش ور می

اممم، فقط این عکسا بدون شک بخشی از یه فیلمن...  -

ای از اون جدا شده. قطعهیعنی اول فیلم برداشته شده و بعد 

 تونم بهتون بکنم همینه. تنها کمکی که می

 سریع پرسیدم: 

 مگه مهمه؟  -

 دستی در هوا تکان داد: 
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 تو اصل قضیه شاید نه ولی...  -

و باز موس را روی عکس حرکت داد. کفری شده بودم. 

ی من دانست با هر بار نصفه حرف زدنش دل و رودهنمی

 کنند. تجربه می چه وضع اسفناکی را

 ولی چی؟  -

خیالی مطلقی که آدامس در دهانش را چرخی داد و با بی

 داشت، نگاهش را از روی مونیتور بلند کرد و به من داد: 

ای گرفته تونه از زاویهولی تجربه نشون داده که فیلم می -

بشه که موجب خطای دید بشه و قطع یه تیکه از اون فیلم 

 زنه. به این خطا دامن می

 سریع گفتم: 

 یعنی ممکنه صحنه درست نباشه، آره؟  -

 نوچی زد: 

گم به احتمال من اینو نگفتم، ده بار دیگه هم بپرسید می -

نود درصد عکسا بدون کوچکترین پس و پیشی فرستاده 
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شدن و هیچ ادیتی نخوردن ولی خب من کارم همینه و 

م بگیرم و تونم از شما و یه کس دیگه یه فیلهمین االن می

بعد عکسی ازش انتخاب کنم که به راحتی طرف رو به 

 شک بندازه شما بغل اون فردین، در حالی که نیستین. 

 اش را بکنم: تک موهای آشفتهخواست تکچقدر دلم می

پیچونید؟ یک کالم درست هست یا چرا مساله رو می -

بینید که قابل توجه بهم نیست؟ اگه چیزی در عکسا می

 بگید. 

 پوفی کشید و مونیتور رو کمی به سمتم چرخاند: 

 ببینید این عکس رو!  -

نگاهم به عکسی افتاد که دختری کامران را رسما بغل کرده 

بود. عکس را بزرگ کرد و جلوتر کشید تا جایی که دست 

 دختر به پیراهن کامران چنگ زده بود و گفت: 

 بینید؟ خوب نگاه کنید، چی می -
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دیدم که به پهلوی ی دختر را میخورده داشتم دستی الک

 کامران نشسته بود و گفتم: 

 خب دستش پهلوی...  -

 و آب دهانم را قورت دادم و نگفتم پهلوی شوهر من! گفتم: 

 این آقا رو گرفته.  -
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نگاهم کرد و موس را درست همان قسمت نگه داشت و 

 گفت: 

به چروکی که پیرهن زیر دست دختره خورده و نگاه کنید  -

 کشیده شدن پیرهن! 

 نگاهم دقت بیشتری گرفت: 

 درسته.  -

 صاف نشست: 

 این یعنی این صحنه واقعا اتفاق افتاده.  -

شد؟ اگر یک سال پیش بود نفسم حبس شد، چرا باورم نمی

 کردم ولی االن... کامران؟!!! بالفاصله باور می

دادم، تشکری لی که کارتم را دستش میبلند شدم و در حا

 کردم. 

 کارت و فلش را روی میز گذاشت تا بردارم و گفت: 
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با تموم حرفایی که بهتون زدم و البته که کارم همینه و  -

باید واقعیت رو بگم، یه چیزی رو همیشه به کسانی که 

کنم، این روزا اعتماد صد در صد به میان اینجا تاکید می

 طلقا اشتباهه. عکس و فیلم م

 سری به تشکر و تایید هم زمان تکان دادم و بیرون زدم. 

خودم را داخل ماشین انداختم و سر روی فرمان گذاشتم، 

کرد. یعنی هر قدر هم افکارم را زیر و رو فکرم کار نمی

کردم در این مدتی که همسرش بودم کوچکترین دلیلی می

کردم. مگر ا نمیها و هرز پریدنش پیدبرای تایید این عکس

شد آدمی در این شهر اینقدر خوددار عمل کند و در می

 شهری دیگر کامال متفاوت!! 

تک موبایلم را برداشتم و با دقت نگاهش کردم به تک

هایی که سیو کرده بودم، چیزی که در آنها توجهم را عکس

هایی بود با افراد مختلف، کرد این بود که عکسجلب می

هایی بودند که دختر واحدی در ر عکسشاید انگشت شما

ها یک دختر بود بیشتر ی عکسآنها بود. شاید اگر در همه
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شد خبری هست ولی این رنگ و وارنگ بودن باورم می

ی این دانستم پشت پردهکرد. نمیتردیدم را بیشتر می

ها و ارسالش به من چه حکمت و علتی نهفته است عکس

که این چند وقت شناخته  ولی هر قدر بیشتر به شخصیتی

 شد. کردم کمتر باورم میبودم فکر می

 ولی عکس همین بارش... 

 نوشته بود: 

 اوه ببین این هفته چه سورپرایزی برات دارم.  -

و بعد عکس فرستاده شده را با دقت بیشتری نگاه کردم، 

ترانه بود با کامران. چند عکس... در یکی جایی کنار هم راه 

ی دیگر داخل ماشین بودند و کامران رانندگی رفتند، یکمی

 کرد و ترانه کنارش!می

داد درست فکر کنم، باید به نمی فعال اعصاب خردم اجازه

تر شوم، استارت زدم. واقعا خرید دادم تا آرامخودم زمان می

 تر کرده بود. ماشین کلی کارم را سبک
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ن به افتاد امید چک وام را توسط امیهر بار که یادم می

دانستم گرفت با اینکه میشرکت فرستاده بود، دلم می

ترین کار همین بوده ولی خب بیشتر از خودم به این درست

 کشد. کردم که او چه عذابی میفکر می

راه افتادم، برف کمی که باریده بود فقط موجب لیز شدن 

تر برانم و فرصت برای خیابان شده بود و مجبور بودم آرام

داشته باشم، قرار بود چه کنم؟ تکلیفم با این فکر کردن 

 زندگی چه بود؟ 

کم مانده بود به خانه برسم که موبایلم زنگ خورد. خیلی 

شد حوصله نداشتم ولی با توجه به اینکه مدت زیادی می

ی موبایلم نیفتاده بود وادارم کرد، این اسم روی صفحه

 تماس را برقرار کنم: 

 سالم.  -

 ود: صدای رعنا گرم ب

 افتی؟ سالم تا من یاد نکنم که تو یاد ما نمی -
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 خیلی حال گرم گرفتن نداشتم: 

 سالم عزیزم، خوبی؟ سرم زیادی شلوغه؟ چه خبرا؟  -

مشخص بود که خیلی حالش بهتر از آن روزهایی است که 

 دیدمش: مرتب می

 دونم خانوم، ما هم خوبیم. می -

 و صدایش لرزی گرفت: 

 و بهت بدم. خواستم خبری ر -

زا دلم هری ریخت، یعنی همان اسم رعنا هم برایم استرس

بود چه برسد حرف زدن و خبر دادنش. سرعتم را کم کردم 

 و ماشین را کنار کشیدم: 

 چی شده؟ -
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 لحنش معجون عجیبی بود از گریه و... خنده انگار: 

 ی ما؟ تونی بیای خونهمی -

 توقف کردم و نگران پرسیدم: 

 رعنا چی شده؟  -

 کند: دیگر این بار مطمئن بودم دارد گریه می

 دوست دارم بیای ببینی.  -

 نفسم حبس شد: 

 تون میمیرم، چی شده همین جا بگو. رعنا تا برسم خونه -
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 با همان صدای لرزانش خندید: 

ره، خیلی دلم حسام بدون چوب دستی داره راه می -

دونستم خیلی واست بیای با چشمای خودت ببینی میخمی

 شی. خوشحال می

 نفس راحتم بیرون پرید: 

 وای خدای من... هزار بار شکر.  -

 رعنا کلی شوق داشت: 

بیا شام، یعنی با شوهرت بیاین شام، یه غذای ساده  -

 کنم. درست می

 نفسی کشیدم: 

 تشکر، کامران تهرانه منم کلی کار دارم.   -

 تر گفت: مآرا
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ی کمکات، خودم بهتر از همه باشه، ممنونم برای همه -

ای نداشتی ولی هر کاری از دستت بر دونم هیچ وظیفهمی

 اومد برامون کردی. 

نگاهم روی حرکت مردان و زنانی که بخاطر سرما تندتر 

داشتند رفت و فکر کردم سال پیش همین روزها قدم برمی

 گفتم:  در چه شرایط روحی بدی بودم.

تونستم با دونم ولی نمیوظیفه داشتم یا نداشتم رو نمی -

 تفاوت باشم. اون وضع ببینمتون و بی

 دوستانه جواب داد: 

 مون... روزای بدی بود، برای همه -

 و با مکثی گفت: 

خواستم سر اینقدر از آقای رحمتی بدم میومد که نگو، می -

ینقدر ما رو به تنش نباشه ولی از وقتی آزاد شدن، ا

شه تو ی کمکاشون کردن که گاهی روم نمیشرمنده

 صورتشون نگاه کنم. 
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زد که من با پوست و گوشت و داشت از چیزی حرف می

ی تفاوتی نبود. دلم ادامهدانستم، امید آدم بیاستخوانم می

خواست انگار کامران هم که نبود باز امید این بحث را نمی

ه بود که قصد شکستنش را ای شداز آن مباحث ممنوعه

 نداشتم، بهانه کردم: 

ها ببوس و رعنا جان االن خیابونم باید برم، از روی بچه -

 اگه امکانش باشه یه فیلم از حسام برام بفرست. 

تماس را قطع کردم و نگاهم سمت آسمان قرمزی رفت که 

 داد. نوید بارش می

من دلم از آن معدود دفعاتی بود که کامران تهران بود و 

ی پیش هم تا مرز نخواسته بود مهسا را دعوت کنم، دفعه

دعوا با هم جر و بحث کردیم. با اینکه خیلی سعی کرد 

اش با وارتان شدم، پنهان کند ولی متوجه روابط دوستانه

البته در همین حدش اشکال نداشت. من هم با وارتان 

دوست بودم ولی آن چیزی که من در چشمان مهسا دیدم 

ی فراتر از یک دوست داشتن ساده بود. کلی حرف زدم چیز
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و گفتم که حواسش به مشکالتی که در پیش رو دارند باشد 

شناسم محال است دست از آنچه و اینکه وارتانی که من می

داند بکشد ولی در سکوت مهسا و گوش هویت خود می

 دادن محضش چقدر تمرد دیدم. 

ذا خانه را پر کرده وارد خانه شدم و از اینکه بوی خوش غ

بود تبسمی کردم، کیانا روزهایی که کامران نبود سعی 

 کرد زودتر بیاید. سالم آرامم با جواب بلند او همراه شد: می

سالم علیکم و رحمت اهلل، کجایی تو؟ زنگ بزنم به خان  -

 داداشم راپورتت رو بدم وقتی نیست دیر میای خونه؟ 

 کمرنگی کردم:  یخنده

 بزن.  -
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و سعی کردم با بو کشیدن بفهمم شام چه پخته! تا دم کانتر 

آمد و با نگاه به من که بدون در آوردن لباس بیرون روی 

 مبل وا رفته بودم، پرسید: 

 چیزی شده؟  -

چشم روی هم گذاشته بودم، دلم عین سیر و سرکه داشت 

دانستم جایگاه من با اینکه میجوشید، ترانه تهران بود و می

جوری نیست که بخواهم اعتراضی کنم ولی این حال بد چه 

بود که گریبانم را گرفته بود، جای حرف داشت. کیانا آمد و 

 کنارم نشست:

 چیزی شده؟  -
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 نگاهم گنگ سمتش رفت: 

 کیانا از ترانه خبر داری؟  -

 متعجب شد: 

 نه، چطور؟  -

به تو ربطی ندارد ولی برعکس عقلم هزار بار هشدار داد 

 هشدارها عمل کردم: 

تونی یه جوری آمار بگیری و ببینی که ترانه تهرانه یا می -

 تبریز؟ 

 دقت نگاهش باال رفت: 

 چیزی شده؟  -

هایی که موبایلم را از کیفم برداشتم و با پیدا کردن عکس

 این بار فرستاده شده بود، صفحه را مقابل نگاه کیانا گرفتم: 

 ببینشون.  -
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تندی موبایل را از دستم قاپید و به دو سه عکسی که جدا 

 سیوش کرده بودم، نگاه کرد: 

 با کامرانه؟ نگفته بود خودش؟  -

 سر باال انداختم: 

 دونستی؟ نه، تو می -

 سرش را به طرفین تکان داد: 

 یه لحظه واستا ته توش رو در بیارم.  -

با همان سرعتی که در  موبایلش را برداشت و کنارم نشست.

ای را گرفت و به محض برقراری کارهایش داشت، شماره

 ارتباط گفت: 

سالم زندایی نازیالی خودم، خوبین؟... دایی چطورن؟...  -

شکر ما هم خوبیم، مامان و بابا هم مثل همیشه... زندایی 

 ترانه هست باهاش حرف بزنم؟... ا کجاست؟ 

 و به من نگاه کرد: 
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خواستم داشتم، چند تا عکس الزم دارم می آره کارش -

باهاش یه مشورتی بکنم... آهان چه جالب... کی 

کنم... سالم برسونید ای نیست صبر میگرده؟... چارهبرمی

 به دایی... خداحافظ. 

گوشی را پایین آورد و در چشمان منتظر من نگاهی کرد و 

 آهسته گفت: 

 تهرانه، امروز صبح رفته!  -

بر دلم نشست، باهم رفته بودند. شایان گفته  داغ جدیدی

ها واقعی هستن، من باورم نشده بود!! بود که عکس

پوزخندی زدم و خواستم بلند شوم که کیانا مچم را چسبید و 

 دوباره نشاند: 

 این عکسا رو کی برات فرستاده؟  -

 شانه باال انداختم: 

 دونستم. کاش می -

 د: خورکیانا به وضوح داشت حرص می
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 خب زنگ بزن به کامران و ازش بپرس.  -

شکی نداشتم نه تنها اولین پیشنهاد کیانا باید همین باشد 

کرد. لبم به بلکه اگر جای من بود بالفاصله همین کار را می

 ای کج شد: خنده

کنه، میاد به نظرت کسی که رفتنش با ترانه رو قایم می -

 االن بهم راستش رو بگه؟
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 تردید گفت: با اخمی که بر صورتش نشسته بود، جدی و بی 

ترسه که بخواد کامران از هیچ کس و هیچ چیزی نمی -

 دروغ بگه، امتحان کن. 

 سر باال انداختم: 

 نه...  -

 بغضم از ته دلم برخاست و در حال بلند شدن گفتم: 

واین ترانه خاصال برای چی زنگ بزنم؟ مگه تهش نمی -

 رو براش بگیرین؟ 

 کیانا هم سریع بلند شد: 

کنی خوای کنار بکشی؟ دیوونه فکر میسلوا؟ جدی می -

خواست اون ترانه رو تازه دیده؟ اولین بارشه؟ اگه اونو می

 کرد؟ برای چی اینقدر واسه تو فلیم هندی بازی می

 اشکم ریخت: 
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 گی چی کار کنم؟ هان؟ چیکار کنم؟ می -

 ا مقابلم ایستاد: کیان

 بهش بگو، همه چی رو بگو!  -

ای چقدر قضاوت از دور آسان بود! صدایم بدون اینکه اراده

 بر کنترلش داشته باشم، باال رفته بود: 

چی بگم؟ فکر کردی چی بگم؟ بگم کامران، من برای  -

نجات امید حاضر شدم زن تو بشم؟ آره؟ اون از اینکه امید 

شه، بعدش تو فکر رد بشه دیوونه میتو خیابون از کنارم 

کنی من بگم برای نجات اون تن به ازدواج باهات دادم می

 کشه؟ زنه و کل میبرام کف می

و بدون کنترل زیاد روی اعصابم با پشت دست خیسی 

 صورتم را گرفتم و ادامه دادم: 

دونی چیکار شناسی؟ خودت بهتر میمگه کامران رو نمی -

 کنه. می
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م حال درستی نداشت، با همان چشمان خیس و کیانا ه

 اش به چشمانم زل زد: عصبانی

 بگو مامان گفت...  -

 حرفش را نزده قطع کردم: 

بگم مامانت چاقو گذاشت بیخ گلوم که باید قبول کنی؟  -

 مامانت گفت آره ولی این من بودم که قبول کردم. 

 و دست گذاشتم روی گلویم و هق زدم: 

کیانا، کامران حرف نزده رو هم تا تهش کامران تیزه  -

خونه. کافیه لب تر کنم تا آخرش رو با جزئیات برام می

 ردیف کنه... 

ی بینمان را هم پر کرد و وسط کیانا تک گام فاصله

 مردمک چشمانم را هدف گرفت: 

ای حق نداره که نه تو، نه مامان و نه هیچ کس دیگه -

گم، ببین بهش میکامران رو بازی بده، خودت نگی من 

 کی این حرفو بهت زدم! 
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و برگشت که برود... دلم از فهمیدن کامران ریخت، من 

یک بار در مقابل کامران ویران شده بودم. آن هم برای 

ای که خودم در آن هیچ نقشی ایفا نکرده بودم ولی مساله

دانستم تا چه حدی مقابل کامران مقصرم. این بار خوب می

گرفتم و نگه داشتم. برخالف لحن محکمم بازوی کیانا را 

 دانستم چقدر در چشمانم خواهش نشسته است: می

 حق نداری بگی، تو چنین حقی نداری!  -

 لرزید: تنش از حرص می

دم خودت بگی ولی اگه نگفتی من دارم بهت فرصت می -

گم، شک نکن. برام هم مهم نیست مامان یا خودم می

شته باشین، حتمی خودت تا حاال کامران یا تو چه رفتاری دا

تونه فهمیدی چقدر کله خرم و اگه بزنه به سرم هیچی نمی

 جلو دارم باشه. 

نفسم از فهمیدن کامران بند رفت. خواهش از چشمانم به 

 لحنم هم کشیده شد:
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تو رو به هر کی و هر چی که دوس داری نذار تو چشم  -

کنم! یه ذره کامران بشکنم، نذار ازم متنفر بشه. خواهش می

فکر کن، کامران آدم بخشیدن نیست، اینو خودت گفتی، 

مگه نه؟ پس چه بگم تهش جداییه و چه نگم و خودم یه 

 راهی پیدا کنم. پس حداقل نذار بقیه عمرم عذاب بکشم... 

 حل بعدی به ذهنم راه یافت: و تند و سریع راه

اصال ببین! اگه بگی بهش، کامران هم یه عمر زندگیش  -

 شه. شینه تباه میبا نفرتی که تو دلش می

 اشک کیانا به صورتش جاری شد: 

لعنت بهت... لعنت هم به تو، هم به مامان که همین  -

جوریش هم زندگی برادرم رو تباه کردین. هیچ توجه داری 

 بنده؟هر روز بیشتر از گذشته داره بهت دل می
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تر شدند، به قدری آشفته بودم که پر حرصهایم نفس

توانستم هیچ چیزی را کنار هم بگذارم و این بلبشو را نمی

توانستم بگویم دخترک، تو که داری جمع کنم، حتی نمی

بینی من بیچاره چطور هر دهی نمیبرای برادرت یقه جر می

کشم. شوم و هر روز قد هزار سال عذاب میروز پرپر می

فهمی که دل من دیوانه چطور هر روز نمی بینی ونمی

ها همه در حالی هستند که شود و اینتر و شیداتر میواله

 هنوز برای دوست داشتن کامران کلی اما و اگر وجود دارد. 



 

 

1908 | P a g e 
 

عصبانیت به عقلم چیره شد و موبایلم را برداشتم و وارد 

هایی که این چند صفحه شخصی خودم شدم و انبوه عکس

 مان برایم فرستاده شده بود، نشانش دادم: ازدواجماه بعد از 

ات رو! خوب بیا ببین، بیا نگاه کن برادر عاشق دل بسته -

نگاهشون کن، نگران نباش برای برادرت هیچ وقت بد 

 گذره! نمی

ها خیره ماند، هی نگاه کیانا با تعجب فراوان روی عکس

قدری ها را باال برد و هی پایینشان آورد. بهتش به عکس

بود که بر عصبانیت و اشکش غلبه کند، حیران از آنچه 

 دید، گفت: می

 اینا چین؟ از کجا اومدن؟  -

به دیوار تکیه دادم بلکه سر پا بمانم. پوزخندی به وضعیت 

 خودم زدم: 
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هر چین و از هر جا اومدن، نشون از این دارن که برای  -

نیست  گذره و قرار همبرادر جنابعالی خیلی هم بد نمی

 بعدش بد بگذره. 

های ها بود و تمرکزی روی حرفهم چنان در بهت عکس

العملی را من نداشت. وقتی نگاهش را باال آورد همان عکس

 داشت که من اولین بار بعد دیدنشان داشتم: 

 ان!! شون فوتوهمه -

 همان کنار دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم: 

گم کنم، مدام میو میچند ماهه که منم همین فکر ر -

گم درست گم هیچی نیستن، هی میفتوشاپن، مدام می

 نیستن. 

 و نگاه پر اشکم را به سقف دوختم: 

االن دارم از پیش یه متخصص فتوشاپ میام، گفت  -

 عکسا هیچ ادیتی نخوردن. 

 ی کیانا از حرص باال پایین رفت: ی سینهقفسه
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کنم، م باور نمیمحاله، غیرممکنه. با چشمام هم ببین -

 اش... اصال کار خودته مگه نه؟ چرته همه

 ی چشمش جاری شد: و اشک از گوشه

دست به یکی شدین با مامان که به زور حرفتون رو ثابت  -

دونم. خواستین شون کار خودتونه. من میکنید. اینا هم همه

 بهونه داشته باشین تا اصل گناهتون رو نشه. 

یش پر از حرص روی هم نشسته هاو در حالی که دندان

 هایش باال پایین رفت: بود، شانه

 ای!! کردم تو همچین فرشتهمنِ خرو ببین فکر می -

و درست مقابلم ایستاد و موبایل در دستش را به عالمت 

 تهدید جلو آورد: 

به خدای احد و واحد یه ذره برا کامران دردسر درست  -

کنم. تی ساقطت میکنی، یه ذره باعث آزارش بشی. از هس

دونی که اینقدر خرم که هر کاری از دستم بر بیاد! می

کنم، فقط تو یه ذره با آبروی کامران بازی کن... نابودت می
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یه ذره بازی کن تا ببینی چطور از روی زمین محوت 

 کنم!! می

اش اش کشید و دست روی سینهو با پشت دست روی بینی

 گذاشت و کمی خم شد: 

 ... کشمتمی -

 اش را گرفتم: سریع بلند شدم و شانه

 کیانا ببین منو! خوبی؟  -

 ام کوبید: کمی بلند شد و با کف دست به سینه

 گم شو.  -

توجه به حرفش بازویش را گرفتم و تا مبل نزدیک بی

کشیدم. با عجله لیوان آبی آوردم و به زور مقداری در 

 حلقش ریختم: 

 کیانا آروم باش، چته؟  -

 ن آب را همراه با دستم به شدت پس زد: لیوا
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گورت رو از جلو چشمم گم کن، همین کارا رو کردی که  -

 منم همراه با کامران گول زدی که خیلی مثال خوبی!! 

 جفت دستانش را گرفتم: 

به جای داد و بیداد و قصه بافتن برا خودت، آروم باش.  -

حکم باز مثل همیشه برای خودت بریدی و دوخت و اعالم 

 کردی؟ 
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 ی سه ستاره شدم: و موبایلم را برداشتم و وارد صفحه

دونم کیه، فرسته. منم عین تو نمیبیا ببین، این برام می -

مون شروع شده تا همین االن، درست از روز بعد عروسی

عکسای ترانه رو هم همین فرستاده، مگه خودت زنگ 

ی راست گفته، من که از هیچی خبر نداشتم. نزدی و دید

اصال مگه من چقدر قدرت و نفوذ دارم که تو تهران آدم 

اجیر کنم و خودم اینجا باشم. اون وقت یکی از تهران برام 

 عکس ارسال کنه. 

 ی مورد نظر ادامه دادم:و با جلب توجه کیانا به صفحه

کنم فت میهاست که اینا رو دریامنم باور نکردم، منم ماه -

کنم. نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار... اوایل به و باور نمی

کردم ولی اون با یه فرستاد بالکش میمحض اینکه می

داد منم دیدم فایده نداره دیگه آیدی دیگه باز پیام می

 بالکش نکردم. 
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 و کنارش نشستم:

دیگه امروز با دیدن عکس ترانه بریدم و خواستم بدونم  -

 چیه!  جریان

 نگاهم کرد: 

 دروغه، به خدا دروغه!  -

 لبم را زیر دندان کشیدم: 

 دونم چی راسته چی دروغه! دیگه قاطی کردم، نمی -

 به سمتم برگشت: 

 خوای چیکار کنی؟ می -

پرسیدم و هر بار این سوالی بود که مدام داشتم از خودم می

 رسیدم. کیانا اخمی کرد و گفت: کمتر به نتیجه می

دیم. االن که تهرانه! وقتی برگشت عکسا رو نشونش می -

 شاید توضیح مناسبی داشته باشه؟ 

 ترین تکانش را تجربه کرد: ی لبم تلخگوشه
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شون، تو واسه اینکه آراز همکارش رو رسونده بود خونه -

قیامت کردی اونم کسی که هیچ قول و قرار درست و 

اری من برای این حسابی با هم نداشتین، اون وقت انتظار د

ده واقعی همه عکس و مدرکی که ظاهر امر نشون می

هستن بشینم روبروی کامران و در عین تمدن و روشنفکری 

گه اوه سلوا گرده میبهش بگم توضیح بده؟ البد اونم برمی

جان سخت نگیر. دنیا پیشرفت کرده و همون جوری که 

مان ی آدما به خودشون ربط داره، االن دیگه زگذشته

پیشرفت کرده و تعهد و این غلطا فقط متعلق هستن به 

مکانی که طرفشون اونجا حضور داره، دیگه شامل تهران 

 شه. نمی

 انگار از شوک اولیه خارج شده بود. دست مرا گرفت و گفت: 

 کنی؟ تو اینا رو باور می -

ی او و تمام مدارک موجود چه سوال سختی بود! گذشته

 م حتی مادرش ولی... گفتم: گفت باورشان کنمی



 

 

1916 | P a g e 
 

 کنم. اوج حماقته ولی باور نمی -

 و چشم دادم به موبایلم: 

 غیر...  -

 گفتنش برایم خیلی سنگین بود: 

کنم. در مورد ترانه هم غیر بودن ترانه بقیه رو باور نمی -

 شون رو... چون یه چند باری خودم دیدم صمیمیت

م که کیانا دستم را و حرفم را قطع کردم و خواستم بلند شو

 گرفت و نگذاشت: 

 خوای چیکار کنی؟ جواب سوالم رو ندادی، می -

ام سنگین بود چشم روی هم گذاشتم. به قدری راه تنفسی

که گویا هیچ اکسیژنی وجود نداشت و حرف زدن قدر جان 

 کندن مشکل شده بود: 

ی کافی دارم و قول و قرارمون بهونه و مدرک به اندازه -

 دم. مادرت کش نمیرو با 
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 سریع بین حرفم پرید: 

 یعنی چی؟  -

برد. دستم را از دستش بیرون کشیدم جوابش هم انرژی می

 و بلند شدم: 

 کشم کنار.از زندگیش می -

 پر اخم بلند شد: 

 با جار زدن این عکسا؟  -
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 سری تکان دادم: 

سروصدا... بروش هست. بینگران نباش، حواسم به آ -

دم. ما دو بار به خاطر عکسا رو حتی نشون خودشم نمی

ترانه با هم کنتاکت داشتیم، این بار هم همون رو عَلَم کنم 

 کنه به واقعی بودنش. شک نمی

 و آهی کشیدم: 

 تو هم حواست به آبروی من باشه، خب؟  -

 پوزخندی زد: 

کنه و کنار باور می فکر کردی تو ترانه رو بهونه کنی اون -

 کشه؟ می

 سرم را پایین انداختم: 

 کشه منم نه اون! کسی که کنار می -



 

 

1919 | P a g e 
 

 حرص داشت: 

 کنه؟ البد اونم وامیسته و تماشات می -

 کیفم را از روی مبل برداشتم و آهی کشیدم: 

کاری از دستش برنمیاد اگه من نخوام برگردم، اونقدری  -

منطق ه من دارم بیهم مغرور هست که یه ذره حس کن

 بازی در میارم دیگه کوتاه نیاد. 

 کیانا روی مبل وا رفت: 

خوای کنار بکشی؟ هیشکی هم به همین سادگی می -

 ندونه من از دوست داشتن عمیق تو خبر دارم. 

هایی بود که گویند از صد گریه این خنده از آن خنده

 انگیزتر است: غم

گذره که بیشتر میاوج حماقت من همینه که هر روز  -

بندم و یه ذره دیگه بخوام پیش اونقدر بیشتر بهش دل می

 کشه! دونم کارم به کجا میبرم نمی

 و اشکم ریخت: 



 

 

1920 | P a g e 
 

 زنم. تا بیشتر از این جون نگرفته تبرش می -

روی تخت نشستم و زانوهایم را در آغوشم جمع کردم، 

که  ام را جوری به زانوانم تکیه دادم که بستر مردیگونه

ی بویش بود، مقابل نگاهم باشد. من اینجا روی تنم آلوده

ی ی زندگی چشیده بودم، مزههمین تخت دو نفره مزه

 دلبری کردن و دلبری دیدن! 

اند از به قول مادر خدا بیامرزم دروغ نبود که از قدیم گفته

شد چشید و دل کند، نخورده بگیر و بده به خورده؛ مگر می

های واهی و نشد، آن هم با این بهانهشد دلتنگ مگر می

گذاشتم، الکی! کاش مادرم بود و سرم را روی زانوهایش می

دلم لک زده بود برای عطر تنشان، خدایا چرا عمر 

 های خوشبوی من آنقدر کوتاه بود؟! داشتنی

اش در دل اشک سر زانویم را خیس کرد، باید با جای خالی

. یعنی یک درصد هم فکر کردمای میام چه معاملهو زندگی

کردم تا این حد به بودنش وابسته شوم... مادرم اگر نبود نمی

قرار من تاب دیدن و ای هم نبود ولی مگر دل بیچاره
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رحمی را که با دشنه روی دلم نداشتن این مرد بی

 آورد؟خواستنش را حکاکی کرده بود، را می

ارها دست پیش بردم و روی بالشتش کشیدم، بالشتی که ب

مهمان سر من هم شده بود، درست کنارش بدون فاصله. 

ام را در تابی روی بالشت گذاشتم و صدای گریهسرم را با بی

دادند شدند و شهادت میآن خفه کردم، هزار نفر ردیف می

کردم، محال کند، یک کدامش را باور نمیکامران خیانت می

ان هم خواستم دستاویزش کنم و پیروز میدبود، بعد می

 باشم!! 

همین امروز صبح رفته بود اما چه بدجور دلم تنگش شده 

دانستم این تازه اول بدبختی من است. برای بود و خوب می

اجازه منی که در دلم را روی هر کسی بسته بودم، یکی بی

آمده و ششدانگ دلم را یک جا صاحب شده بود و خودم 

هم  هادانستم اگر سالبهتر از هر کس دیگری می

ای از آن سهم گذشت محال بود کسی دیگر بتواند ذرهمی

 ببرد. 
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گفت، بمان... تا همان قراره دو دل هوس باز شیطانم می

ساله بمان و روز و شبت را با او زندگی کن ولی بخش 

گیرش گفت، هر چه بیشتر بمانی بیشتر نمکترش میعاقل

 نی! ات باید چه کشوی و فردا روز با دل سنگین شدهمی
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ی اش، بوسهکردم بوسهاش کردم فکر نمیوقتی صبح راهی

تر، دانستم و کمی طوالنیآخر باشد. ای کاش حداقل می

 تر... کمی... کمی عاشقانه

ی شهرمان و اندک برف اواخر دی ماه بود و سرمای سوزنده

اش تا رقهنشسته روی زمین موجب شد نگذارد برای بد

 حیاط بروم و گفت: 

 بوست رو همین جا بده برم.  -

بالشتش را با تمام وجود بین بازوهایم فشردم. با شب 

قشنگی که پشت سر گذاشته بودیم و حسابی حالش خوب 

 بود، دست و دلبازی به خرج داد. 

ام... و ام، روی گردنم، روی گونهدستم را کشیدم روی شانه

 م! درد کشیدم... روی لب

 و رفتنی گفته بود: 

 چیزی نمونده بشه یه سال!  -

 و چشمک زده و رفته بود. 
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دانستم... اش را میای که فقط من ادامهحرف نصف و نیمه

حرفی که چند بار دیگر تکرار شده بود و من چقدر غریبانه 

 با هر بار تکرارش عذاب کشیده و شکنجه شده بودم: 

ی دو سال حرف از بچه ... مگه قرارمون این نبود یک -

 چسبیم به همون یه سالش و بعدش...  نباشه، االن می

هق زدنم را داخل بالشتش فریاد زدم و حرفی که گهگدار 

 زد در ذهنم مرور شد: می

 گیره! ی ساکته میمن دلم از هر چی خونه -

 گفت بگو! تکلیفم چه بود؟ کیانا می

 توانستم... نمی

ستن خودم را درون چشمانش به توانستم بگویم و شکنمی

 نظاره بنشینم. 

 توانستم بگویم و شاهد کنار گذاشتنم باشم. نمی

 توانستم بگویم و ببینم عین زباله بیرونم کند. نمی
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خواستم اگر قرار است خط بخورم، نه این در توانم نبود، می

 محترمانه بخورم. 

توانستم امنیت آغوشش را تجربه کاش یک بار دیگر می

 کنم!!! 

*** 
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 فصل بیست و دوم: 

کرد. چنان به خستگی خو گرفته بود که حتی احساسش نمی

اش اوضاع خیلی هم تازه در قیاس با روزهای دانشجویی

اش کرده بودند که ها مسخرهخوب بود. آن روزها خیلی

که با پول  خلی! اصال کدام آدم عاقلی وقتی امکانش را دارد

اندازد، ولی فقط پدرش دوش بگیرد، خود را به سختی می

توانست لذتی که از چرخاندن زندگی خودش خودش می

برد درک کند و برای همین هم هیچ وقت سست نشده می

اش به یک طرف و لذت بود. اصال کل لذت دوران نوجوانی

روی پا خودش ایستادن چیزی دیگر بود، چیزی که 

های گذشته ود بین هیاهوی رنگین روزها و شبنتوانسته ب

 اش کند. تجربه

ی بخاری ماشینش را کمی بیشتر کرد و به سرمای درجه

جالب شهرش لبخندی از سر لذت زد، سرمای اینجا کجا و 

اش به تهران با یادآوری تهران کجا! سفرهای هفتگی

شدند. این بار عالوه بر کارهای تر میبرگشتنش سبک
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رهای دیگری هم اضافه شده بود و حتی فرصت خودش، کا

ی یک بسته شکالت پیش نیامده بود که دست برای تهیه

 خالی نباشد. 

فروخت، با دیدن شاخه گلی که پسرک پشت چراغ قرمز می

رسان بود. شیشه را لبخندی بر لبش آمد؛ خدا همیشه روزی

 پایین داد و گفت: 

 سه تا بده.  -

کرد که مخ نازنین راهی پیدا میو نیشش باز شد، باید یک 

بانویش را بزند وگرنه به او بود که فعال دوست داشت چند 

سالی راست و راحت بگردد. از آخرین باری که کودکی را 

آمد تا گذشت و بدش نمیبغل گرفته بود خیلی سال می

اش را پر نکرده، نفر سوم سالگی کامل شامهبوی سی

ود. از تفاوت سنی باالی خانواده هم به جمعشان اضافه ش

آمد و گاهی عدم ارتباط خودش با پدرش خوشش نمی

 داد. درست با او را به این تفاوت زیاد ربط می
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 پسرک با خوشحالی چهار شاخه گل سمتش گرفت: 

بفرمایید آقا، یکیش هم همینطوری مال شما. هوا سرده  -

 شن. دارن تو دستم خراب می

های قرمز پسرک نفسی دست ها را گرفت و با نگاه بهگل

های گل نیاز به از شاخه های بچه بیشکشید، دست

دلسوزی داشتند. بدون پرسش قیمتش چند اسکناس 

هایی که گرفته، کمتر از آن درآورد، مطمئن بود قیمت گل

 مبلغ بود و با گفتن: 

 یه لحظه صبر کن.  -

های چرمش را برداشت و خم شد و از داشبوردش دستکش

 گرفت: سمتش 

 شه. بپوششون، خیلی برای دستت بزرگ نمی -

 پسر تعارف کرد: 

 خواد. نه آقا نمی -

 اخم مختصرش از سر عصبانیت نبود: 
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 دم. نگیری منم گال رو پس می -

هایش را زیر بغلش گذاشت و سریع پسرک مابقی گل

 ها را دستش کرد: دستکش

 ممنونم آقا.  -

نگاهش سمت چراغ با شنیدن صدای بوق ماشین عقبی 

رفت و حرکت کرد. از اینکه همیشه ماشینش را در 

گذاشت و موقع برگشت مجبور نبود پارکینگ فرودگاه می

 آمد. تاکسی بگیرد، خوشش می

کرد و در حال توقف نگاه متعجبش  با ریموت در حیاط را باز

سمت جای خالی ماشین سلوا رفت، چرا نبود؟ با دقت 

ر گذراند، ساعت نزدیک ده شب بود! بیشتری ساعت را از نظ

پیاده شد و نخواست از پیش قضاوت کند، شاید ماشین 

 مشکلی داشته و دست تعمیرکاری جایی بوده! 

چراغ روشن خانه آرامش بخش بود ولی خب همیشه یک 

دختر طناز شیک پوش به محض ورودش به حیاط، در را باز 
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پرید و می کرد و با همان پیراهن نصف و نیمه به حیاطمی

کرد نرسیده قبل از بغل و بوسه، تشر برود او را مجبور می

 که: 

ده بار گفتم با این لباسا نپر بیرون، هوا سرده! واستا تو  -

 خونه تا من بیام. 

ولی تقریبا هر بار هم مجبور بود همین حرف را تکرار کند! 

اش نشست، چند درصد امکان اخمی ناخواسته بر پیشانی

 ه شده و به حرفش گوش داده باشد. داشت معجز

ی دیگری نداشت. جز همان چند شاخه گل، هیچ وسیله

ای که ذهنش به ها را برداشت و متحیر از مسالهگل

 پیشوازش رفته بود، وارد خانه شد!! 

دیگر کنکاش بیشتر الزم نبود، محال بود سلوا خانه باشد و 

به محض رسیدنش از سفر به پیشوازش نیاید و یک 

ی دیگر که به محض فرود هواپیما خیلی توجهش را مساله
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جلب نکرد ولی االن معنا پیدا کرده بود، چرا بالفاصله بعد از 

 نشستن هواپیما تماسش را نداشت. 

 مردد و متعجب لب زد: 

 سالم... کسی نیست؟  -
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تش بلند شد، کیانا چشم روی هم فشرد و آهسته از کنار تخ

داد که سلوا هر بار هنگام برگشت کامران کمی زمان می

آمدش را بگوید و بعد خودش از اتاق بیرون سالم و خوش

 رفت. می

آهی کشید و دلیلی ندید در این شرایط لبخندی ولو تصنعی 

 به صورت بزند. از اتاقش بیرون آمد: 

 سالم... خسته نباشی.  -

دست برادرش دستش را مشت های گل در و با دیدن شاخه

 کرد: 

 رسیدن بخیر.  -

 نگاه کامران دوری در خانه زد و پرسید: 

 سلوا کجاست؟  -

بود. دهنش را شک نداشت که اولین سوالش همین خواهد 

خواست چند باری باز و بسته کرد و تهش هم حرفی که می

 بزند، نزد و فقط گفت: 
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 دونم. نمی -

 با اخم و تعجب گفت: 

 دونم؟ ی چی نمییعن -

 شانه باال انداخت: 

دونم یعنی چی نداره و معنیش خیلی هم واضحه، من نمی -

 االن سلوا کجاست، مگه دست من سپرده بودیش؟

 برای حل معمای ذهنش پرسید: 

 دعوا کردین؟  -

 پوزخندی زد: 

کنی سلوا به خاطر دعوا با من بلند شه از یعنی تو فکر می -

 شناسیش!  اینقدر میخونه بره؟ مرسی که 

رسید، موقع رفتن همه چیز مطلب خاصی به ذهنش نمی

مرتب بود. روز قبل، چند باری با هم تماس داشتند و 

ها پیش مشکلی، نبود. صبح که مشکلی در یکی از سایت
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العمل گرفت و سر هر آمده بود، سلوا تماس گرفت و دستور

ری جفتشان هم به قدری شلوغ بود که فرصت حرف دیگ

 پیش نیامد. 

های در دستش را روی میز پرت کرد. کالفه شده بود گل

توانست فکرش را متمرکز کند این خانه نبودن خیر بود نمی

ی دانست، چپ چپی به کیانا نگاه کرد ورورهیا شر را نمی

فهمید و حاال فقط با جادو هیچ وقت معنی سکوت را نمی

و ته حرف را هم  ردانم و یک شانه باال انداختن سیک نمی

رسید، فقط آورد، اصال مورد خیری به ذهنش نمیمی

ای موهوم بر دلش نشسته بود که عاملش را دلهره

ی سلوا را گرفت و در حال قدم زدن دانست. شمارهنمی

گوشی را کنار گوشش نگه داشت، یک بوق، دو بوق، سه 

  رسید هیچ وقت!هایش با سلوا به سه بوق نمیبوق... تماس

پاسخ و پایان زمان تماس... نگاه متعجبش روی تماس بی

 ماند و دوباره رو به کیانا کرد: 
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حرف بزن گند نزن به اعصاب من! چی شده؟ تو از چیزی  -

 خبر داری؟ حالش خوبه؟ 

 اش را کامل داخل دهانش کشید و آرام گفت: لب پایینی

  اش هم خبر ندارم.رفت، خوب بود. از بقیهعصر که می -

 مقابل کیانا ایستاد و با تعجب بیشتری پرسید: 

 کجا رفت؟  -

 صدای کیانا آرام مانده بود: 

دونم. هزار بار یه بار پرسیدی و منم جواب دادم، نمی -

خوام برم درسام دیگه هم بپرسی جوابش همینه، االنم می

 رو بخونم. 

 متفکر زمزمه کرد: 

 یعنی چی آخه؟ اصال کجا رو داره بره؟!  -

 و با نگاهی به کیانا گفت: 

 خونی بچه. تو مگه درسم می -
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به جای لبخند، بغضی بر گلوی کیانا نشست. دیدن برادر 

کرد؛ حواس جمعش در آن حال پریشان دلش را خون می

 دانست باید دلش برای کدام یک بیشتر بسوزد.نمی
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فهمید چه شده! ید، نمیکامران دستی الی موهایش کش

دانست سلوا کجاست، مهسا بود ولی تنها کسی که شاید می

آمد، کسی دوست نداشت سر راست سوال کند خوشش نمی
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خبر است. ترجیح داد بداند کامران سعادت از همسرش بی

 اول به مهیاد زنگ بزند. 

ی مهیاد اخمش «دستت خورده یا معجزه شده!»با شنیدن؛ 

 ی بگو و بخند و شوخی نداشت. صلهتر شد، حوغلیظ

 سالم مهیاد خوبی؟  -

 مهیاد جدیت کالم رفیقش را گرفت: 

 علیک جناب، چه خبرا؟  -

توانست سوالش چشم روی هم گذاشت، به هیچ عنوان نمی

 را مستقیم بپرسد. برای همین سریع طرح زد: 

 کجایی؟  -

 موقع او خندید: مهیاد متعجب از تماس بی

 ب، اونم زمستونی... باید کجا باشم. خونه! این وقت ش -

توانست بپرسد، سلوا اونجاست؟ ولی آهانی گفت، کاش می

 به جایش سوال کرد: 
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 مهسا خونه است؟  -

 مهیاد با تعجب بیشتری جواب داد: 

 آره چی شده؟  -

تر نه... به احتمال زیاد سلوا آنجا نبود ولی باید مطمئن

 شد: می

ی اصالحی پاالدیوم یه اون نقشهازش بپرس ببین از  -

 کپی داره بفرسته برام. 

 مهیاد همچنان در بهت بود. رو به مهسا پرسید: 

ی پاالدیوم یه کپی داری براش پرسه از نقشهکامرانه، می -

 بفرستی؟ 

 و با خنده گفت: 

پرسی، دست اون گه سلوا رو گذاشتی از من میمهسا می -

 فایالم رو یه نگاهی بکنم. باید باشه. اگه نیست بلند شم 

 آنجا نبود!! 
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 گفت: 

 کنم، فعال. خیلی خب، ولش کن. فردا یه کاریش می -

توانست باشد و و گوشی را پایین آورد، یعنی کجا می

 تر جریان چه بود؟! ی مهممساله

چشم در چشم کیانا شد و در حالی که متفکر موبایل در 

 رد: کوبید، سوال کدستش را به کف دستش می

 دونی دیگه؟ تو هیچی نمی -

 کیانا مثل فشنگ کمر از دیوار گرفت و صاف ایستاد: 

 دونم. پرسیدی کجاست، منم جواب دادم نمی -

خبری و کمی پا به پا شد و دلش نیامد تا این حد او را در بی

 نگه دارد. لحنش هنگام پرسش کمی طعنه داشت: 

سی نشه یه رسوندی نصف شبی اسیر تاکترانه رو می -

 وقت! 

 دستش را پایین آورد و اخم جایش را به حیرت داد: 
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 چی؟  -

 کیانا نفس پری کشید: 

خوام ببینم حاال که با هم رفته بودین، با هم هیچی، می -

 هم برگشتین؟ 

و برگشت که سمت اتاقش برود. کامران سریع بازویش را 

 گرفت و نگه داشت: 

 گی تو؟ چی داری می -

 می کج شد: لب کیانا ک

 خوش گذشت؟  -

 بازوی در دستش را فشرد و کمی سمت خودش کشید: 

 دقیق و کامل بگو جریان چیه؟  -

 کیانا لبخند حرص درآری زد: 

 من یا تو؟؟  -
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چرا کیانا همیشه تا این حد روی اعصاب بود؟ سلوا همیشه 

گفت باید در برخوردهایت با او مراقب رفتارت باشی و می

شد؟ بازوی دیگرش را هم لی مگر میعصبانی نشوی و

 گرفت و کمی هم بلندش کرد: 

 گی چی شده؟ دونه دونه می -
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 بدون اینکه پوزخندش را از صورتش حذف کند، گفت:

هیچی، وقتی فهمید قشنگ دست تو دست هم با ترانه  -

اونجا رفتین تهران کلی کیف کرد و خدا رو شکر کرد که 

 ره! ات سر نمیتنها نیستی و حوصله

 کفری شده بود: 

 از کجا فهمید؟  -

 ی کیانا بلندتر شد: صدای خنده

ای من به قربون داداشم، االن بزرگترین مساله همینه که  -

 بدونیم از کجا فهمیده و نه چیز دیگه!  

چشم روی هم گذاشت و بازوهای کیانا را ول کرد، راست 

 مساله مهم چیز دیگری بود!! گفت. فعال می

دوباره سوار ماشین شد، تعداد جاهایی که امکان داشت سلوا 

ی بهشت راند، رفته باشد، خیلی محدود بود. به سمت کوچه

کاش ماشین سلوا در کوچه بود و پیدا کردنش را آسان 

ای نداشت، نگاهی به ساعتش انداخت که کرد. چارهمی
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ن در، به وارتان زنگ زد و به نزدیک یازده بود و به جای زد

 محض برقراری تماس گفت: 

 بیا دم در، کارت دارم.  -

به محض باز شدن در، بدون سالم و احوالپرسی نگاهش 

ی آنها را در نوردید. وارتان بدون طول و عرض حیاط خانه

عجله و حساسیت خاصی لحظاتی در را تا انتها باز نگه 

ن سلوا کامال در دید بوده، داشت و با اطمینان از اینکه ماشی

 بیرون رفت. 

ی که کامران گفت لبخند با نمکی روی لبان «بگو بیاد.»

 وارتان شکل داد: 

سالم داداش خوبی، خوشی، سالمتی؟ اگر از احواالت ما  -

 جویا باشید... 

 کامران حرص خورد: 

وارتان حوصله ندارم، دیر وقت هم هست. برو صداش  -

 کن!! 
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ای برگشت و این بار در را کامال بست. در وارتان با خنده

حالی که دست روی لب خود گذاشته بود که فعال هیچی 

نگو، از درشان فاصله گرفت و کامران را هم مجبور کرد 

اند چند متری دورتر شوند و وقتی مطمئن شد آنقدر دور شده

ی احتمالی آن سمت آیفون شان به گوش شنوندهکه صدای

 خیالی خاص خودش به دیوار تکیه داد: بی رسد، با هماننمی

 خب االن سالم علیکم، خوبی...  -

 کامران کفری شده صدایش کمی باال رفت: 

 وارتان؟  -

 اش صدادار شد: خنده

ها، یه داد بزنم بچه ی استحفاظی منهچته؟ اینجا حوزه -

 کنن. ت میپارهمحالم تیکه 

 ی دیگر داد: کامران دست در جیبش کرد و نگاه به سمت

نرو رو اعصابم همین طوری به هم ریخته هست، نصفه  -

 شبه، صداش کن، باید زودتر بریم. 
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 نفس عمیقی کشید و این بار بدون زدن لبخندی گفت: 

دونی که سلوا نه پدر و مادری کامران خودت بهتر می -

داره و نه برادر و خواهری که احیانا خواست یه بار از بد 

 بره، بهشون پناه ببره. روزگار جایی 

 اش را سمتش گرفت: کامران برگشت و انگشت اشاره

 الکی مساله رو بزرگش نکن، هیچ...  -

 وارتان همچنان با خونسردی گفت: 

دونم من چیزی رو بزرگش نکردم، یعنی اصال چیزی نمی -

که بخوام بزرگش کنم یا نه. سلوا از وقتی اومده یه کالم 

ن و مامی هم نپرسیدیم ولی خب نگفته جریان چیه و م

 اینکه احتماال با هم حرفتون شده واضحه... 

 کامران بود که باز حرف او را برید: 

 حرفمون نشده!  -

 وارتان دستانش را به عالمت تسلیم باال برد: 
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خیلی خب، حرفتون هم نشده و سلوا همین طور الکی  -

ابت جهت اعصبلند شده اومده اینجا، تو هم بیخود و بی

 قاراشمیشه...
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 و تا خواست کامران چیزی بگوید، مانعش شد: 
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رم گم، قانع نشدی خودم میاول گوش کن ببین چی می -

دم. حرفم هم اینقدر و میارمش و دو دستی تحویلت می

برش داره که بگم، مطمئن باشم رو حرفم نه نمیاره ولی 

دونم به چه علتی سلوا بلند شده میخوب فکر کن، من ن

شناسمش دختر دمدمی اومده اینجا ولی تا جایی که می

مزاجی نیست که تقی به توقی بخوره بلند شه بره قهر... 

پس هر چی هست برای خودش مهمه حتی اگه از نظر تو 

خیلی مهم نبوده باشه ولی هیچ کدوم از این مسائل به من 

ای من مهمه اینه که سلوا به ربطی نداره. اون چیزی که بر

این خونه پناه آورده، یعنی وقتی حس کرده جایی نداره. در 

تونه ایه که میاین خونه رو زده چون فکر کرده تنها خونه

هم از بودنش جمع  توش امنیت داشته باشه و خیال تو

باشه! حاال حرف من اینه، نه تو و نه من، حق نداریم این 

اه برده رو ازش بگیریم، اکی؟ اینکه امنیت جایی که بهش پن

سلوا یه شب و یا یه مدت اینجا بمونه به هیچ جای دنیا 

دم نذارم آب تو دلش تکون خوره و من بهت قول میبرنمی
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بخوره. حتی اگه یه درصد حضور من تو این خونه سبب 

راحت نبودن خیال توئه، من همین االن به مامی زنگ 

ی رم خونهمده و دارم میگم کاری پیش اوزنم و میمی

 برادرم. 

کامران دستی میان موهایش کشید، وارتان را هم دوست 

 داشت و هم قبولش داشت: 

ها دیوار دونم سالبحث سر تو نیست که خودم بهتر می -

ای بودی که سلوا تک و تنهایی زندگی به دیوار همین خونه

 کرده، باید باهاش حرف بزنم. 

 تکان داد: وارتان به تایید سری 

بدون شک باید باهاش حرف بزنی ولی االن نه! فردا که  -

 اومد شرکت هر قدر دوست داری باهاش حرف بزن. 

 مردد سوال کرد: 

 خودش گفت میاد؟  -

 وارتان سری تکان داد:
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تونه نیاد؟ یه روز نیاد، دو روز اونجا محل کارشه مگه می -

رم ش. منم مینیاد، باالخره که چی؟ مجبوره برگرده سرکار

ای کنم که شغل جدا از هر مسالهرو مخش و قانعش می

 هست و باید بیاد. 

 و با مکث کوتاهی ادامه داد: 

ولی کامران با اینکه من هیچی از مساله بینتون  -

دونم، خواستم گوشی دستت باشه که جریان هر چی نمی

هست برای سلوا اصال شوخی نیست. چون از من خواست تا 

تونه این دور و و کنم ببینم حداقل قیمتی که میپرس و ج

بر یه خونه بگیره یا رهن کنه، چقدره و این یعنی خیلی 

 حرف، مگه نه؟ 

 زیر لب حرفش را جوید: 

 غلط کرده!!  -

 لب وارتان کش آمد: 

 هی آقاهه، حواست باشه من فامیل عروسما!  -
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 کامران دست به کمر زد و کالفه گفت: 

 بودم. دو روز تهران  -

وارتان با وجود لبخند روی لبش، دلش از این حرف پرت 

کامران ریخت، خیلی حرف داشت، دو روزی تهران بودم و 

دلم خیلی تنگ شده، دو روزی تهران بودم و مشکلی با هم 

اش نداشتیم و دو روزی تهران بودم و هم را ندیدیم!!! معنی

و با  کمی بیش از آن چیزی بود که کامران به زبان آورد

 فکر گفت: 

 زنگ که زدی بهش پیشش بودم.  -

 کامران پر اخم نگاهش کرد: 

 خب؟  -

 ی لبش کشید: وارتان انگشتی گوشه

ی آخر زنگ موبایل رو منتظر موند و در اوج وقتی تا دونه -

صدا و با شدت رو صورتش ریخت، تعجب من اشکش بی

ی برام خیلی جای تعجب داشت، عمال اگه از دستت عصبان
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ذاشتش رو سایلنت و داد و یا میبود باید سریع رد تماس می

العملی غیر اینکه به اسم و تصویرت زل بزنه و یا هر عکس

 اشک بریزه. 

میزان عصبانیت کامران از اینکه بدون توضیح خواستن 

ای بود که خیلی نتواند روی گذاشته و رفته بود، به اندازه

 ز کند. گفت: گوید، تمرکجزئیاتی که وارتان می

 منظور؟  -

شنوم وارتان دیگر نگفت من از این ماجرا بوهای خوبی نمی

 ی عجیبی بر دلم افتاده و به جای این گفت: و دلشوره

منظوری نداشتم ولی فکر کنم اونم دلش برا تو تنگ  -

 شده بوده!! 

*** 
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 ه شده بود... شد که به گاوصندوق خیرلحظاتی می

یک بار از یکی از دوستانش شنیده بود که اگر زنی دو تا 

لباس برداشت و از خانه رفت، یعنی قرار است برگردد و در 

ناز است ولی اگر دیدی طال و مدارکش را هم برداشته و 

 رفته، یعنی نرفته که برگردد. 

دستی روی دهانش کشید و یک بار دیگر مدارک را زیر و 

ی اش بود و نه مدارک دیگرش!! جعبهه شناسنامهرو کرد، ن

طال و جواهراتی که با هم رفته و به جای همان طالهایی 
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که مشکل گشایش شده بود، خریده بودند برداشت و نگاهی 

 کرد. همه بودند!! 

 طالها بودند ولی مدارک نه... 

اش بیشتر شد؛ یعنی چه، فشار دندانش روی انگشت اشاره

 شت؟ این چه معنی دا

برخاست و دوری در اتاق زد، وارتان چه گفت؟ گفت به 

نامش خیره شده و اشک ریخته بود!! برای چه! عمال باید از 

 بود. دستش عصبانی می

برگشت و رمز گاوصندوق را زد. پالتویش را برداشت و از دم 

ای به روتختی به هم ریخته انداخت، در اتاق نگاه دوباره

ر همسر خوشرو و خوش اخالقش، چقدر اتاقشان بدون حضو

 بد منظره و خالی بود. 

گذشت ولی از بدون صبحانه رفتنش به شرکت خیلی می

 ی عادات درست منوط بودند به حضور او! انگار همه
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زودتر از هر روز به شرکت رسید. از اینکه محمدپور هم زود 

آمده بود خیلی تعجب نکرد، با آن تذکر جدی که شامل 

 خوابید خیلی بود. ، شب را دم در شرکت نمیحالش شده بود

سالم کوتاهی کرد و جواب کوتاهی هم گرفت. مقابلش 

 ایستاد و گفت: 

کل گزارش کارای این دو روز رو بفرست به کارتابلم،  -

ضمنا به محض اومدن مهندس ذاکری و مهندس صبوری 

بگو بیان دفترم. امروز دو تا مالقات مهم دارم؛ آقای 

 ای معینی، رسیدن معطل نشن. عسگری و آق

 و با نگاه به ساعتش گفت: 

نیم ساعت دیگه یادت باشه به مهندس عطایی زنگ  -

 بزنی باهاش کار دارم. 

دانست محمدپور چشمی گفت و پشت مونیتور نشست، می

همیشه روزهای بعد برگشت از تهران رئیس، شلوغ و 

 پرکارند. 
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حالی که همانطور  پالتویش را در آورد و آویزانش کرد. در

زد، دست روی میز گذاشت و به فکر سرپا پاور لپتاپش را می

فرو رفت. هنوز نفهمیده بود سلوا چطور از جریان باخبر شده 

آن هم در حالی که هیچ کس غیر از خودش و ترانه از این 

با هم رفتنشان خبر نداشت. به نظر خودش اتفاق مهمی هم 

به خاطر نمایشگاه عکاسی  نبود که کسی باخبر شود، ترانه

خواست به تهران برود و به شد میکه در تهران برگزار می

خوای بری کامران گفته بود این هفته هر وقت که می

 تهران برای من هم بلیط بگیر. 

ترانه در هواپیما تاکید کرد که بابا و مامانش هم از اینکه با 

ایی که هرود، خبر ندارند و فقط دلش برای گذشتهاو می

کردند ها را دو دره میها مهمانیی بچههمراه کامران و بقیه

 زدند به دل کوه و کمر تنگ شده بود. و می

 به سلوا هم نگفته بود تا فکرهای الکی نکند! 
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پس جریان چطور لو رفته بود، جای سوال داشت، حتی شب 

گذشته کلی کیانا را سین جیم کرده بود که چطور شده ولی 

 خواست بگوید. دانست و یا نمیا نمیاو هم ی

ای که به در خورد، سر باال گرفت و از دیدن ذاکری با تقه

 خوشش نیامد! پشت میز نشست و با گفتن: 

 بفرمایید.  -

ترین جمالت حرفش را بزند ولی خب در سعی کرد با کوتاه

شد دیدارشان را کل ذاکری خوش صحبت بود و خیلی نمی

ذاکری نگاهی به ساعتش انداخت، نیم  کوتاه کند. با خروج

 ساعت شده بود. 

ها ور رفت، با نگاهی به ده دقیقه یک ربعی هم با گزارش

ساعت اخم کرد، محال بود سلوا تا این حد دیر کند، تلفن را 

 برداشت و به محمدپور گفت: 

 مهندس صبوری هنوز نرسیدن؟  -

 محمدپور کمی طلبکار گفت: 
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دس ذاکری تو اتاق شما بودن و چرا؛ وقتی اومدن مهن -

گفتن باید اول وقت برن سر پروژه کلینیک و دستورالعمل 

بدن و پلن مربوطه رو برداشتن و رفتن و گفتن خودشون 

 شن. باهاتون هماهنگ می

نفس پر حرصی کشید ولی نتوانست جواب درخوری بدهد، 

کشید که حسابی باید گوش این مهندس صبوری را می

 کی کرده بود. با گفتن: روی اعصابش اس

 باشه. -

توانست به محمدپور تلفن را روی میز کوبید. حتی نمی

بگوید که با او تماس بگیرد و بگوید برگرد، همسرش بودن 

 دست و پایش را بسته بود. 
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با تلفن شرکت به موبایل سلوا زنگ زد؛ یعنی کسی که 

 کت است نه شوهرت!! شنیدن: کارت دارد رئیس شر

 بله بفرمایید.  -

نرم و نازک سلوا دلش را بدتر از پیش هوایی کرد ولی سعی 

 کرد در صدایش نمود پیدا نکند: 

سالم... خانم مهندس صبوری مگه صبح خدمت شما  -

 عرض نشد که باید بیاین دفتر من؟ 

سکوتی کرد، دلش از لحن جدی کامران ریخت، عصبانیتش 

کرد. آب دهانش را قورتی داد و تمام وجود حس میرا با 

 آرام جواب داد: 
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اومدم به خانم محمدپور هم گفتم که باید اول وقت می -

 کلینیک تا دستور کار بدم. 

 اخمی کرد و لحن بدون انعطافش را به رخش کشید: 

 جالبه، این شرکت چند تا رئیس داره؟ -

وب موبایل را در دستش فشرد و بغضش گرفت، خ

دانست باالخره باید با کامران روبرو شود ولی خب بدش می

 آمد کمی آن را به تعویق بیندازد. زمزمه کرد: نمی

 یکی دو تا کار دیگه دارم اگه...  -

 کامران سفت و محکم بین حرفش آمد: 

مهندس ذاکری رو فرستادم اونجا، کار رو تحویلش بده و  -

 برگرد شرکت. 

انست در مقابل سرکارگر چشم روی نفس بلندی کشید و نتو

 هم بگذارد تا کمی آرام شود و فقط گفت: 

 چشم.  -
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و با قطع تماس سر پایین انداخت، چه کار سختی در پیش 

 رو داشت! 

 ی قبلی اصالحات داشته؟ پس خانم مهندس گفتین نقشه -

حواسش را دوباره معطوف سرکارگر کرد، نباید به کار لطمه 

 خورد. می

تی که با سرکارگر و بعد از آن با ذاکری حرف تمام مد

زد، تمرکز زیادی نداشت و دلش عین سیر و سرکه می

خواست خودش را قانع کند که در جوشید و هر چقدر میمی

این ماجرا حق با خودش است و باید طلبکار باشد، باز 

 آورد. ذهنش چموش بازی در می

ر با نفسی کشید و چشم بست، این استرس برای دیدا

کامران را یک بار همان اولین روزی که او به شرکت 

 کرد. برگشته بود، تجربه کرده بود ولی نوعشان فرق می

هایی بود که در اتاقش بسته بود و این یعنی از معدود زمان

 حال و حوصله زیادی نداشت. در زد و مصرانه تا شنیدن: 
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 بفرمایید.  -

بود! در حال باز  منتظر ماند. چقدر دلش برایش تنگ شده

 کردن در از دلش گذراند: 

 الیقش نیستم ولی خدا کمکم کن.  -

وارد اتاق شد و همان دست به در سالمی داد، چقدر از روز 

گذشت. این مردی که با اولی که وارد اتاقش شده بود می

دیدنش دلش به تالطم افتاده بود همان مردی بود که یک 

امروز دلش چقدر با خواندش و روز اهریمن و غول می

 کرد. القیدی در طلب بغلش بود و باید مهارش می

طول کشید تا کامران جوابش را بدهد، آن قدر که بلند شود 

و از پشت میز بیرون بیاید و چند گامی جلوتر رفته و با 

 چشمان پر توبیخش در چشمانش زل و لب بزند: 

 علیکم سالم.  -

او را که شلوار کتان  با دلتنگی واضحی چشمانش سر تا پای

ای ساده به تن داشت با بلوز زمستانی اسپورت آبی سورمه
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مشکی که خودش شسته و مرتب و تمیز داخل کمدش 

آویزان کرده بود، نگریست و دلش خواست جلو برود و آن 

اندک کشیدگی کنار بلوزش را مرتب کند ولی همان جا ماند 

 و از جایش حرکت نکرد. 

 پایینی گفت:  کامران با تن صدای

 درو ببند.  -

از آن حالت خیرگی اولیه در آمد. در را بست و همراه با 

کشیدن آهی با اصرار همان جا ایستاد و نخواست جلوتر 

 برود: 

ای رو کارو تحویل مهندس ذاکری دادم، ولی باید نقشه -

 کردم تا دو روز آینده تکمیلش کنم. که روش کار می

چند حتی قبل از شنیدن جواب  که یعنی بگذار بروم! هر

 کوبد.دانست دارد الکی به طبل خالی میکامران هم می
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 اش جلو آمد: کامران بدون عجله تا یک قدمی

بینم که بدون هیچ حرف و توضیحی، تنهایی محاکمه می -

 کردی و نتیجه گرفتی و بعد هم اجرا کردی. 

کننده چه بود که روی گلویش لنگر  این بغض دیوانه

 انداخته بود؟ برگشت و دوباره دست روی در گذاشت: 

 من خیلی کار دارم.  -
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قبل از باز کردن در، بازویش را از جایی باالتر از آرنج گرفت 

 و این بار برعکس لحظاتی پیش لحنش تند شد: 

 سلوا!!  -

ی اتاق کرد صدایش از محدودهو در حالی که سعی می

 بیرون نرود، گفت: 

شه، سرخود و بدون سوال و شه سلوا، باورم نمیباورم نمی -

 جواب کالهتو قاضی کردی! 

سر باال برد و در چشمان نیمه سرخ کامران که نشان از 

اش بود نگاه کرد فقط خودش خوابی و خستگیبی

دانست و خدا که چطور دلش در حال سوختن بود. باید می

کرد، چیزی که بلد د بازیگری پاس میرفت و چند واحمی

شد. خیلی تالش کرد تا به جای نبود و مدام الزمش می

 هایش اخمی بین دو ابرویش نگاه دارد: ریزش اشک
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من نه تنها هیچ قضاوتی نکردم هیچ نیازی هم به  -

فهمیدن اینکه چرا با هم رفتین، کجاها رفتین و چه کارا 

 کردین ندارم. 

 ی بیرون داد و صدایش لرزان شد: و نفسش را به سخت

دونی که من حتی همون موقعی که بهت تو خوب می -

ی ذهنم هم به هیچ بودم و حتی گوشه جواب منفی داده

کردم، از دیدن آویزون شدن جواب مثبتی فکر نمی

ریختم. چون معتقد دخترداییت از کت و کولت به هم می

کنه، ری میبودم کسی که داره مصرانه از یکی خواستگا

یعنی باید فقط به همون شخص فکر کنه و بعدش هم که 

جریان مهمونی چند ماه پیش و ذوق زدگی جفتتون از دیدن 

هم پیش اومد و باز متوجه شدی هضمش برام سنگینه؛ بعد 

 تو چی کار کردی... 

 چشم باال کشید و هر کاری کرد نفسش خالی نشد: 

 بلند شدی و باهاش رفتی سفر!  -
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 ان سریع دخالت کرد: کامر

دونی سلوا اینقدر این مساله رو بزرگش نکن وقتی نمی -

 جریان چی بود. ترانه برای نمایشگاه عکاسی... 

دست باال برد و روی لبان کامران گذاشت و کنترل 

 هایش از دستش خارج شد: های پشت پلکاشک

خوام بدونم، هیچی نگو. اصال ایرادی به تو وارد نمی -

خیلی طبیعیه که با دختر داییت گپ بزنی و بگی و  نیست،

 بخندی. بعدم دست بدین و روبوسی کنین.

خیلی عادیه که وقتی مسیرتون یکیه قرار بذارین و با هم 

برین، کنار هم باشین و خوش بگذرونین، چیزی که عادی 

تونم با این موارد کنار بیام؛ چون نیست منم که نمی

 ن به قضیه با هم فرق داره... نگاهمون، فرهنگمون، دیدمو

 کامران پر حرص گفت: 

 ها افتادی؟ االن؟ االن یاد این تفاوت -

 آورد: کم نفس کم میداشت کم
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آره متاسفانه، هر چند دیر ولی االن یادم افتاده،  -

ترش اینه که همون قبل ازدواج هم این مساله برام درست

ختلفی رخ داد مهم و بزرگ بود ولی بعدش اونقدر اتفاقات م

بارون یکی توش گم شد، بازداشت و کالنتری و گلکه این 

و اجرای کنسرت خیابونی و هزار تا حرف و پیام دیگه از 

یادم برد، چی دیدم و چی شده! تو عین یه بوکسور ماهر 

اینقدر چپ و راست زدی تو سر و صورتم که بعد از پا 

 تی. ی آشیلی هم داشدراومدن یادم افتاد یه پاشنه

خورد خیلی برداشت چیزی که در ذهن کامران وول می

 خوبی نبود، نگاه تنگ کرد و پرسید: 

 خوای به کجا برسی؟ تر بگو، میمنظورت رو واضح -

تر رفت، بازویش را از دست کامران کشید و عقب

تر باشد. چند خواست حفظ فاصله کند و به در نزدیکمی

 آرام کند و گفت:  نفس پی در پی کشید تا کمی خود را
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خوام به اینجا برسم که بین این همه اتفاق عادی و می -

 ی ناجوری هم هست. طبیعی، تو زندگی تو، یه وصله

 مکثی کرد و با جدیت بیشتری ادامه داد: 

 فهمم، که حالیم نیست، که متفاوتم... اونم منم که نمی -

 و لبی زیر دندان کشید: 

ی معادله خود جداش کنی، بقیهاین وصله رو پینه نکرده  -

 شه. به خود حل می

برگشت و بدون تعلل در را باز کرد تا امکان برگرداندنش 

ی نیمه وجود نداشته باشد... و بیرون رفت... رفت تا نقشه

 ی ذاکری را کامل کند. کاره

کامران خیره به در، بهت و تعجب را با هم داشت. قضیه 

د، خیلی بیشتر از آنچه جهت بزرگ شده بوخود و بیبی

 کرد! تصورش را می

*** 
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به علت دو روز غیبتش از شرکت مجبور بود کل روز را 

بکوب کار کند ولی فکرش بدجور مشغول بود. عمدا چندین 

طرح مختلف روی سر سلوا ریخته بود که نتواند زودتر از 

ی ی مشورتی دربارهشرکت برود و یک بار هم سر جلسه

ها با چند نفر دیگر دورهم جمع شده و یکی دو تا از پروژه

 بدون هیچ حرف اضافه، در مورد کار صحبت کرده بودند. 
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نگاهی به ساعتش انداخت، تا جایی که توانسته بود همه را 

خواست کمی با سلوا تنها باشد. زودتر مرخص کرده بود، می

سبیده بود به میزش و رفت سراغ آخرین کارمندی که چ

 قصد بیرون رفتن نداشت و حکم کرد: 

 هر کاری مونده بذارش برا فردا!  -

سلوا در اتاق خودش بود و از بیرون خبری نداشت. کامران 

دانست طرحی که توسط محمدپور برایش فرستاده خوب می

و گفته باید تا آخر وقت تکمیل شود، به قدری وقت گیر 

رسد رویش کار کند، به جایی نمی است که تا خود صبح هم

شناختش، که در چنین مواردی صدایش در ولی خوب می

 کند. آید و نهایت تالشش را مینمی

در شرکت را قفل کرد و به سمت اتاق او رفت. قبل از ورود 

کرد یک سفر دستی الی موهایش کشید، تصورش را نمی

ه داد و ساده تا این حد مسئله ساز شود. به چارچوب در تکی

 گفت: 
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 تموم نشدی؟  -

سلوا که از همان بدو ورودش متوجه حضورش شده بود، 

 پوزخندی زد: 

جناب رئیس عادت دارم مواقعی که عصبانی هستین تا  -

آخر وقت بشینم پای کار. فکر کنم من باید یکی دو روزی 

 تونید تشریف ببرید. بست بشینم همین جا، شما می

رفت که پرطعنه سمت میز میتکیه از در گرفت و داشت 

 گفت: 

بینم که شمشیر رو از رو بستی. حاال دیگه شدم به میبه -

 جناب رئیس؟ 

خم شد و موس را از دستش گرفت و با بستن صفحات، 

 کامپیوتر را هم بست: 

 ده، بسه بلند شو بریم! پس رئیس دستور می -



 

 

1972 | P a g e 
 

شک نداشت قرار است به اینجا برسد. برخاست و پالتو 

اش را از روی مانتو پوشید و کیفش را برداشت و در یشنل

 حال رد شدن از کنار کامران گفت: 

 خسته نباشید، به کیانا سالم برسونین. -

گرفتار شدن بازو و برگشتنش سمتش هر چند برایش 

شد دلش گریه کردن بینی شده بود ولی خب دلیل نمیپیش

 نخواهد به خصوص وقتی شنید: 

 چه بازی رو. تمومش کن این ب -

چند باری زور زد بزاق سنگ شده در دهانش را قورت دهد 

و فکر کرد اگر این مرد بفهمد صبح قبل از رفتن به سر 

ی پروژه کلینیک یک سر کوتاه به یک وکیل، که سر قضیه

امید حسابی با او آشنا شده بود، زده و دادخواست طالق را 

 فت و گفت: کند؟ نفسی گری او گذاشته، چه میبه عهده

 کنم همین کارو بکنم... دارم سعی می -
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ثمری برای عقب کشیدن دستش کرد و دل و تالش بی

 صاحبش خودسرانه عمل کرد: بی

مراقب خودتم باش، حواسم بود امروز سر جلسه چند بار  -

 ات. دستت رفت سمت معده

 کامران غرید: 

حواسشم بوده تازه!! اون وقت که نصفه شبی خسته و  -

کوفته بعد دو روز اومدم خونه حواست نبود که فکرم ممکنه 

هزار راه بره؟ از تصادف گرفته تا هر چی که فکرش رو 

 ی این کارا برای اینه که وادارم کنی... بکنی. اگه همه

 عجوالنه حرف او را قطع کرد: 

من کی باشم که بخوام کامران خان سعادت رو وادار به  -

دوست داری بکن، فقط من  کاری بکنم؟ شما هر کاری

 موندم ازدواج کردنت چی بود با این وضع! 

شد، عمال قبل از رفتنش به تهران هیچ داشت دیوانه می

ی کرد یک مسالهمشکلی با هم نداشتند و اصال تصور نمی
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تر نه چندان مهم چنین بازخورد تندی داشته باشد، عصبانی

 گفت: 

ی ساده رو اینقدر هبس کن دیگه، چرا الکی داری یه قضی -

دونن کنی؟ چی شده مثال! عالم و آدم میاش میپیچیده

کنه اکثر ترسه و سعی میترانه از بچگیش از سفر هوایی می

سفراش رو زمینی بره. تو سفر هوایی باید یکی پیشش 

رم و میام، بهم گفت این هفته، باشه، شنید من هر هفته می

دونستم رو نگفتم چون میبرای اونم بلیط بگیرم. منم به تو 

 اسم ترانه حساسی همین.

 ی تلخی کش آمد: لبش به خنده

خوبه، همین! این چیزی که واسه شما و ترانه خانم همین  -

شه واسه من و کیانا و سایرین هم صادقه یا محسوب می

فقط شما محقی؟ هر چند که انگاری از نظر تو غیر از رو 

 شه... تشک رفتن هیچی نادرست محسوب نمی

 اش با صدا شد: و تک خنده
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 که اونم اهلل اعلم!! -

 سلوا را تا نزدیک صورتش باال کشید و پر خشم توپید: 

قبال در مورد حرفات بهت تذکر دادم اما؛ مطمئن باش  -

اگه یه بار دیگه مزخرف بگی هر چی دیدی از چشم خودت 

 دیدی.
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ناخواسته نم گرفته بود، به چشمان مرد  با چشمانی که

عصبانی روبرویش خیره شد و فکر کرد چقدر چشمانش 

خسته هستند و به خواهش دلش که بدجور داشت بازی در 

 شان کند، افسار زد و گفت: آورد که لمسمی

کامران حالم اصال خوب نیست، ولم کن بذار یه چند  -

 روزی فکر کنم ببینم باید چی کار کنم. 

شد، با خود بازویش را کشید و در حالی که از اتاق خارج می

 همراهش کرد: 

 ی خودمون!! هر قدر دوست داری فکر کن ولی تو خونه -

 برای بیرون کشیدن بازویش زور بیشتری زد: 

 شه...  نه، اصال. این طوری نمی -

و با حس درد پیچیده در بازویش، بغض کرده دست روی 

 نالید:  دست کامران گذاشت و

 شکنه. کامران؟ آخ... ولم کن دستم داره می -



 

 

1977 | P a g e 
 

ایستاد و در حالی که لحظاتی چشم روی هم گذاشته بود، 

 بند انگشتانش را از دور بازویش گشود و گفت: 

ری رو اعصابم؟ من که توضیح دادم، تمومش کن چرا می -

 خب. 

قلبش از شرایط ایجاد شده برای کامران چنگ خورد، حجم 

کرد، کمتر پیش آمده بود ی او را از رفتارش درک میناباور

منطق و عاصی ظاهر شود ولی چاره در نقش یک دختر بی

ای بهتر از این پیدا توانست بهانهچه بود، شاید دیگر نمی

کند. دلش خواست همان جا بنشیند و به حال و روز خودش 

ی روزهایی که در آن زار بزند برای تیشه زدن به ریشه

دانست کرده و عاشقی دیده و دل سپرده بود. نمی عاشقی

تکلیفش با دل پر شده از محبت این مرد چیست؛ چه برسد 

 به اینکه صبر کند تا دو سال شود، حتما میمرد! 

 ی تالشش را کرد تا محکم و قاطع پاسخ دهد: همه
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ری چی رو تمومش کنم کامران؟ اینکه هر بار که می -

م بپیچه که معلوم نیست با کیه و ام به هتهران دل و روده

اش فکرم بمونه اونجا که االن کنار کنار کیه؟ اینکه همه

 کنی. ای داری ادای وظیفه میکدوم دختردایی، دخترخاله

 و به زور پوزخندی زد: 

ی نسوان رو نزاری به نه که سوپرمنی!!! یه وقت جامعه -

وع حال خودشون. بالاستثنا تو مشکالتشون رو رفع و رج

 کن، باشه؟ 

 و سری به تاسف تکان داد: 

تونم... من اونقدرا روشنفکر نیستم که بتونم با این نمی -

مدل زندگی کنار بیام. تحت فشارم نذار و بذار یکم با 

 فراغت فکر کنم ببینم چه غلطی باید بکنم. 

های روی بود ولی به ته حرفهر چند به نظرش کمی زیاده

ین جنبه به قضیه نگاه نکرده بود. داد، از اهمسرش حق می

به هیچ عنوان اهل خود تبرئه کردن الکی نبود و هر جایی 
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هم الزم بود تن به تنبیه رفتارش داده بود. کالفه نفسش را 

 فوت کرد: 

باشه ولی دوست ندارم بری جای دیگه، اگه مشکل  -

رم حضور منه، تو بیا خونه خودمون! من چند روزی می

 ینا تا فکرات رو بکنی. ی مامان اخونه

ی خودمون!! شمشیر تیزی بود که شاهرگش را نشانه خونه

 گرفت، در حال ماساژ بازویش گفت: می

 نه کامران!  -

ماساژ دادنش از چشمان کامران دور نماند، دست پیش برد 

تر کشید و بیشتر برای نوازشش ولی سلوا سریع خود را عقب

ید یا دوست نداشت اعصاب درهمش را به هم ریخت؛ ترس

آمد؟ لحنش لمسش کند؟ ای خدا چرا این دختر کوتاه نمی

 عصبی بود: 

 سازی؟ سلوا چرا داری از کاه کوه می -

 چه جوابی داشت بدهد؟ آهسته گفت: 
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گی همیشه واسم کوه بوده دونی کاهی که میخوب می -

کنه، یه چند روزی بذار به ولی االن اصال فکرم کار نمی

 باشم.حال خودم 

خواست دستش را بگیرد و دست به کمر زد، خیلی دلش می

کشان ببرد البته اگر از دوباره گرفتن بازویش تا خانه کشان

کرد. با تعجب یکبار به کف دستش نگاه کرد قالب تهی نمی

اش کرد واقعا زورش آنقدر زیاد بود که دادش را و باز و بسته

 میلی گفت: در آورد؟ با بی

ی ماه منیر، بمون تو حداقل بیا برو خونه خیلی خب، -

 سوئیت کوچیکه، هم تنهایی، هم خیال من راحته. 

 لبش به تمسخر باال رفت: 

ی ماه خوای بیای بمونی خونهآهان البد بعدشم تو می -

 منیر خب مادربزرگته به کسی چه! 

 با جدیت گفت: 
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ه نمیام نترس، اگه اومدم بذار برو. قبلش بریم بازوتو ب -

 دکتر نشون بدیم؟ 

دوباره اشک سرکشش چکید، دنیایی حرف زدند که آخر سر 

با یک جمله کیش و مات شود؟ خدایا مگر دوست داشتن 

 تاریخ انقضا داشت؟! 

*** 
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ای داشت، یعنی این روزها کلش خسته روز خسته کننده

زیاد، حال دلش  کننده بودند به خصوص که عالوه بر کار

ی ماه منیر را هم بد بود. عرض حیاط بزرگ و زیبای خانه

که با بارش برف بهمن ماهی سفیدپوش شده بود، طی 

 کرد که با شنیدن صدای ماه منیر ایستاد: می

 سالم دخترم خسته نباشی.  -

 لبخندی بر لب آورد: 

 سالم متشکرم.  -

 ماه منیر بدون اینکه جلوتر بیاید گفت: 

 چسبه. چاییم تازه دمه، بیا از راه رسیدی می -

خواست نیم نگاهی به آن سمت حیاط انداخت، دلش می

های ریز و درشت جناب رئیسش ها و اشارهتنها باشد و اخم

را حالجی کند ولی رد دعوت ماه منیر را هم درست 

 ندانست. راهش را آن سمت کج کرد. 
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ر کرد و نگاه به چای را برداشت و با تبسمی از منیژه تشک

 گفت: ماه منیر داد که می

گفتم امروز پنجشنبه است زودتر میای ولی باز دیر کردی  -

 که! 

ی گرامی شما تا بوق سگ به جای اینکه بگوید این نوه

 دارد، گفت: نگهم می

 یکم کارمون زیاده.  -

گفت برو خر خودتی و سری جوری خندید که انگار می

 تکان داد: 

تونه ازت دل بگو کارتون زیاده یا کامران نمی راستش رو -

 بکنه؟ 

لبخند روی لبش خشکید و سر پایین انداخت، کامران چند 

باری مستقیم و غیرمستقیم خواسته بود که تمامش کند و 

برگردد ولی خبر نداشت که برگشتی در کار نیست. ماه منیر 

 با مهربانی گفت: 
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 شه! چاییت رو بخور سرد می -

 استکان برده بود که گفت: دست به 

گم و دخالتی سلوا جان دخترم، اگه من چیزی نمی -

هو معذب نشی و فکر نکنی چون کنم، برای اینه که یهنمی

خواد این گم که خدا شاهده چقدر دلم میاینجایی دارم می

ی درندشت اینقدر سوت و خونه پر باشه از آدم، چیه یه خونه

ها باال پایین ی زندگیهمه کور. ولی دختر خوبم، عزیزم

دارن، بد و خوب دارن. تا زن و مرد گذشت نکنن سنگ رو 

دونم چی شده، نه کامران گفته شه. من نمیسنگ بند نمی

دم و نه تو لب از لب باز کردی، منم به خودم حق نمی

 حلی داره.  بپرسم مشکل چیه ولی نازنینم هر مشکلی یه راه

کرد و حرفی برای زدن نیافت،  در چشمان پر از مهرش نگاه

فکر کرده بود او یک آدم عادی است و یک زندگی عادی 

دارد. استکان خالی را روی میز گذاشت و در حال بلند شدن 

 گفت: 
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 ممنونم برای چایی، حسابی چسبید.  -

 ماه منیر لبخندی زد: 

خیلی خب، برو یه استراحت کوتاه بکن. شام بیا اینجا،  -

 نا هم هستن. پوراندخت و کیا

 اضطراب به دلش نشست: 

 کامران هم؟  -

 نگاه به چشمان سلوا داد و سری باال انداخت: 

 خواد زیرش بزنه.  نه گفت بهت گفته نمیاد و نمی -

 کیفش را برداشت و با احترام گفت: 

خوام یکم استراحت بکنم تون میمتشکرم ولی با اجازه -

 بمونه برای یه وقت دیگه. 

منیر از طوالنی شدن جدایی بینشان خوشش ماه بلند شد.

آمد ولی از آن جایی که مادربزرگ کامران بود درست نمی
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دانست خیلی به آشتی کردنشان اصرار کند. فقط به نمی

 نرمی گفت: 

 دخترم مراقب زندگیت باش.  -

 و با تبسمی ادامه داد: 

 فرستم برات. شام هم نپز می -

وز اول هر قدر ماه منیر اصرار وارد واحد خود شد، همان ر

کرده بود که به عمارت برود قبول نکرده بود. واحد نه 

 ی پایین بخش پذیرایی بود. چندان کوچکی در طبقه
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ای انداخت، این باالپوش و مانتویش را در آورد و گوشه

کشید و روزها اصال حال و حوصله نداشت. روی کاناپه دراز 

چشم روی هم گذاشت. مرور روز گذرانده شده کار هر 

روزش شده بود. رفتار کامران کامال عادی و راحت بود به 

 خصوص پیش همه.

آلود با صدای در چشم باز کرد، انگار خوابش برده بود. خواب

بلند شد و قفل در را باز کرد. دیدن کیانا با یک سینی پر از 

 غذا لبخندی بر لبش آورد: 

 سالم. -

هنوز درست و حسابی جواب سالمش را نداده بود که کیانا 

 سینی را زمین گذاشت و بغلش کرد: 
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معرفتی، با کامران قهری چرا یه زنگ به من خیلی بی -

 زنی؟ نمی

 با خنده گفت: 

 موبایل نداری شما؟؟  -

 اش کرد: کیانا خود را از بغلش بیرون کشید و مشتی حواله

 منم باهات قهرم که گذاشتی رفتی.  مثال خیر سرم -

ی کوچک در سینی را باز کرد و روی زمین نشست و سفره

 و در حال چیدن غذاها گفت: 

 بشین که مردم از گشنگی.  -

 متعجب سمت دیگر سفره نشست: 

 ری اونور؟ وا تا میز طاقت نداری یعنی؟ تازه مگه نمی -

 سر باال انداخت: 

 خلوت کنیم. نه، اومدم دوتایی با هم  -
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نگاهی به آش کشک و آلو مسمایی که به شکل زیبایی 

 تزئین شده بود، داد و کامی از بوی خوشش گرفت: 

 خودت چطوری؟  -

 ای آش کشید: کیانا بدون تعارف مالقه

خودم که جونم واست بگه... داغون، یعنی داغونااااا؛ ای  -

 خدا نکشه این موجود نچسب رو، ترم قبل کم ازش کشیدم

 این ترم هم باهاش کالس دارم. 

زد که بحث خودش هم کمی از آش کشید دلش پر می

دیگری باز شود و از جریانات داخل خانه باخبر شود ولی 

 مقدمه بد بود انگار! پس لبخند زد: خب... یهویی و بی

 منظورت که آراز نیست؟  -

 چشم چپ کرد: 

 پس کدوم بیشعوریه؟ معلومه که منظورم آرازه.  -

 ی عالی آش لذت برد: از مزه
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 چطورین با هم؟ کنار اومدین؟  -

 قاشق را میان آش چرخاند: 

 چی بگم.  -

 و نگاهش را باال آورد و آهسته گفت: 

گاه برام غیرقابل تحمل کالساش گاهی در حد شکنجه -

حرف بشینم و فقط کنم که بیشه، تموم سعیم رو میمی

کافیه یه ذره حواسم پرت گوش کنم، اما خودش آزار داره و 

ام بشه تا مچم رو بگیره. تا شروع کالسش دنبال ده تا بهونه

 رم! تونم نرم و میی آخر نمیکالس نرم ولی لحظه

گفت باز تبسمی کرد، هر قدر هم از قدرت و مقاومت می

متوجه بود این بچه بدجوری دلش رفته است. حرف را 

 عوض کرد: 

ری نار اومدی؟ همچنان میبا عاطفه چطوری؟ باهاش ک -

 پیشش؟ 

 صورتش نشاط گرفت: 
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اووف ماهه ماه، البته بعد شماها سلوا خانم. بهتر از شما  -

کنی. وقتی نباشه یه جوری دوست شدیم که فکرشم نمی

 زنم حالم خیلی خوبه. باهاش حرف می

 قاشقی به دهان برد: 

ت ی آراز چیه، چه راهکاری بهچه خوب! نظر اون درباره -

 ده؟می
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 لبخند زد: 

هیچی معتقده راهکار رو باید خودم پیدا کنم، بدجنس هر  -

گه گم آراز راجع به من بهت چی گفته، میقدر هم می

 حرف مراجعین پیش من محفوظه و از این مزخرفات.

 و بشقابش را برداشت و تندتند شروع به خوردن کرد: 

 ای ماه منیر حرف ندارن. آش کشک -

 به تایید سر تکان دادم: 

 رفتار آراز بیرون کالس چطوره باهات؟  -

 نگاهش کمی غمگین شد: 

سرد و جدی! روبرو بشیم یه سالم کوتاه که اونم معموال  -

من پیشقدمم و تماس در حد ضرورت، مثال اول ترم خودش 

واسم ی ترم بعد رو زنگ زد و گفت؛ برم اتاقش تا برنامه

 ردیف کنه. 
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سلوا با نگاه به چشمان دخترک مقابلش که از شیطنت 

 ای کرد: ناگهانی پر شده بود، خنده

 هان تو دلت نگه ندار، بگو چیکار کردی؟  -

 نیشش باز شد: 

کم گفتم ممنونم ولی نیاز نیست جناب دکتر محمدی، کم -

ره تو افته و یادم میتون برام جا میداره نقش استادی

 ای غیر از این هم بوده. های دور رابطهشتهگذ

 با خنده نگاهش کردم: 

 اوه، چه جوابی داد؟  -

 میلی بست: دهانش را با بی

ی هیچی بیشعور! فقط گفت اکی و قطع کرد. ولی هفته -

ی کالسش حالم رو گرفت. پیش تو همون اولین جلسه

دونست کدوم بخش فیزیولوژی یک رو مشکل دقیقا می

ی اول گفت خانم سعادت لطفا بیاین همون جلسه دارم و
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فالن بخش رو یه توضیح مختصر بدین چون مبنای 

 فیزیولوژی دو هست تا بعد درس جدید رو شروع کنیم. 

 و با خنده ادامه داد: 

ی سیریش چه اوف نبودی ببینی فرامرزی همون پسره -

زد منو از دهن اژدها که آراز باشه جوری داشت بال بال می

 در بیاره، یه جوکی شده بود. 

 کمی پلو آلو مسما کشید: 

 چی کار کردی پس؟  -

 سری تکان داد: 

هام خبر خندم، تقریبا بیشتر همکالسینبین االن دارم می -

دارن که من و آراز فامیلیم. برای همین این جدی شدن 

 ی بینمون سوال برانگیز شده! هویی رابطهیه

 و ادامه داد: و او هم کفگیری غذا کشید 

منم دیگه تو انتخاب بین تته پته کردن و توضیح نصف و  -

نیمه که طرف فرصت پیدا کنه رسما ناک اوتم کنه، گفتم 
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ببخشید من این بخش رو مسلط نیستم لطفا از یکی دیگه 

 بخواید توضیح بده و نشستم و داغش رو به دلش گذاشتم. 

برخورد کند، برایش عجیب بود کیانا توانسته اینقدر سفت 

 پرسید: 

 ی ترم قبلت باهاش چند شد؟ نمره -

 آلویی را به چنگال زد و با لذت به دهانش برد: 

برم، هر قدر هم بچه بازی داشته نترس آبروتون رو نمی -

ی پایان ترمم هفده شد که البته باشم درسم خوبه. نمره

ی خیلی خوبی بود تو کالس. اون سه نمره هم از نمره

ش آخر که گفتم خوب بلد نبودم سوال داده بود همون بخ

 ی چندش!!! پسره

اش را کنار گذاشت و به غذا خوردن بشقاب خالی

 ی سلوا چشم دوخت: حوصلهبی

 تصمیمت چیه؟  -
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های در دل گفت امان از این شاخه به اون شاخه پریدن

 کیانا! نتوانست حتی لبخند کمرنگی بزند: 

 تقاضای طالق دادم.  -

بلندی گفت و انگشتش را از آن سوی سفره دراز کرد هین 

و چند باری روی زانوی سلوا زد و چیزی زیر لب گفته و 

 فوت کرد به سمتش و بعد بلند گفت: 

 خدا رحمتت کنه روحت قرین رحمت الهی باشه! -
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ما ای برود نشد و پقی زد زیر خنده. اهر کار کرد چشم غره

 کیانا چشم روی هم گذاشت و گفت: 

خواد اون شه... اونقدر دلم میکامران بفهمه دیوونه می -

چنگال تو دستت رو فرو کنم تو چشات! نکه فکر کنی 

کنی خواهرشوهر بازی در میارما اصال و ابدا، فقط فکر نمی

ی نه چندان بزرگی یکم زیاده رویه!! برای یه همچین مساله

دونستی طرفت پسر پیغمبر نیست بعد االن د آخه تو که می

 س؟ این همه بزرگ کردنش به نظرت عاقالنه

ی مبل تکیه داد، کمی سلوا هم عقب کشید و به دیواره

 چپ نگاهش کرد و گفت: چپ

کنی ی بهتری سراغ داری، فکر میچاره چیه؟ تو بهونه -

 ی بهتری پیدا کنم؟ بعدا بتونم بهونه

 کنجکاوتر سوال کرد: 
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 ی عکسا رو نشونش دادی؟ همه -

 آهی کشید: 

نه، نگهش داشتم برای بعد دیدن دادخواست؛ که جواب  -

 واسش داشته باشم. 

 کیانا چشم تنگ کرد: 

گی؟ راست راستش رو سلوا یه چی بپرسم راستش رو می -

 ها؟ 

 نگاهش کرد: 

 آره دروغ واسه چی؟  -

 کیانا سفره را دور زد و روبروی سلوا نشست: 

ی این عکسا چیه؟ باورشون داری؟ بهم خب نظرت درباره -

 ان. گفتی نشون دادی به یکی و گفته واقعی

 صادقانه جواب داد: 
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اینکه عکسا تو چه شرایطی گرفته شدن من خبر ندارم  -

شناسم کنه، اون کامرانی که من میولی دلم قبول نمی

سا شاید آدم راحتی باشه ولی آدم خیانت کردن نیست. عک

کنم و که سهله چند نفر بیان شهادت هم بدن باورم نمی

 دونم برای اون لحظاتش توضیح قابل قبولی داره. می

 کیانا ابرویی باال انداخت: 

 چقدر مطمئن!!!  -

 جدی گفت: 

ببین من بیشتر از یه ساله که کارمندشم کیانا، کامران در  -

ر هم نشده ها خانم سر و کار داره. من حتی یه باروز با ده

یه رفتار نادرست تو برخورداش ببینم، اون وقت چطور 

شه یه آدم اینجا این جوری باشه و تو تهران یه جور می

 دیگه؟ 

 کیانا با کمی فکر گفت: 

 حق داری اما یه سوال دیگه هم دارم واقعا دوسش داری؟  -



 

 

2000 | P a g e 
 

 کل تنش به آنی پر از حسرت شد و لب زد: 

 نه.  -

 کیانا اخم کرد: 

 رار شد راستش رو بگی. ق -

 ای از اشک روی چشمانش افتاد: نگاه به زمین داد و پرده

دوستش ندارم کیانا، یه زمانی دوستش داشتم... االن  -

 عاشقشم.  

*** 
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چای را به پوراندخت و کیانا تعارف کرد و نشست. او مادر 

داد که کوچکترین شوهرش بود و به خودش اجازه نمی

 ای بکند. گفت: احترامیبی

 خوب هستین؟ آقای سعادت خوبن؟  -

پوراندخت کمرش را شق و رق به مبل تکیه داد، نگاهش را 

 چرخاند و گفت:  در واحد دو خوابه

 راحتی اینجا؟  -

لبش کمی کج شد و در دل گفت دلم دریای خون شده از 

شه دلت رو یدم دلیل نمدستت؛ چون به حرفات گوش می

 نسوزونم که! و گفت: 

کامران دوست نداره جایی که بهش آشنا نیست بمونم و  -

اعتنایی کنم به من هم درست ندیدم که به نظر همسرم بی
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منیر یه سیب رو که بندازی باال صدبار دور خودش قول ماه 

چرخه تا برسه زمین!! بهتر دیدم تو این دوران هم می

 بدم به حرفش. حرمتی نکنم و گوش بی

کیانا پقی خندید و سرش را در گوشی فرو برد یعنی حواسم 

هات خیلی به گوشیست، با خودم گفتم شانس آوردم بچه

گفت باالی چشمت مامانی نیستن؛ کسی به مامان من می

ابرو االن سرش رو میز بود و دستای منم خون چکون و 

 ار!! تعجب کردم از ذهن خیره سر، واقعا چه جای این افک

فنجان چایش را برداشت و بدون خوردن در دستش نگه 

 داشت: 

کردم یه سال نشده بتونی کارو آفرین زرنگی! فکرشو نمی -

 به اینجا بکشونی. 

 پوزخند زدم: 

در حقیقت من کاری نکردم خود کامران بهونه دستم داد  -

و منم دیدم اوال آدم زیر حرف زدن نیستم، ثانیا جلوی ضرر 
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ی هم جا بگیری منفعته، هر چی کمتر وابسته رو از هر

 بشیم بهتره. 

 سری تکان داد و چای را به لبش برد: 

خوبه، هر چه زودتر تموم بشه هم تو و هم کامران زودتر  -

 تون. تونید برید دنبال زندگیمی

 تری زمزمه کردم: با پوزخند غلیظ

 زندگی!!  -

دستم را رد  و خم شدم و قندان روی میز را سمتش گرفتم.

 کرد: 

 خورم. نمی -

 کمی از چایش مزه کرد و گفت: 

آره زندگی... شاید االن فکر کنی اوضاع خیلی ناجوره ولی  -

سازی، زندگی شی، زندگی میسه سال بعد دوباره عاشق می

 کنی. می
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 کیانا در حین بلند شدن گفت: 

 سلوا اون گیم که داشتی تو موبایلت، هنوز هست؟  -

 عجب از حرف پرت کیانا سری تکان داد: سلوا مت

 آره چطور؟  -

 خیالی گفت: کیانا لبی تر کرد و با تظاهر به بی

شه بدی زاپیاش کنم برا هیچی ازش خوشم میومد، می -

 خودم؟ 

 پوراندخت اعتراض کرد: 

 کیانا االن چه وقت بازیه؟  -

 کیانا بدون توجه به مادرش نگاه از سلوا نگرفت: 

 ؟ کو موبایلت؟ برش دارم -

 ای سمت اپن کرد: سلوا اشاره

 اونجاست، باشه برش دار.  -

 پوراندخت گفت: 
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 گفت دادخواست دادی! کیانا می -

توجهش باز معطوف پوراندخت شد، سعیش بر این بود که 

 مقابل او محکم باشد: 

 قرارمون همین بود، مگه نه؟  -

را آرام  نیم نگاه کیانا سمت آنها رفت و نفس پر استرسش

ها را انتخاب کرده و ها و اسکرینفوت کرد. کل عکس

 ی ارسال را زد.گزینه
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پوراندخت چای را تا آخر خورد و استکان را روی میز 

 گذاشت: 

ی من سر حرفم هستم، یه آپارتمان قابل قبولی تو محله -

د، به محض جدا خودتون دیدم، تو هم برو ببین خوشت اوم

زنم به اسمت، در مورد کار هم نگران نباش. تا شدن می

جایی که شنیدم سفته داری دست کامران، اگه مجبورت 

کرد اونجا بمونی و کار کنی، کاری از دست من برنمیاد ولی 

مونی. عموم جزو اگه بیرونت کرد، یه روز هم بیکار نمی

ی برات سران هستش و خیلی راحت شغل مناسب و در شان

دیم. اینا رو گفتم که حداقل خیالت از بابت ترتیب می

 زندگی فردات راحت باشه... اما در مورد مهریه... 

 حرفش را قطع کرد: 

 خوام، نه مهریه نه چیز دیگه. من از کامران هیچی نمی -
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 کیانا حرصی زیر لب گفت: 

 اه، زود باش دیگه!!  -

 پوراندخت ابرویی باال انداخت: 

دم که نیازی دانی. در هر حال من اونقدری بهت میخود -

 به اون نباشه. 

کیانا با دیدن حرکتی از مادرش از ترس اینکه بلند شود، در 

حالی که در تالش بود روی هر دو گوشی سمت خودش 

 باشد، عجوالنه گفت: 

تون اینو بفهمید که دارید در حق امیدوارم حداقل جفت -

 شید. یکامران ظلم بزرگی مرتکب م

 پوراندخت تشر رفت: 

 تو دخالت نکن.  -

ی ارسال شد، افتاد و با سرعت زیاد نگاه کیانا به گزینه

های ارسال را از موبایل سلوا شروع به پاک ی نشانههمه

 کردن کرد: 
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 دخالت نکنم که گند بزنین به زندگی داداشم!!  -

 مادرش تند گفت: 

اگه من حرفی  گی.فهمی چی میتو حالیت نیست، نمی -

زنم به خاطر خود سلواست. فکر کردی چند سال دیگه با می

یکی دو تا بچه تازه کامران یادش بیفته شرایطش رو داشت 

ره چه ازدواجی بکنه، خوبه؟ اون وقته که اون مرده و می

دنبال زندگیش و این سلواست که باید جور یه زندگی 

 شکست خورده رو بکشه! 

فهمید، برای رد گم خودش میلرزش دستانش را فقط 

 کردن هم شده یک بازی هم انتخاب کرد و سر بلند کرد: 

افته و با ترانه یعنی فقط با سلوا ازدواج کنه این اتفاقا می -

 افته؟ ازدواج کنه نمی

پوراندخت بلند شد و با همان لحن سرد مختص خودش 

 گفت: 
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ت زنش ی پولن. وقتی بیاد با ثروت هنگفآره، آدما بنده -

سرمایه گذاری کنه، هر قدر هم فیلش یاد هندوستان کنه 

 تونه کنارش بذاره. بینه نمیتهش می

 و نگاه به سلوا داد: 

درسته من دوست نداشتم تو عروسم بشی ولی سعی  -

کردم کاری کنم که به نفع هر دوتون باشه. هم تو بتونی یه 

عالف زندگی قابل قبول داشته باشی و هم کامران یه عمر 

 و چشم به راه تو نباشه!! 

 ای به سرتاپایم کرد و ادامه داد: و با دستش اشاره

 بگذریم از زندگی اون پسره... چی بود اسمش؟  -

شد، ی او قلبم درهم فشرده میدر حالی که با هر کلمه

 زمزمه کردم: 

 امید...  -

 سری تکان داد: 

 اش. هان امید و اون خانم با دو تا بچه -
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 ون اینکه یک ذره از سردی لحنش کم شود، ادامه داد: و بد

بینی محال بود بتونی تو یه یه ذره منصفانه فکر کنی، می -

 سال این همه مشکل رو با هم حل کنی. 

 به سمت در راه افتاد: 

کیانا زود باش دیر وقته باید بریم، تا من از ماه منیر  -

 کنم بیا. خداحافظی می

کارش را به نحو احسن انجام داده بود، کیانا سر بلند کرد، 

موبایل سلوا را با خیال راحت روی اپن گذاشت. بدش 

ی جرم را هر چه زودتر ترک کند. داشت آمد صحنهنمی

 گفت: می

 خداحافظ. -
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 که سلوا شتاب زده گفت: 

 ری؟ با مادرت می -

 موبایلش را داخل جیبش سر داد: 

 ی خودمون. آره، یه چند روزیه رفتم خونه -

 هایش را به هم فشرد و اعصابش به هم ریخت: پلک

کیانا تو حق نداشتی تو این روزا کامران رو تنها بذاری.  -

گفتی اونجا رو االن چه وقت خونه رفتنت بود؟ مگه نمی

دونی وقتی حالش خوب نیست اولین دوس نداری. انگار نمی
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ه اینه که قید خورد و خوراک رو بزنه، کنکاری که می

 رسیدی! موندی تو خونه به غذاش میحداقل می

 کیانا کفشش را پوشید و گفت: 

دیگه به مامانم تیکه انداختی و نزدم تو پرت دور ور ندار!  -

حال خوب و بد کامران و کجا موندن و نموندن من به تو 

ندگیت جنایت از زجرم و بیربطی نداره وقتی داری بی

 کنی بیرون!! پرتش می

شد کل یک خانواده تا این اش را به در داد، چطور میتکیه

اش رفته رحم باشند. فکرش سمت کامران و تنهاییحد بی

 بود که کیانا کمی جلوتر آمد و گفت: 

من واسه این اومده بودم پیش کامران که از سردی و  -

چی نرمال  مون فرار کنم، وقتی تو نبودی همهسکوت خونه

بود، همون به آخر شب رسیدنای کامران دلخوش بودم؛ ولی 

بعد اینکه اومدی اینقدر با خودت گرمی آوردی که بعد 

ی خودمون، من رفتنت اون خونه شد خیلی سردتر از خونه
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نتونستم تحملش کنم وای به حال کامران که حتی برای 

خوابه، ی هال میره تو اتاقتون و روی کاناپهخواب هم نمی

خوای االن بشین فکر کن ببین کار درست چیه. باز می

بچسبی به او غرور لعنتیت و نخوای مقابل اون خورد بشی 

اش هر چی که یا حاضری واقعیت رو بهش بگی و نتیجه

 شد به جون بخری. 

فهمید گفتن واقعیت به کامران چقدر چرا هیچ کس نمی

 غیرممکن است. 

 با تندی گفتم: 

کنی کامران بفهمه خیلی خوش به حالش میتو فکر  -

گه وای سلوا گیره و با خوشحالی میشه و دستم رو میمی

مون تو چقدر زن خوب و الیقی جان بیا بریم سر زندگی

هستی که راستش رو بهم گفتی؟ نه کیانا خانم از این خبرا 

کنه بیرون که هیچ وقت نیست. بفهمه جوری شوتم می

رم بذار حداقل اگه از زندگیش می چشمش به چشمم نیفته،

 بیرون دلم به دیدناش تو شرکت خوش باشه. 
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 کیانا پر حرص خندید: 

باشه عزیزم، باشه صالح مملکت خویش خسروان دانند  -

 رسی.برو گند بزن به زندگی خودت و اون ببینم به کجا می

*** 
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 فصل بیست و سوم: 
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ای که گریه داشت، تا خود صبح هی روی کاناپه دلم هوای

این روزها محل خوابم شده بود، نشستم و بلند شدم. هی 

قدم زدم و دست به هم مالیدم. جوری استرس داشتم و 

توانستم در یک حالت تاب بودم که برای پنج دقیقه نمیبی

هایم را درهم پیچانده بودم که حس بمانم. آنقدر دست

 شان رفته است. هکردم یک الیمی

کرد و من کامران امروز دادخواست طالق را دریافت می

صبحی زنگ زده و دو روز مرخصی گرفته بودم. ویرانی 

افکارم به قدری بود که با هیچ ستون و تیرک و عمودی سر 

گفت همه چیز را به او بگو و شد. کیانا مرتب میپا نمی

کنم یخ می دانست من حتی از تصور گفتنش به او همنمی

چه برسد به اینکه بایستم و بگویم من برای پول زنت شدم، 

آن هم برای نجات که!!... امید!!!! کسی که برای یک تماس 

خواهد زمین و آسمان را به شود و میعادی با او عصبی می

 کند. هم بدوزد، با فهمیدن این مطلب چه می
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ت گفتنش برای کسی که از دور ایستاده و تماشاگر اس

کردم که او راحت بود ولی فقط من عمق فاجعه را درک می

 شناختم. را از نزدیک می

روی مبل نشستم و سرم را بین دستانم گرفتم، یعنی االن 

العملی اخطاریه را دیده بود؟ بعد از خواندنش چه عکس

سوخت برای داشت؟ اصال در شرکت چه خبر بود؟ دلم می

های گیرییل سختفهمید دلکارمندان! اگر مهسا می

کرد. امروز ام میوار این روزهای رئیس منم حتما خفهدیوانه

که ندیده بودمش، حالش خوب بود؟ فکر کنم همین امروز و 

شدم. چرا من کسی را نداشتم که بنشینم با فردا دیوانه می

او حرف بزنم و درد و دل کنم و کمک بخواهم. حتی به 

  توانستم حرفی بزنم.مهسا هم نمی

شد؟ بعد از طالق... دوباره بلند شدم، از این به بعد چه می

داد، داد هم چنان سرکارم بروم؟ اصال طالقم میاجازه می

این دلیل برایش کافی بود؟ حق طالق را داشت و اگر 

خواست در کار نه بیاورد راضی کردنش کار سختی بود. می
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چیز دانستم فقط یک شناختم و خوب میمرد مغرورم را می

 کند... توانست او را به توافق وادار می

با صدای کوبیده شدن در از جا پریدم، دست روی قلبم 

 گذاشتم. منتظر طوفان بودم ولی نه به این سرعت! 

جرات اینکه تا دم پنجره بروم و کسی را که صدای تند 

ای هایش در حیاط پیچیده بود را ببینم، نداشتم. ارادهقدم

تر بروم و در را قفل کنم هم نداشتم، باید با برای اینکه جلو

شدم فرار راهش نبود. تا در به ضرب باز شود، او روبرو می

کرد آیا راهی نیست که ذهنم داشت برای خودش فکر می

برگردم به زندگی معمولی خودم و همه چیز عادی شود؟ 

 کردم! مثال هیچ قول و قراری نداشتم و مثل همه ازدواج می

دانستم اگر پای نجات چند نفر یزی را خوب میولی یک چ

در میان نبود محال بود روزی برسد که من پرده از رازم 

 داشتم و این یعنی امکان ازدواجم وجود نداشت. برمی
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ای بخورم صدای برخورد در ورودی به دیوار موجب شد یکه

و نگاهم برود سمت مردی که با آن پالتوی مشکی بلندش 

 رسید. تر از همیشه به نظرم میر و درشتتخیلی پر ابهت

نفس پری کشیدم آغشته از بوی تن و نفس او، از کی 

گرفت و چقدر ابلهانه درست وقتی اش را میمشامم بهانه

که هیچ چیزی بر مراد نبود، ضربان قلبم نشان از باال رفتن 

ای ی مردانهنهایت چهرهداد که چه بیآدرنالین خونم می

 دارد. 

 ن... کامرا

مرد من... تنها مردی که پا گذاشت به خلوت احساساتم و 

ی معمولی و یادم داد چقدر تفاوت است بین یک عالقه

 عشق! که چقدر عاشق شدن باشکوه بود. 

های بلندش به سمتم آمد از وقتی با صورت پر اخم و گام

ام در آمدم و تا جایی که امکانش بود فکر و خیال عاشقانه

 از جدیت کردم و گفتم:  صورتم را پر
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 این چه طرز وروده؟  -

اش نشان ی سینهزد ولی باال و پایین رفتن قفسهحرف نمی

داد. اخمی کردم و از آن طوفان پنهان شده در وجودش می

جوری که انگار اصال نترسیدم و هیچ اتفاق مهمی رخ نداده، 

 دست پیش گرفتم و گام کوچکی به سمتش برداشتم: 

 نبود اینجا نیای؟  مگه قرار -

روبرویم که ایستاد توانستم رگ برجسته شده روی 

اش را ببینم، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای لمس پیشانی

بردم، آن نبود و من حسرت این لمس را تا ابد به گور می

حق نداشتم کم بیاورم و وا دهم پس عقب نکشیدم وقتی 

ب سرش را سمتم خم کرد و با لحنی که خیلی خو

 گیرد، گفت: دانستم در اوج عصبانیتش به خود میمی

 کنی، آره؟ که تقاضای طالق می -

نفسم رفت اما به خودم نهیب زدم، آدم باش... آدم باش 

 سلوا!!
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نفسم رفت اما به خودم نهیب زدم، آدم باش... آدم باش 

 سلوا!! 

 کنی، آره؟ خواد میکه سرخود هر غلطی دلت می -

 افکن بود. و چقدر غیظ نشسته در میان جمالتش پیل

 که لیاقت نداری یکی بهت فرصت بده، آره؟  -
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 ای تردید نگاه در نگاهش دادم: بدون ذره

این چه طرز صحبته، به نظرت بهتر نیست احتراممون  -

 ای نبود. دستمون باشه؟ بعدشم راه دیگه

یم، یادم آورد که همیشه پیچیدن انگشتانش دور بازو

 هایش همین شکل است: عصبانی بودن

د مگه تو احترام حالیته؟ دو روز گفتم بیای بمونی اینجا  -

هوا ورت داشت تو؟ یه راهی من نشون تو بدم که یاد 

 بگیری زندگی بچه بازی نیست. 

 دستم را به صورت ناگهانی و با تمام قدرت پس کشیدم: 

 ناب. اینو به خودتم بگو ج -

و رها شدنم بدون شک حاصل غافلگیر شدنش از حرکت 

یک هویی من بود وگرنه زور من کجا و او کجا! هر چند 

ضرب عقب کشیدنم به قدری زیاد بود که تلویی خوردم و 

 روی مبل پشت سرم سقوط کردم. رویم خم شد: 
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گن به احدالناسی نباید بیشتر از حق دارن که می -

د. اگه از روز اول زده بودم تو ظرفیتش وقت و فرصت دا

سرت االن سر خونه زندگیت بودی و وقت شکایت و 

 حکایت ساختن نداشتی. 

زدم کرد. یعنی چی که میانگار داشت با کیانا یکی به دو می

تو سرت تا براق شدم و خواستم دهن باز کنم؛ دوباره بازویم 

 را چسبید و در حال بلند کردن دم گوشم گفت: 

خوای حرمتت اینجا بشکنه و صدامون نرسه به اگه نمی -

سروصدا همرام بیای وگرنه منیر، به نفعته بی گوش ماه

 اینقدر حالم بد هست که هر اتفاقی بیفته. 

ثمر ماند و در تالش این بارم برای بیرون کشیدن بازویم بی

حالی که یادم بود نباید اشک بریزم و ضعیف بازی در 

 بیاورم، تند گفتم: 

تونی زور بگی و منم الم تا چی باعث شده فکر کنی می -

 کام صدام در نیاد؟ 
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توجه بازویم را کشید و سمت آویز برد، پالتویم عصبی و بی

 را برداشت و محکم به آغوشم کوبید: 

 حرف زیادی نزن، بپوش بریم.  -

 پالتو را سمتی پرت کردم: 

که وقتی  بریم؟ کجا؟ چرا باید باهات بیام و منتظر بشینم -

عشق و حالت تموم شد و برگشتی دست به سینه باشم شام 

 و ناهارت به راه باشه؟ 

 ورود هراسان ماه منیر موجب شد حرفم را قطع کنم: 

وای چی شده؟ کامران تویی؟ چه خبره اینجا ؟ول کن  -

 دستش رو ببینم!! 

کامران بدون توجه به ورود ماه منیر، مرا سمت پالتویی که 

بودم، برد. پالتو را برداشت و به همان محکمی پرت کرده 

 ی قبل به تنم کوبید: دفعه

 بپوش... زود...  -

 دوباره پالتو را سمتی پرت کردم و صدایم باال رفت: 
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 من باهات هیچ جا نمیام.  -

آتش گرفته بود و من حرارت ساطع شده از این آتش را با 

التو و کردم. همان طور بدون پپوست و گوشت تنم حس می

 پوشش مناسب مرا سمت در کشید: 

 به جهنم نپوش.  -

زدم که پایم در تقال برای جدا شدن داشتم دست و پا می

ی میز خورد و دادم درآمد. ماه منیر کنارمان محکم به لبه

 ایستاد: 

 کنی؟ یه لحظه ولش کن ببینم. کامران چیکار می -

 تر راه افتاد: نه تنها ولم نکرد که پر حرص

 شما دخالت نکن.  -

 مان داشت: مان گرفت و نگهماه منیر دست مقابل

 واستا ببینم چی شد؟ -
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کامران اصال آدم کوتاه آمدن نبود. دست ماه منیر را پس 

 زد: 

 خواد، بیشتر از اینا حقشه. نمی -

 ماه منیر مقابلش ایستاد: 

 چی شده مگه؟  -
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ز درد بود و انگار برای گفتن همان یک کلمه لحنش پر ا

 جان داد: 

 درخواست طالق داده! -

 نگاه متعجب ماه منیر سمت من آمد: 

 گه؟ راست می -

چقدر سخت بود که به چشمان شفاف ماه منیر نگاه کنم و 

 حرف بزنم: 

 تنها راه درست همین بود.  -

 تر شد: نگاهش مبهوت

 آخه واسه چی؟  -

 م را فشرد و با تندخویی مضاعفی گفت: کامران بازوی

جواب بده، بگو دیگه، خجالت نکش! بگو چون شوهرم با  -

دختر داییش تو یه هواپیما نشستن، اونم بین دویست نفر 
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خوام ازش طالق بگیرم. یعنی اینقدر دلیلت آدم دیگه می

 زنن. محکمه پسنده که همه برات کف می

 نگاه به او دادم: 

مساله فقط ترانه نیست، که حتی فقط اونم خیر آقا، نه -

تونه تحمل کنه ی کافی مهمه، هیچ زنی نمیباشه به اندازه

شوهرش هر هفته، هر هفته با دخترخاله دخترداییش بره 

 اینور اونور... 

 ماه منیر دست باال برد و ایست داد: 

واستین ببینم، ترانه وسط زندگی شما چی کار داره؟  -

 بطی به ترانه داره؟ اصال جریان چیه؟ اختالف شما چه ر

 کامران کالفه سری تکان داد: 

تهران نمایشگاه عکاسی بود یه مدت پیش، ترانه باید  -

شه. دونی که تنهایی سوار هوایپما نمیرفت تهران. میمی

رم، برای همین گفت برای اونم دونست من هر هفته میمی
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ا هم نگفتم تا الکی یه بلیط رزرو کنم و با هم رفتیم. به سلو

 فکرش مشغول نشه. االن این شده جرم نابخشودنی! 

 ماه منیر اخمی کرد: 

 ی مشکل همینه؟ همه -

 کامران در حال زدن پوزخند گفت: 

 آره دیگه آسمون به زمین اومده.  -

دانستم تالشم و دوباره چنگی به بازویم انداخت. خوب می

اخودآگاه برای رها برای رها شدن هیچ عاقبتی ندارد ولی ن

 زدم. در همان حال گفتم: شدن دست و پا می

خیر فقط همین نیست، چون من دارم حفظ حرمت نه -

گم تو فکر کردی یه احمقم که کنم و هیچی نمیمی

تونی هر کاری بکنی و بعد بیای تو خونه خوش خوشانت می

 بشه. 

 ایستاد و نگاهم کرد: 

 گی واسه خودت؟ چی می -
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خواست او هم سمت ماه منیر رفت، اصال دلم نمینیم نگا

 هایم را بشنود. نگاه کامران پر از اخم بود: حرف

 ازت پرسیدم جریان چیه؟  -

 لبم را گزیدم و با کمی تعلل گفتم: 

 گم بعد! می -

 نگاه ماه منیر بینمان چرخید و آرام گفت: 

افتین به جون هم، من برم شما حرفاتون اگه دوباره نمی -

 رو بزنید. 

هیچ کدام جوابی ندادیم. من دوست داشتم برود، باید 

 زدم حتی اگر برخورد شدیدی داشت. هایم را میحرف

 ماه منیر با گفتن: 

 خیلی خب پس من برم.  -

 دستی به بازوی کامران کشید و گفت: 

 دخترم دستت امانت!   -
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که کاش نگفته بود چون نفت روی آتش شد و صدای 

 را لرزاند:  فریادش سقف

 چه دیوی ساختی تو این چند روز از من؟! -
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کامران حایل کرد و  ماه منیر فورا دستانش را روی سینه

 گفت: 
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نه مامان جان چیزی نگفته که؛ من خواستم یه سفارشی  -

 کرده باشم.  

 و رو به من گفت: 

نین سنگاتونو وا برو یه شربتی درست کن بیاین بشی -

 بکنین! 

توانستم از در و کامران ای کرد، فورا تا میو با چشم اشاره

فاصله گرفتم و ماه منیر با جاگیری ایمن من سری تکان 

 داد و بیرون رفت و در را بست. 

بدون اینکه اخمش اندکی کم شود، یک دست به کمر 

 گرفت و گفت: 

 یاال بگو ببینم چی شده؟  -

و باالیش انداختم مگر انسانها بعد از هجده نگاهی به قد 

تر کردند؟ به نظرم این چند روز درشتسالگی هم رشد می

دانستم باز رد از قبل شده بود و زورش هم بیشتر!! خوب می

دستانش چند روزی مهمان بازویم خواهد بود و من چه 
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ابلهانه بوسه جای ردشان خواهم زد! محو تماشایش بودم 

 وقتی توپید: 

 با توام!   -

مستقیم نگاهش کردم، از کی یاد گرفته بودم تا این حد 

 بازیگری کنم! گفتم: 

خب گیریم رو رفت و آمدت با ترانه سرپوش گذاشتی،  -

بگو ببینم الینا موسوی کیه؟ معصومه خدایی؟ ساناز فکری... 

ریحانه وطن خواه... هزار ماشاال یکی دو تا نیستن که، شکر 

زه شمرونه و بغلت هم که عین کش، کش خدا دلت که دروا

میاد و برای همه جا داره، تو چی کار به من امل داری که 

فهمم بغل و بوس و دوست اجتماعی و این حرفا اصال نمی

 چیه؟ 

 غیر از عصبانیت، حیرت هم به ترکیب صورتش اضافه شد: 

 گی سلوا؟ تو این اسما رو از کجا آوردی؟ چی داری می -

 رفتم تا از دسترسش خارج شوم: تر کمی عقب
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هان چیه فکر نکرده بودی بفهمم؟ فکر کرده بودی یه  -

گیرم که هیچی حالیش نیست و دختر صاف و ساده می

 کنم؟ بعدم هر غلطی خواستم می

 صدایش پر از کوبش بود: 

 سلوا!!!  -

ی نقش بازی کردنم تمام شده بود و نفس کم دیگر جیره

 آورده بودم: 

گفتی شرط اصلی یه زندگی اعتماده؟ از دستش یادته  -

 دادی کامران... تو از دستش دادی. 

چند ثانیه نگاهم کرد، مات شده بود. دوباره نپرسید از کجا 

فهمیدی! سری به چپ و راست چرخاند و انگار که بگوید 

زنی! زل ها را میاین تویی سلوا... این تویی که این حرف

 زده در چشمانم گفت: 
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کشی و ت متاسفم که به وقتش خوب جانماز آب میبرا -

ری!! تو خانم سلوا صبوری هیچی از بعد یه تنه به قاضی می

 دونی. ارزش یه زندگی نمی

ای که عقبگرد بزند، و گامی عقب گذاشت و تا آخرین لحظه

 نگاه پر از انزجارش را از رویم نگرفت. 

 چشمانم پر درد روی هم نشست و وقتی از هم فاصله

اش بدجور به دلم نیش زد و توان از گرفت، جای خالی

ی های نگفتهپاهایم رفت و روی زمین وا رفتم، من حرف

این مرد را هم بلد بودم. گفته بود متاسفم که عوض محکوم 

کردنم توضیح نخواستی، متاسفم که عوض فهمیدن واقعیت 

 حکم به جدایی دادی. 

یی که از من انتظار ی چیزهاگفته بود متاسفم... برای همه

داشت و برآورده نشده بود. من هم متاسف بودم برای 

 هایی که زدم و آنچه در پیش رو داشتم. حرف

*** 
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 کامران من باید یه چیزی بهت بگم.  -

 لبم را کوتاه زیر دندان کشیدم: 

 فکر کنم الزمه که حتما بدونی...  -

 سخت بود: چقدر گفتنش 
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دونی که من در مقابل خواستگاریت خودت بهتر می -

 گفتم نه... اش میهمه

دانستم شفافیت دادم؟ وقتی میوای چطور باید ادامه می

کند و گره ابروانش هر لحظه نگاهش تا عمق جانم نفوذ می

کورتر خواهد شد؟ چشم روی هم گذاشتم و دوباره سر باال 

 بردم: 

 دی مادرت ازم خواست برم دیدنش... وقتی بازداشت بو -

شد زل زد در رفت، چطور میخدای من، نفسم داشت می

چشمان منتظرش و ادامه داد؟ از شدت استرس کم مانده 

 دادم: بود باال بیاورم. داشتم رسما جان می

 کامران من تو شرایط بدی بودم...  -

آوردم چون به طور قطع گر نباید اول اسم امید را می

 گرفت، برای همین هم اول به رعنا متوسل شدم: می

واقعا زندگی رعنا نیاز به جمع و جور کردن داشت  -

 فهمی؟ و... و... و... می
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 آوردم: آه خدا چطور اسم امید را مقابلش به زبان می

و امید هم امکان پرداخت دیه نداشت، باور کن... مامانت  -

 ه... گفت حاضره دیه رو پرداخت کنه اگه... اگ

ی ی میز گرفتم و اشکم سرازیر شد. آیا لحظهدست به کناره

تر! اصال مرگ هم به همین سختی بود یا نه کمی آسان

ادامه دادنش ممکن نبود. عین اینکه با انبردست بگیرند و 

قلبت را از وجودت بکشند بیرون... کلمات را از ته حلقم 

 بیرون کشیدم: 

ی دو سال نشده از اگه حاضر بشم بهت بله بگم ول -

 زندگیت... 

 آی...  

زدم کردم، یعنی باید زل میچطور باید در چشمانش نگاه می

دادم؟ چقدر همه جا تاریک شده بود! در نگاهش و ادامه می

دادم، راه چرا دنیا دستور ایست داده بود... باید ادامه می

دیگری نبود. سر بلند کردم و از میان چشمانی که از البالی 
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داند به زور ادامه دید، به زور... خدا میها هیچ چیز نمیکاش

 دادم: 

 از زندگیت برم بیرون...  -

 همه چیز پخش زمین شد و لیوانی افتاد و شکست!!! 

 هق زدم: 

کردم چون منم مثل همه من باورت نداشتم، فکر می -

 خوای... برات دست یافتنی نبودم منو می

 و باز هق زدم: 

 فهمی؟ تونی بمی -

وزنم را روی دستانم انداختم و همان طور سرپا روی میز 

خم شدم. گریه امانم را بریده بود و قادر نبودم روی پاهایم 

بایستم. سر بلند کردم و در آینه به خودم نگاه کردم. به 

چشمان گریانم و صورتی که رنگ به رو نداشت، من این 

بگویم و با هر توانستم ها را در آینه به خودم هم نمیحرف
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بار تکرارش میمردم، آن وقت چطور باید برای کامران بازگو 

 کردم؟ نه امکان نداشت! می

روی صندلی مقابل آینه وا رفتم، سر گذاشتم روی میز و 

دلم خالی شدن خواست. خیلی هم فرصت نداشتم، صبح بود 

رفتم، پس باید هر چه لوس بازی بود و باید به شرکت می

ی کافی برای لوس ، کسی وقت و حوصلهکردمغالف می

 شدن من نداشت!  

ام زل زدم. سر بلند کردم و به چشمان رنگ خون شده

ها بود، من که از اولش هم طالق با آبروتر از زدن این حرف

قرار بود تنهایی زندگی کنم، تازه خدا لطف کرده بود و یک 

 ی ما شدن را چشانده بود. سالی مزه

استم و نگاهم روی وسایلی افتاد که از از روی صندلی برخ

حرص روی زمین ریخته بودم و لیوان آبی که شکسته بود، 

 ی جمع کردنشان را نداشتم. حوصله



 

 

2040 | P a g e 
 

از کنارشان رد شدم و به سمت آویز رفتم، رفتن به شرکت 

دانستم چه کاری درست است و هم سخت بود!! اصال نمی

اشتم و موبایلم چه کاری غلط! پالتو و شالم را روی مبل گذ

 را برداشتم. نوشتم: 

 بیام شرکت؟ -
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ی پس و پیشی به ذهنم نرسید، حتی نه همین... هیچ جمله

سالم، نه علیک. تا جواب برسد هزار سال طول کشید و من 

 ام. فکر کردم واقعا در همان دو دقیقه قد هزار سال پیر شده

 نیا!  جراتش رو داری -

کامران بود، همان کامرانی که بلد بود جوری جواب دهد که 

 مقابلش ناک اوت شوی. نوشتم: 

یه بار بهم گفتی هر ارتباطی خارج از شرکت داشته باشیم  -

مون داشته باشه و نباید هیچ ربطی به کار و محیط کاری

من االن فقط خواستم کسب تکلیف کنم ببینم هم چنان 

 ! حرفت همونه یا نه

 تر بود: این بار رسیدن جواب سریع

دردسر یا آوردنت با قوانین انتخاب با خودته، اومدن بی -

 شرکت!! 

دیگر جوابی ندادم. خیلی واضح گفته بود، بیا وگرنه مرا که 

آید. شناسی کله خرم و بخواهم هر کاری از دستم برمیمی
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ن چه شالم را برداشتم و لبخند گذرایی از لبانم رد شد، بر م

پرستیدم. اش را هم اینقدر عاشقانه میشده بود که زورگویی

کردم اگر ترس از دست رفتن فرصت دو ساله گاهی فکر می

را نداشتم و تالشم برای دل نبستن، اینقدر سریع و سخت 

توانستم به او دل ببندم، حکایت من حکایت همان نمی

اش کنی به آن سمت آدمی بود که اگر از چیزی نهی

 کند. ایش پیدا میگر

لباسم را پوشیدم و پا به حیاط گذاشتم. از دیدن ماه منیر این 

خوابید و بعد از نماز ها زود میوقت صبح تعجب نکردم، شب

 ماند. لبخندی زدم: صبح هم بیدار می

 سالم ماه منیر جان، صبحتون بخیر.  -

 با خنده دستی برایم تکان داد: 

حونه خوردی یا بازم دهن صبح تو هم بخیر دخترم. صب -

 گشنه راهی هستی؟ 

 نفس عمیقی از هوای سرد بهمن ماه کشیدم: 
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 یه چیزی خوردم.  -

 سری به تاسف تکان داد: 

شما جوونا هیچ کارتون رو اصول نیست، رو حرفام فکر  -

 کردی؟ 

کنارش ایستادم، شب پیش یک کتاب حرف زده بود از 

اشت که کار اهمیت زندگی و بخشش و گذشت و خبر ند

ها گذشته است. جواب آنچنانی برایش من از این حرف

 اثر بدهم: نداشتم، به همین خاطر ترجیح دادم جواب بی

 کنم. حتما فکر می -

وارد شرکت شدم، با اینکه فقط دو روز مرخصی داشتم ولی 

ها از آنجا دور بودم، من این شرکت را خیلی انگار سال

کردم، بخش فید بودن میدوست داشتم، اینجا احساس م

ام بود. جواب سالم آرامم را محمدپور بلند قشنگی از زندگی

 و گیرا داد: 

 سالم خوبی؟ مرخصی خوش گذشت؟  -
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تر از همیشه است. دانم چرا احساس کردم سرحالنمی

 لبخندی زدم: 

 ممنون بد نبود، خودت خوبی؟  -

 گفت: داشت می

 آره!  -

 رون آمد و با دیدن من گفت: که مهندس عطایی از اتاق بی

 چرا رئیس دیر کرده؟  -

و من تازه فهمیدم کامران هنوز نیامده، چه جوابی داشتم 

بدهم! دلم هم شور افتاد، چرا دیر کرده بود؟ تنها جوابی که 

 در آن لحظه به ذهنم رسید، این بود: 

 االن میان.  -

 عطایی سری تکان داد و جلو آمد: 

خواستم به خودش توضیح ین میپس یه کاری کن، بب -

بدم. مالک برج رشدیه یه هو به سرش زده، پنت هاوس رو 
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تفریحی کنه، برای همین تغییرات اساسی الزمه، بیا این 

نقشه دست تو باشه، رسیدنی توضیحات الزم رو بهش بده 

و بگو کار لنگ مونده، بهتره خودش، هم با مالک حرف 

نه چه خبره! من یه بزنه و هم یه سر به برج بزنه ببی

کنم، فقط باید اسکیس زدم، تایید بکنه سریع اکیش می

 تونم منتظر بمونم. زودتر برم، نمی

نقشه را از دستش گرفتم، چه شانسی داشتم من! کلی 

 ریزی کرده بودم که کمتر ببینمش.برنامه
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در دستش را گاز ی بزرگ وارد اتاق شدم، مهسا داشت لقمه

 ای کردم: زد، خندهمی

 بپا خفه نشی.  -

 با دهن پر گفت: 

فکر کردی همه مثل خودتن، صبح همراه عشقشون  -

ای رو هم که مامان دم در صبحونه بخورن؟ همین یه لقمه

 به زور چپونده تو کیفم، بهم نبین. 

دانست، نتوانسته بودم بگویم. نه قادر مهسا هنوز چیزی نمی

جریان قراردادم را با پوراندخت برایش بگویم و نه  بودم

جریان ترانه را و به تبع آن قهر و دادخواست را. آهی را که 

دانست همین رفت بیرون بپرد، کنترل کردم. او نمیمی

چپاندن لقمه در کیفش آن هم از طرف مادر چقدر برای من 

 پر از حسرت است. نفسی کشیدم و گفتم: 
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  نوش جون، خوبی؟ -

 چشمکی زد: 

نه به خوبی تو. شیطون دو روز مرخصی چیکارا کردی،  -

 نکنه رفتی تو فاز خاله کردن ما؟ 

 پشت میزم نشستم و پاور کامپیوتر را زدم: 

 ها. دلت خوشه -

 پرید و روی میزش نشست: 

چرا خوش نباشه، بابا ادای اون روشنفکرنماها رو نگیر به  -

شم اینقدر دا بچه دار میخودت، من امروز ازدواج کنم فر

ات ام زیاد باشه. فکر کن بچهبدم میاد تفاوت سنیم با بچه

خواد تو دوستش باشی اون شده بیست ساله و دلش می

ی یه تفریح و وقت تو شصت سال داری و حال و حوصله

 فیلم خوب نداری که بتونی بشینی پا به پاش و کیف کنی. 

ر وفق مرادش باشد، فقط نگاهش کردم، آدم که همه چیز ب

ریزی کند. هرم مازلو تواند برای طوالنی مدت برنامهمی
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تواند به گفت، اگر نیازهای اولیه انسان برآورده نشود نمیمی

ی دوم که طبقات باالتر هرم فکر کند. من در همان طبقه

امنیت باشد گیر کرده بودم؛ امنیت شغلی، امنیت روحی، 

ستم بروم و به طبقات باالتر توانامنیت زندگی و دیگر نمی

 ریزی کنم. وارد شوم و برای طوالنی مدت برنامه

 سلوا چطور با کیانا کنار اومدی؟  -

 حواسم پرت سوالش شد: 

ده ولی العمل نشون میزبون تندی داره و زود عکس -

اصال دختر بدی نیست، خیلی مهربونه و سریع هم آروم 

 ال خیلی بهتر شده. شه. البته االن در قیاس با پارسمی

 محتاطانه پرسید: 

 اش با آراز چقدر جدیه؟ دونی رابطهمی -

عجیب بود که به خواهر کامران هم حس تعصب داشتم و 

ربط بزند، سریع جواب خواست کسی به او حرف بیدلم نمی

 دادم: 
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هیچ چیز خاصی نیست، خب فامیل هستیم و هم رشته  -

بیعیه برخوردهای زیادی هم هستن و االنم که استادشه و ط

ده که حد و حدود رو رعایت دارن ولی این معنی رو نمی

 نکنن. 

 ابرو باال انداخت: 

گه مهیاد ببین ره راست میاد، میاین روزا مامان چپ می -

 کامران زن گرفت تو موندی! 

 ام گرفت: خنده

 مگه مسابقه است؟  -

 خودش هم خندید: 

ه من ترشیدم و از من دیگه چی بگم، مامانه دیگه، معتقد -

 گذشته حداقل به فکر مهیاد باشه بهتره. 

 نگاهش کردم: 

 کنی دیگه؟ شوخی می -
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 بلندتر خندید: 

ی گذشته دو تا پس چی فکر کردی، همین هفته -

خواستگار داشتم، مامان خودش داره مته به خشخاش 

رسه که بگم خوبه یا بده. ذاره و اصال نوبت به من نمیمی

کنه بینه بررسی میان خیلی حساسه، هر دختری هم میمام

 تونه باشه براش. ببینه چه طور عروسی می

 حواسم را جمع کارم کردم: 

 هاش نباشه چیکار کنه.مامانه دیگه نگران بچه -
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 #part394 

 

با نگاه به لیست کارهایی که روی کارتابلم فرستاده شده 

اد کردم. با این حجم از کاری که برای امروزم بود، لپم را ب

تعریف شده بود الزم بود ده بیست ساعتی از خدا قرض 

گرفتم تا کارهای امروزم رو به راه شود. بسم اللهی گفتم می

های ماه منیر و قبل از شروع کار انا انزلنا را خواندم، از آموزه

و  خواندبود. همیشه قبل از شروع کار یا غذا پختن می

 کند. گفت، برکت نازل میمی

کردم که نگاهم به ساعت افتاد و از جا پریدم، تندتند کار می

خدای من کی شد دو ساعت؟ عطایی گفته بود نقشه را در 

 اولین فرصت به رئیس بدهم! 
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عجوالنه نقشه را برداشتم و از یخ بستن ناگهانی دستانم در 

ورود به  عجب ماندم، چقدر همه چیز سخت شده بود. با

 سالن رو به محمدپور پرسیدم: 

 رئیس اتاقشه؟  -

 با نگاهی به صورتم، تبسمی کرد: 

 آره.  -

 رفتم که گفت: داشتم سمت اتاق می

 ها ولی گفتن قبل ورود همه باید هماهنگ کنم. شرمنده -

 دانستم این دختر گناهی ندارد. گفتم: ایستادم. می

 اشکال نداره، اطالع بدین.  -

عجیبی به گلویم نشست، این دستور خیلی معنی بغض 

دانستم تازه این اول کار است و در صورت داشت و من می

کرد و اصال این امکان جدا شدنمان خیلی چیزها تغییر می

 وجود داشت آنجا بمانم یا نه! 
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 محمدپور گفت: 

 بفرمایید.  -

رفتم به اتاق جریان زندگی من چقدر جالب بود، باید می

ه زده بودیم به تیپ و تاپ هم، تقاضای طالق داده کسی ک

بودم و کلی حرف جالب بار هم کرده بودیم و االن نه تنها 

رفتم اتاقش بلکه احترامش را هم نگه باید با پای خودم می

داشتم. اصال هر روز از زندگی من یک فصل شاهنامه می

 بود با این همه تناقض و عجایبش! 

کردم، کمکم کند. با اینکه صدای  در زدم و به خدا التماس

بفرماییدی نشنیدم، در را باز کردم و در تالش برای قورت 

دادنش سر باال بردم و سالم کردم. پشت میزش نشسته و 

چهار چشمی به مونیتورش خیره شده بود و حتی ورود و 

سالمم باعث نشد سر باال بیاورد و یا جوابی دهد. انگار 

 دیدارم نبود!! خیلی هم دلتنگ یا مشتاق 
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در تعلل برای بستن یا باز گذاشتن در ترجیح دادم ببندمش 

تا اگر حرفی پیش آمد، کسی آن بیرون نشنود. جلوتر رفتم 

ترین جمالت و نقشه را روی میزش گذاشتم، باید کوتاه

 کردم: ممکن را انتخاب می

مهندس عطایی اینو دادن و گفتن برج رشدیه یه تغییراتی  -

 . الزم داره

 نگاهش را از مونیتور بلند نکرد: 

 بشین.  -

 لحنش به قدری سرد بود که لرز کردم: 

 باید برم کارم زیاده.  -

 با اخم دویده شده در صورتش سر بلند کرد: 

آخرین بارت باشه رو حرفم حرف میاری، ناسالمتی من  -

 رئیس شرکتم. 
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آید و چقدر و من فکر کردم، چقدر ته ریش به صورتش می

دانم از کجای عقل پلیور بافتش به تنش نشسته و نمی

 ام این حرف سرچشمه گرفت: نداشته

 مبارکه!  -

ای از بین رفت و متعجب اول به من، بعد به اخمش ثانیه

اش افتاد ولی به خودش نگاهی کرد و انگار تازه دو ریالی

 جای جواب به حرفم گفت: 

 تصمیم آخرت چیه؟  -

اش نگذاشت حس کردم ی به جملهرحم حتی پس و پیشبی

روند؛ چند باری آب دهانم رو دست و پاهایم ضعف می

 قورت دادم و گفتم:  

 فکر کنم من تصمیمم رو به وضوح گفتم. -

ای را که روی میز گذاشته بودم، کمی پوزخندی زد و نقشه

 سمت خودش کشید: 
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ان؟ باور هات مسخرهاصال فکر کردی چقدر بهونه -

 ینقدر خاله زنک باشی.کردم انمی
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 من هم متقابال اخم کردم: 

تونم تحمل گی ولی من نمیدونم تو بهش چی مینمی -

کنم این موضوع رو، خیلی هم واسم مهمه. اصال خود تو 
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متوجه بشی من هم عین اکثر فک و فامیلت، با پسردایی 

و اونور با همکار و همکالسی  رم اینورام میپسرخاله نداشته

 رم بغلشون خوشت میاد؟ کنم و میو این و اون روبوسی می

ای بود، عضالت فکش منقبض در چشمانش طوفان خوابیده

 شدند و ابرو درهم کشید: 

رفتم با یکی از همونا ازدواج اگه خوشم میومد، می -

 کردم نه با تو! می

ل انفجار است بلند شدم، تشخیص اینکه آتشفشان در حا

کار سختی نبود و دوست نداشتم صدای انفجار مهیبش در 

ام ی سکوت روی بینیشرکت بپچید. دستم را به نشانه

 خیلی آرام گفتم: گذاشتم و خیلی

من نیومدم اینجا دوباره این بحث رو پیش بکشیم.  -

کامران ما عالوه بر زن و شوهری یه نسبت دیگه هم داریم 

مهمه، اونم همکار بودنمونه. شاید که برای من خیلی 

اخالقای شخصیمون متفاوت باشه ولی از نظر من تو یه 
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مدیر فعال، خالق، خوش حساب و خوش اخالقی که برای 

گم، اگه آله، پس اگه من چیزی نمیکارکنان شرکت ایده

کنم برای اینه که دوست دارم زنم و آبروداری میحرفی نمی

سروصدا ستانه، محترمانه و بیاگه قرار به جدایی هست، دو

 مون هم لطمه بخوره. باشه و جوری نشه که نسبت دوم

 گشتم بروم، گفتم: و در حالی که برمی

مهندس عطایی توضیحات الزم رو برات نوشته، اگه  -

 سوالی هم داری زنگ بزن از خودش بپرس. 

 به در نرسیده بودم که گفت: 

بری بیرون این یک،  کی به جنابعالی اجازه داد از اتاق -

اینجا اتاق خوابمون نیست که با قربونت برم عزیزم سرم 

شیره بمالی و حرفت رو پیش ببری این دو، من آدمی نیستم 

که کسی بتونه با دو تا تعریف و گربه رقصونی فکر کنه 

دونی که بدون ی بحث شده این سه و در نهایت میبرنده

مونی اینقدر میدم، رضایت من ممکن نیست. طالقت نمی
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که عقلت برگرده به سرت یا موهات بشه همرنگ دندونات 

 این چهار! حاالم خوش اومدی درم پشت سرت ببند. 

از نشاطی که در وجودم پخش شد، خودم هم در عجب 

آوردم، از این همه پخش و پال بودم. از خودم سر در نمی

بودن زندگی و افکارم خسته شده بودم. اصال تکلیفم با 

 ودم هم معلوم نبود، گفتم: خ

 گیرم. طالق خلعی می -

های در دستش را روی میز پرت کرد و یک جوری با برگه

 ی پر تمسخری زد: حرص و کفری شده خنده

بینم مطالعه الزم رو هم کردی ولی جهت اطالع خوبه می -

 شما اونم اگه نتونی توافق منو بگیری ممکن نیست. 

  و مشتش را به میز کوبید:

ات رجوع کن و بفهم آدم وقتی یکم به اون عقل نداشته -

کنه نه شه باید چیکار کنه؟ باید حلش با مشکلی مواجه می

 که صورت مساله رو پاک کنه؟ 
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فهمیدم و شاکی بودنش ی حرفش را میمن کلمه به کلمه

کردم این او بود که ام درک میرا از رفتار عجوالنه

کرد که گذرد، از من طلب میدانست در سر من چه مینمی

حرف بزنم و توضیح بخواهم و بنشینم پای حرفش و خبر 

نداشت که چه توضیحی، چه حرفی، وقتی من دنبال یک 

دانستم به قدری تار مو بودم برای داشتن بهانه و خوب می

مغرور هستم که امکان ندارد بروم و از خبط و خطایش 

 برایش بگویم. 

ی هایمان دوستش داشتم اندازهنیدهها و شی گفتهبا همه

ها دانم چرا دوست داشتنهای تنم و نمیی سلولهمه

 همیشه پردردسرند. 

*** 
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شدیم، من بیشتر استرس هر قدر به روز دادگاه نزدیک می

گرفتم. کامران آدمی نبود که به هیچ عنوان بتوان می

بینی عمل میشه غیرقابل پیشرفتارش را حدس زد. ه

کرد. حتی وکیلم هم تر میکرد و همین برخورد را سختمی

پذیر گفت بهتر است قبال توافقش را بگیرم ولی امکانمی

نبود. در شرکت جوری شمایل یک رئیس را به خود گرفته 

شد نزدیکش رفت. بعد از همان روز اول بود که اصال نمی

ایمان نداشتیم، تازه هیچ بحث جدیدی هم در دیداره
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فهمیدم چقدر بد قهر است و اگر بخواهد سرسنگین می

 شود. عمل کند تا چه حد غیرقابل نفوذ می

اینکه هیچ همدردی نداشتم و مجبور بودم همه سنگینی و 

سختی جریان را به تنهایی به دوش بکشم و تنهایی تصمیم 

ند بار برد، چبگیرم، درصد اشتباه کردن را در کارم باال می

تصمیم گرفتم بروم با عاطفه حرف بزنم و همه چیز را 

حداقل به او بگویم ولی بعد منصرف شدم هر قدر هم 

مشاور بود و امن، باز یک جوری با این طایفه ارتباط داشت 

 و ممکن بود یک جایی حرفم درز پیدا کند. 

مقابل قنادی نگه داشتم، یک جعبه شیرینی بگیرم. بعد به 

 زدم:  خودم تلنگر

برو گم شو سلوا... خیلی وضعت شیرینه که بخوای  -

 شیرینی بخری؟ 
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پیاده نشده راه افتادم، کیانا زنگ زده و گفته بود پوراندخت 

خیال خرید گل یا شیرینی شدم شان بروم بیخواسته به خانه

 و دست خالی مقابل درشان پارک کردم. 

مران آمدنم به این خانه در طول یک سالی که همسر کا

رسید. هر بار هم بودم، به تعداد انگشتان یک دست نمی

دعوت رسمی شده بودیم و جالب بودنش در این بود که بعد 

از همان بار اول خود من هم اصرار نداشتم زودتر برویم و 

 شدیم. رفتیم و زود هم بلند میبیشتر ببینمشان. دیر می

بودم در  پوراندخت برعکس کیانا زبان تندی نداشت و ندیده

ها و این مدت خیلی طعنه و کنایه بزند ولی روی خواسته

دستوراتش اصرار داشت و معتقد بود برای هر حرفش دلیل 

 اساسی دارد. 

حرف در، وارد دست روی آیفون گذاشتم و با باز شدن بی

شد شبیه فضای موجود در حیاطشان شدم. این حیاط را می

ارس سگی که االن های هیچکاک دانست و با صدای پفیلم

دانستم در بند است و خطری ندارد، این احساس خوب می
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شد؛ به خصوص برای من که یک خاطره پر دلهره بیشتر می

 ی خاطراتم داشتم. از سگ در کارنامه

زدگی که از شالم را بیشتر روی دهانم کشیدم که از یخ

گرفت، در امان باشم ولی زهی خیال باطل، درونم نشات می

ت گذشته مردی کنارم بود که اطمینان داشتم زورش دفعا

رسد ولی این بار تنها آمدنم بدجور به هر کس و ناکسی می

 مضطربم کرده بود. صدای کیانا که آمد: 

 سالم خوش اومدی!  -

عین آوای نجات بخش سبب شد نفسی بکشم. قدم روی 

ها گذاشتم و متوجه شدم چقدر دلم برای این دختر پر پله

ور هم تنگ شده ولی قبل از ابرازش، خودش جلوتر شر و ش

 آمد و روبوسی کرد: 

 خوبی نارفیق؟  -

اجازه بر زبانم جاری زد که کیانا نبود. فکرم بیطعنه نمی

 شد: 
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 شه! مطمئنم دلم برای تو هم خیلی تنگ می -

حالت صورتش هیچ حالتی از لبخند نگرفت. دستانم را میان 

 دستانش گرفت و آرام گفت: 

 برادرم با تو خوشبخت بود! سلوا؟  -

و نیم نگاهش سریع سمت خانه رفت و با اطمینان از اینکه 

 تر گفت: کسی در نزدیکی نیست آهسته

خوای پرسم تصمیمت جدیه؟ نمیبرای آخرین بار می -

 همه چی رو به کامران بگی؟ 

 دستانش را فشردم و بغض روی صدایم سایه انداخت: 

خوام کامران ازم متنفر بشه. ته این ، نمیتونم کیانانمی -

زندگی چه بگم چه نگم جداییه ولی حداقلش اینه که با 

احترام از هم جدا شیم. شاید باور نکنی کیانا ولی این احترام 

دونم الیقش نیستم ی وجودم میرو به خودم نه، که با همه

چون خود کرده را تدبیر نیست ولی به آقایی و مهر و محبت 

صدا از ران تو این یه سال بدهکارم. باید جوری بیکام
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زندگیش برم بیرون که وقتی برگردم عقب بدونم فقط 

خودم رو ویرون کردم نه اون کوهی که بهش تکیه کرده 

 بودم رو! 

 دست از دستم کشید و نفس بلندش را بیرون داد: 

این تفاوت توئه با من، تو آروم و صبور و مالیمی ولی  -

 بله با اشتباهت رو نداری. جسارت مقا

گفت. دست پشت سر پایین انداختم، شاید کیانا راست می

 کمرم گذاشت و گفت: 

باشه بیا بریم تو، مامان منتظره. بیا برو تیشه بزن به  -

 ی زندگیت.ریشه

 

 

 

 

[30.10.21 05:44] 



 

 

2067 | P a g e 
 

 

 

 #part397 

 

های سه چهار ی عجیب غریبشان شدم با آن پردهوارد خانه

ی که انگار قسم خورده بودند جوری باشد که هیچ االیه

نوری را به خانه راه ندهد، البته شیک و بسیار مجلل ولی 

ی ما که همان یک الیه ی خانهخیلی تفاوت داشت با پرده

 شد آسمان را دید.هم همیشه کنار بود و شب و روز می

به پوراندخت که حتی تا دم در سالن هم نیامده بود که 

بگوید و نهایت لطفش این شد که از روی مبل آمد خوش

 بلند شد و با اشاره به مبل روبرویش گفت: 

 خوش اومدی، بشین.  -
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اش گرفتم، انگار همین االن آماده های رسمینگاه از لباس

ی شورای امنیت! همیشه همین قدر شده بود برود به جلسه

 سنگین رنگین بود. 

عمدا خودم هم نشستم و کیفم را روی زمین گذاشتم، 

جوری لباس پوشیده بودم که کفش ببرد، دیگر کامال به 

دانستم چه تیپی را دوست دارد. اش وارد بودم و میسلیقه

 کیفم را کنارم گذاشتم و مودبانه گفتم: 

ببخشید دست خالی اومدم، هر چی فکر کردم دیدم  -

 آوردن شیرینی و گل هیچ مناسبتی نداره. 

رد و نگاهش رفت به من که پا روی کنار دامنش را مرتب ک

پا انداخته بودم و یادم آورد که از این نوع نشستن هم 

کردم چطور کیانا توانسته در آید. گاهی فکر میخوشش نمی

 این خانه دوام بیاورد، آن هم با آن همه سروصدا و شلوغی! 
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هیچ وقت نخواسته بودم حساسیتش را تحریک کنم و 

رده بودم. پا از روی پا کشیدم که همواره مودبانه رفتار ک

 الکی حرص نخورد و گفتم: 

شد فرموده بودین بیام اینجا، چه موضوعی بود که نمی -

 پای تلفن عنوانش کرد؟ 

نگاهش را کمی به سمت راست چرخاند و دستش را 

مختصر باال برد، متوجه شده بودم که دستور پذیرایی 

و در اوج  حرفدهد. ساکت ماندم که کارگرشان بیمی

احتیاط و سکوت، میز را بچیند و برود. تردید نداشتم پیش 

 کارگر شروع به حرف زدن نخواهد کرد. 

 برای شکستن سردی فضا رو به کیانا کردم: 

 کنی؟ همچنان اینجایی؟ چی کارا می -

توجه به حساسیت مادرش پا روی کیانا که برعکس من بی

 پا انداخته بود، گفت: 
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دونی این بکنم، فقط درس. خودت که میچیکار باید  -

خان داداش ما از وقتی از تهران اومده رسما ما رو از کار و 

خواد به تیر مجازات زندگی انداخته، نیم ساعت دیر کنم می

آویزونم کنه، منم مجبورم سر وقت برم سر وقت بیام تا 

کردم رفته تهران گربه شاخم نزنه. پووووف مثال فکر می

متمدن شده و بخش پارینه سنگیش رو جا درس خونده 

 خیر. گذاشته ولی دیدم نه

ی پر حسرتی بر لبم نشست، بارها دلم خواسته بود خنده

 جای او باشم و برادری داشته باشم مثل کامران. پرسیدم: 

 مگه نگفتی اومدی اینجا؟  -

 سر باال انداخت: 

 موندم،گفتم ولی اون روز که گفتی بهم باید پیشش می -

گی. روزی که من کمک الزم فکر کردم دیدم راست می

داشتم اون بود و حاال که اون کمک الزم داره باید من 

 باشم.  
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 و کمی لحنش پر شیطنت شد: 

ی سحر بلند خدا لعنتت کنه منو گذاشتی سرکار؛ کله -

دمش تازه خروار خروار ناز و اداش رو شم صبحونه میمی

نیست!! ه، این کوفته، این سلوا خرم؛ این شوره، این تلخمی

آخه چیه این غذا پختن، پدرم دراومد. جون من برگرد سر 

 ام نکن. خونه زندگیت و با این سفارشاتت دیوونه

 آهسته زمزمه کردم: 

 اش؟ خوره برای معدههمچنان دارو می -

 برعکس من کیانا خندید و بلندتر گفت: 

حونه و تونم صبچی فکر کردی با خودت، من می -

تونم برم برای درمون دردش ناهارش رو بدم ولی دیگه نمی

 ماساژش بدم که! 

لبم را گزیدم و با اخمی به مادرش اشاره کردم که یعنی 

خیالی باال انداخت و ای بود که با بیزشته! ولی جوابم شانه

 گفت: 
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خالصه اگه اینقدر برات مهمه برگرد و خودت مراقبش  -

 از دستم برمیاد. باش، من تا همین حد
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 عتاب کمرنگی در صدای پوراندخت نشست: 

 کیانا تو کار نداری اومدی نشستی اینجا؟  -
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خم شد و پرتقالی از روی میز برداشت و در حال برنداز 

 کردنش گفت: 

 من جام خوبه، شما حرفاتون رو بزنید.  -

 نگاه پوراندخت سمت من آمد: 

 چیکار کردی؟ -

سرم را پایین انداختم، کلی حرف داشتم بزنم و از دست او و 

 ی آنها گفتم: زمانه بنالم ولی به جای همه

درست طبق قرارمون درخواست طالق دادم ولی کامران  -

 کنه. گفته که موافقت نمی

 اخمی کرد: 

آفرین خوب پیش رفتی، برای راضی کردن سریع کامران  -

 ب دارم. هم من راه مناس

آب دهانم به گلو پرید، نه من برای راضی کردن کامران 

شد برای درست شدن اوضاع راهی خواستم. نمیراهی نمی

 داد؟ لب زدم: نشانم می
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 چی؟  -

 با آرامش گفت: 

بهش بگو دوستش نداری، من پسر اصیل و مغرورم رو  -

شناسم محاله اینو بگی و باز برای نگه داشتنت اصرار می

  کنه.

چشم دور سالنی که دست کم چهار سری مبل داشت، 

گرداندم تا نم چشمانم کشیده شود. این زن از من چه 

داشت؟ یک بار به خواست؟ چرا دست از سرم برنمیمی

حرفش گوش کرده بودم و خودم را داخل منجالبی انداخته 

 بودم که هیچ جوره رهایی از آن ممکن نبود. گفتم: 

 یعنی دروغ بگم؟  -

 وراندخت پوزخندی زد: پ

 خوای راضی بشه، راهش همینه. مگه نمی -

 سر تکان دادم: 
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ی شما دادم، واسه این بود که اگه یه روز تن به خواسته -

ای نداشتم، برای این بود که بهم گفتین مطمئنید راه دیگه

من واسه پسرتون یه سراب هوس انگیزم، در حالی که 

دگی چندین نفر رو سر و شد با پول پیشنهادی شما زنمی

دونستم که قراره تا آخر عمرم تنها سامون بدم. من می

بمونم و متاسفانه شما هم با دونستنش دامن زدید به آتیش 

ماجرا و گفتین چه االن تنها باشی چه دوسال دیگه، ولی 

گردن، کلی آدم هست که با یه تصمیمت به زندگی برمی

بول! منم وارد ی گناهش گردن شماست، قگم همهنمی

بازیتون شدم و زیر حرفم هم نزدم، گفتین وارد زندگی پسر 

من شو و دوسال نشده از زندگیش برو بیرون، من هم به 

رم. از قولم عمل کردم ولی دیگه زیر بار گناه مضاعف نمی

من نخواین که دروغ بگم؛ من کامران رو تا سر حد مرگ 

شد می دوستش دارم. تا جایی که کار به من مربوط

اش دیگه به خودتون مربوطه، راضیش انجامش دادم بقیه

 کنید. 
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ابرو درهم کشید، عادت به پایین باال شدن صدایش نداشت 

زد و معتقد بود و همیشه روی یک تن خاص حرف می

 کند، مسلط رفتار کند. گفت: شخصیت یک زن ایجاب می

 یه؟ حاال که کارت راه افتاده یاد این افتادی که گناه چ -

 معنایی روی صورتم نشست: لبخند بی

بله دقیقا، الزمه بهتون یادآوری کنم این شما بودین که  -

ی امید و ساختن بهم پیشنهاد دادین در قبال دادن پول دیه

هاش به پسرتون بله بدم یه زندگی معمولی برای رعنا و بچه

که ایشون خدای ناکرده حسرت نرسیدن به کسی که بهش 

نکردن، رو دلشون سنگینی نکنه، حاال این وسط دست پیدا 

چه بالیی قرار بود سر من و دلم بیاد خیلی دارای اهمیت 

 نبود. 

 تکه بیرون پرید: و نفس پر حرصم تکه
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من کی باشم که اصال دلم و خودم مهم باشه، اونم در  -

ی قاجار و وقتی که شما اونطور قاطع مقابل خاندان پر دبدبه

 رفته بودید و من ناچار به اجراش بودم.گ تصمیمتون رو
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 و انگار تمام بغضم یک جا سر باز کرده باشد، لرزان گفتم: 
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کردم وقتی یه جوون قرار بود به خاطر من چه می -

های زندون بپوسه، عصبانیت از جواب منفی من پشت میله

روز به فلج شدن یا ی چند ساله با گذر هر وقتی یه بچه

لنگ شدن واسه یه عمر محکوم بود وقتی یه دختر جوون با 

سرپناه مونده بود و من این ی کوچک تنها و بیدوتا بچه

پناهی رو با گوشت و پوست تنم چشیده بودم فکر نکنید بی

من خیلی خوش خوشانم بوده و هر روز کیف کردم و 

احساسات و آخرشم قراره با مال دنیا سرپوش بذارم رو 

خیر خانم سعادت، من م، نهجوونیم و عمر به حسرت نشسته

به ازای هر روز این یک سال مردم و زنده شدم، من به 

ازای هر بار تپیدن قلبم، به ازای هر بار رفتن دلم، هر بار که 

نگاهم سمتش رفت و هر بار که محبت کردم و محبت 

ت، که باید دیدم یادم بود که دائمی نیست که همیشگی نیس

یه روز بذارم و برم. هی در دلم رو گل گرفتم و هی بارون 

زد خرابش کرد، هی دست گذاشتم روش که نره ولی 

اجازه رفت. من بهای سوختنم رو گرفتم و صادقانه به بی
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قولی که بهتون دادم وفادار موندم، پس خواهشا شما از گناه 

 کردن حرف نزنید که من تا خرخره پرم.

دود دفعاتی بود که پوراندخت دست روی موهایش از آن مع

داد که خیلی حالش خوب نیست و کشید و نشان میمی

 گفت: 

خیلی خب، من که چیزی نگفتم، تو به قرارمون عمل  -

کردی منم سر حرفم هستم. گفتم بیای اینجا یه چک بدم 

بری یه خونه قولنامه کنی ولی مساله اینجاست که نخوای 

شه کامران به بزنی یکم کار سخت میاین حرف رو بهش 

 شه. ها راضی نمیاین سادگی

 تر گفت: کیانا پر حرص

گم یه بار هم به فکرتون نرسه توافق کنید و از خیر می -

این قرار بگذریدها، خب؟ عین چی بچسبید به این قرار 

مزخرفتون. مامان حداقل تو این مدت فهمیدی که کامران 

 گرفته و واقعا دوسش داره. سر هوا و هوس سلوا رو ن
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 پوراندخت عصبی شده بود: 

فهمی دوست داشتن یعنی ای چه میتو هنوز خیلی بچه -

شه تکیه کرد مگه اینکه چی؟ به عشق هیچ مردی نمی

وضع خودت اینقدر از اون مرد باالتر باشه که مرده مجبور 

شه به خاطر وضع مالیت برات سر کج کنه!! االنم بهتره تو 

 نکنی...  دخالت

 و سمت من برگشت: 

سلوا بهتره تو هم خیلی ننه من غریبم بازی در نیاری،  -

اگه پیشنهادم رو قبول نکرده بودی االن اون دوستت هم 

چنان زندون بود و اون زنه ویلون و سرگردون، خودتم 

معلوم نبود کجا یه آلونک پیدا کرده بودی برای اجاره. مگه 

شده که یه سال سهله ده بد شده؟ این همه مشکل حل 

تونستی حلشون کنی. حاال یکم گذشت نمیسال هم می

هم بهش عالقمند شدی که اونم یه مدت بگذره کمرنگ 

 شه. می
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 آلود زمزمه کردم: بغض

 ولی کامران دوستم داره، منم دوستش دارم.  -

اش را گشود و انگار هیچی نشنیده باشد، کشوی میز کناری

 ای درآورد: برگه

بیا این چک، برای پیش پرداخت، بتونی راضیش کنی  -

 طالقت بده بقیه رو هم... 

ی ناتمامش که حس کردم چشمم به پوراندخت بود و جمله

کاغذ در دستش لرزید و رنگش کمی پرید که ناگهان 

 صدایی از کنار گوشم زمزمه کرد: 

 که دوستت داره و دوستش داری آره؟؟  -

هان گذاشتم و هین کشیدم چنان یکه خورده دست روی د

که حس کردم تنها صدایی که تا آخر عمر از دهانم بیرون 

 خواهد آمد همان بود و بس! 

 کامران... 

 اینجا... 
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 وای... 

شد اگر مرگم همین لحظه فرا زیر پایم خالی شد، چه می

رسید. در پاهایم قدرت برای بلند شدن نیافتم و همانطور می

دم که درست باالی سرم و چسبیده به مبل نگاهش کر

 زد!  پشت مبل ایستاده بود و بلندبلند کف می

 جهنم چه شکلی بود... 

تر از این آتشی بود که داشت از چشمان او به یعنی سوزاننده

شد؟ اصال مگر آتشی تندتر از آن هم در سمتم پرتاب می

 عالم هستی وجود داشت که اینگونه مرا ذوب کند. 

ی کرد، او اینجا بوده و همهعبور می فقط یک فکر از ذهنم

 هایمان را شنیده و این یعنی پایان راه من!! حرف
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است بدان جایی شنیده بودم که کار من از گریه گذشته 

خندم، شرح حال من بود. دیگر گریه هم دوای درد من می

خشمش فقط و های آتش گداخته از چشمان پر نبود، شراره

فقط مرا نشانه رفته بود. چشم روی هم گذاشتم تا بلکه رها 

شوم ولی نشد. با چشمان بسته هم زیر بارش مواد مذاب در 

 حال ذوب شدن بودم که شنیدم: 

 به، آفرین... عالیه! به -

اش چشم چشم باز کردم و به نزدیک شدن بدون عجله

ی ناچیزی مهگفتم! ترس و بیچارگی کلدوختم. چه باید می
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ای بودم که برای توصیف لحظاتم بود. عین آدم مسخ شده

 قدرت حرکتش سلب شده باشد.

هایی لبخندی یک وری روی لبانش نقش بست و رگه

 عمیق از خشم از چشمانش بیرون جهید: 

 چقدر لذت بخشه آدم ببینه عزیزانش...  -

و نگاهش فقط کسری از ثانیه به سمت مادرش و بعد کیانا 

 حرف شد: من

 مادرش... خواهرش...  -

حد و تند و سریع به سمت من برگشت و با عصبانیتی بی

 گفت: 

 همسرش... -

کرد به زور نفس و با دهنی نیمه باز که انگار سعی می

 بکشد، ادامه داد: 

با آدم بازی کنن، یه بازی که اینقدر کثیفه که بوی  -

 گندش... 
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 گوید: از بینی نفس کشید و دیدم زور زد ب

 تا کجای آدم رو بسوزونه.  -

داد از تر از من و پوراندخت بود و نشان میکیانا که مسلط

 خبر نبوده، گفت: وجود و حضور برادرش بی

 منو قاطی بازی نکن، من فقط یه تماشاگر بودم.  -

ها را تسریع سمتش برگشت و صدای دادش قصر سعاد

 لرزاند: 

یت کنم، اون زمانی که باید خفه شو تا نزدم با دیوار یک -

 گفتی نگفتی!! می

ای درهم پیچیده ساکت شد، اوضاع خیلی کیانا با چهره

کرد. روی کامران تر از آن بود که تصورش را میخراب

دوباره سمت من برگشت و برق تنفری که در چشمانش 

 کشید لهم کرد! زبانه می
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ن از خودم ای که بتوانم با آذهنم قفل کرده بود و هیچ جمله

رسید، واقعا هم چه دفاعی داشتم دفاع کنم به ذهنم نمی

 بکنم. 

 خم شد و چک را از میان انگشتان مادرش بیرون کشید: 

 کنی. بده ببینم مامان جان، چقدر واسه پسرت خرج می -

و چشم روی چک چرخاند و پوزخند صدادارش سمت من 

 پرتاب شد: 

 نه خوبه، به خوب پولی فروختیم!  -

ام جاری شد به قدری داغ بود که به حتم اشکی که برگونه

 زد. زبان الکنم را تکان دادم: ام تاول میردشان برگونه

هزارها بار بهت گفتم این ازدواج با آتیش بازی کردنه،  -

 خودت گفتی آتیش بازی دوست داری. 

 به سمتم خم شد و چک در دستش را کوبید به صورتم: 

 یش، کثیف بازی کردی، خیلی کثیف! آتیش داریم تا آت -
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قد صاف کرد و دوباره نفسش را از دهانش پس فرستاد و 

آمد، کشید و هیچ کاری از دستم برنمیمن از عذابی که می

 مردم. 

 هایش را به سمت در ورودی کشاند: قدم

 شم! تون برسید، مزاحم نمیی معاملهبه ادامه -

 پوراندخت بلند شد و گفت: 

خواستم تو بهترینا رو صبر کن، من فقط می کامران -

 داشته باشی... 

و من تازه متوجه شدم که رنگ پریده و دست لرزان 

ی پر خشم کامران بوده؛ اما پوراندخت از دیدن چهره

 همچنان از تک و تا نیفتاد و گفت: 

من یه مادرم و بفهم که هر کاری کردم فقط بخاطر تو  -

 بوده. 

د و دست به چارچوب در گرفت، انگار او کامران دم در ایستا

هم برای سرپا ماندن نیاز به تکیه دادن داشت و من فکر 
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اش سر به فلک خواهد زد. نیم چرخی کردم حتما درد معده

 ی پر از خشم و عصبانیتش گفت: زد و با چشمان تنگ شده

شه. تو همیشه نگو مامان، نگو که هیچ وقت باورم نمی -

های خاص خودت ابق با اون خواستهخواستی همه چی مط

ی هیشکی برات مهم نبوده و من پیش بره و میل و خواسته

هزارها بار از خودم پرسیدم، مقصر این وضعیت ما کیه... تو 

 یا بابا؟؟!! 

[30.10.21 05:44] 
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 نفس زد و من آهسته هق زدم: او نفس

ون ی یخی که برامهمیشه فکر کردم تو این خونه -

 ساختین سهم گناه کدوم یکیتون بیشتر بوده؟! 
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 پوراندخت روی مبل وا رفت: 

 کامران!! -

وزنش را کوتاه روی دستش انداخت و حس کردم برای 

تحمل وزنش و قدم برداشتن دچار مشکل شده است، سریع 

 بلند شدم و گامی سمتش برداشتم: 

 کامران خوبی؟  -

 فریادش تا آسمان هفتم رسید: 

 کنه همونجا بمون. سرت به تنت سنگینی نمیاگه  -

خواست و بودنم حالش را پاهایم به زمین چسبید، مرا نمی

 کرد. بدتر می

 کیانا سریع بلند شد و گفت: 

 کامران واستا منم باهات میام.  -

و با عجله سمت اتاقش رفت تا احتماال لباس بیرونش را 

 بردارد. 
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شد با رفتن توان از بیرون رفتن کامران از در هم زمان 

پاهایم، همان جا روی زمین افتادم و نگاهم رفت به کیانا 

 دوید و گفتم: که با پالتو و شال در دستش سمت در می

 چرا این کارو کردی؟  -

نرسیده به در ایستاد و به سمتم برگشت. جدی و پر اخم 

 بود: 

فهمید و با چون یه طرف این قضیه کامران بود و باید می -

گرفت. گفتم چون برام اش تصمیم میم باز برای آیندهچش

مهم بود، جهت اطالعت بگم همه چی رو گفتم بهش حتی 

ای رو جا ننداختم... جریان عکس و فیلما رو، هیچ نکته

ی حرفات رو شنید ی ورود همههیچی... اون هم از لحظه

چه اونا که رو ایوون گفتی و از بالکن دید و شنید چه اونا 

 ینجا با مامان اره دادین و تیشه گرفتین!! که ا

 و نگاهش همان قدر جسورانه سمت مادرش رفت: 
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شما هم مامان هر کاری دوست داری بکن، اگه قراره آراز  -

بخاطر اینکه یه روز دوست دخترشو پروندم منو کنار بذاره، 

گم. تازه فهمیدم زندگی پر بذار بذاره... اصال خودم بهش می

 ترس چقدر زجرآوره!! از استرس و 

 رفت و من ماندم... 

 من ماندم و ضجه زدم: 

 کیانا تو رو خدا ببرش درمونگاه رانیتیدین وریدی بگیره.  -

 رحم است: و فریاد او نشان داد یک سعادت بی

 یه بار بهت گفتم ربطی به تو نداره!!!  -

*** 
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[30.10.21 05:44] 
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به خودم آمدم، اینکه چطور از آن  وقتی دستم به زنگ رسید

قصر شوم بیرون زدم و پشت فرمان نشسته خود را به اینجا 

دانست، دست روی آیفون رساندم جز خدا کسی نمی

خواستم گذاشتم و برنداشتم، حالم به قدری بد بود که می

خواستم خواستم داد بکشم، حرف بزنم، میباال بیاورم. می

 یکی به من حق بدهد!! 

باز شدن در، خود را داخل حیاط پرت کردم، پاهایم قدرت با 

ها نگهداری وزن بدنم را نداشتند. خود را به زور تا دم پله

کشاندم و همانجا پاهایم تا شد و قادر به باال رفتن نشد. 
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ی زدهها نشسته بودم که صدای متعجب و حیرتروی پله

 وارتان آمد: 

 سلوا؟ خوبی؟  -

 شدم. چ وقت خوب نمیخوب نبودم، دیگر هی

 ها پایین آمد و روبرویم ایستاد و گفت: از پله

 ببینمت چی شده؟  -

هایم تمام شده بودند و سرم به سمت عقب تاب خورد، اشک

 فقط هق زدن خشکش باقی مانده بود. نالیدم: 

 تو رو خدا بهم حق بده!  -

 تر مقابلم روی یک پا نشست: وارتان مبهوت

 دی، بگو ببینم چه اتفاقی افتاده؟ جون به لبم کر -

 دست روی دهانم گذاشتم و دوباره و دوباره هق زدم: 

اول بگو که حق با منه، بگو تو هم بودی همین کار رو  -

 کردی... می
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 و نالیدم: 

 کامران همه چی رو فهمید!  -

 آورد: هایم چیزی سر در نمیاخمی کرد، از حرف

 مید؟ گی تو؟ کامران چی رو فهچی می -

لرزید و من بین این همه لرز و حال بد کل تنم داشت می

 ترین آدم روی زمین بودم: ناتوان

 فهمید واسه چی باهاش ازدواج کردم!  -

 وارتان متعجب چینی به ابرو داد: 

 مگه واسه چی ازدواج کردی؟  -

خواست قاطی کرده بودم و حالم دست خودم نبود، دلم می

کند که اگر او هم جای مرا درک مییکی پیدا شود و بگوید 

کرد. با همان دستان لرزانم به من بود همین کار را می

 آستینش چنگ زدم: 

 فهمی مگه نه؟ ای نداشتم نه؟ میفهمی من چارهتو می -
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وارتان حیران به دست من و بعد خود من نگاهی کرد، انگار 

 هنگ کرده بود. آهسته گفت: 

 ببینم چی شده؟ به خودت مسلط باش و بگو  -

 لرزید: نفسم، خودم، صدایم با هم می

ای نداشتم، امید ای نداشتم وارتان، من هیچ چارهچاره -

خواستم بیاد بیرون، اون زنه زندون بود، دیه الزم داشت، می

 شد. زندگیش به هم ریخته بود باید جمع و جور می

 وارتان مبهوت مانده بود: 

 و داره، هان؟ اینا چه ربطی به ازدواج ت -

 لبانم را روی هم فشردم: 

 مامانش...  -

 وارتان سریع پرسید: 

 مامان کی؟  -

 هایم نداشتم: دست روی دهانم کشیدم، تسلطی روی حرف
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ده، گفت با مامان کامران بهم گفت پول دیه رو می -

کامران ازدواج کنم و دو سال نشده از زندگیش برم بیرون. 

 حاضره هم دیه رو بده هم...گفت اگه این کارو بکنم 

 

 

 

 

[30.10.21 05:44] 

 

 

 #part403 

  

 و آستین در دستم را کشیدم: 
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فهمی کنی چرا این کارو کردم آره؟ میتو درک می -

خواستم امید آزاد بشه؟ اگه تو جای من بودی همین می

 کردی مگه نه؟ کارو می

وارتان دستش را مشت کرد و نگاه مستاصلش را به پشت 

ای موجب شد جوری سرم را من دوخت... صدای مردانه سر

های گردنم جابجا به عقب برگردانم که بدون شک مهره

 شدند. 

 تو چیکار کردی؟  -

چنان شوکه شدم که گریه و زاری از یادم رفت. حتی 

ام. فقط لبانم تکان ی وارتان چنگ زدهنفهمیدم کی به شانه

 خورد: 

 امید!!!  -

اینجا باشد، عجب شانسی داشتم. خدای  شد امیدباورم نمی

من گند زده بودم، آن هم به بدترین نحو ممکن! امید با آن 

 چشمان پر از تعجبش کمی جلو آمد و غرید: 
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 درمون، تو چه غلطی کردی سلوا؟ امید و درد بی -

وزنم را انداختم به جایی که چنگ زده بودم و به زور بلند 

 ویم، این بود: شدم. تنها حرفی که توانستم بگ

 کنی؟ تو اینجا چیکار می -

 ی آتش بود: هایش تنورهنفس

بینم و تو این بال رو سر وای سلوا بگو که دارم خواب می -

 من نیاوردی؟ 

 لبانم را داخل دهانم کشیدم: 

 ای نبود. راه دیگه -

اش سرش را رو به آسمان بلند کرد و دست روی پیشانی

 گذاشت: 

ای برای چی نبود؟ برای نابود بود؟ راه دیگهای نراه دیگه -

 کردن من؟ برای از پا در آوردن من؟ 

 و نگاهش سمتم پرتاب شد: 
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تونی بفهمی یه فهمی با من چیکار کردی؟ میتو می -

ساله روز و شبم یکی شده؟ منو از زندون در آوردی که کجا 

حبسم کنی... سلوا اصال فکر کردی من بیام بیرون و بفهمم 

شم؟ اصال به این فکر کرده کامران شدی چه حالی می زن

 بودی؟ 

کرد. گنجایش هیچ تنش اضافی را نداشتم، فکرم کار نمی

گوید، مهم نبود هر آن ممکن بود مهم نبود امید چه می

سقوط کنم، فقط یک چیز دارای اهمیت بود، کامران چه 

ا اش چطور بود؟ نکند کیانکرد؟ االن کجا بود؟ معدهفکر می

با من لج کند و درمانگاه نبردش! سری به چپ و راست 

چرخاندم تا ذهنم از افکار مختلف خالی شود و از ناافتاده 

 گفتم: 

دونم. خسته شدم... از این دونم... من هیچی نمینمی -

 زندگی خسته شدم. 

 امید گامی سمتم برداشت: 
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 پرسم چرا... برایسلوا یک ساله تمومه مدام از خودم می -

 چی... 

اش گذاشت و کمی به عقب هلش وارتان دست روی سینه

 داد: 

 ره؟ بینی داره از حال میتمومش کن، نمی -

ی او بوده، خواستم و من تازه فهمیدم کل وزنم روی شانه

توجه به اکراه من از نزدیک دستم را کنار بکشم و که بی

 بودنش سریع زیر بازویم را گرفت: 

 ست. بیا بریم تو خونه... آروم باش، چیزی نی -

 امید داد کشید: 

چی رو تموم کنم؟ چی رو تموم کنم وارتان؟ اینکه  -

عشقت جلوت واسته و بگه بخاطر کمک به تو رفته زن 

 دونی چه دردیه! یکی دیگه شده، می

و من با آن حال ناجورم منقبض شدن عضالت وارتان را 

 زیر بازویم حس کردم که با تمام قدرت غرید: 
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 خفه شو... مردی مثال!!  -

و نگاهم رفت سمت امیدی که دستش الی موهایش چنگ 

 شده بود و... و اشکی که از کنار چشمش راه گرفته بود. 

 اشک او...  

ام بود من را تنهاتر از آنچه گاه روزهای تنهاییاو که تکیه

ی نیرویم را به تحلیل کرد و همین ته ماندهبودم متصور می

تاب خورد و رنگ سیاهی مقابل چشمانم کشیده  برد و سرم

 شد. 

*** 
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خبری هم عالمی داشت و من چقدر به این خواب بی

اجباری که روزهای متمادی از چشمانم فراری بود نیاز 

ام داشتم. به خصوص که در چند روز اخیر افکار آشفته

 دند. دای درست خوابیدن را نمیاجازه

چشم باز کردم و نگاهم به سمت تنها فرد حاضر در اتاق 

چرخید، مامی بود با آن صورت سفید تپلش. با حس ریزش 

سرم نگاهی به بازویم هم انداختم و از اینکه در اتاق مهمان 

ی آنها بودم تعجب کردم. مامی با حس حرکتم سریع خانه

 به سمتم خم شد و لبخند گرمی زد: 

  خوبی دخترم؟ -



 

 

2103 | P a g e 
 

حال دلم که به هیچ عنوان خوب نبود ولی یک حس سبکی 

داشتم که خیلی بهتر از پیش بود، سری تکان دادم که یعنی 

 آره، لبخندی زد و زیر لب خدایا شکری گفت و صدا کرد: 

 وارتان؟ وارتان پسرم...  -

با باز شدن در اتاق نگاه خسته و گنگم سمت او رفت، 

نه نگاه شوخی داشت.  زد وبرعکس همیشه نه لبخند می

وارد اتاق شد و کنار کشید تا فرد همراهش هم وارد شود. از 

دیدن آراز چشمانم بیشتر باز شد. کمی به خودم تکان دادم 

تا بلند شوم و بنشینم که آراز کنارم روی زمین نشست و با 

 مالیمت گفت: 

نه بلند نشید. فکر نکنم هنوز فشار خونتون تنظیم شده  -

 باشه. 

ام اه پر سوالم را به وارتان دادم که با حالت متفکری خیرهنگ

 بود. آراز پرسید: 

 ره؟ بهترین؟ سرتون گیج نمی -
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 سر باال دادم: 

رفت، فقط یه هو چشام سیاهی از اول هم سرم گیج نمی -

 رفت. ولی االن سرم یه جوریه، سبکه! 

 تبسمی کرد: 

 تاثیر آرامبخشه، بهتره بخوابید.  -

لی که انگشت روی نبضم گذاشته بود، رو به وارتان و در حا

 گفت: 

حالش خوبه، مشکلی نداره ولی بهتره یه چند روزی هم  -

 جسمی و هم روحی استراحت داشته باشه. 

 و روی نگاهش سمت من برگشت: 

 براتون یه مقدار تقویتی نوشتم حتما استفاده کنید.  -

 لب زدم: 

 شما چرا اومدین؟  -

 داد:  مودبانه جواب
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 خیلی وقته با وارتان دوستای خوبی شدیم.  -

 گفت: وارتان 

 لطفا یه گواهی استعالجی هم براش بنویس.  -

که نگاهم به مرد سومی افتاد که بدون اینکه جلوتر بیاید به 

 اختیار بغض کردم. چارچوب در تکیه داده بود و بی

 حواس آراز به وارتان بود، ابرویی باال انداخت: 

 ای شرکت؟ بر -

 اخم وارتان درهم رفت: 

 آره.  -

 آراز در حال بلند شدن گفت: 

فکر کنم بهتر باشه فردا اول وقت بیای کلینیک بدم یه  -

 دکتر دیگه گواهی بنویسه!!! 

نگاه وارتان رویم سیر کرد و بدون جواب فقط سری تکان 

 داد که آراز گفت: 
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م ساعتی تونی سرم رو در بیاری؟ یه نیگفتی خودت می -

 کشه تموم بشه. طول می

اش حوصلگیوارتان به همان روش قبل جوابش را داد، بی

 مشهود بود. آراز رو به من لبخندی زد: 

دونم تو شهر برای شما پزشک زیاده ولی الزم البته می -

 بود تماس بگیرید. 

ی کمرنگی بر لبم آمد، با وجود مالیمت و آرامشش خنده

 حرفی که سر دلش مانده خرج کند! خوب بلد بود سرجایش 

وارتان تا دم در اتاق همراه آراز رفت و کمی جدی رو به 

 امید گفت: 

ات ممنون دکتر، لطف کردی. امید به جای من بدرقه -

 کنه!!!می
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تر هر دو را از اتاق بیرون کرد و به محض و به عبارت ساده

 الی سر من آمد و در حال نشستن گفت: رفتنشان سریع با

گم سلوا... بدون مشورت و گوش کن ببین چی می -

سرخود هر کار الزم دونستی رو کردی، من و مامی هم اون 

قدر غریبه بودیم برات که حتی به خودت زحمت ندادی بعد 

گیری در جریان بذاریمون که تو یه همچین تصمیم

رمون بگیریم اما االن موقعیتی بدونیم چه گلی باید به س

وقت ننه من غریبم بازی نیست، خودت رو جمع کن و روی 

پذیره و االن با رفتارت با امید دقت کن. خیلی آسیب
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دونستن این مثال فداکاری بزرگی که در حقش کردی 

گم تو حالت کنم نمیپذیرتر هم شده، ناحقی نمیآسیب

یم زیاد خیلی خوبه ولی برای اینکه امید رو هم سرپا کن

 زحمت کشیدیم. 

 شد، پرت گفتم: خیلی حواسم جمع حرفش نمی

 از کامران خبری نداری؟ حالش خوبه؟  -

 پوفی کشید: 

ای هم برای خبر گرفتن ندارم. امروز نه خبر ندارم و بهونه -

 فهمیده؟ 

 لبانم را روی هم فشار دادم و چشمانم سوخت: 

 آره.  -

  سری به تاسف تکان داد و تلخ گفت:

 کشی!! واال خیلی مرده که هنوز نفس می -

 مامی غر زد: 
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 وارتان؟!  -

سر باال گرفت، اندوه سنگینی روی صورتش بود. آهسته 

 اعتراض کردم: 

 چرا آراز رو خبر کردی؟  -

 پر اخم نگاهم کرد و تند گفت: 

 به تو چه!  -

 وارتان بود دیگر!!! یه دستی زدم: 

  خواستی به گوش کامران برسه؟ -

 با گفتن: 

 استراحت کن.  -

 شد که گفتم: داشت بلند می

کنه و نگران فکر کردی با شنیدنش مثال دلسوزی می -

 شه؟ می

 شد در صورتش دید، گفت: با عصبانیتی که کمتر می
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خیر، خواستم بشنوه حال تو هم خوب نیست، بلکه یه نه -

 ذره دلش خنک شه بیچاره! 

رفت و برایم خط و نشان اش را سمتم گو انگشت اشاره

 کشید: 

 برو خداتو شکر کن برادرت نیستم وگرنه...  -

 پر بغض و لب برچیده گفتم: 

 نیستی؟  -

 فقط گفت: 

 ببند!!  -

دانستم که و ساکت شد و موهایش را چنگ زد. و من می

ترین هایی بود که حتی در سختپشت آن در بسته، برادرانه

 ت دریغ نشده بودند. ی بهشلحظات، از تک دختر کوچه

ی چشمم ریخته بود که مامی با همان اشک از گوشه

 آرامش همیشگی خودش گفت: 
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گی حال سلوا خوب وارتان مگه خودت دو ساعته نمی -

 نیست؟ 

خواست خودش برگشت و با درماندگی نگاهم کرد. انگار می

 توانست، پر بغض گفتم: را کنترل کند و نمی

وا کن ولی بعدش بشین یکم فکر هر قدر دوست داری دع -

کن و خودتو بذار جای من و بعد بیا بهم بگو باید چی کار 

 کردم! می

 نگاه متفکرش را از من گرفت و سمت مامی داد: 

شما مراقبش هستی دیگه من برم امید رو رد کنم بره  -

 فعال، طفلک اونم داغونه! 

*** 
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بار دیگر چک کردم و آهی کشیدم، صبح  آدرس را یک

 فردی به اسم مهدوی تماس گرفت و گفت: 

وکیل آقای کامران سعادت هستم، اگه امکان داره ساعت  -

یک تشریف بیارین به دفترم تا در مورد دادخواست 

 طالقتون صحبتی داشته باشیم. 

 و در مقابل سوال من که پرسیدم بودم: 

 ان. آقای سعادت خودشون هم می -

 به طور صریح جواب داده بود: 

 نه ایشون نمیان.  -
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با خواندن اسم کانون وکالی برتر مکثی کردم، چقدر زود 

اقدام کرده بود! اینقدر زود که درست فردای همان روز صبح 

 من از وکیلش تماس داشته باشم. 

در دفتر باز نبود و مجبور شدم زنگ بزنم. با باز شدن در 

 ت خانمی که آنجا بود، رفتم و گفتم: وارد شدم و به سم

من سلوا صبوری هستم، با آقای مهدوی قرار مالقات  -

 دارم. 

ها اشاره خیلی محترمانه بلند شد و با دست به یکی از اتاق

 کرد و گفت: 

 بله منتظرتون هستن.  -

وارد اتاق که شدم با مرد میان سالی مواجه شدم که با 

ی مقبولی چهره موهای جوگندمی و صورت مالیمش

داشت. با دیدنم لبخندی زد و در حال اشاره به یکی از 

 های داخل اتاق گفت: مبل

 سالم خوش اومدی، بفرمایین.  -
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نشستم، سر دردی که از همان روز پیش عارضم شده بود، 

تر حرفش را بزند خواست سریعول کنم نبود. خیلی دلم می

 بروم پی کارم. گفتم: 

 در خدمتم.  -

 ی محوی زد و گفت: هخند

اش در حال عجله کردنید تو کار شما جوونا موندم، همه -

 دونم... خواید برسید نمیبه کجا می

 داد، گفت: و در حالی که سری تکان می

گویا شما دادخواست طالق دادین و دو روز بعد وقته  -

 دادگاهه درسته؟ 

 سری تکان دادم: 

 بله.  -

 ای را مقابلش باز کرد: خودکارش را برداشت و پوشه
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آقای سعادت گفتن به طالق توافقی راضی هستن. االن  -

 تون رو بگین. هم گفتم بیاین اینجا تا شرایط

 ابرویی درهم کشیدم: 

 چه شرایطی؟  -

 لحنش کامال دوستانه بود: 

هر شرایطی که برای طالق دارین، اعم از مهریه، نفقه و  -

 یا هر چیزی که طلب دارین. 

م را پایین انداختم تا اشکم و خودم را کنترل کنم ولی سر

 دانم. آرام گفتم: اینکه چقدر موفق بودم نمی

ی ازدواج و گردنبند خوام، هیچی... فقط حلقهچیزی نمی -

شون پیشمه که اونم به محض جاری شدن طالق اهدایی

گردونم بهشون. اممم در ضمن... یه بدهی هم از برش می

ارم که شاید نتونم یه جا پرداخت کنم و ماشین بهشون د

 اگه موافق باشن قسطی بدم یا... 

 و آهی کشیدم: 
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اگه هنوز موافقن تو شرکت کار کنم ماهیانه از حقوقم کم  -

 کنن. 

 و نتوانستم نپرسم: 

 در مورد شغلم چیزی نگفتن؟  -

 خطی بین دو ابروی مهدوی افتاد: 

 نه چیزی در این مورد نگفتن.  -
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جدی تکلیفم در مورد شغل مشخص نبود، برای همین 

 گفتم: 

 تونم یه مشورتی در مورد شغلم باهاتون داشته باشم. می -

 خودکارش را زمین گذاشت و نگاهم کرد: 

 بفرمایید. -

ای از شرایط شغلی و قرارداد فی مابین را توضیح خالصه

 دادم و پرسیدم: 

 کنید من باید چیکار کنم. حساب فکر می با این -

بدون اینکه خیلی فکر کند و انگار یک مطلب روتین باشد 

 توضیح داد: 

البته باید عین قرارداد رو ببینم تا بگم ولی با توجه به  -

توضیحاتی که دادین، شما حق استعفا رو از خودتون سلب 

از تونه کردین و در صورتی که سر کار نرین رئیس شما می
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شما اقامه دعوا کنه مگه اینکه خودشون اخراجتون کنن یا 

 بتونید رضایتشون رو برای بیرون اومدن از شرکت بگیرید. 

 زمزمه کردم: 

 این یعنی باید حتما برگردم سر کارم، درسته؟  -

 سری تکان داد: 

 همین طوره.  -

ای که کامران برای طالق اقدام آهی کشیدم. با این عجله

بدون شک برای شغل هم یک فکری داشت. کرده بود 

 حالم بود یا نه: دانم آقای مهدوی هم متوجه لحن بینمی

 کشه؟ فرآیند طالق چقدر طول می -

 اش تکیه داد و سری چپ و راست کرد: به صندلی

چرا شما دو تا اینقدر عین همید؟ کال آقای سعادت فکر  -

حضر!! برای تونه بره مکرد امروز بیاد اینجا فردا میمی

ایشون هم توضیح دادم که االن حتی طالق توافقی هم 

های باشه سه ماهی کار داره ولی با توجه به اینکه ما راه
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میانبر رو بلدیم و از یه طرف هم شما قبال اقدام به 

افته و مشکلی تر راه میدادخواست کردین، کارمون سریع

زده روز وقت پیش نیاد شاید بتونم تو فاصله زمانی ده تا پون

ی عدم بارداری زحمت یه برگهمحضر بگیرم. فقط شما بی

ی باید داشته باشین. در ضمن آقای سعادت گفتن به جلسه

خوان حضور داشته باشن دادگاه نمیان و تنها جایی که می

روز آخر تو محضره برای امضا ولی با توجه به اینکه 

به ی مشاوره اجباری شده، به ایشون هم گفتم جلسه

 احتمال قوی باید یه جلسه مشاوره رو داشته باشین. 

هایش فقط یک چیز را سرم را پایین انداختم، از کل حرف

خواهد مرا ببیند. فهمیدم، دیگر جز برای طالق دادن نمیمی

 داد: مهدوی هم چنان داشت توضیح می

تو جلسه دادگاه من به عنوان وکیلشون حضور پیدا  -

شه! با این حال مشاوره که نمی کنم ولی خب جلسهمی

تونم بکنم. من که هر قدر به آقای سعادت ببینم چی کار می

 گفتم، گفتن نمیان. 



 

 

2120 | P a g e 
 

ی کیفم را در حال له کردن بدون اینکه خودم بفهمم، دسته

ی شکل گرفته بر گلویم بیشتر حجم بودم. هر لحظه گلوله

ش ترسیدم همان جا منفجر شود و آبرویم پیگرفت و میمی

 مهدوی برود. برخاستم و گفتم: 

 تونم مرخص شم؟ بازم چیزی هست یا می -

 نگاه مهدوی رویم سیر کرد و گفت: 

هاتون هستین، موافقین من اگه همچنان روی گفته -

شرایط شما رو اعم از بخشیدن مهریه و سایر مسایل مادی 

بنویسم امضا کنید تا اطمینان داشته باشم که این موارد حل 

 است؟ شده 

 دوباره نشستم: 

 کنم. اشکال نداره، امضا می -

*** 
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 گوشیت خودشو کشت!  -

سرم را از روی زانوهایم بلند کردم و به وارتان که موبایلم را 

شان سمتم گرفته بود نگاهی کردم. در این مدتی که خانه

جواب دادن بودم حتی یک لبخند نزده بود. تمایلی به 

خواست محال بود زنگ نداشتم. اویی که دلم تماسش را می

 دانم چه در چشمانم دید که لب زد: بزند. نمی

 مادر فوالد زرهه!  -
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پس پوراندخت بود! چشم روی هم گذاشتم شنیدن نامش 

گر خاطرات تلخی بود. وارتان موبایلم را مقابلم روی تداعی

بردم و با برقراری میلی دست جلو زمین گذاشت، با بی

تماس روی بلندگو گذاشتم، شاید باور کردنی نبود ولی 

هایم قدرت نگه داشتن آن را هم نداشت! انگار الو دست

 گفتن من طول کشید که گفت: 

 سالم سلوا جان خوبی؟  -

وارتان روبرویم به دیوار تکیه داد و دست به سینه زد. خیلی 

 انرژی نداشتم وقتی گفتم: 

  سالم... -

 پوراندخت برعکس من رفتار کامال عادی داشت: 

 دونم خیلی حالت خوب نیست. می -

دانست! باز پوزخندم خیلی جاندار نبود، چه خوب که می

 خودش گفت: 

 گم، شنیدم راضی شده به طالق! تبریک می -
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شدم؟ دست روی صورتم یعنی االن باید خوشحال می

 و فقط لب زدم:  کشیدم تا سوزش آنی چشمانم را مهار کنم

 بله!  -

لحن پوراندخت خیلی برایم قابل درک نبود، برعکس 

انتظارم خیلی حالت خوشحالی نداشت ولی خب بد هم نبود، 

 گفت: 

گفت دیگه نرفتی اونجا و انگار سلوا جان ماه منیر می -

 ها آره؟! رفتی خونه یکی از همسایه

ده بود. ام را کمی باال کشیدم، سوزش به آن هم رسیبینی

اعصاب وارتان دادم و باز همان جواب ی بینگاه به چهره

 ای را دادم: یک کلمه

 بله!  -

 پوراندخت مکثی کرد و آرام گفت: 

 اون روز چرا چک رو برنداشتی؟  -
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ام جاری هایم نبود و روی گونهدیگر توان مقابله با اشک

کرد که کامران به صورتم شدند. از همان چکی صحبت می

زدنم به  ید!! دست روی دهانم گذاشتم تا صدای هقکوب

 آنسوی خط نرسد. جان کندم تا بدون رسوا شدن پرسیدم: 

 حالش چطوره؟  -

 دار شده بودند: های پوراندخت معنیمکث

 گفت خوبه! کیانا می -

دهانم را باز کردم تا نفسم راه به بیرون بیابد، چند روز 

در حال مرگ بود. گذشته ندیده بودمش و دلم از غصه 

مرخصی من و بعد رفتن او به تهران و تعطیالت میان هفته؛ 

امش. به دادگاه هم هاست که ندیدهکردم قرنفکر می

نیامده بود و وکیلش به جای او حضور داشت، هر چند قبال 

دانستم ولی باز برایم دشوار بود. وکیل ماهری که با می

 مهارت صحنه گردانی کرده بود. 

 تر گفت: خت آرامپوراند
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تونم بفهمم تا چه حد حالت بده، اما دختر خوب از می -

اولشم قرار به دل دادن نبود. تو که عاشق سر سپرده 

 دونستی اوضاع از چه قراره؟ نبودی!! خودت خوب می

هقم دیگر نشد صدای هق زدنم را خفه کنم، جوابش هق

ال در کردم اصبود که پوراندخت با مالیمتی که باور نمی

 وجود او باشد انگار خواست حرف را عوض کند: 

ی شبنم رو بهشت، کوچه یه کوچه باالتر از کوچه -

 شناسی؟ می

ی شبنم هم فکر خیلی حالم خوب بود که بخواهم به کوچه

کنم! انگار خیلی هم انتظار جوابم را نداشت که خودش 

 گفت: 

د سومین ساختمان سمت راست، نوسازه و دور و بر ص -

متر... من دیدمش خوب و راحته، تونستی تو هم برو یه سر 

 اش کنیم. ببین. خوشت اومد، بیام دو تایی بریم قولنامه
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آهی کشیدم و با همان بغض سایه انداخته روی صدایم 

 گفتم: 

رفتم، اصال از این ای کاش راهی بود کال از این شهر می -

م، چه کردم شدکشور... کاش اصال از رو کره زمین محو می

 من!!
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 با همان لحن پر صالبت اما آرام ادامه داد: 

باید آروم باشی، بتونی کنار بیای... زمان حالله مشکالته،  -

 خوای بیام دنبالت یه سر بریم بیرون؟ می

یعنی این زن وجدان هم داشت که به قلقلک بیاید! تند 

 گفتم: 

ام مهمه و نه هیچ چیز دیگه، من فقط دارم نه خونه بر -

تونستم میمیرم. یه طالق بدون سروصدا و آروم رو می

تحمل کنم ولی این جوری با برمال شدن این جریان فکر 

 نکنم دیگه هیچ وقت حالم خوب بشه. 

 نفس عمیقی کشید: 

حس و حالت برام قابل درکه ولی االن وقت مناسبی  -

نیست. خیلی خوشم نمیاد برای نشستن و گریه کردن 

ی یه غریبه باشه، دختری که یه روزی عروسم بود تو خونه

اول باید یه فکری برای محل سکونتت بکنیم و بعد ببینیم 

 چیکار باید کرد... 
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کرد، کامران هم اصال خوشش چقدر شبیه پسرش فکر می

آمد من اینجا بمانم! قبل از اینکه وارتان منفجر شود با نمی

توانستم با او مالیم وی بینی زدم اما خودم هم نمیانگشت ر

 باشم، گفتم: 

دونم چرا با کامران کنار نمیاید، وقتی این همه مثل نمی -

 کنید؟ هم فکر می

 او هم آهی کشید: 

اگه فکرمون هم عین هم باشه ولی هیچ وقت نتونستیم  -

 زبون هم رو بفهمیم. سلوا برا فردا قرار بذارم اول بریم خونه

 رو ببینی بعد بریم امالکی؟ 

 دست روی سرم گذاشتم تا درد شدیدش را مهار کنم: 

صبح که شرکتم، عمال کارهای این روزای شرکت هم  -

طوریه که رفتنمون با خودمونه و برگشتنمون با خدا! اینقدر 

هم رئیسمون اعصابش خرابه که نشه یک کلمه اعتراض 
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کنه برام، من یکی کرد و اگه بخواد تا ده شب کار تعریف 

 تونم بمونم ندارم!جرات اینکه بگم نمی

حس کردم خیلی از جناب رئیسم بدش نیامد که کمی 

 تر شد: صدایش رنگین

کنم، من عکسای واحد بگردم دورش! پس یه کاری می -

فرستم. یه نگاهی کن اگه مشکلی نبود رو دارم، برات می

ای آخرش کنم، تو هم فقط واسه امضخودم یه کاریش می

 بیا! 

« خوام!نمی»گفتم؛ خواست میحرفی نزدم، خیلی دلم می

کردم. باید کمی به خودم آرامش ولی خب بعدش چه می

تر فکر کنم ولی خب هر کاری دادم تا بتوانم درستمی

 کرد. کردم، یادآوری آن روز حالم را بد میمی

سرم را به دیوار تکیه دادم و چشم در چشم مرد روبرویم 

وختم که با وجود خداحافظی من از به قول او مادر فوالد د

 زره باز ساکت بود. آهسته گفتم: 
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 خیلی ازم بدت میاد؟  -

نفسش را فوت کرد و کمر از دیوار گرفت. در حالی که 

 نشست، گفت: جلوتر آمده و روبرویم می

 این چند روز کلی به سوالت فکر کردم!  -

ن سوالی بود که مدام ذهنم نپرسیدم کدام سوال، در واقع ای

 درگیرش بود. لب زدم: 

 نتیجه؟  -

 نفسی تازه کرد و گفت: 

ی تاریک وجود داشت که وسط افکارم یه نقطه -

 ذاشت درست نتیجه بگیرم. نمی

 ی قبل گفتم: به همان شیوه

 چی؟  -

 اش را به من دوخت: چشمان تنگ شده
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ا دوستش دادی، واقعتو چرا به کامران جواب منفی می -

 نداشتی؟ 

 لبم که زیر دندانم رفت، سریع گفت: 

سلوا اصال قصد ندارم حال بدت رو بدتر کنم. فقط حس  -

کنم باز یه غلطی کردی و هست چیزایی که هنوز به می

خبرم!! یادمه اون اولیا مخدره مربوطه و من غریبه ازش بی

همون روزا ازت پرسیدم تو این جواب منفیت، امید هم 

یا نه؟ که باز دقیق یادم نیست جوابت چی بود! ولی  موثره

اش برام این شد که نه، تو به امید به چشم اون روزا نتیجه

کنی بلکه بودن امید برات مرد زندگی فردات نگاه نمی

 دلگرم کننده است، همین! درسته؟  

 سرم را باال پایین کرده بودم که گفت: 

مکررت به  هایمریضی تو!! پس چی؟ علت نه گفتن -

ال بود برات و از یه طرف هم مردی که از هر لحاظ ایده



 

 

2132 | P a g e 
 

خودش مصرانه دنبالت بود، چی بود؟ د اهل ادا اطوار و قر و 

 فرم نیستی آخه! 

 سر به دیوار تکیه دادم و نگاهم سمتی دیگر رفت: 

آره یه مساله دیگه هم در میون بود ولی از گفتنش معافم  -

 کن.
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 سریع پرسید: 

 دونه؟ کامران می -

 سر تکان دادم: 

 بله.  -

 با کمی فکر پرسید: 

خب بگو ببینم بعد از جریان دیه و مادره این مساله رو به  -

خوام بدونم وقتی دیدی کامران گفتی یا قبلش؟ یعنی می

 برای نجات یکی دیگه راه دیگه نداری بهش گفتی؟ 

 کشیدم: لبم را زیر دندان 

 بعدش گفتم محال بود قبلش بگم.  -

 وارتان اخم کوچکی کرد و با دقت بیشتری سوال کرد: 

یعنی اگه این ماجرا نبود، محال بود باهاش ازدواج کنی،  -

 آره؟ 

 لبانم لرزید: 
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 آره.  -

 نگاهش حالت خاصی داشت، با فکر گفت: 

 مونه... اما جوابپس اینطور... آدم تو کارای خدا می -

تونم هم هیچ وقت سوالت... من جای تو نیستم سلوا و نمی

مثل تو فکر کنم، من مردم و معموال منطقم به احساسم 

تر، با این وجود چند روزی چربه و تو دختری و احساسیمی

شون کنم فکر کنم وقتی چند نفری زندگیهست سعی می

 به من وابسته شده چی کار باید بکنم... 

 و آهی کشید: 

ر چی بیشتر فکر کردم بیشتر متوجه شدم که چه ه -

روزهای سختی داشتی و متوجهم که به کسی هم 

 تونستی بگی ولی... نمی

 کمی عقب نشست و نگاه به سقف داد: 

ولی فکر کنم االن قدرت بخششم نسبت بهت بیشتر  -

کنم. تو باغ سرسبز کوچه شده و کارت رو بیشتر درک می
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منت ه عطرش همه رو بیبهشت، حکم ریحون سیاهی ک

شه به چند نفر کمک کنی و کنه! محاله بدونی میمست می

نکنی، به خصوص اینکه یکی از اون چند نفر امیدی باشه 

شناسیش و انصافا همیشه دوست و پناه که از بچگی می

خوبی برای مامانت و عمه و خودت بود. اونقدری هم مرد 

بابت رفت و بود که یک بار دل هیچ کدوممون نلرزید 

کنه! ای که یه دختر تنها توش زندگی میآمدش به خونه

خواستم این رو بهت بگم که من جای تو نیستم ولی 

رفتارت رو قبول دارم هر چند این میون مطمئنم در حق 

 کامران ظلم شده. 

سرم را پایین انداخته بودم که صدایش مختصری رنگ 

 خنده گرفت: 

 ون، دختره خودسر زشت! خیلی خب دیگه لبت رو نلرز -

حرف شوخش آن هم بعد از چند روز، حتی سبب نشد لبم 

 اندکی کش بیاید. فقط گفتم: 
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 بخشه... کامران هیچ وقت منو نمی -

 تر گفت: مهربان

 دوست داری ببخشدت و برگردی سر زندگیت؟  -

 دست روی گلویم گذاشتم: 

 دونم محاله ولی کاش گذشتش شامل حالماینو که می -

 بشه و من یه عمر بابتش عذاب وجدان نکشم. 

 لبخندی زد: 

تو هدفت کمک بوده ولی برای رسیدن به اون هدف خطا  -

 کردی. 

 و آرام ولی جدی ادامه داد: 

فهمم تا چه حدی حالت بده ولی زندگی قرار سلوا می -

 نیست با این اتفاق تموم بشه، باید... 

 اش باال رفت: و انگشت اشاره
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باید... بلند شی و روی پات بایستی. اما در مورد  سلوا -

ری پیشش حرف بزنی، که اگه بری کامران... تا طالق نمی

 کنم.ات میخودم خفه
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 و وقتی نگاه متعجبم را دید، خندید: 
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ذارم خودتو سبک کنی ولی اگه طالقی صورت نمی -

گیری، اینو بهش لیت میری و ازش حالگرفت، بعدش می

رسه که برای موندن مدیونی. اگه االن بری به نظرش می

ای و اگه خودتم بخوای من تو زندگیش دنبال بهونه

 ذارم این اتفاق بیفته. نمی

 و با بلند شدن صدای آیفون گفت: 

االنم بسه هر چی قنبرک زدی بلند شو که مهسا رسید،  -

ی به سرت بخوره یه کم پاشو یه کم بریم بیرون یه هوای

 هم آت آشغال بریزیم تو شکممون... 

 متعجب از حضور مهسا گفتم: 

 تو بهش گفتی؟  -

 اخمی کرد: 

آره، مثال دوستته و هیچی بهش نگفتی، اگه من بودم  -

کردم. فقط حواست باشه از علت واقعی جدا کال ولت می

دونه، بهش گفتم اختالف دارین و شدنتون هیچی نمی
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فتون جدی شده و کار به طالق توافقی کشیده، شاید اختال

کامران دوست نداشته باشه دوستاش از علت واقعی جدا 

 شدنتون چیزی بدونن. 

حتما مامی در را باز کرده بود که مهسا عجوالنه وارد اتاق 

شان مشهود بود، خودش را در شد و با چشمانی که سرخی

 آغوشم انداخت: 

 گفتی؟ بمیرم برات، چرا بهم ن -

محکم به آغوشش کشیدم و تازه فهمیدم چقدر به آغوش 

اش نیاز داشتم. دوستی کامران و مهیاد موجب شده دوستانه

بود من از یار همجنسم دور بمانم و نتوانم درد و دل کنم. 

 گریان میان آغوشش تکانم داد: 

 سلوا تو رو خدا بگو دروغه!  -

 ی کردم: ام تبسم کمرنگبا چشمان دوباره خیس شده

 متاسفانه دروغ نیست.  -

 کمی جدا شد و حرصی گفت: 



 

 

2140 | P a g e 
 

دونم تو و اون غلط کردی که دروغ نیست. مگه من نمی -

دونم عنق منکسره چقدر هم رو دوست دارین! من که می

دید اش تقصیر این کیانای گور به گوریه، از اولشم میهمه

د، کرجوری پی تو و دوست داشتنته حسادت میکامران این

اا یادت نیست چطور خودش رو گم و گور کرده بود، الکی 

 راه دادیش به خونه زندگیت. 

 نفسی کشیدم: 

 نه تقصیر اون نیست.  -

 اخم کرد: 

محاله باور کنم، آخه دو تا جوون تو یه سال چطور  -

تونن به این شدت از اختالف برسن که بخوان جدا بشن، می

 ی. سازاونم تو که با عالم و آدم می

 و روی زمین نشست: 

کنی؟ چرا هیچی بهم چی شده سلوا؟ چی رو پنهون می -

 نگفتی؟ 
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 دستش را گرفتم: 

 کرد. گفتم هم چیزی تغییر نمیمی -

 وارتان بلند شد و خطاب به مهسا توپید: 

هی بچه، نگفتم بیای اینجا بشینی و نبش قبر کنی، گفتم  -

خوام ببرم میبیای حالش رو خوب کنی. االنم بلند شین 

 مرغ بدم، خداتونم شکر کنین. زمینی تخمبهتون سیب

 مهسا با کیفش به پای او کوبید: 

 کل کرامتت همین قدره؟  -

وارتان با نیش بازی گلویی صاف کرده بود و داشت 

 گفت: می

مرغ انواع مختلف ویتامین ب جونم بهتون بگه که تو تخم -

 و پروتئین هست که... 

 چپ نگاهش کرد: و چپ مهسا بلند شد

 باز شروع نکنیا!  -
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 و دست مرا هم گرفت و کشید: 

زمینی این خسیس رو ولش کنی تا صبح از مزایای سیب -

 گه... اصال بریم همه مهمون من! مرغ برات میو تخم

 وارتان با چشمان براقی گفت: 

فهمم شیشلیکای کنم میآخ جون االن که فکر می -

 خونی مفیدن!  جاللی چقدر برای کم

و تا مهسا سمتش برگشت با خنده پا به فرار گذاشت و 

 ها خنده بر لب من هم بیاید. موجب شد بعد از مدت

*** 
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شرکتی که حتی قبل از ازدواج مامن آرامش بود این روزها 

ی گاهی بود فراتر از قدرت تصور من! من که همهشکنجه

به تنهایی سپری کرده بودم حاال تاب ندید گرفته  عمرم را

قرارم شدن را نداشتم، چشمانم برای آرام کردن دل بی

ها با ی راهها بودند و دریغ که همهدنبال شکار لحظه

 ذکاوت کامل بسته شده بودند. 

شد و هر ام به کارتابلم ارسال میتمام تعریف کاری روزانه

ی کارم واگذار شده منفی دربارهنوع بازخورد اعم از مثبت یا 

ای رو به گری حرفهبود به مهندس کامفر! یعنی با شکنجه

کردم که چرا کیانا برای به رو بودم حاال بهتر درک می

زد؛ حال مرگ بود چشم آمدنش دست به هر کاری می
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اش!! حتی از دعوت به جلسات لحظات نداشتن توجه

نوع دیدار من با هماهنگی هم خط خورده بودم و عمال هر 

 او به صفر رسیده بود.  

زد آمد که با کسی حرفی میگاهی که صدایش از سالن می

داد دلم برای بلند شدن و یا به محمدپور مطلبی را تذکر می

دانستم نباید بروم. رفتارش زد ولی میرفتن به سالن پر می

 بینی نبود و من توان مقابله با او رابه هیچ عنوان قابل پیش

 نداشتم. 

ی سرد پنجره تکیه دادم و به ریزش آرام صورتم را به شیشه

ی گرم خودم)!!( تنگ برف چشم دوختم، دلم برای خانه

شده بود. چشمانم را روی هم فشار دادم، اوه خانه! چقدر 

خواست رودرروی پوراندخت بایستم و بگویم نه خانه دلم می

ام ک خوردهخواهم و نه پول شاید این گونه غرور ترمی

شد. کلی هم به تبعاتش فکر کرده بودم به اینکه ترمیم می

ماشین را بفروشم و با آن پول پیش خانه را بدهم حتی این 
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فکر را با وارتان هم در میان گذاشته بودم ولی وارتان شدیدا 

 گفت: مخالف بود و می

حاال که تو این غلطو کردی باید تا ته تهش پاش واستی!  -

 پا پس کشیدن نیست.  االن وقت

ای از چشم باال دادم و به آسمانی که غیر از سفیدی نمه

داد بارش برف موقتی قرمز بودن هم داشت و نشان می

نیست و قرار است مدتی ببارد، دادم. وارتان همین بود 

زد هم به میخ... هر چند از حق همیشه هم به نعل می

بهتر شدن  آمد براینگذریم تا جایی که از دستش برمی

کرد و تقریبا نصف این روزهایی که حالم تالش می

بهانه دعوت کرده شان بودم، مهسا را هم با بهانه و بیخانه

 و حتی وادارش کرده بود شب هم بماند. 

کردم دست روی بخار پشت شیشه کشیدم، هر قدر سعی می

 شد... فکرم را از فردا منحرف کنم، نمی

 خدای من... 
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 حضر داشتیم... فردا قرار م

ام را به شیشه تکیه دادم، تمام وجودم آتش بود. پیشانی

 مجوز طالق صادر شده بود. 

جای هیچ اعتراضی نداشتم، این همان چیزی بود که خودم 

ای انتخاب کرده بودم. پوفی کشیدم، عجب جلسات مشاوره

داشتیم. آقای مهدوی بعد از کلی دوندگی گفته بود راهی 

جلسه مشاوره برگزار شود و کامران که جفت ندارد و باید 

 پاهایش را کرده بود داخل یک کفش که... 

 دست گذاشتم روی قلبم... درد داشت، آن هم خیلی! 

خواهد مرا ببیند و مهدوی گفته بود به هیچ عنوان دلش نمی

ی مجزا با تالش فراوان فقط توانسته بود جلسات مشاوره

ی مشاوره هم امکان جلسهترتیب دهد و به این ترتیب سر 

 دیدنش پیش نیامد.

تر کرد، نفسم روی شیشه دمیده شد و بخار روی آن را غلیظ

ای بود که از پشت زندگی من هم دقیقا شکل همین منظره



 

 

2147 | P a g e 
 

شد، یک زندگی از پشت مهی ی بخار گرفته دیده میشیشه

 دید و فقط اسمش منظره بود! غلیظ که چشم چشم را نمی

ی باشکوهی بود!! ی مشاورهم چه جلسهجلسه مشاوره ه

مهدوی جمالتی را عینا دیکته کرده بود و گفته بود اگر 

ها را بگوییم تا خواهیم کارمان زودتر راه بیفتد همینمی

ای بود و نهایت خبرهقضیه الکی کش داده نشود. وکیل بی

درست طبق قولی که داده بود به پانزده روز نکشیده وقت 

 د. محضر گرفته بو

ی کسی را دیدم که وارد حیاط شد، طرف یا آیفون سایه

نزده بود و یا اگر زده بود من اینقدر در افکارم غرق بودم که 

 نشنیده بودم. 

داد، بدون توجه زیاد به آن چیزی که بیرون این اتاق رخ می

های قدیمی بود، ی پهن پنجره که از ویژگی خانهلبه

های سفیدی که یک روز هنشستم و دل سپردم به بارش دان

رسید که زندگی من خیلی دوستشان داشتم، آیا روزی می

 هم بشود یک زندگی نرمال؟! 



 

 

2148 | P a g e 
 

 نه، دیگر ممکن نبود! 

رسید، ازدواج یک روزی که خیلی به نظرم دور و عجیب می

نکردن و زندگی انفرادی، تنها دورنمای من از فردایم بود 

دیگر روی بالشت  ولی این چند صباحی که سرم با یک نفر

ی ناهار و شام کسانی بودند، بدعادتم رفته بود و سر سفره

 کرده بود و دیگر تنها ماندن برایم سخت شده بود. 

 اجازه هست؟  -

صدای آشنایی که برای ورود به اتاقی که درش باز بود 

ترجیح داده بود به جای در زدن و ورود ناشناس اعالم 

تم و دلم قدر یک دنیا آشنایی کند. چشم روی هم گذاش

 ی جواب دادن نداشتم. گرفت، حوصله
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 صاحب صدا کمی خود را داخل اتاق کشید: 

 سالم  -

لبانم تکان مختصری خوردند ولی روی نگاهم هم چنان 

 سمت پنجره ماند:

 سالم  -

 ام چشم به پنجره دوخت: آهسته جلوتر آمد و در یک قدمی

 برف سنگینیه!  -
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ام گذاشتم تا آن سوزش عجیب دست باال بردم و روی بینی

غریبش را مهار کنم. مردی که کنارم ایستاده بود خم شد و 

 با زدن یک زانویش به زمین تفاوت ارتفاع را کم کرد: 

 سلوا!!  -

 لبانم لرزید و چشم از پنجره گرفتم و به او دادم: 

 چرا اومدی؟  -

د ولی قیافه و تیپ و لباسش عین صورتش غمگین بو

ها بود؛ همان امید قدیم... با صورتی بدون ته ریش و گذشته

آمد خیلی خوش لباس که به تن الغر اندامش به شدت می

پر واضح بود امروز کمی بیشتر به خودش رسیده و کمی 

 ی لبش مختصری باال پرید: تر از همیشه است. گوشهشیک

تا تو اینجایی پام رو بذارم اینجا وارتان قدغن کرده بود  -

 ولی دیگه امروز دووم نیاوردم... 

 و دست روی زانویش را مشت کرد: 
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دونم چقدر امروز شناسم و میمن سلوا کوچولومون رو می -

 حالت بده!! 

تالشم برای قورت دادن بزاقم و به نتیجه نرسیدنش موجب 

 شد چند سرفه بزنم. صورتش را جلو کشید: 

 ی؟ چی شد -

 هایی که بند یک تلنگر بود ریختند: سر باال انداختم و اشک

 هیچی!  -

متوجه نفسش شدم که سعی کرد نامحسوس فوت کند. با 

 نگاهی به بیرون گفت: 

 هنوز بستنی خوردن زیر برف رو دوست داری؟  -

کام من مگر شیرین شدنی بود؟ وقتی کامران قلبم به 

 پرت و گیج گفتم: اشارت انگشتی کنارم گذاشته بود؟ 

 کامران قدم زدن زیر برف رو خیلی دوست داره.  -
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نگاه از من و پنجره گرفت و لحظاتی نگاهش را به پایین 

 دوخت: 

هایی که داری به خاطر من درد تک لحظهبرای تک -

 شم. کشی شکنجه میمی

 ی دامنم را میان مشتم فشردم: گوشه

 بلند شو برو!  -

 ی پنجره نشست: تن روبرویم روی لبهبلند شد و به جای رف

 چیکار کنم حالت خوب شه؟  -

نگاهش کردم، هنوز برایم رنگ و بوی دوستی داشت ولی 

ی مشترک و فقط همین دوستی که به خاطر گذشته

ای از ابهام مانده بود و من امیدی برای خاصمان پشت هاله

برگشت این دوستی نداشتم. دوباره نگاه به بیرون دادم و 

 پرسیدم: 

 چرا اومدی؟  -

 او برعکس روی نگاهش با من بود: 
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 اومدم؟ نباید می -

 صادقانه گفتم: 

 کامران خوشش نمیاد تو به هر دلیلی بیای دیدنم!  -

 اخم کوتاهی کرد: 

گفت حتی به اونم اجازه ندادی فردا باهات بیاد وارتان می -

 محضر. 

 نشست:  امنفسم را حبس کردم و اخمی هم روی پیشانی

 احتیاجی به لشکرکشی نیست.  -

 بلند شد و ایستاد: 

خوای تنهایی بری برو ولی من تو یه قدمیتم باشه می -

 مشکلی پیش اومد کافیه یه تک بزنی! 

*** 
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بودم، پس نه راه پس  این راهی بود که خودم انتخاب کرده

رفتم، خیلی سعی ین راه را میداشتم نه پیش! باید تا ته ا

کردم به خود بقبوالنم که همه چیز مرتب است و طبق 

رود؛ ولی یک چیز این میان درست ی من پیش میخواسته

 قرارم! نبود، فشردگی قلب بی

دانستم زنده کردم هیچ خونی درونش نمانده، نمیحس می

 بیرون خواهم رفت یا مرده!! 
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ام از روی مرد غض کردهنگاه گذرا، مردد، پرحسرت و ب

مقابلم گذشت... درست برعکس من نگاه او خیره، گستاخانه 

و بدون رعایت روی من نشسته بود و حتی با دیدن چشم 

فهمیدم به چه فکر شد، کاش میدزدیدنم گرفته نمی

 کند. می

ی نگاهش دلم نگاهم را به زمین دوختم اما بار سنگین شده

لم خوب نبود... اصال... اصال هن کشانده بود، حارا به هن

 خوب نبود. 

صدای مرد پشت میز هم باعث نشد نگاهم را از زمین 

 برگیرم: 

 آقای سعادت تشریف بیارید.  -

دلم تاب نگاه آخر را نداشت. ولی زمان برای نگاه دیگر هم 

وجود نداشت، چشمم برای بلعیدن آخرین نگاه محرم بلند 

مقابلم را این بار برای شد و سرتا پای تن تیره پوش مرد 

رفع عطش تند و عجوالنه بلعید. جایمان عوض شده بود، 
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کرد. صدای مرد محضردار دوباره بلند حاال او نگاهم نمی

 شد: 

 آقای سعادت؟  -

 ی زیر دستش گذاشت: و انگشت روی برگه

 اینجا رو امضا کنید.  -

کردم؛ خودکار را محکم در دستش ها را شکار میلحظه

و دست دیگرش را روی میز گذاشت و کمی خم فشرد 

 شد... 

ها باز زندگی ادامه داشت؟ وقتی از یعنی بعد از این ثانیه

 رفتم همچنان دنیا سرجایش بود؟ اینجا بیرون می

ی عروسی هنوز در دقتم روی دستانش بیشتر شد، حلقه

کرد، بغضی بدتر از آن را در دست چپش خودنمایی می

ی رده بودم، ناخودآگاه انگشت روی حلقهام تجربه نکزندگی

 آوردم؟! خودم کشیدم، یعنی باید درش می
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ی من دود شده دلم ریخت، انگار زندگی بیست و چند ساله

و هوا رفته بود و فقط یک بخش آن برجسته شده بود، آن 

هم همان یک سالی بود که کنار این مرد زندگی کردم، 

 فهمیدم. اصال قبل از آن معنی زندگی را نمی

با قرار گرفتن خودکارش روی کاغذ دل من یک سقوط آزاد 

ای گیر کرد که نوک را تجربه کرد و نگاهم به همان نقطه

دانستم خودکار با آن تماس پیدا کرده بود، دقیق می

امضایش چه شکلی دارد، این امضا یک روزی پیوندمان 

ال داده بود. نفس آه مانندم را در گلو محبوس کردم تا ح

 بدم بیشتر از این لو نرود. 

 کشیدم... ی سنگینی بود که باید بر دوش میطالق کلمه

انتظار برای حرکت خودکار آنقدری شد که مرد پشت میز 

 پرسید: 

 آقای سعادت مشکلی پیش اومده؟  -
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نگاهم به روی وکیلش رفت که بلند شد و کنارش ایستاد. 

ی را دم های مهدوی بود که آهسته چیزچشمم به لب

کرد. این بازی برای من گران تمام شده گوشش زمزمه می

ام را از دست دادم. بهای سنگینی بود، من نه حال که آینده

 پرداخته بودم و این یعنی زندگی در عین مردگی!! 

اش مهدوی قد راست کرد و دست میان جیبش برد، چهره

 متفکر بود! صدای کامران سکوت اتاق را شکست: 

 شدم!!  منصرف -

و من حرص را در پرت کردن خودکارش روی میز حس 

کردم. نگاه من متعجب و مبهوت تا صورتش باال رفته بود 

دارش روی خودم شدم. صدای که متوجه نگاه خیره و کش

مرد محضردار برعکس تصور من اصال توبیخی نبود و هیچ 

 سرزنشی نداشت، وقتی گفت: 

نشه و به هم بخوره،  این از اون امضاهاست که اگه زده -

 ترم! من راضی
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دانستم چه من همچنان به صندلی چسبیده بودم و نمی

العملی از خود نشان دهم، نگاه پر سوال و حیرانم عکس

سمت وکیل رفت که با شکار نگاهم گلویی صاف کرد و 

 ابرویی باال پراند! بدون تردید او هم غافلگیر شده بود. 

م، هر آن منتظر تمام شدن به صندلی چسبیده مانده بود

آوردم قرار است چه شود، همه چیز بودم و االن سر در نمی

ی مادرش مرا از این مرد بعد از رویاروییِ رویاییمان! در خانه

یک مالقات کوتاه هم محروم کرده بود، حتی به عنوان 

ی مشاوره و یک همکار، حتی برای شرکت در یک جلسه

نصرف شدمش خیلی دور از ی ماالن امضا نکردن و جمله

رسید. من کامران را از بر بودم ولی این ذهن به نظر می

آور بود، مگر رفتارش به طور عجیب غریبی برایم حیرت

 شد منصرف شود؟ می

استرس موهومی بر دلم نشست، کامران آدم بخشیدن نبود، 

پس هر چیزی پشت این انصرافش بود، دورنمای زیبایی به 

 همراه نداشت.  
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تر نگاهم به سمت کامرانی برگشت که گامی به من نزدیک

شده بود و دروغ نیست اگر بگویم لرز وحشتناکی بر تنم 

نشست. سریع از جایم بلند شدم تا ضعف آن لحظاتم خیلی 

 نمود بیرونی نداشته باشد.
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. درست به مقابلم که رسید، قلبم در حال ایستادن بود

بینی کنم، عطر تنش که توانستم پیشالعملش را نمیعکس
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به مشامش نشست از بیچارگی خودم خواستم بنشینم و زار 

 بزنم، چقدر دلم برایش تنگ شده بود!  

های احساس و قلبم را جمع کردم و سعی کردم تکه پاره

 محکم بگویم:

 قرارمون این نبود!  -

به گوش کل پوزخندش اینقدر بلند بود که بدون شک 

العمش حاضرین اتاق برسد ولی حرفش برخالف عکس

 ساده بود: 

 کنیم. راجع بهش صحبت می -

دانستم، درستش همین است و انتظار البته خودم بهتر می

نداشتم آنجا حرفی بزند ولی چیزی که انتظاراتم را به هم 

ریخت، انگشتانی بود که دور مچ دستم حلقه شد و وادارم 

 تاق بیرون بروم. کرد تا از ا
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های باز هم غافلگیرم کرده بود، کامران بود و غافلگیری

از تالش بیهوده برای بیرون  پلهاش! در راهبینی نشدهپیش

 کشیدن مچم، دست کشیدم و گفتم: 

 کامران...  -

 ام تمان نشده، حرفم را قطع کرد: جمله

 بعدا!!  -

 و فشار روی مچم بیشتر شد. 

ذاشتیم که از برف روز گذشته سفیدپوش پا در خیابانی گ

بود، هیچ ذهنیتی از رفتار بعدش نداشتم و همین موجب 

 شد ندانم چه بگویم و چه کار کنم. می

با ورود به خیابان ایستاد و نگاهش در جستجوی کسی یا 

 چیزی به گردش درآمد، آهسته دستم را تکان دادم و گفتم: 

 م. زشته تو خیابون، ولم کن خودم میا -

 تر چسبید و غرید: محکم
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 حرف نزن.  -

 گفتم: 

 کامران چی شد؟ چرا...  -

 اش پر از خشم شد: لحن آهسته

 گم بعدا یعنی بعدا!! وقتی می -

و مرا سمتی کشید و من برای اینکه ظاهر بدی در خیابان 

نداشته باشیم سعی داشتم خود را با حرکاتش هماهنگ کنم 

وی مچم تا انگشتانم کشید و که خیلی سریع دستش را از ر

توانستم از رفتارش سر در این بار دستم را گرفت، اصال نمی

 بیاورم که با ایستادنش، قلبم هم ایستاد!! 

مان های درهم پیچیدهنگاه متعجب امید روی من و دست

زد که صدای خشمگین و پر نشسته بود و هیچ حرفی نمی

 غضب کامران سکوت شکن شد: 

 هنوز زنمه، پس گورت رو گم کن!  بینی کهمی -
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آب دهانم در گلویم سنگ شد، پس کامران قبل از ورودمان 

 به محضر امید را دیده بود؟ برای همین منصرف شد؟ 

حس و حالم عجیب و درهم و برهم بود، از طرفی خوشی 

دویده زیر پوستم از لمس گرمای تنش قابل توصیف نبود و 

زد؛ م در افکارم موج میاز سوی دیگر ترس و استرسی موهو

ها که وقتی از خواست، از همانهر چه که بود دلم گریه می

آمدم، سر در دامن ی بهشت به ستوه میدست پسران کوچه

های گریه از زورگویی و مادرم قایم کرده و با های

گفتم... دل پر وحشتم عطر هایشان برای مادر میقلدری

 تن! خواست برای قدرت گرفدامن مادر می

تر در دست دانم چرا ناخودآگاه دست کامران را محکمنمی

 گرفتم وقتی که امید چشم از من گرفت و به کامران داد: 

 خوبه... خدا رو شکر!  -

ی امید کامال از لحنش و آه بلندی کشید؛ بغض مردانه

 مشخص بود وقتی گفت: 
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 سلوا بدجوری دلتنگت بود.  -

کم چسبیدن دستش وقتی و من خدا را شکر کردم برای مح

 غرید: 

اسم زن منو به زبونت نیار، این آخرین باره که به زبون  -

 گم. خوش دارم می

ی امید را دیدم بود که باز مصالحه جویانه دست مشت شده

 گفت: 

 چشم... با اجازه!!  -

خورد، باز و برعکس کامران که خون خونش را می

   محترمانه سری فرود آورد و فاصله گرفت.

*** 
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در ماشین او بودیم، نگذاشت حتی نزدیک ماشین خودم 

شنید. با گفتم انگار حرفم را نمیبروم، یعنی رسما هر چه می

ی کنارش را باز کرده و بدون وجود هوای سرد بیرون پنجره

اینکه یک کلمه حرف بزند مرا در تشویش چطور بودن 

 ته بود!! حالش نگه داش

دانستم چه حسی باید داشته باشم، باید خوشحال هنوز نمی

باشم یا ناراحت! بترسم یا آرام باشم. نگاهم به چپ چرخید 

اش را توانستم حرکت بعدیو آب دهانم را قورت دادم، نمی

داشت. حتی حدس بزنم و همین در برزخ نگهم می
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ال حرفی دانستم چه بگویم و از کجا شروع کنم و یا اصنمی

 بزنم یا نه! 

شد و نگاهش با سماجت به روبرو چسبیده و کنده هم نمی

فهمیدم این زده و گیج از اتفاقات پیش آمده، میمن وحشت

نوع محضر آمدن و خارج شدن چیز عادی نبوده و امکان 

هر اتفاقی وجود دارد. صدای زنگ موبایلش موجب شد 

م تا چه حدی دلهره اختیار هینی بکشم و انگار تازه فهمیدبی

 داشتم. 

حرکات خونسرد و آرام کامران برایم عجیب و غیرقابل 

شناختم ولی برقرار کردن بدون قبول بود، من او را خوب می

عجله تماس و زدنش روی بلندگو یک جورهایی به عوض 

کرد. صدایش موقع اینکه آرامم کند بدتر مضطربم می

 گفتن: 

 سالم  -
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تا حدی طلبکار داشت. برعکس  تنی جدی و در عین حال

 او صدای پشت خطی خیلی محتاط و آرام بود: 

 سالم... خوبی؟  -

اینکه مهیاد برعکس همیشه، لحنش شوخ نبود نشان از 

فهمیدم. حساس بودن شرایط داشت، این را به خوبی می

کامران با مکثی که انگار برای جا افتادن حرفش الزم 

 داشت، محکم گفت: 

 داری که بد باشم؟ تو دلیلی  -

ی مهیاد را تشخیص من از همین فاصله صدای نفس کالفه

کرد مثل همیشه باشد و با دادم که انگار خیلی تالش می

 ای گفت: نیمچه خنده

زنی داداش؟ خواستم بگم یه چند تا از دوستان چرا می -

دور هم جمع شدیم، تو هم همین االن سر خرت رو کج 

 کن اینور. 
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ی او چرخید که حتی با شنیدن این حرف چهرهنگاهم روی 

 هم هیچ تبسمی بر لبش ننشست: 

 به چه مناسبت اون وقت؟  -

 این بار انگار صدای مهیاد هم جدی شد: 

ای بابا! از کی تا حاال برای دور هم جمع شدنمون باید  -

 دلیل جور کنیم؛ همین طوری، صرف سرگرمی. 

 خورد: لب کامران این بار به پوزخندی تکان 

 آهان، خوش بگذره بهتون.  -

 مهیاد سریع گفت: 

کنی؟ بلند شو بیا کامران چرا الکی داری لجبازی می -

 اینجا و... 

 و با کمی تعلل انگار خواست غم لحنش را کمرنگ کند: 

 تنها نباش.  -
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مردمک چشمانش کسری از ثانیه سمت من کج شد و 

 بالفاصله گرفته شد: 

 تنها نیستم.  -

 تر پس داده شد: ر نفس مهیاد راحتانگا

 چه خوب! همراه کیانایی؟ االن کجایی ما بیایم؟  -

کامران انگار کالفه شده از سوال و جوابی که هیچ وقت 

 حوصله جواب دادنش را نداشت، گفت: 

زنگ زدی نکیر منکر شی، االن تو ماشینم و سر خر هم  -

جیمت  خوام. پیشم هم کیانا نیست، زنمه، اگه سیننمی

 تموم شد برو پی کارت. 

ای که در جواب دادن مهیاد رخ داد نشان از تعجبش فاصله

 داشت: 

 ببینم االن کجایین؟ محضر نرفتین؟  -

اش سر شد، یعنی حسابی حوصلهنفس کامران که فوت می

 رفته: 
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 خوای تمومش کنی. چرا محضر هم رفتیم، تو نمی -

 این بار مهیاد سریع گفت: 

 چرا سلوا خانم پیش توئه؟ اون وقت -

 

 

 

 

[30.10.21 05:44] 

 

 

 #part417 

 

 کمی عصبی جواب داد: 
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پس پیش کی باید باشه؟ اینکه زن آدم پیشش باشه  -

 خیلی عجیبه؟! 

 صدای مهیاد رنگ هیجان گرفت: 

 خدای من! وای... طالق نگرفتین؟  -

و انگار در حین بررسی این اتفاق تازه، باز لحنش نگران 

 شد: 

 ببینم نکنه اتفاقی افتاده؟ یا... اممم... یا... حامله است؟  -

تر لبم را زیر دندان بردم و این بار نگاه کامران کمی واضح

 به سمت صورتم کشیده شد: 

خوام نه هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط منصرف شدم! زنمه نمی -

 طالقش بدم... 

 هایش درهم رفت و لحنش تند شد: و اخم

خوام. چه دلش بخواد ! غلط کرده االن بگه نمیبله گفته! -

 چه نخواد تا آخر عمرش باید تحملم کنه! 
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یک تکه از قلبم کنده شد، همین بود! دقیقا همین بود؛ 

 کامران عصبانی!! 

 گفت: مهیاد داشت می

 کامی ببین...  -

 توجه گفت: که کامران بی

 برو به دورهمیت برس.  -

 و تماس را قطع کرد. 

ای بر رفتارم داشته باشم، لبم را زیر دندان اینکه ارادهبدون 

بردم و کیفم را میان دستم چالندم. تازه حجم عصبانیتش را 

فهمیدم. کامرانی که این چند مدت آسه رفته و آسه آمده می

بود و حتی نخواسته بود با من هم کالم شود، االن دست 

رنجک مرا گرفته و به ماشینش کشانده بود و عین یک نا

 که ضامنش را کشیده باشند، در شرف انفجار بود. 
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با اینکه هنوز صبح بود ولی مسیری که در آن قرار داشتیم 

رسید؛ مسیر، مسیر خانه بود و این یعنی تنها به شرکت نمی

 ماندنمان!! 

نفسم گرفت، من قرار بود با یک نارنجک در حال انفجار 

 تنها بمانم... وای... 

م بقبوالنم که آدم منطقی است ولی خب سعی کردم به خود

هایش همیشه این فکر خیلی دوام نیاورد، اتفاقا عصبانیت

کشت، هم دور و انتحاری بودند، هم خودش را می

 هایش را!بری

ای به آن خطور مغزم جوری قفل کرده بود هیچ جمله

کرد که برای بهبود اوضاع به کار ببرم. یعنی چه باید نمی

ه آن روز راستش را نگفتم!! اینکه برای جمع گفتم، اینکمی

و جور کردن زندگی چند نفر به این ماجرا تن ندادم!! اینکه 

من آن روزها تو را دوست نداشتم و اصال باورت هم 

 شد. گفتم  اوضاع بدتر مینداشتم!! اصال هر کدام رو می
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 کردم... آن لحظات فقط باید صبر می

 چقدر مسیر کوتاه شده بود! 

ی بین محضر تا خانه به یک چشم برهم زدن اصلهف

گذشت و با ورود ماشینش به حیاط از دلم گذراندم؛ طوری 

نیست، این همان کامرانی است که یک سال کنارش بودی، 

افتد ولی یخ کردن دستانم خیلی با این افکارم اتفاقی نمی

 کرد. همراهی نمی

ه متوجه وقتی در سمت من به شدت از بیرون باز شد، تاز

گیری نکشید، شدم! اصال کار به تصمیمشدم باید پیاده می

بیرون کشیده شدنم از ماشین آن هم با آن همه خشم و 

 حرف مهیب بودن حوادث پیش رویم را به رخم کشید. بی

 با سعی در کنترل تعادلم گفتم: 

 کامران بهتره یکم به خودمون فرصت بدیم تا...  -

اش با آن غرش وحشتناکش ههای رو هم چفت شددندان

 حرفم را نیمه گذاشت: 
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 تو ثابت کردی که لیاقت فرصت دادن رو نداری!  -

تواند ترس آن دانم کسی میو داخل خانه کشاندم. نمی

لحظاتم را درک کند یا نه، یک مرد خشمگین و من در 

ای که یک سال پیش شاهد اولین تنها بودنمان شده خانه

 بود. 

به داخل اتاق خوابمان و قفل شدن  با هل داده شدن

ی در اتاق و برداشته شدن کلید، متوجه شدم بالفاصله

اوضاع قرار است بدتر هم شود. چشم که باال بردم نگاهم به 

اش افتاد؛ وقت خوبی برای ی سینهباال پایین شدن قفسه

اینکه فکر کنم چند روز، از سر گذاشتن روی آن عضالت 

 تپنده گذشته، نبود. 

ی شالم را چنگ زد و به محض لمسش آن را ستش گوشهد

 کند و به سمتی پرت کرد: 

 که برات پول مهم نبود؟ -
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زد و من لحظات آخر ویران شدنم او هنوز داشت استارت می

 بود! لب زدم: 

 کامران!!  -

ام از صدایش زود داد شد، خیلی زودتر از تجارب قبلی

 صبانیتش: ع

 آقا بذار اولش...  -
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و سرش را جلو آورد و رخ به رخم، نیش کالمش را به قلبم 

 کشید: 

مرد اون کامرانی که دیده بودی، االن من آقا کامرانم و  -

 تو کسی که پول گرفتی بهم سرویس بدی!

نگاهم به زمین دوخته شد تا ببینم کجا ریختم؟ سلول به 

قطره ای قطرهعین مرد جیوه سلول تنم وا رفته بود و داشت

 ریخت! نالیدم: زمین می

 کامران؟؟!!  -

ام میان انگشتانش که انگار از جنس سنگ شده بودند، چانه

 گیر افتاد و پرخاشگرانه عتاب کرد: 

 نفهمیدی چی گفتم، نه؟  -

هایم از ترس بند آمده بودند و انگار صدایم هم داشت اشک

 رفت: می

 خواستم... فقط میمن... من... ببین  -
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ام که باال های چسبیده به چانهو صورتم با همان سنگ

اش مواجه شد، کشیده شد و چشمم با آن دو گوی برآشفته

 نفس زنان گفتم: ام چه بود و نفسی جملهیادم رفت ادامه

 کام...  -

 ام با درد نالیدم: که در شرف شکسته شدن چانه

 ی سعادت... گم، آقاخیلی خب، اسمت رو نمی -

ام به ضرب رها شد و دست به کمر زد، کوتاه چشم چانه

روی هم گذاشت و دست پشت گردن خود گذاشت و فشرد. 

با باز کردن چشمانش تمسخر و ریشخند با هم در کالمش 

 بود: 

اگه قرار به پولی کردن بود که خودم بهتر باهات راه  -

ترداییم اومدم! بچه بده من بودم که!! مگه من با دخمی

 روبوسی کرده بودم حکمم اعدام نبود؟ 

 های داغم راه گرفتند: اشک

 تو رو خدا...  -
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 فریاد کشید: 

چی؟ تو رو خدا چی؟ اینطور نبوده، این کارو نکردی؟  -

 ی زر خرید مادرم نبودی تو؟ برده

ای دست در جیبش برد و کیف پولش را بیرون کشید، دسته

 نم گرفت: اسکناس درآورد و مقابل چشما

 کافیه یا بذارم روش؟  -

ای که درونش افتاده بودم قصد ای خدا چرا این سیاهچاله

تکه کند تا این صحنه تمام شود؟ چند نداشت مرا تکه

 اسکناس دیگر هم درآورد و به آن اضافه کرد: 

پی هستی و ایاین هم برای اینکه دیگه زیادی وی -

دان ما نبود شخصی خودمی... به هر حال در شان خان

دستمال کار کرده! معلومه مادرم خوب به سالیقم آگاهه! 

دونسته دست رو کی و کجا بذاره ولی انتظارم بیشتر بود می

گم ده یازده سال ازت سلوا خانم... دختر طیب و طاهر!! می

خوردم به تریج قباتون پیش که من پول بابای خودمو می
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و دغل ازش خوردین خورد که!! اون وقت شما با دروغ برمی

 گوارا بود بهتون آره؟ 

 و چنان بلند فریاد زد: 

 ی من و هفت جدم خندیدی هان؟ چقدر به ریش نداشته -

 که حس کردم نفس من برید! 

و انگار او هم نفس کم آورد که برای نفس کشیدن کمی به 

 اش فشرد؛ اما فریاد زد: جلو خم شد و دست روی سینه

 ندارم.  سریع آماده شو! وقت -

قلبم تیر کشید و سرم گیج رفت، دنیا داشت پیش رویم تیره 

فهمیدم و فهمیدم و نمیشد، منظورش را میو تاریک می

شدم، برای اینکه نیفتم بین این دو احساس داشتم له می

 دست پیش بردم و دست به پیراهن او گرفتم:

هر قدر دوست داری دعوام کن اصال بزن، داد بکش...  -

 .ولی..
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سریع گامی عقب گذاشت و موجب شد دستم از لباسش جدا 

ها بعد اصابت با ها را سمتم پرت کرد و اسکناسشود، پول

سر و صورتم روی زمین پخش شدند. جلو آمد و بدون 

ام کامل شود، سریع پشت گردنم را اینکه بگذارد جمله

تلخ... پر درد... لبم را از آن  گرفت و با قدرت ولی سرد...

ای را تجربه کردم که در طول یک خود کرد و من بوسه

ای که برای سال زندگی با او تجربه نکرده بودم، بوسه
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لحظاتی طوالنی نفسم را گرفت و دست و پا زدنم برای جدا 

کردنش و کنار کشیدنم با زور بازوی عجیبش مهار شد، 

 یم کرد و کمی کنار کشید. رفتم که رهاداشتم از حال می

مگر بوسه هم عطر داشت که اتاق پر شده بود از بوی تعفن 

 و نفرت؟ 

دادم تا کمی از دردش دستم را با بغض روی لبم فشار می

کم کنم و چشمم به مردی بود که عین یک شیر زخمی به 

 پیچید... اینکه او هم لذتی نبرده بود پر واضح بود. خود می

هایی که زیر پایش روی زمین کناسصدای له شدن اس

آور بینمان بود و من عین شکاری پخش بودند، آهنگ رعب

چرخید و هر لحظه عرصه را بودم که شکارچی به دورم می

 کرد. تر میبر من تنگ

مقابلم ایستاد و من توانستم چشمان به رنگ خون 

 اش را ببینم، غرید: درآمده

 فتن وحشی؟! گدونی چرا یه روزی به من میمی -
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صدایم که برای لحظاتی از شدت درد و ترس بند اشک بی

آمده بودند، دوباره از کنار چشمم راه گرفت و آهسته تا 

نفس زنان داد ام ریخت. دندان روی هم سایید و نفسچانه

 کشید: 

گریه نکن از امروز حق نداری جلوی من گریه کنی...  -

 دی. فقط به سواالم جواب می

 ته حلق فریاد کشید:  و باز از

 دونی یا نه؟ می -

چشمانم از صدای بلندش روی هم افتاده بود که بازویم 

ی پر قدرتش چنگ خورد و در یک آن روی میان پنجه

 تخت پرت شدم. 

اش از درد پیچیده در کمرم سریع چشم گشوده بودم که نعره

 بر گوشم نشست: 

 فهمی!! ندونی هم االن می -

 هیچ دفاعی نداشتم... هیچ دفاعی!  و من... منی که
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*** 

ی تخت گذاشتم و تنم را باال کشیدم، بغض دست به لبه

کرد. به زور خود را وادار کردم برخیزم، پای ام میداشت خفه

های کاغذی رفت، نگاهم خیره به ام روی تکهبرهنه

هایی که روی زمین پخش بودند نشست و اشک اسکناس

شد. سر باال بردم و حتی برای ی چشمم روان گرمی گوشه

 نالیدن صدایم در نیامد که... خدا!! 

در اتاق تنها بودم، رفته بود به همین سادگی! او که برای 

سوزاند. حرف بودنم دل میکمی سرسنگین بودنم، کمی بی

به من دقایقی را تحمیل کرده بود که به خواب هم 

ته بود، دیدم و بعد حتی نیم نگاهی هم سمتم نینداخنمی

فهمیدم چه نعمتی بود اگر زیر آن برگه را امضا االن می

کرد. به سمت در نرفتم، خودم صدای چرخاندن قفلش را می

ای شنیده بودم و تالش بیهوده برای باز کردنش هیچ فایده

 رسید، هیچ کس در خانه نبود. نداشت، صدایم به جایی نمی
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. به قلبم چنگ آمدها گذشتم، نفسم در نمیاز روی اسکناس

زدم و از دردی که در آن پیچید، ته گلویم سوخت... بهای 

سنگینی بود، به خدا خیلی سنگین بود... آن هم برای کسی 

که همینجا، همین فضا و همین محیط یک دنیا عشق 

 چشیده بود. 

 کرد، دل و قلبم بیشتر... کرد کل بدنم درد میتنم درد می

ام ا کنار وان کشاندم، انرژیدر حمام را باز کردم و خود ر

همانجا ته کشید و روی زمین نشستم. سرم را کنار وان 

هایم لرزیدند، باید از دست چه کسی تکیه دادم و شانه

سپردم؟ به شدم؟ باید چه کسی را دست خدا میشاکی می

 گفتم...  چه کسی بد و بیراه می

ب هم کرد... هرگز به خوادانم کجای تنم بیشتر درد مینمی

دیدم بتواند تا این حد تلخ و گزنده باشد... اینقدر سرد... نمی

 اینقدر خشن... 
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زد... کاش اصال... کاش زد... کاش فریاد میکاش کتکم می

 کرد... زیر آن کاغذ لعنتی را امضا می

 دست روی لبهایم گذاشتم تنوره آتش بود... 

چقدر وارد بود! چقدر ساده هم روحی و هم جسمی 

 ام کرده بود. جهشکن

بود به خدا،  خطا کرده بودم قبول ولی این بها خیلی سنگین

 تحملش را نداشتم! 

* 
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 #part420 

 

 فصل بیست و چهارم: 

دست روی دهانش گذاشت و از اتاق بیرون زد، روی 

ها ایستاد و متعجب از روشویی کوچک و قدیمی انتهای پله

 قع خم شد... موحالت تهوع بی

با رنگین شدن سنگ روشویی و قرمزی شدید کف دستش، 

ی رنگ و رو رفته داد و بعد نگاه مبهوتش را اول به آینه

ی روشویی را دوباره نگاهش سمت خونی رفت که کاسه

 رنگ کرده بود. 

شخصی به سرعت کنارش ایستاد و با دیدن او و وضع 

 زده گفت: موجود نگران و حیرت

  چی شده؟ -
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اش نشسته بود، شیر آب را باز کرد و با اخمی که بر پیشانی

دستش را شست و آبی هم به صورتش زد. عرشیا دست به 

 کمرش گذاشت و مبهوت حال و وضع او پرسید: 

 قبال هم اینطور شدی؟  -

ی روشویی گذاشت و وزنش را روی آن دو دستش را لبه

نگاهش ی سوال و جواب شدن را نداشت. انداخت، حوصله

به صورت خیسش در آینه بود، فقط سر باال انداخت که 

 یعنی نه! 

 عرشیا اخمی کرد و در حال برگشت به اتاق گفت: 

 باید بریم دکتر.  -

 همان طور درهم وارد اتاق شد و کنار تخت نشست: 

 الزم نیست.  -

 عرشیا کاپشن خودش و کامران را به دست گرفت: 

 م، پاشو! نظر نخواستم گفتم باید بری -
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 سر باال انداخت و روی تخت دراز کشید: 

 خوبم.  -

 پر حرص باالی سرش ایستاد: 

رسه بندازم رو کولم و ببرمت ولی به تنهایی که زورم نمی -

دونی که تو این موارد زنم مهیاد، میخدا بلند نشی زنگ می

 ات برمیایم. هوچی و کولیه و دوتایی از عهده

 چشم روی هم گذاشت: 

 دست بردار.  -

 عرشیا خیلی جدی موبایلش را برداشت: 

اورژانس تو این شرایط نمیاد، پس مجبورم به مهیاد زنگ  -

 بزنم. 

 بلند شد و سعی کرد گوشی را از دستش بقاپد: 

 گفتم نه!  -
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ترش گرفت دستش را عرشیا با تکیه به زور بازوی قوی

 عقب کشید: 

شکمت که به  هایی ریختی بهداغونی پسر، چه آشغال -

این روزت انداخته! به خدا پا نشی خودت بیای، کل اونایی 

کنم باال برای کمک، دست و پا که تو باشگاهن صدا می

 برمت. اصال حالیته حالت خرابه؟ بسته می

فهمید. دو هفته ضعف داشت، این را خودش بهتر می

اعصاب خرد کار دستش داده بود، این روز آخر هم که عین 

از پا انداخته بودش، در محضر هر کاری کرد  تیر آخر

دستش به امضا نرفت، نتوانست. تصور اینکه سلوایش سهم 

زد. اگر قرار بود کل کسی دیگر شود قلبش را آتش می

کرد و عمرش را در یک وجب جا حبسش کند، می

گذاشت انگشت احدی به او بخورد چه برسد به آنکه با نمی

امضا کند و بسپاردش دست اش را دست خودش سند آزادی

 آن مردکی که پایین منتظرش بود! 

 دست روی شکمش فشار داد و کمی خم شد: 
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 دست بردار فقط باید یکم بخوابم.  -

 عرشیا به سمت در هلش داد: 

 داری میمیری بدبخت، راه بیفت ببینم.  -

 دست به چارچوب در گرفت: 

 نوچ عرشیا...  -

سریع زیر بازویش را اش نشد، منتظر تمام شدن جمله

 گرفت: 

خوبم روی پات بند نیستی، اون وقت واسه من خوبم -

 کنی. چه بالیی سر خودت آوردی؟ می

تعادل الزم برای اینکه بخواهد با زور بازوی ورزشکاری 

عرشیا مقابله کند، نداشت، کل نیرویش ساعتی پیش در 

اتاق خواب مشترکش با آن دخترکی که از ترس در مقابلش 

 ر حال قبض روح شدن بود به تحلیل رفته بود. د

 ها پایینش برد: کشان از پلهعرشیا کشان
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برمت های باشگاهمه، مییه دکتری از مشتری -

 کنه. بیمارستانی که اونجا کار می

اش را هدر نداد، از اینکه مقاومت ی بیشتر انرژیبرای مقابله

 آمد. ثمر باشد بدش میکند و مقاومتش بی

*** 
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در زده، نزده هراسان در اتاق را باز کرد و با رنگ و رویی 

 پریده گفت: 

 کیانا... کیانا حالش خوب نیست.  -

ای که از زبان ساناز دوست صمیمی کیانا با شنیدن جمله

گفته شده بود، مقاله در دستش را روی میز انداخت و با 

 پرسید چه شده و عجوالنه گفت: سرعت بلند شد، حتی ن

 کجاست؟  -

 ساناز دستپاچه گفت: 

 سالن پایین.... یه هو حالش بد شد!  -

از پشت میز درآمد و پرستیژ استاد بودنش را هم نگه 

ها را تا پایین دوید و با دیدن نداشت، کل سالن و پله

دخترکی که یک دستش را به دیوار گرفته و دست دیگرش 

ای ده و رنگ به رو نداشت، بدون لحظهاش بوروی سینه

 تعلل زیر بازویش را گرفت و رو به ساناز گفت: 

 کیفش کجاست؟  -
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 ساناز لرزان جواب داد: 

 تو کتابخونه.  -

 با گفتن: 

 بدو سریع بیارش.  -

نگاهی به سالن انداخت، فقط اتاق صالحی معاون دانشکده، 

واباند. در شد کیانا را رویش بخمبل سه نفره داشت که می

 کشاند، گفت: حالی که کیانا را سمت اتاق می

 چی خوردی؟  -

 حال بود: صدای کیانا خیلی بی

 دونم! هیچی... یعنی نمی -

در اتاق صالحی را زد و در دل دعا کرد در اتاقش باشد. 

صدای بفرمایید نشان از این داشت که دعایش برآورده شده 

 یح کوتاه: است. در اتاق را باز کرد و با توض

 حالش بد شده!  -
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کیانا را تا کنار کاناپه کشید و رویش نشاند. در حال لمس 

 اش گفت: دستان یخ کرده

 راستش رو بگو چی خوردی؟  -

تقصیر خودش بود که باورش نداشت، شده بود چوپان 

 دروغگو! بغض کرده گفت: 

 هیچی... باور کن.  -

 پر اخم گفت: 

 کشوندن من؟ ی جدید بود برای برنامه -

شد و سنگین شدن نفسش حالش هر دقیقه بدتر می

ی جدیدی بود که قبال تجربه نکرده بود. با همان پدیده

 نفس رفته لب زد: 

 به جون کامران... نه!  -

دید ولی انگار این اولین بارش نبود که او را دچار حمله می

حالش بدتر بود. بلند شد و تا دم در اتاق رفت و با دیدن 

کی از دانشجوهای زبر و زرنگش او را صدا کرد، درد این ی



 

 

2197 | P a g e 
 

دانست. داروهایی که دختر را خودش بهتر از هر کسی می

برایش الزم بود روی کاغذی نوشت و همراه با کارت 

 شناسایی خودش دست او داد و گفت: 

ی پایین این داروها رو با حداکثر سرعت از داروخونه -

بذار پیششون و بگو میاد  گیری میاری، کارتم رو هممی

 کنه، فقط معطل نکن. حساب می

با رفتن دانشجو دوباره کنار کیانا ایستاد، چرا این بار بدتر 

بود؟ با تاب خوردن سر کیانا کنارش نشست و دست زیر 

 سرش گرفت و گفت: 

 پنت تو کیفته؟ کیانا یه لحظه تحمل کن... اپی -

زده صالحی بهت سرش را مختصری تکان داد که آره. دکتر

 گفت: 

 چی شده؟  -

 توجه گفت: نگران از وضع کیانا بی

- Peanut allergy . 
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 و با بسته شدن چشمان کیانا سریع تکانش داد: 

 دار ببینم.چشات رو باز نگه -
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به زور چشمانش را باز کرد، چرا تا این حد نفس کشیدن 

هایش به شدت باال رفته د؟ تعداد نفسبرایش سخت شده بو

 تر گفت: تاببود که آراز بی
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 مگه چقدر خوردی؟  -

اشکش ریخت و هر قدر خواست بگوید باور کن نخوردم 

نتوانست، دهانش را برای گرفتن اکسیژن بیشتر به کمک 

 تر تکانش داد: گرفته بود. آراز محکم

 منو نگاه...  -

و قادر نبود نگاهش کند، افتاد چشمانش داشت روی هم می

 دکتر صالحی گفت: 

 خواد. پن میاپی -

 کیانا را باز تکان داد: 

 تو کیفش داره، االن میارن.  -

با ورود نفس زنان ساناز بلند شد و کیف را از دست او کشید 

پن، با و محتویاتش را روی زمین ریخت و با دیدن اپی

ه بیرونش حداکثر سرعتی که در خود سراغ داشت، از جعب

پن آورد. دکتر صالحی هم به محض در دست گرفتن اپی

 توسط آراز، سریع محل تزریق را برایش آماده کرد. 
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با تزریق دارو نفس بلندی کشید، نفس خودش هم با کیانا 

رفته بود. نشستن کنار این دخترک پوست و استخوان خیلی 

العملش در خواست، کنارش نشست. عکسهم هنر نمی

ارو نشان از تاثیر دارو داشت. با دیدن اولین لرزش مقابل د

 تنش جفت بازویش را گرفت و لحنش آرام شد: 

طوری نیست، آروم... سعی کن مرتب و کنترل شده نفس  -

 بکشی. 

و لرزش تنش با وجود دانستن همه علل آن باز دلش را به 

تر درد آورد، دستانش را از پشت او رد کرد و برای محکم

ش بازوهای مخالفش را فشار داد، نیم وجب نگه داشتن

اش فاصله نداشت و شاید اگر چهار تا چشم بیشتر تا سینه

توانست آن فاصله را هم در چنین دیگر شاهدشان نبود، نمی

 شرایطی حفظ کند. 

آرام شدن تن کیانا موجب شد نفس راحتی بکشد و آهسته 

 ی کاناپه قرار دهد: سر او را روی دسته
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 گذشت! به خیر  -

های کیانا کمی مرتب شده بود که آراز رو به ساناز کرد نفس

 و پرسید: 

 تو پیشش بودی؟ چی خورده؟  -

ساناز هم که لحظات بدی را از سر گذرانده بود، خیلی توان 

 جواب دقیق نداشت. بغض کرده جواب داد: 

هیچی به خدا، گفت صبحونه هم نخورده، ناهار هم هر  -

شد بیاد سلف و نه بیاد بوفه، گفت قدر گفتم نه حاضر 

حالش رو نداره. منم رفتم از بوفه دو تا از این 

 ها گرفتم. شوکوبیسکویت

 بعد دست در جیبش کرد و نشانش داد: 

 کیانا زودتر خورد، واسه من یکمش مونده!  -

ی ی نیم خورده را از دست ساناز گرفت و به نوشتهبسته

ام زمینی در مواد تشکیل رویش نگاه کرد، با دیدن کره باد

 اش نوچی زد و با عصبانیت سمت کیانا برگشت: دهنده
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هزار بار بهت نگفتم تا ندونی محتویات یه چیزی چیه  -

 نخورش؟ 

کیانا آنچنان که باید و شاید حالش خوب نشده بود، آن روز 

خاص به قدری فکرش مشغول بود که اصال به یادش هم 

ران قرار بود طالق بگیرند و نبود مشکلی دارد، سلوا و کام

هر قدر هم این چند روز با برادرش حرف زده و بارها و بارها 

های سلوا گفته بود جریان را برایش توضیح داده و از خوبی

 تاثیری در تصمیمش نداشت. 

 لب زد: 

 حواسم نبود.  -

 به تندی تشر رفت: 

تو حواست نبوده پس کی باید حواسش باشه؟ مگه  -

 همیشه یکی باید مراقبت باشه!  ای کهبچه

 تر غر زد: نگاه کیانا که سمت مخالف چرخید عصبانی
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زنی همه تا میام امیدوار بشم که یکم بزرگ شدی می -

 کنی... چی رو خراب می
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لبانش را محکم روی هم فشرد و اشکش ریخت، بعد از این 

جز استاد و دانشجویی نداشتند همه مدت که هیچ ارتباطی 

 آمد. درشت شنیدن برایش گران می
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ورود دانشجویی که برای خرید دارو رفته بود، دعوایش را 

نیمه گذاشت. بسته داروها را گرفت و روی میز ریخت. دکتر 

 صالحی در حال بررسی داروها سرم را دستش داد. 

بستن  سمت کیانا رفت، آستین مانتویش را باال زد و در حال

گارو به باالی بازویش نگاهی به صورت پر اشک او انداخت 

 تری گفت: و با لحن مالیم

 دستت رو مشت کن.  -

ای برای اجرای حرفش فرصت داد و وقتی دید و ثانیه

خواهد به حرفش گوش کند، باز تالش کرد لحنش را نمی

 نرم نگه دارد: 

یریت با این فشاری که االن داری به خودی خود رگ گ -

سوراخ بشی و نه شک نه تو دوست داری سوراخسخته، بی

 من... 

 و چهار انگشت کیانا را روی دستش فشار داد: 

 یاال...  -
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اش ته با دیدن لجاجت او برای نبستن دستش، صبر عاریتی

 کشید: 

 باشه فقط تو صدات درآد!! -

اش را در آسیاب دکتر صالحی که آن موهای جو گندمی

 ده بود، جلو آمد با لبخندی گفت: سفیدشان نکر

 کنم. بلند شو بیا اینور، من وصل می -

نگاهی به صورت کیانا انداخت که با سماجت به سمت 

مخالف چرخیده بود و انگار اصال تصمیم نداشت او را نگاه 

کند، با تکان دادن سر کنار کشید و جایش را به دکتر 

 صالحی داد. 

 ی صالحی عمل نکند... تهتوانست به گفکیانا دیگر نمی

 صالحی در حال تنظیم جریان سرم گفت: 

 امروز باید استراحت داشته باشه.  -

 آراز سری تکان داد: 
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بله همینطوره، یه نیم ساعتی بگذره که وضعیتش تثبیت  -

 برمش. بشه می

 صالحی با نرمال شدن وضعیت پرسید: 

 آشنا هستن؟  -

فتارش، رفتار یک استاد با و آراز کال تازه یادش افتاد که ر

 دانشجویش نبوده. پنهان کاری نیاز نبود، صادقانه جواب داد: 

 ی دایی مامانم! بله فامیلیم، نوه -

 صالحی لبخند پرمعنایی زد: 

 ی دایی مامانم اینجوری نیست!! واال من که رفتارم با نوه -

طعنه صالحی به قدری واضح بود که دست پشت گردنش 

 یم نگاهی به کیانا زمزمه کرد: کشید و با ن

 ان... رفت و آمدمون زیاده! هامون صمیمیخانواده -

 صالحی خندید و پشت میزش نشست: 
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گی... برو اتاقت نیم ساعت خیلی خب اصال تو راست می -

 بعد بیا ببرش. 

 و با دیدن تردید آراز سری تکان داد و خندان ادامه داد: 

مامانش خیلی نیاز نیست  یی عمهدوستش پیششه و نوه -

 پیشش بمونه! 

*** 
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ی صندلی ی کابین ماشین وصل کرد، دکمهسرم را به دسته

را زد و کمی خواباند و با نگاه به چشمان گریزان دخترک 

 گفت: 

 راحتی؟  -

ی لبش را از داخل گاز گرفت و به جای جواب فقط گوشه

جنباند و در ماشین را بست. ماشین را  نگاهش کرد. سری

دور زد و پشت فرمان نشست. به محض زدن استارت 

ی بخاری را روشن کرد و جهتش را سمت دخترک روزه

 سکوت گرفته تنظیم کرد و راه افتاد. 

دوخت که گشت و چشم به او میهر از چند گاهی برمی

از رسید و تمام مدت نگاهش را حوصله به نظر میزیادی بی

گرفت. با ایستادن پشت چراغ ی سمت راستش نمیپنجره

 قرمز گفت: 

 ی کامران؟ کجا بریم؟ خونه خودتون یا خونه -
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بدون اینکه نگاهش را از بیرون بگیرد، با دلی که بدتر به 

 درد آمده بود زمزمه کرد: 

 هیچ کدوم.  -

سری سمتش چرخاند و با دقت بیشتری نگاهش کرد، این 

ش بود. به طور معمول اگر از دستش ناراحت دختر یک چیزی

داد و زمین و زمان را به العمل نشان میبود بالفاصله عکس

 حال حتی نگاهش نکند. دوخت نه که ساکت و بیهم می

 با سبز شدن چراغ گفت: 

 ی ماه منیر چی؟ خونه -

 صدایی کشید، حال هیچ کس و هیچ جا را نداشت: آه بی

 نه!  -

 خندید: 

 ات کنم؟ خوای سر چهارراه پیادهمی -
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ی تر بنشیند ولی پشت خوابیدهبه خود تکانی داد تا صاف

صندلی اجازه نداد، دست سمت کمربند ایمنی برد و بازش 

 کرد. تند سر جنباند و گفت: 

 ام کن! آره آره، فکر خوبیه، پیاده -

ابرویی باال انداخت و با تعجب از این سرسختی که قبال 

 ای کرد: ز کیانا ندیده بود، خندههیچ وقت ا

 بگیر بشین بچه، چته؟  -

 و کمی خود را سمتش خم کرد و دوباره کمربندش را بست: 

 دلخوری؟  -

 لب برچید و دوباره نگاهش را سمت پنجره داد: 

 مگه بین استاد و دانشجو دلخوری هم معنی داره؟  -

 اخم کمرنگی کرد، این دختر چند ماه بود خون به جگرش

 کرده بود. سعی کرد از کوره در نرود و آرام بگوید: 
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اگه عصبانی شدم برای این بود که ازت انتظار ندارم بگی  -

 حواسم نبود، تو باید تحت هر شرایطی... 

 حرفش را بدون اینکه نگاهش کند، قطع کرد: 

 امروز کامران و سلوا قرار محضر داشتن!!  -

ت بودن حواسش جفت ابروهایش باال پرید، پس علت پر

آورد ظاهر این ازدواج مشکلی نداشت این بود! سر در نمی

ولی ترجیح داد حال بد کیانا را با پرسش از علت قضیه 

 تر نکند. فقط لب زد: خراب

 خیلی خب، یکم چشم رو هم بذار آروم شی.  -

سرش را به شیشه تکیه داد و بدون درک درستی از وقایع 

 و آمدش دوخت.  بیرون چشم به خیابان و رفت

شد، ی ماه منیر منتهی میبا دیدن خیابانی که به خانه

متوجه مقصد انتخاب شده توسط آراز شد ولی اعتراضی 

بود. به دقیقه ی جاها مینکرد، شاید آنجا بهتر از بقیه

ی ماه منیر آنجا بود، ای که خانهنکشیده از مقابل کوچه
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تصور اینکه آراز گذشتند. چشمان متعجبش را تنگ کرد و با 

 فکرش مشغول بوده و نفهمیده گفت: 

 رد شدیم.  -

 ی لبش نشست: تبسمی گوشه

 نه، هنوز نرسیدیم!  -

بدون اینکه از حرف او سر در بیاورد، برگشت و برای 

اطمینان بیشتر به عقب نگاه کرد، رد شده بودند که! 

همچنان در بهت این عبور بود که با کم شدن سرعت 

ی ی به روبرو انداخت و با دیدن در خانهماشین نگاه

شد، حیران ها که داشت به صورت اتوماتیک باز میمحمدی

 گفت: 

 ری؟کجا می -
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 آراز با خونسردی ماشین را به حیاطشان هدایت کرد و گفت: 

 شناسی. مون رو میکردم خونهفکر می -

تی صندلی که حرکت آزاد را از حرصی از خوابیده بودن پش

 کرد، سریع دکمه باال رفتن را زد و گفت: او سلب می

 چرا اینجا؟  -

 ماشین را متوقف کرد و با لبخندی گفت: 

 کنم؟ ات مییعنی جدی فکر کرده بودی سر چهارراه پیاده -

 نگاه نگرانش را به ساختمان روبرویش دوخت: 
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 ی ماه منیر. ریم خونهبینه، بای وای االن یکی میاد می -

 خیال پیاده شد و سمت کیانا آمد و با باز کردن در گفت: بی

 خوای اونجاها بری... پیاده شو. خودت گفتی نمی -

و سرم را در دستش گرفت و کمی کنار ایستاد. کیانا پیاده 

شد و دوباره نگاه نگرانش سمت ساختمان رفت. در حالی 

از دست آراز بگیرد، برد تا که دستش را سمت سرم می

 گفت: 

ی ماه منیر، رم تا خونهتون، من پیاده میتو برو خونه -

 راهی نیست. 

سرم را عقب کشید و خم شد و از روی صندلی ماشین کیف 

 کیانا را هم برداشت: 

 کسی قرار نیست اینجا بخوردتت که اینقدر ترسیدی!  -

 ت: و زیر بازویش را برای کمک گرفت و در حال حرکت گف

اولین بارت که نیست داری اینجا میای برای چی کپ  -

 کردی؟ 
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 در حالی که مجبور به همراهی شده بود باز گفت: 

 آراز درست نیست... مامانت خونه است؟  -

 کمی بلندتر خندید: 

 آره مامان معموال خونه است، اگه آرام و آریا هم نباشن.  -

 و اخمی کرد: 

 ها! خورهبعدم داره بهم برمی -

 با نگاه دقیقی به آراز آهسته گفت: 

 کشم از مامانت.ترسم، خجالت مینمی -

اش کرد و با ورود به خانه با دوستانه تا داخل خانه همراهی

 صدای بلندی گفت: 

 سالم   -

ناهید، مادرش، در حال سرک کشیدن از آشپزخانه داشت 

 گفت: می

 سالم عزیزم، زود اومدی امروز...  -
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 دن کیانا متعجب لبخندی زد و جلوتر آمد: که با دی

 کیانا...  -

 و بالفاصله نگران شد: 

 خدا مرگم بده، چی شده؟ چرا سرم؟!  -

 آراز خالصه نه دروغ گفت و نه راست: 

 چیزی نیست، یه مسمومیت غذاییه.  -

 ناهید جلوتر آمد و نگاه با محبتش را به کیانا دوخت: 

 خوش اومدی، خوبی دخترم؟  -

ها از سر و کول نا انگار همان دختری نبود که در مهمانیکیا

رفت، در این خانه بدجور احساس خجالت همه باال می

 داشت. گفت: 

 ممنون، ببخشید باعث زحمت.  -

 با خنده چشمانش درشت شدند: 

 اوا زحمت چی؟  -
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 و با دست به روی کاناپه اشاره کرد: 

 آراز بیارش اینجا، دراز بکشه.  -

 ری باال انداخت: آراز س

برمش اتاق خودم! االن بقیه میان وسط سالن نه می -

 راحت نیست.
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اش را کنار کشید و کیانا را روی با ورود به اتاق، روتختی

ای برای آویزان تخت نشاند. در حالی که داشت دنبال وسیله

 گشت، گفت: کردن سرم می

 ت رو درآر یکم استراحت کن. مقنعه، مانتو -

 آب دهانش را قورت داد و با صدای آرامی گفت:

 همین جوری راحتم!!  -

اش در حال جلو کشیدن صندلی خط اخمی رو پیشانی

 نشست: 

 داشتیم؟  -

 نگاه کیانا روی حرکات او بود: 

فکر نکنم آوردنم اینجا کار درستی بوده باشه. حرمتای  -

 ی بهتره! استاد شاگردی نشکنن خیل

 اش بیشتر درهم شد: قیافه

 گی. معلومه هنوز داروها اثر نکردن، داری هذیون می -
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 و با آویزان کردن سرم به سمت در اتاق رفت: 

 یکم استراحت کن، االن میام.  -

کیانا همچنان در فکر بود، بعد از چندین ماه حرف نزدن و 

ت. با اش نداشگیری درک درستی از رفتار دوستانهکناره

خودش عهد کرده بود که دیگر هیچ وقت آویزانش نشود، 

گفت باید دست نیافتنی باشد. چیزی روی سلوا راست می

تعارف دوستش داشت. هنوز دلش سنگینی کرد، سلوا... بی

 آراز کامل بیرون نرفته بود که گفت: 

 آرا...  -

و خودش حرف خودش را قطع کرد و ز آخرش را نگفت، 

د که اصال نامش را صدا نکرده بود و فقط زمان زیادی بو

اش بود. با مکث برایش دکتر محمدی استاد فیزیولوژی

 کوتاهی ادامه داد: 

 آقای دکتر محمدی!  -
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آراز ایستاد، این دختر خوب بلد بود اعصابش را به هم بریزد. 

 پر اخم در را رها کرد و به طرفش آمد: 

ی از دستم خوای بگچه لذتی داره اذیت کردنم؟ می -

 ایم؟! ناراحتی یا خیلی غریبه

 چه جالب! دست پیش گرفته بود. سرد جوابش را داد: 

کنم، مگه امر نکرده بودین دارم فرمایش شما رو اجرا می -

 الزمه فاصله بگیریم. 

کمی نگاهش کرد و در حالی که با مکث روی تخت 

 نشست، اخم کرد: می

 فاصله معنیش چیه؟  -

خواست، داد و بیداد کردن، گریه زاری می کیانا دلش تعدی

ی حس بدی که این مدت داشت و بیرون ریختن همه

ولی... دمی چشم روی هم گذاشت و در دل تا ده شمرد، 

حل گفت موقع عصبانیت باید به راهگفت؟ میعاطفه چه می

 فکر کنی نه به خالی شدن!! 
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ار با اینکه باال رفتن ضربان قلبش انگار برای تنش اصر

داشت ولی سعی کرد با گرفتن نفسی خود را آرام کند و 

 گفت: 

ها، پس فاصله گرفتن یعنی دوستی یعنی کم شدن فاصله -

 غریبه شدن. 

در نهایت تعجب چرخید و یک پایش را روی تخت جمع 

شناخت؟ تای کرد، این دختر همان کیانایی بود که می

عصبی  ابرویی باال انداخت و به طور خودکار از میزان

 بودنش کاسته شد. آرام گفت: 

یعنی قدرت این رو داری که صفر تا صد منی که ادعا  -

 کنم خدای منطق و صبرم رو به دهم ثانیه برسونی تو!! می

و زیر چشمی نگاه به مشت کیانا انداخت که مانتوی بیچاره 

 چالند: را محکم می

ا اوال که وقتی شرایط تدریس تو کالساتون ایجاد شد ب -

خودم گفتم فکر کن وسط درس دادنم پاشه بگه بابا آراز 
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بس کن مخمونو خوردی بیا بریم یه نوشابه تگری بزنیم به 

 بدن!!! 

فشار دستش کمی سبک شد! سر بلند کرد و دید که تالش 

 کند نخندد. ادامه داد: می

شه که بتونیم ی زمانی باعث میبا خودم گفتم یه فاصله -

 بیشتری داشته باشیم.  رو رفتارمون کنترل

ی مانتو را بکشد تا از و در حین صحبت سعی کرد گوشه

 مشت او آزاد شود ولی خیلی موفق نبود. پس ادامه داد: 

دوما که اون روز که مجبور شدم همه چی رو به کامران  -

بگم با خودم گفتم دستت طال گفتن رو که گفتی ولی حاال 

داره جرات داری برو  با این داداش حساس و غیرتی که این

های محلمون تعطیل بودن اومدم از سه تا بگو نونوایی

 خیابون اونورترتون نون بگیرم. 
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اختیار کیانا، آرامش را به قلب خودش هم ی بیصدای خنده

ترین گرداند. مانتوی نجات یافته را صاف کرد و با آرامبرمی

  لحن ممکن گفت:

تر؛ وقتی اومدی تو دانشگاه و عمال سوما، و از همه مهم -

محیط حضورمون یکی شد اونقدر رو روابط من با تمام 

آدمای اطرافم بدبین و پرتنش بودی که گاهی آزار دهنده 

شد و باور کن من مجبور بودم تو این مدت به فکر می

خریدن زمان باشم واسه سر و سامون دادن اوضاعمون پس 
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این مدت زمان الزم بود هم برای من، هم برای تو بدون 

 که یکم از دورتر روی قضایا تمرکز کنیم.

های این فاصله یه تمرینیه که یاد بگیریم چطور تو محیط

مون با افراد خارج از خونه روی برخوردهای طرف مقابل

دیگه کنترل داشته باشیم. پس اون چیزی که من ازت 

 اشه، غریبه شدن نیست. خواستم هر اسمی هم داشته ب

 لب برچیده و تا حدی طلبکار گفت: 

 شماره چهار رو که دلیل اصلی بود فیلتر کردی.  -

 نگاه پر سوالش را به صورت کیانا دوخت: 

 شماره چهار؟  -

 سرش را پایین انداخت و نجوا کرد: 

 خواستی تنبیهم کنی.  -

 هایش به خنده نشست: چشم

 اون که حقت بود...  -
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 نا حق به جانب گفت: کیا

 انصاف؟ شش ماه بی -

متوجه بود که توانسته حواسش را تا حدودی از جریانات 

 ی کوتاهی رفت: پیش آمده پرت کند، چشم غره

در مقابل کار تو همچین مدت زیادی هم نبود؛ باور  -

کنی هنوز نتونستم هضمش کنم؟ یعنی هر بار یادش می

کردی جوش میارم. تصور  افتم که با چه عقلی این کارومی

اینکه خدای ناکرده یه ذره اگه ترمز کردنت تیزتر بود چه 

 کنه. اومد عصبیم میبالیی سرت می

و کمی سرش را جلوتر برد و لحنش را تا حدامکان پر 

 آرامش کرد: 

خیال! فقط یه چیز رو یادت نگه دار، همون حاال دیگه بی -

راز صدام کنی، تو قدر که دوست ندارم تو محیط دانشگاه آ

 خونه هم خوشم نمیاد باهام رسمی باشی. 
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و نگاهش را در اتاق چرخاند و نفس پری کشید. کمی 

 سرش را نزدیک کرد و چشم در چشم کیانا لب زد: 

 چقدر دلم برای تنها بودنامون تنگ شده بود!  -

نسیم خنکی در دلش وزیدن گرفت، سنگینی عجیبی که 

آورد یک ه و به آن فشار میها بود روی دلش نشستمدت

 مرتبه برداشته شد. شیطنت میان نگاهش جرقه زد: 

 حاال یه امروز حالم بد شده، رو دل نکنی.  -

 ی آراز بلند شد: صدای خنده

 کردم همون کیانایی. کم شک میداشتم کم -

 ی او برد: و دستش را سمت مقنعه

 منم همون آرازم و چیزی فرق نکرده...  -

 ر عقب کشید و با کمی خجالت گفت: کیانا س

موهام به هم ریخته است، صبح حتی حال شونه کردن  -

 هم نداشتم. 



 

 

2227 | P a g e 
 

 آراز خندان گفت: 

 برای همین نخواستی در بیاری؟  -

 و وقتی سر کیانا باال پایین شد، با خنده سری تکان داد: 

 نکنه لباس مرتب هم زیر مانتو نداری!  -

  کیانا لبی زیر دندان گرفت:

 به روم بیار خب؟  -

 ی آراز بلند شد: صدای خنده

 کردم. منو باش که چی فکر می -
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 #part428 

 

برخاست و از کشوی میزش برسش را برداشت.  شستن و 

برگرداندن برس دو دقیقه بیشتر طول نکشید، برس و 

 ای را کنار کیانا گذاشت: آینه

پرسم ببینم لباس نو ن از مامان میبیا تر و تمیز... اال -

 داره؟ 

 کیانا لبخندی زد: 

 خواد! با این سرم چه جوری لباس عوض کنم؟ نمی -

اش گرفت. تن صدایش را پایین از حواس پرت خودش خنده

 آورد و صورتش را نزدیک کیانا برد: 

معلومه دز کیانای خونم بدجور افتاده بود که با رسیدنش  -

 زنم. گیج می
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بش در سینه ضربان گرفت، این آرازی که تا این حد قل

هیچ تردیدی همان آراز کرد، بیجسورانه اظهار محبت می

ی کاری توان جواب قبل نبود. نوع بیانش عین یک ضربه

اش جوری بود که نه دادنش را از او گرفت، جمله

 توانست به شوخی رد کند و نه جوابی جدی بدهد. می

ی کیانا لذت برد؛ دلش از این فاصلهی از چشمان مات شده

ایجاد شده زیادی به تنگ آمده بود، جای خالی این دخترک 

زبان دراز به طور قابل توجهی همه جا آزارش داده بود، از 

های شوخ و شیطانش گرفته تا همراهی پر پیامرسان و پیام

هایش... این ها تا بگو بخند و شلوغ بازیشورش در مهمانی

ه که بود به او فهمانده بود که بدون کیانا فاصله هر چ

زند حتی اگر اش ناقص است و لنگ میچیزی در زندگی

ای سپری ی شب و روزش بدون حادث شدن واقعههمه

 شده باشد. 

گذاشت تا کیانا با جمالت اخیرش کنار بیاید و از اتاق بیرون 

 آمد. با ورودش به آشپزخانه گفت: 
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 ا ناهار نخورده؟ مامان ناهار داری؟ کیان -

ناهید با لذت بیشتری به سرتاپای پسر ارشدش نگاه کرد و 

 اش رفت: در دل قربان صدقه

آره مامان جان، هنوز خودمون هم نخوردیم، آریا ساعت  -

 سه میاد... 

 و با نگاهی به ساعت ادامه داد: 

 البته یکم هم دیر کرده!  -

 آراز به روی اجاق گاز نگاهی کرد: 

 یم؟ چی دار -

 ناهید با مهربانی جوابش را داد: 

 برنج و ماهی.  -

 آراز مردد گفت: 

 فعال به نظرم ماهی نخوره بهتره، یه چیز مقوی...  -

 ناهید نگاهی به روی اجاق گاز انداخت و گفت: 
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 ماهیچه چطوره؟  -

از پیشنهاد مادرش خوشش آمد. در حال خروج از آشپزخانه 

 گفت: 

 دو پرس از دلپسند بگیرم بیارم.   خوبه، پس من برم یکی -

 حیرت و تعجب با هم در نگاه ناهید پر شد: 

خواستم آبگوشت بپزم، برای همین از کجا؟ برای شام می -

 صبح گذاشتم ماهیچه بپزه، دیدم داریم بهت گفتم. 

ی روی گاز رفت. در حال ای برداشت و سمت قابلمهو کاسه

 کشیدن آب ماهیچه گفت: 

ینو بده بخوره مقویه تا من سریع ماهیچه رو بیا ببر ا -

 اش کنم برای خورشت.زعفرون و رب بزنم و آماده

کاسه را از دست مادرش گرفت و خم شد از صورتش 

 بوسید: 

 شه؟ قربون مامان خوبم، دستت درد نکنه. کی آماده می -
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کرد تر شد، یک مدتی بود که حس میلبخند ناهید گرم

مرنگ شده و حاال از اینکه آراز تا این ی این دو نفر کرابطه

آمد کیانا حد حس حمایت داشت خوشحال بود. بدش نمی

عروسش شود، خودی بود و هم فرهنگ. ولی آراز با وجود 

ی او دوستی واضحش با او هیچ وقت صحبت جدی درباره

 نکرده بود. بدش نیامد یک تست کوچک بزند و گفت: 

 استگاری کرده؟ شنیدی پسر مهندس غالمی ازش خو -

 کاسه به دست ایستاد و اخم کرد: 

 نه... کی؟  -

 ناهید سعی کرد خیلی عادی جواب دهد: 

 جریان تازه است، مال همین یکی دو هفته پیش...  -

 تر رسید: سوال بعدی سریع

 و جواب؟  -

 ناهید میان چشمان پسرش زل زد و گفت: 
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 خانم غالمی ازم خواست وساطت کنم براشون.  -

 تر شد: خم آراز غلیظا

 قبول کردی؟  -

 اش را خورد: خنده

شد بگم نه؟ مودبانه گفت چون زنی آراز، مگه میحرفا می -

 ی خوبی داریم یه وساطتی بکنم. با پوراندخت رابطه

 ی در دستش را روی میز گذاشت: آراز کاسه

 شد بگی نه؟! مامان چرا نمی -

 رد: اش را بگینفسی کشید تا جلوی خنده

حاال واسه چی جوش میاری، طوری نشده! من به  -

پوراندخت گفتم اونم گفت بهشون بگم کیانا گفته فعال قصد 

 ازدواج نداره اونم با هیچ کس... 

 و تاکید کرد: 
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خواست گوشی رو هیچ کس رو جوری گفت که انگار می -

دست منم بده که بدونم این قصد نداشتن شامل همه 

 شه!! می

*** 

 

خندند                                    هانمیبازنده#    

☞❥❢ 
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ده بار غلت زد ولی دریغ از یک ذره گرم شدن چشمانش، 

بلند شد و سرجایش نشست و به دختری که تختش را 

غصب کرده بود چشم دوخت. با اینکه خودش ناهار 

مد همراه کیانا سر سفره مختصری خورده بود باز بدش نیا

 نشسته و دوباره بخورد. 

ی بعد از به خواب رفتن کیانا اول خواست برود و روی کاناپه

سالن کمی چرت بزند، بعد خود را قانع کرد که چرا باید این 

کار را بکند و بالشتی برداشت و همان جا روی زمین دراز 

یانا هم دانست کتوانست بخوابد. البته میکشید ولی مگر می

به زور آرامبخش خوابش برده، جلوتر رفت و لحاف را تا 

ی او باال کشید و به چشمان در خوابش خیره شد. روی شانه

یعنی واقعا خیلی زیبا بود یا به چشم خودش تا این حد زیبا 

ها پیش که ارتباط کرد سالرسید، وقتی خوب فکر میمی

آمد ش نمیاش به چشمدرستی با هم نداشتند خیلی قیافه

ی هر روز از روزهایی که کنار هم ولی انگار به اندازه

 گذرانده بودند زیباتر شده بود. 
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دانست دقیقا چقدر نشسته و به او و حرکات آرامش در نمی

خواب چشم دوخته بود که با شنیدن صدای موبایل کیانا 

ای خورد. خم شد و از روی زمین کیفش را برداشت و یکه

اش کند که صدا کیانا کشید، خفها بیرون میداشت موبایل ر

 را هم هشیار کرد. با کرختی حاصل از بیدار شدن گفت: 

 کیه؟  -

نگاه آراز با اخم روی موبایل خیره شده بود، وقتی داشت 

 گفت: می

 مهیاد!!!  -

رسید. به پهلو چرخید و خیلی صورتش راضی به نظر نمی

 دستش را برای گرفتن گوشی جلو آورد: 

 بده ببینم چیکار داره؟  -

گوشی را در دست کیانا گذاشت و با صورتی درهم منتظر 

برقراری تماس ماند، اصال هم قصد نداشت از اتاق بیرون 
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برود و به او حق صحبت بدهد! کیانا جواب تماس را با 

 گفتن: 

 سالم.  -

 داد. مهیاد انگار عجله داشت که قبل از هر چیزی پرسید: 

 ؟ کیانا کجایی -

 نگاه کیانا سمت آراز رفت و با کمی کسالت گفت: 

 چطور؟  -

 مهیاد عجوالنه گفت: 

 خبر داری کامران کجاست؟  -

اسم کامران باعث شد خواب از سرش بپرد، بلند شد و 

 نشست: 

 نه چطور؟  -

 مهیاد دستی الی موهایش برد: 
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شرکت که نرفته، نه خودش و نه سلوا جواب تماسم رو  -

زنم کسی جواب اش، هر چی در میمدم دم خونهدن، اونمی

 ده. نمی

 استرس شدید و ناگهانی بر تنش نشست: 

 صبح قرار محضر داشتن...  -

 مهیاد مکثی کرد و گفت: 

 یعنی تو از قضایا خبر نداری؟  -

 دست کیانا روی قلبش رفت: 

 کدوم قضایا؟  -

مهیاد سری تکان داد، انگار این تیرش هم به سنگ خورده 

 بود. خالصه و به سرعت گفت: 

ی آخر گفته منصرف شدم. من بعد طالقش نداده، لحظه -

محضر که باهاش حرف زدم خیلی اعصاب درست درمونی 

 نداشت، راستش خیلی نگرانم. 
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 کیانا دست به کنار تخت گرفت تا سقوط نکند: 

 یا حسین! یعنی االن کامران با سلوا تنهاست؟  -

  مهیاد کالفه جواب داد:

وقتی من تماس گرفتم تنها بودن ولی دیگه بعدش رو  -

 دونم. نمی

 کیانا دست روی سرش گذاشـت: 

خدا به داد برسه، کامران اونقدر از دستش عصبانی بود که  -

این مدت حتی حاضر نشد یک لحظه ببیندش... ای وای... 

 بالیی سرش نیاورده باشه! 

 مهیاد دوباره مشتی به در حیاط زد و گفت: 

 تونی بیای در خونه رو وا کنی؟ منم نگرانم، می -

 سریع بلند شد: 

 آره، آره، االن میام.  -
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ی برادرش رساند و اینکه چطور خود را به دم در خانه

 چندین و چند بار به آراز گفت: 

 تر! تو رو خدا سریع -

شناخت و از را میدانست و بس. کامران فقط خود خدا می

ترسید در اوج اش باخبر بود، میهای طوفانیعصبانیت

عصبانیت تصمیم غلطی گرفته باشد و خدای ناکرده بالیی 

سر سلوا آورده باشد. وقتی به محض رسیدن کلیدش را 
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لرزید درآورد و خواست در را باز کند، به قدری دستانش می

ثمر ماند و اش برای باز کردن در بیکه تالش چند باره

 آخرش هم آراز کلید را از دستش گرفت و در را باز کرد. 

چیزی که به محض باز شدن در روی سرش آوار شد، بودن 

ماشین کامران در حیاط بود. جوری که برای نیفتادن دست 

به دیوار گرفت، یعنی در خانه بود و تماس کسی را جواب 

 کرد؟ داد و در را روی کسی باز نمینمی

اینکه چشم سمت نگاه نگران دو مرد همراهش  بدون

بیندازد، کیفش از دستش افتاد و بدو سمت ساختمان رفت. 

 در خانه را باز کرد و از همانجا صدا کرد: 

 کامران؟ سلوا؟  -

دو مرد کنار ایستاده بودند که اول کیانا داخل برود، حضور 

ا ی دوستشان درست نبود و چه بسا سلوشان در خانهناگهانی

 پوشش مناسب نداشت. 
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کیانا با همان حال افتضاحش وارد خانه شد، در سالن کسی 

اش را تا پشت در نبود، در آشپزخانه هم... پاهای سست شده

اتاق خوابشان کشاند. وقتی دستش را باال برد و به در زد و 

 صدا کرد: 

 کامران؟  -

از نگرانی در حال قبض روح بود، وقتی صدایی نشنید در 

رفت، با نهایت خواهشی که در ی که صدایش داشت میحال

 خود سراغ داشت، نالید: 

 کامران، داداشی، تو رو خدا فقط یک کلمه جواب بده. -

و منتظر ماند و وقتی جوابی نشنید، تندتند دستگیره را باال 

 پایین کرد و با تمام وجود داد کشید: 

 کامران... سلوا... ای خدا... خدای من...  -

ز و مهیاد هم داخل آمدند، دیگر داد کیانا جای تردیدی آرا

گذاشت. آراز کنار کیانا ایستاد و برای ایستادن باقی نمی

 گفت: 
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 چیه؟  -

 ریخت: اشک عین باران بهار روی صورتش می

 دن... آراز حاال چیکار کنم؟ جواب نمی -

اش سهیم مهیاد دست الی موهایش برد، همه در نگرانی

 ه مهیاد پرسید: بودند. رو ب

 کی باهاش حرف زدی؟  -

 مهیاد نگاهی به ساعتش انداخت: 

صبح ساعت ده و نیم، یازده بود. االن هفت ساعتی  -

 شه! می

پاهای کیانا تحمل وزنش را نکردند و سر خورد و روی 

 زمین افتاد: 

 ای وای...  -

 و مشتش را دوباره و دوباره به در کوبید: 

 لوا؟ تو رو خدا یه چیزی بگید... کامران؟ داداش... س -
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 آراز کنارش روی زمین نشست: 

 کیانا چته آخه، آروم باش.  -

 سر روی در گذاشت و هق زد: 

 نکشته باشدش.  -

 چشمان آراز درشت شد: 

 گی؟ چی داری می -

 کل تنش در حال لرزش بود: 

دونی چی شده؟  کامران تو از هیچی خبر نداری، نمی -

 ی الزم رو داشت... د، خیلی زیاد... انگیزهخیلی عصبانی بو

 و گریان مشت دیگری به در کوبید: 

 کامران؟ -

 

    

 ❢❥☞خندند                                    هانمیبازنده# 
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 کل تنش در حال لرزش بود: 

دونی چی شده؟  کامران تو از هیچی خبر نداری، نمی -

 ی الزم رو داشت... یلی عصبانی بود، خیلی زیاد... انگیزهخ

 و گریان مشت دیگری به در کوبید: 

 کامران؟  -

 و ضجه زد: 
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ده؟ نکنه بعدشم سر خودش بالیی آورده چرا جواب نمی -

 باشه! 

کم داشت در استرس آراز دست روی دهانش کشید، کم

ی در را شد. بلند شد و چندین بار دستگیرهکیانا شریک می

 شد که مهیاد با صدای بلندی گفت: باال پایین کرد، باز نمی

 کامران خونه نیست فکر کنم!  -

در پاهای کیانا جانی برای بلند شدن نبود، آراز کمی جلوتر 

 رفت: 

 چطور؟  -

های دم در مهیاد دم در ورودی بود، با نگاهی به کفش

 گفت: 

فکر نکنم موقع نگاه کن، اینجا فقط کفشای سلوا هست،  -

اومدن به خونه اینقدر حالش خوب بوده باشه که بخواد 

 کفشاش رو برداره و بذاره جاکفشی. 

 آراز سری تکان داد: 
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 گی. راست می -

 و رو به کیانا کرد: 

 به احتمال قوی سلوا تو اتاق تنهاست.  -

 رفت: کیانا داشت از شدت دلهره از حال می

 ده؟ پس چرا جواب نمی -

اختیار به بازوی آراز چنگ حالی که از شدت ترس بی و در

 زده بود، گفت: 

 نکنه زنده نیست!  -

 آراز با کمی اخم غر زد: 

 گی برای خودت؟ محاله! چی داری می -

 کیانا اشک ریزان گفت: 

 شناسی. تو کامران رو نمی -

 آراز با آرامش بیشتری گفت: 
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روش  خوب گوش کن، آدم اگه کسی رو بکشه در رو -

کنه که کنه، آدم در رو روی کسی قفل میقفل نمی

 ترسه بره!! می

نفس زنان کمی آرام شد، انگار حرف آراز نور امیدی در نفس

 دلش تاباند. به سمت در برگشت و باز مشت بارانش کرد: 

 سلوا؟ سلوا جان... سلوا تو رو خدا جواب بده... -

شود، صدای و فریاد و ضربه موجب شد کمی هوشیار 

دستش را روی زمین گذاشت و صورتش را از روی 

های حمام بلند کرد، کل تنش را انگار با سرامیک

کوب کوبیده بودند، نای تکان خوردن نداشت. شاید گوشت

شد که خواب درستی نداشت و االن بیشتر از دو هفته می

توانست فکرش را جمع کند و بفهمد، از هوش رفته بود نمی

د یا اصال هیچ زمانی در این فاصله طی نشده یا خوابیده بو

 بود. 
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ی وان را گرفت و بلند شد، کل تنش از سرما در به زور لبه

حال لرزیدن بود، هیچ لباسی به تن نداشت و االن حس 

 بندد. کرد دارد یخ میمی

دست به شیر آب گرفت و بازش کرد، اول آب خنک به 

مطمئن  سرش ریخت و موجب شد لرزش بیشتر شود ولی

تواند باز خود را تا زیر دوش بکشاند یا نبود کنار بکشد می

نه. همانجا زیر آب ماند، توان زدن شامپو را نداشت، نیت 

 غسل کرد... 

ی سفیدش را از آویز برداشت و تن کرد، با باز کردن حوله

در حمام صدای از نا افتاده و گریان کیانا بیشتر نمود پیدا 

 کرد: 

ا جان... خدایا... سلوا جوابم رو بده... تو رو سلوا... سلو -

 خدا... 
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هایش کامال خوردند و لرزش اندامهایش به هم میدندان

غیرارادی بودند؛ حس کرد قدرت اینکه تا دم در برود ندارد 

 روی تخت نشست و کل توانش آن اندازه شد که بگوید: 

 کیانا...  -

 ژی گرفت: کیانا یک آن ساکت شد و بعد یک مرتبه انر

 سلوا؟ وای... سلوا جونم، خوبی؟  -

سلوا سر پایین انداخت و چند نفس پشت سرهم کشید، 

اصال خوب نبود. کیانا سریع بلند شد و با وحشت به جان 

 ی در افتاد: دستگیره

سلوا حرف بزن، حرف بزن ببینم سالمی... بیا درو وا کن،  -

 تونی؟ می

 سلوا چشم روی هم گذاشت و لب زد: 

 ام! نترس زنده -

 کیانا تندتند گفت: 
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 تونی درو وا کنی؟خدا رو شکر... خدا رو شکر... می -
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 کمی خودش را سمت بالشت کشاند: 

 نه کلید دست کامرانه، رفتنی با خودش برد.  -

خواست تا ابد بخوابد. و سر روی بالشت گذاشت، دلش می

 تر شده بود: امکیانا کمی آر
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 دادی؟ چیکارت کرده؟ چرا جواب نمی -

رمق هق زد، چه کارش کرده بود؟ لحظاتی بدتر آهسته و بی

از مرگ را برایش رقم زده بود، لحظاتی خیلی بدتر از 

توانست در موردش مرگ... کاری که عمال با هیچکس نمی

 گفت: حرفی بزند. داشت می

 خوبم کیانا...  -

 آمد: که صدای مردی 

سلوا خانم اگه مشکلی دارین و حالتون نیاز به رسیدگی  -

 ی در رو بشکنیم. داره دستگیره

کرد کیانا تنهاست. لبش را آب دهانش را قورت داد، فکر می

اش کند! توانست اجازه دهد معاینهگزید، به هیچ عنوان نمی

 و گفت: 

 نه... مشکلی نیست!  -

 را بست:  هایشکیانا روی زمین نشست و چشم

 وای خدا مردم و زنده شدم.  -
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تر زد، نزدیکمهیاد در حالی که داشت با موبایلش حرف می

 آمد و گفت: 

 پیداش کردم.  -

 کیانا سریع از جا جست: 

 کجاست؟  -

 کرد: مهیاد در حالی که زمزمه می

 پیش عرشیا...  -

 خطاب به آن ور خطی گفت: 

 کدوم بیمارستان؟  -

به او نیامده بود، دوباره نگرانی به دلش  انگار آرام شدن

 هجوم آورد: 

 چی شده؟  -

 مهیاد دست باال برد که حرف نزند و گفت: 

 چی شده بود؟  -
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 و دستش را مشت کرد: 

آهان، االن خوبه؟... خیلی خب، فعال نگهش دار تا من  -

 خودمو برسونم. 

ی دست از در اتاق دورشان و تماس را قطع کرد و با اشاره

 کرد و رو به کیانا و آراز گفت: 

انگار خونریزی معده کرده و االن بیمارستانن. دکتر هم  -

ده و گفته براش بستری نوشته ولی کامران تن نمی

 تونم بکنم. خواد بستری بشه. من برم ببینم چی کار مینمی

 آراز با نیم نگاهی سمت در اتاق گفت: 

واد بمونه... منم خاحتماال بخاطر این در قفل شده نمی -

 میام. 

کیانا هم جلو آمد، از شنیدن خونریزی معده برادرش دوباره 

 شستند، گفت: در دلش رخت چرک می

 منم میام.  -

 آراز جدی سمتش برگشت: 
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نه تو بمون خونه، سلوا تنهاست و اگه یه هو مشکلی  -

 پیش اومد سریع بهمون زنگ بزن. 

 نالید: 

 . دلم تاب نمیاره، نگرانشم -

 با اطمینان بیشتری گفت: 

 من هستم، تو بمونی بهتره!  -

 به آستین لباسش چنگ زد: 

 فقط بگو که یه خونریزیه عصبیه و خطرناک نیست...  -

بازوهایش را در دست گرفت و زل زده در چشمانش سعی 

تواند اطمینان بخش صحبت کند و کرد تا جایی که می

 گفت: 

بینم و شرح حالش رو دونی که تا نرم و نخودت می -

تونم چیزی بگم ولی همگی امیدواریم اتفاق نشنوم نمی

خاصی نباشه و بتونیم زود برش گردونیم با خودمون. 
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بینی که شرایط اینجا هم خیلی مساعد نیست پس بمون می

 ذاریمت. خبر نمیو خونسردیت رو حفظ کن، بی

ن مهیاد چنگی در موهایش زد و در را با صدا بست و بیرو

 رفت. 

*** 
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 برای بار چندم خواست بلند شده روی تخت بنشیند: 

 عرشیا باید برم!  -

اش گذاشت و سرش را روی تخت عرشیا دست روی شانه

 برگرداند: 

چرا داری بچه بازی در میاری؟ سه چهار روز بیمارستان  -

 بودن کسی رو نکشته. 

ش دوخت بیش از هفت ساعت بود کالفه چشم به ساعت

 خیز شود: سلوا در اتاق تنها بود، دوباره خواست نیم

ببین االن مرگ و زندگیم هم وابسته به بستری شدن  -

 فهمی؟ تونم بمونم. میباشه، من نمی

عرشیا خواست جوابی دهد که با دیدن مهیاد و آراز پوفی 

آمد. یکشید، تنهایی که از دست این موجود یک دنده برنم

 جلوتر رفت و در حال دست دادن با آنها گفت: 

 شید! ببینید شما حریفش می -

 مهیاد سری تکان داد و کنار تخت کامران ایستاد: 
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 چی کار کردی با خودت؟  -

 کامران نوچی زد: 

 واسه چی لشکرکشی کردین؟ آراز چرا اینجاست؟  -

 با گفتن: 

 دم بعد... توضیح می -

 د: به عرشیا نگاه کر

 چی شده؟ دکتر چی گفت؟  -

 دار جواب داد: عرشیا عصبی و غصه

 آندوسکوپی اورژانسی داشت...  -

 آراز چشم به دهان او دوخت: 

 کرد. بود و چند ساعت قبل دارو دریافت میباید ناشتا می -

 عرشیا اخم کرد: 

حداقل شش ساعتی هست اینجاییم، اول یه سری دارو  -

بردنش... یه آشنایی اینجا دارم کارو دادن و بعد چند ساعت 
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گفتن باید بمونه برای بعد، تازه جلو انداخت وگرنه که می

گفت از شب گذشته هیچی تموم شده! بعدم خودش که می

 نخورده!  

 لحن عرشیا برای مهیاد قابل ترجمه بود، برای همین پرسید: 

 خورده بود یعنی؟  -

 تای ابرویی باال انداخت: 

 ل که اومد و رو پاش بند نبود، فکر کردم خورده! با اون حا -

 آراز برای فهمیدن جواب عجله داشت: 

 جواب چی شد؟  -

 عرشیا دست الی موهایش کشید و گفت: 

برداری کردن و گفتن جوابش چند زخم که داره، نمونه -

 روز بعد میاد. 

گذراند. آراز چشم روی هم گذاشت، خدا باید به خیر می

 گفت: 
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 ش کیه؟ دکتر -

عرشیا کمی سرش را عقب کشید و با دیدن دکتر پا به سن 

 ی تپلی که دم اورژانس بود، گفت: گذاشته

 اونا... دکتر مصباح.  -

 ای کرد: آراز سمت دکتر مربوطه رفت و سالم مودبانه

 آقای دکتر مصباح؟  -

 ی در دستش بلند کرد: دکتر سر از پرونده

 بله.  -

 نگران بود: 

 همراهان آقای کامران سعادت هستم. من از  -

 و کمی کنار کشید و با دست به تخت اورژانس اشاره کرد. 
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ی در دستش را به دست پرستار دکتر اخمی کرد و پرونده

 داد: 

خواد همونی که دو پاش رو کرده تو یه کفش که نمی -

 بستری شه؟ 

 چه شرایطی بوده! سری تکان داد:  دانست او دردکتر چه می

 خوام ببینم تشخیصتون چی بود؟ بله، می -

 دکتر در حال نزدیک شدن به تخت کامران گفت: 
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گویا تهوع خونی داشته و یه چند روزی هم دفع خونی  -

 داشته و خودش متوجه نشده بوده! 

 آراز هم همراهش شد: 

 شه؟ مگه می -

 سر تکان داد: 

شن شه ولی متوجه نمیرنگ دفع تیره می آره پیش میاد، -

 که علتش وجود خونه... 

 و باالی سر کامران ایستاد: 

به خودشم گفتم باید بستری بشه که خونریزیش رو  -

 کنترل کنیم. 

 کامران سریع گفت: 

 تونم بمونم. منم گفتم نمی -

 دکتر اخم کرد: 
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رو مگه دل به خواهه؟ از وقتی اومدین رسما نظم همه جا  -

ریختین به هم، هزار بار بهتون گفتم اندوسکوپی بمونه 

 برای فردا، قبول نکردین. 

 کامران غر زد:  

گفتین باید دوازده ساعتی ناشتا باشم منم گفتم یه قطره  -

 آب هم نخوردم. 

 ی کوتاهی کرد: دکتر خنده

نیاز به داروی اعصاب قوی هم داره!! جوون باید بستری  -

 صورت بگیره.  شی تا روند درمان

 حرص خورد، بلند شد و نشست: 

 کجا باید تعهد بدم که خودم خواستم برم؟  -

 دکتر مصباح کم مانده بود از سرش دود بلند شود: 

زبون آدمیزاد حالیته؟ هر چهار ساعت یک بار باید  -

بیوتیک تزریقی بگیری، چند روزی الزمه سرم داشته آنتی
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امکان تنظیمش تو خونه باشی و هزار تا داروی دیگه که 

 وجود نداره، بگذریم از چند آزمایشی هم که باید انجام بشه. 

 کامران چرخید و پا روی زمین گذاشت: 

 شما چیکار به این کارا دارید؟ داروتون رو بنویسید.  -

 دکتر دست به کمر زد: 

 دم، سالمتیت در خطره. ی ترخیص نمیمن برگه -

 کامران شانه باال انداخت: 

 اینش دیگه به خودم مربوطه.  -

خواست این پسر لجباز را کمی مشت و دکتر خیلی دلش می

 مال بدهد. رو به آراز کرد و گفت: 

گم اگه رفت و اتفاقی براش افتاد، ببین دارم پیش شما می -

 مسئولش خودشه. 

 آراز بازوی دکتر را گرفت و کمی کنار کشید: 
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دم هتون قول میشما لیست داروهاش رو بدین، من ب -

 عین بیمارستان مراقبش باشم. 

 دکتر چشم درشت کرد: 

 شه؟ ببینم شماها حرف حساب حالیتون نمی -

آراز دست در جیبش کرد و کارتش را بیرون آورد، در حال 

 دادن آن دست دکتر گفت: 

 اش برمیام نگران نباشید. از عهده -

 دکتر با نگاهی به کارت کمی کوتاه آمد: 

که خودتون پزشکین باید بدونین چقدر بستری شدن شما  -

 براش ضروریه. 

 با احترام جوابش را داد: 

دونم ولی شرایطش االن طوری نیست که بتونه بمونه می -

کنید، دم کل روند درمانی که تجویز میولی من قول می

انجام بدم. خواهرشم دانشجوی پزشکیه و پیششه مشکلی 
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ایش هم شما براش بنویسید به شااهلل! آزمپیش نمیاد ان

 کنیم. موقع برای انجامش اقدام می

 دکتر کمی آرام شد: 

 خیلی خب، بیا نسخه بدم.  -

 *** 
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کیانا از بس به آراز زنگ زده بود و حال کامران را پرسیده 

ترسید دیگر آراز پشت تلفن فحشش دهد. تقریبا از بود، می

 ی جزئیات باخبر شده بود. همه

کرد، یعنی تا پنج دل توی دلش نبود و داشت قالب تهی می

برداری کامران بیاید خیلی مطمئن روز شود و جواب نمونه

ماند یا نه! خیلی تالش کرده بود با سلوا نبود، زنده می

خواهد بخوابد و صحبت کند ولی گفته بود دلش می

ز وضعیت حال حاضر استراحت کند، واقعا هیچ تصوری ا

زد. کرد و حرفی نمیسلوا نداشت و او هم همکاری نمی

خودش هم حال درست و حسابی نداشت، بعد از استراحت 

ها و آمدن به آنجا فقط استرس کوتاهش در منزل محمدی

رفت. از کشیده بود و توان خودش هر آن بیشتر تحلیل می

بود اما دلش حالی و بیماری کامران خبری به سلوا نداده بی

جوشید. وقتی در خانه باز شد، نفهمید مثل سیر و سرکه می

چطور خودش را به حیاط رساند. با دیدن کامران دستانش را 

 دور گردن او انداخت و محکم بغلش کرد: 
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 الهی من پیش مرگت بشم، نبینم تو حالت بد باشه.  -

این استقبال باشکوه و خیلی گرم موجب شد تبسم کمرنگی 

توانست سلوا به جای لبش بیاید. اما با یادآوری اینکه میبر 

کیانا باشد باز رو ترش کرد و دستان کیانا را از دور گردنش 

 باز کرد و غر زد: 

 باز تو خودتو لوس کردی؟  -

کیانا سر عقب کشید و موجب شد خیسی روی صورتش 

 دیده شود: 

دی، چقدر گفتم وضع ببین هی به حرفم گوش نمی -

 ات خرابه بیشتر به خودت برس. معده

 کامران اخمی کرد: 

 کنی؟ حاال واسه چی گریه می -

اش را باال کشید و راه را برای رفتن به داخل خانه باز بینی

 کرد: 

 بیا بریم تو هوا سرده...  -
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 عرشیا از دم در گفت: 

 کامران من دیگه برم.  -

 به عقب برگشت: 

 کجا؟ بیا تو.  -

 انداخت: عرشیا سر باال 

 نه دیگه فعال...  -

 کامران خیلی جدی گفت: 

شم رو سرت، فکر خجالت بکش، اینقدر من هوار می -

 ی یه شام دادن بهت رو ندارم؟ کردی عرضه

مهیاد بازوی عرشیا را گرفت و خیلی آهسته زیر گوشش 

 زمزمه کرد: 

 اش خوبه بیا. برای روحیه -

در جیبش کرد و با  هنوز عرشیا دو دل بود که کامران دست

 بیرون آوردن سوئیچی گفت: 
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خوب شد یادم افتاد، ماشین سلوا مونده تو خیابون،  -

 زحمت برو بیارش... بی

و سوئیچی را سمت عرشیا گرفته بود که وادارش کند 

 برگردد؛ که عرشیا گفت: 

 شناسم. ولی من ماشینش رو نمی -

 مهیاد جلو آمد و سوئیچ را گرفت: 

 گیریم. ریم میاریم، کجاست؟ تو مسیر شامم میبا هم می -

 که کیانا فورا گفت: 

ش، واسش سوپ جو وای نه مهیاد با این وضع معده -

پختم. یه مقدارم مرغ بار گذاشتم بیایین دورهم یه چیزی 

 خوریم. می

 مهیاد دستی تکان داد و گفت: 

 گیرم. کم و کسری بود زنگ بزن تو راه می -
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ی کرد و آدرس را داد و سمت خانه راه کامران هم تشکر

افتاد. بعد از اندوسکوپی با وجود آن همه مسکن، هنوز مری 

 اش سوزش داشت.  و معده

 کلی هم خودش را کنترل کرد تا آراز را از دم در رد نکند! 

 

 ❢❥☞خندند                                هانمیبازنده# 
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با ورودش به خانه سمت آشپزخانه رفت، بطری آب را از 

یخچال درآورد و گذاشت روی میز، لیوانی هم از کشو 

برداشت. دوباره یخچال را باز کرد، این روزها زیادی خالی 

 بود! 

در یکی دو کابینت را هم عجوالنه باز کرد و رو به کیانا که 

 کرد، گفت: داشت دم آشپزخانه نگاهش می

 ای، کیکی چیزی نداریم؟ کلوچه -

 آراز قبل از کیانا جواب داد: 

فعال نباید از این جور چیزا بخوری. اون آب یخ رو هم سر  -

 نکش وایسا با آب جوش قاطیش کنیم. 

 ای سمتش رفت: سر بلند کرد و چشم غره

 کسی از شما نظر خواست؟  -

 و حرصی رو به کیانا کرد: 

 با توام!  -
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ی داد و با باز کردن کشو، مقدار قابل کیانا به خود تکان

 توجهی کیک و کلوچه را نشانش داد: 

 ایناها!  -

توجه به سری به رضایت تکان داد و یکی دو بسته را بی

نوع و مارکشان برداشت و همراه با آب و لیوان سمت 

 اتاقشان رفت ولی نرسیده به در ایستاد و رو به کیانا گفت: 

 ارش بده برا شام. زنگ بزن شش پرس غذا سف -

 باز آراز تاکید کرد: 

کامران با جونت بازی نکن، فعال غذای بیرون برات خوب  -

 نیست. 

 کامران پر اخم گفت: 

 خیال شو، مهمون دارم. فعال یه امروز رو بی -

 کیانا آهی کشید و خیلی جدی گفت: 

 نگران مهمونات نباش، شام با من!  -



 

 

2274 | P a g e 
 

خورد در این یکی دو  خواست بگوید، تو؟ ولی حرفش را

 ماهی که سلوا نبود کم غذا نپخته بود، فقط گفت: 

 کم نباشه؟  -

 کیانا با اطمینان چشم روی هم گذاشت: 

 خیالت راحت!  -

سری تکان داد و سمت اتاق رفت. آراز مردد نگاهی به کیانا 

 انداخت: 

 شون واقعا؟ تو پختی -

 کیانا آهی کشید: 

زنم االنم برنج رو پیمانه میآره بابا چیزی نیست که  -

ریزم تو پلوپز، یکمم گوشت چرخ کرده از فریزر در میارم می

 کنم. ای درست میکباب تابه

 ابرویی باال انداخت، کیانا و این کارها؟! لبخند کمرنگی زد: 
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رم گوشت چرخ کرده تازه تا تو برنج و بار بذاری من می -

 کشه. گیری طول میگیرم میارم برات، تا یخ گوشت رو بمی

نگاه نگران کیانا سمت در اتاقی رفت که کامران داخل شده 

 بود و آهسته گفت: 

اش خرید، جفتمون رو کامران بفهمه که رفتی برای خونه -

 کشه. با هم می

 ی کوتاهی بر لبش آمد: خنده

رم داروهاش رو بگیرم، گوشت هم چرا باید بفهمه؟ می -

 رسونم دستت. رو خرد کن من میاش خرم تو پیاز گوجهمی

 سری تکان داد: 

 وای گوجه هم نداریم که!  -

 خندید: 

 ای هم یادت افتاد زنگ بزن. گیرم، چیز دیگهاونم می -

 خواست درستش کند مثال که تندی گفت: می



 

 

2276 | P a g e 
 

 زنم مهیاد بگیره بیاره. اصال ولش کن نرو یه زنگ می -
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اش پشیمان شد، چپ نگاهش کرد که از گفتهان چپچن

هایش را درهم پیچید و کنار کانتر ایستاد و بغض دست

 کرده گفت: 

 آراز بیماری کامران که جدی نیست، نه؟  -
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 نفسی گرفت، خودش کم نگران نبود: 

 شه چیزی گفت. برداری نیومده نمیفعال تا جواب نمونه -

 اشکش جاری شد: دست روی لبان لرزانش گذاشت و 

اگه بدخیم باشه چیکار کنیم؟ آراز اتفاقی برای کامران  -

 بیفته من میمیرم، به خدا دووم نمیارم! 

 کمی نزدیکش شد و لحنش پر از دلداری شد: 

 توکل کن به خدا.  -

 های خیسش پوزخندی زد: با چشم

خدا؟... توکل کنم به کدوم خدا؟ به همون خدایی که هر  -

ندادم؟ اصال با چه رویی توکل کنم بهش؟  چی گفته گوش

اخالق درستی که ندارم، حجاب درستی هم ندارم، نماز و 

روزه هم که هیچی... بعد االن بیام به همون خدایی که به 

هیچ حرفش گوش ندادم چی بگم؟ بگم به حرف من گوش 

 بده؟ 

 هایش بیشتر شد: و سرعت ریزش اشک
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دانشگاه، اونا قرآن شب احیا همراه ساناز رفتم مسجد  -

خوندن، من گریه کردم. اونا دعا خوندن، من گریه کردم. 

فهمی؟ من حتی اونا حاجت خواستن، من گریه کردم! می

 روی اینکه از خدا چیزی بخوام ندارم. 

 های روانش بود: نگاه مبهوت آراز روی اشک

 کیانا این چه حرفیه؟  -

 وسط حرفش گفت: 

و همین شهر خودمون حرف حق آراز، حرف حق! ت -

 ی یه حمالی هست تو طرفای دارایی رفتی؟ مقبره

 آراز سری تکان داد: 

 نه!  -

 کرد هرگز بخواهد آرام شود، گفت: کیانا با دلی که فکر نمی

 دونی جریانش رو؟ می -

 آراز آهسته لب زد: 



 

 

2279 | P a g e 
 

 شنیدم یه چیزایی!  -

 کیانا بغض کرده گفت: 

افته داره از پشت بام میای که خب اون حمال وقتی بچه -

گه خدا نگهش دار و بچه وسط زمین و آسمون رو می

گه چیزی گرده میایسته، اینقدر اعتقاد داره که برمیمی

نبود، من یه عمر حرف خدا رو گوش دادم اونم یه بار حرف 

منو گوش داد. االن من کدوم حرف خدا رو گوش دادم که 

 نو گوش بده؟ بچسبم بهش و بگم خدایا تو هم حرف م

هایی بود که تا آن روز از کیانا نشنیده هنوز در بهت حرف

 بود، مالیم گفت: 

تر از این حرفاست، خودش گفته که من کیانا خدا بخشنده -

 ارحم الراحمینم. 

 کیانا تند گفت: 

 مون زیادی پررو شدیم... برای همین هم همه -

 و نفسی کشید: 
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نو، عهد کردم با خدا... اون تا شنیدم خونریزی معده کامرا -

کامران رو بهمون برگردونه من بعد از این نمازام رو 

 خونم! می

 آورد خیلی بود: جفت ابرویش باال پرید، شاخ در نمی

 کنی بتونی؟ فکر می -

 خیلی جدی گفت: 

پرسم خونه هر وقت هم ازش میتونم، ساناز نماز میمی -

تازه عاطفه هم  گه برای چی سخت باشه،سختت نیست می

 خونه... دوست دارم، خوشم میاد. می

 ای کرد: تک خنده

 خیلی هم عالی!! قبول باشه نذرت!  -

 *** 
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همین که وارد اتاق شد چرخید و دوباره در را قفل کرد و 

کلید را ته جیبش انداخت. نگاهش به دختری افتاد که با 

تنش پشت به او روی تخت دراز کشیده و  ی سفید درحوله

 در خود جمع شده بود. 

جلو رفت و وسایل در دستش را روی پاتختی گذاشت، هنوز 

آورد. اگر صبح امضا از خودش و تصمیمش سر در نمی

کرد االن با هم هیچ نسبتی نداشتند! اخمی کرد، مگر می

 شد نسبت دو آدم را با یک امضا برید؟ شد... یعنی میمی
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هیچ تصوری از اینکه او را برای همیشه نداشته باشد، 

نداشت. موهای نیمه مرطوبش نشان از این داشت که خیلی 

وقت نیست از حمام درآمده، طبق عادت نگاهش سمت میز 

آرایش رفت که سشوار بردارد و سرش را خشک کند ولی به 

خود تلنگر زد، مگر دیوانه شده بود؟ این همان فردی بود 

را به پول فروخته بود... یا... نه... در واقع خودش را به که او 

 پول فروخته بود!! 

با دست شکمش را فشار داد تا دردش را مهار کند، خوب 

ی تلخی بر دانست نمونه برداری به چه معناست، خندهمی

دونسته تا جون لبش آمد و از ذهنش گذشت؛ البد خدا می

استه پیش دستی کنه شم خواین دختره رو نگیرم آروم نمی

 و ببردم! 

سمت کمد رفت و بلوزی برداشت تا با بلوزش که آلوده به 

چند قطره خون بود، عوض کند. بلوز را برداشت و دوباره 

سمت تخت برگشت، عجب خواب سنگینی رفته بود، از 
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سلوا بعید بود! با کمی فکر نگاهش کرد، شاید هم بخاطر 

 رداشته بود! ی صبحشان، مثال تریپ قهر برابطه

فهماند کامران بلوزش را در دست فشرد، باید به او می 

داد، تمام شده خری که برای یک لحظه بغضش جان می

است! با باال رفتن ضربان قلبش به سمت در حرکت کرد، 

 بعید نبود آنجا بماند باز کار دست خودش و او بدهد. 

کیانا با شنیدن صدای در از آشپزخانه سرک کشید و 

 حتاطانه پرسید: م

 حالش خوبه؟  -

 دانست؟ با تعلل پرسید: چشم تنگ کرد، کیانا چیزی می

 چرا باید بد باشه؟  -

 سریع جواب داد: 

آخه اومدم در قفل بود. هر چی گفتم در رو باز کن بیام  -

خوام استراحت کنم. از این اخالقام که پیشت گفت می

 خوب نیست!  نداشت قبال... تعجب کردم گفتم البد حالش
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کامران کلید را در جیبش گذاشت و داشت سمت اتاق 

رفت بلوزش را عوض کند که کیانا باز با کلی مهمان می

 احتیاط گفت: 

 خیلی خوشحالم از هم جدا نشدین.  -

دم در اتاق ایستاد، خودش چه... خوشحال بود از هم جدا 

دانست ولی خوشحال نشده یا نه؟ جواب این سوال را نمی

 د از اینکه االن در دل امید عروسی برپا نبود!! بو

بلوز را با احتیاط در آورد تا آنژیوکت تکان نخورد، در 

بیمارستان کلی هوچی بازی کرده بود که آراز در نهایت 

راضی شود سرم را جدا کند، یعنی تا خودش دستش را نبرد 

کل تشکیالت سرم و آنژیوکت را در آورد آراز راضی نشد 

 جدا کند و با کلی خواهش و تمنا گفت: سرم را 

بذار این بمونه حداقل خونه مجبور نشم دوباره رگت رو  -

 بگیرم. 
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شود با سری تکان داد، یعنی واقعا فکر کرده بود حاضر می

 سرم و تشکیالتش بلند شود و در کوچه راه بیفتد؟ 

کرد. درجه تا رسیدن آراز، به سرعت داشت شام را مهیا می

قی را تنظیم کرد، جو خام و هویج و سیب زمینی را زودپز بر

با هم داخلش ریخته بود، باز جای شکر داشت قبال مرغی 

بار گذاشته بود، کل آب آن را هم به زودپز اضافه کرده و 

درش را بست. نگاهش به پلوپز هم رفت که داشت برای 

 جوشید. خودش می

در سریع سراغ خرد کردن پیاز رفت، با شنیدن صدای  

دستانش را زیر آب گرفت و به سمت آیفون دوید. دیدن آراز 

موجب شد ناخودآگاه دلش گرم شود، این چند مدت چقدر از 

دوری کردنش اذیت شده بود. آیفون را زد و در را باز کرد. 

 هر دو دست آراز پر بودند، کیسه و میله و...! 

و ها را بگیرد که آراز بدون چشم غره جلوتر رفت تا کیسه

 اخم تذکر کوچکی داد: 
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واسه چی بدون لباس مناسب میای بیرون؟ هوا سرده و  -

 تو هم امروز حالت همچین خوب نیست. 

 یکی دو کیسه را از دستش گرفت و لب جلو داد: 

 امروز سهمیه دعوام رو دریافت کردما.  -

این شش ماه چه بر سر این دختر آمده بود که تا این حد 

 ی هلش داد: خوردنی شده بود! کم

زنم بدو تو و بگو چشم عوض بلبل زبونی حرف که می -

 قربان. 

ای به سمتش کیانا به در نرسیده با چشمان درشت شده

 برگشت: 

 اوه... آراز...  -

 خودش هم خندید: 

 حرف اضافه موقوف.  -
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توانست میکیانا دم در ایستاد، کامران داخل سالن بود و ن

کل کند. برای اینکه صدایش داخل خانه خیلی با آراز کل

 نرود، آهسته گفت: 

 استاد شدی فکر کردی خبریه؟  -

 با خنده کمی سرش را جلو آورد: 

 نیست یعنی؟  -
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چشم در چشمش آن هم اینقدر نزدیک موجب شد دلش 

هری بریزد. سریع چشم گرفت و وارد خانه شد. از کامرانی 

ناپه دراز کشیده بود، چشم دزدید. انگار جلوی که روی کا

های خرید در چشم او کار خیلی بدی کرده باشد. کیسه

دستش را یک سر به آشپزخانه برد تا زیاد در دید برادرش 

فرنگی و نباشد. با دیدن انواع میوه و ماست و شیر و گوجه

 گوشت و کلی خرت و پرت دیگر، زیر لب زمزمه کرد: 

 فدات!  -

 از کنار گوشش خیلی یواش گفت: یکی 

 ندیده بودم کسی برای آناناس خودشو فدا کنه!  -

کرد، دست از جا پرید و در حالی که چشمی برایش چپ می

 روی قلبش گذاشت: 

 ای وای آراز؟  -

 ریز خندید و لب زد: 

 حیف داداشت تو دو قدمیته.  -
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ی نسبتا بزرگ داروها را روی کانتر و چشمکی زد. بسته

ذاشت و بالفاصله سرم و یکی دو داروی دیگر را برداشت گ

 و به سالن برگشت. کنار کامران ایستاد و گفت: 

 آستینت رو بده باال.  -

 حوصله بود: کامران بی

 یکی دو ساعت بیخیال شو! بمونه برای شب.  -

کنارش نشست و بدون کوچکترین انعطافی خودش دست 

  به کار شد و آستینش را باال کشید:

ایم رو بخاطر تو خرج کردم و االن محاله اعتبار حرفه -

دی و یه گم گوش میکوتاه بیام. پنج روز کامل هر چی می

دونم از تو نظر خواستم، خیال و ولش کن و نمیکلمه بی

 نخواستم و از این حرفا نداریم. 

و درپوش آنژیوکت را برداشت و سرم جدید را وصل کرد و 

دی را هم به آن اضافه کرد و رو به درجا چند تزریق وری

 کامران گفت: 
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 یه چند روزی تحملم کن.  -

 و بلند شد: 

 گذره. به امید خدا به خیر می -

حال کل انداختن و درشت بار کردن هم نداشت، با سر 

 ای به آشپزخانه کرد و با تن صدای پایینی گفت: اشاره

 دوسش داری؟  -

ها را ت داشت گوجهنگاهش به کیانایی رفت که با سرع

کرد و سری تکان داد که یعنی آره! کامران آهی خرد می

 کشید و گفت: 

شی؟ بدجوری اگه اتفاقی برای من بیفته، مراقبش می -

 بهم وابسته است. 

اش را لمس کرد، الکی سوزش گرفته بود. هر دو نوک بینی

تن صدایشان جوری بود که به گوش دخترک در آشپزخانه 

  نرسد، گفت:



 

 

2291 | P a g e 
 

الکی در نرو، قراره برای به دست آوردنش باهات دوئل  -

 کنم! 

 ی لبش تکانی خورد: گوشه

 کار به دوئل بکشه که کارت تمومه.  -

 آهی کشید و پرسید: 

 کنه؟ ات اذیت میچند وقته معده -

 کامران سری تکان داد: 

 شه. خیلی وقته، هفت هشت سالی می -

 ای زد: لبخند دلگرم کننده

 سالها فرصت داری که من بیچاره رو بچزونی.  پس -

 کامران متعجب پرسید: 

 چطور؟  -

 با اطمینان هل داده شده بر لحنش گفت: 
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کنه، خدای ناکرده یه مورد ناجور چندین سال اذیت نمی -

کنه، اگه چندین یه هویی میاد و یه هویی هم کارش رو می

ه باید سال این مشکل رو داشتی پس یه مورد مزمن و ساد

 باشه. 

و با خودش گفت شاید حرفش خیلی درست و علمی نباشد 

ولی همین که بتواند این پنج روز استرس را از روی دوش 

 این خانواده بردارد، کافی است. 

 *** 
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2293 | P a g e 
 

 #part440 

 

صدای بلند تلویزیون در خانه پیچیده بود و صدا به صدا 

 باره به در اتاق زد و آهسته گفت: رسید، با این حال دونمی

 کنم. سلوا جواب بده، خواهش می -

 و نگاه نگرانش سمت در سرویس رفت. آراز گفت: 

ی هم و غمت ده! همهبینی جواب نمیبیا اینور دیگه می -

 اینه که صدای کامران رو در بیاریا! 

با شنیدن صدای آب از روشویی سریع به آشپزخانه برگشت 

 کند، ظروف غذا را جابجا کرد: د کار میو مثال دار

 نگرانم آراز.  -

 آراز سری تکان داد: 

 نتونستی از خودش حرف بکشی؟  -

 سر باال انداخت: 
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نه، یعنی به هر زبونی که فکر کنی التماسش کردم که  -

بذار شامش رو من ببرم، نذاشت. هر چی خواهش کردم 

ترسم فقط یک لحظه بذار ببینمش گفت نه که نه! می

عصبی بشه وگرنه تا حاال هر جور شده ته و توش رو در 

 آورده بودم! 

 آراز دستی الی موهایش کشید: 

سر در نمیارم آخه، واسه چی باید در رو روش قفل کنه؟  -

خودشم آخه صداش در نمیاد بدونیم خدای نکرده آسیبی 

 چیزی دیده یا نه؟ 

 اه کرد: کیانا با نگرانی خم شد و باز به در سرویس نگ

 ترسم که آسیب دیده باشه. منم از همین می -

 اعتراض کرد: 

 حاال به دلت بد راه نده.  -

 سری تکان داد: 
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شه. این چند شناسی، بد عصبانی میتو کامران رو نمی -

وقت هم که هی ریخت تو خودش و دم نزد، بعد این همه 

 اره بده تیشه بگیر هم که تا محضر رفته و طالقش نداده؛

اصال محاله دعواش نکرده باشه، یعنی یه جورایی حتی 

 ترسم... شه فقط دعواش کرده باشه، میباورم نمی

 و لبش را زیر دندان برد. آراز هم در فکر بود: 

 بابا خودت باهاش حرف زدی، دیدی که گفت خوبم.  -

 دانست باید چه کند: دست روی میز گذاشت، نمی

دیدی که هر چی صداش  اون مال چند ساعت پیش بود، -

 زدم جواب نداد. 

 آراز صندلی را کنار کشید و گفت: 

بگیر بشین. تو خودت امروز حال درست حسابی نداشتی،  -

 یه ریز هم سرپا بودی. 

روی صندلی نشست و تازه فهمید چقدر به نشستن احتیاج 

داشته و به ذهنش نرسیده بوده! هر چند خیلی خسته شده 
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ی شام پر و پیمانی ردیف کرده ید، سفرهارزبود ولی خب می

ای و مرغ و بود، از سوپ گرفته تا برنج و کباب تابه

 مخلفات. اینکه کامران ابرویی باال انداخت و گفت: 

 نه بابا انگار وقت شوهر دادنته!  -

با آن حالش یعنی کلی تعریف. برای سلوا هم سینی پر و 

دش آن را ببرد پیمانی چیده بود ولی اصرارش به اینکه خو

بدهد به جایی نیانجامیده بود و کامران خودش سینی را 

 برده و زود هم بیرون آمده بود. 

 کامران در حالی که سرم را در دستش گرفته بود، غر زد: 

 ها! اینم شده مصیبت -

 آراز به سمتش رفت و سرم را از دستش گرفت: 

 فردا آویز سرم میارم برات راحت باشی.  -

 : و پرسید

 چه خبر؟  -
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 کامران لبانش را حرصی روی هم فشرد و گفت: 

اوضاع ما رو باش، حاال دیگه گزارش کار اون تو رو هم  -

 باید به شما بدیم؟ 

 اش گرفت: آراز خنده

 عجالتا بله! -

 

 ❢❥☞خندند                            هانمیبازنده#    
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 پشت دست از مقابلش کنار راند:  او را با

گن با کودکان نکن بیا برو رد کارت، دروغ نیست می -

بازی! یه ذره به روت خندیدم پررو بازی که سیبیلت رو می

 نشو دیگه. 

اش آراز هم پشت سرش راه افتاد و تا روی کاناپه همراهی

ای برای سرم گرفته بود ولی باید کرد. برای کنار کاناپه میله

کرد. کامران به محض ای سرویس هم یک فکری میبر

 دراز کشیدن گفت: 

 تون... خداحافظ. شب بخیر، برو خونه -

 خندید و گفت: 

 هستم در خدمتتون.  -

 کامران چشم درشت کرد: 

 پاشو برو تو اینجا باشی که من تا صبح باید بیدار بمونم.  -

 اش گرفت، با گفتن: خنده
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 اون وقت چرا؟  -

اعت دهش را به سرنگ کشید. کامران سر روی داروی س

بالشت گذاشت، با خوردن شام و بگو و بخند بعدش با مهیاد 

 و عرشیا کمی سرحال شده بود: 

 کنم. قبال هم گفتم که همچین باهات حال نمی -

 آراز خندان کنارش نشست و دارو را داخل آنژیوکت زد: 

 شنیدی جریان مار و پونه رو؟  -

 : سری تکان داد

 تو هم شنیدی جریان سگ تو روحت رو؟  -

 بلندتر خندید: 

 نه ولی االن شنیدم.  -

 کیانا جلوتر آمد و آناناس قاچ شده را دستش داد: 

 بیا داداشی اینو بخور.  -

 کامران برخاست و نشست: 
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 ما خونه آناناس داشتیم؟  -

کیانا زیر چشمی به آراز نگاه کرد و لبش را جوید. آراز با 

 گفت:  خنده

 مته به خشخاش نذار، برای زخم خوبه، بخور.  -

 بشقاب را در دستش گرفت: 

 شماره کارتت رو برام بفرست و اینکه چقدر هزینه کردی.  -

 آراز با گفتن: 

 قابلی نداره.  -

 به طرف کیانا برگشت و گفت: 

 تونی تزریق ساعت دو رو انجام بدی؟ کیانا می -

 به آنژیوکت؟  -

 اد: سری تکان د
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آره... اگه بتونی ترتیب داروی ساعت دو رو بدی، من  -

رم و صبح ساعت شش میام که وقت تزریق االن می

 عضالنیش هم هست، هر چند همینم باید بتونی مگه نه؟ 

 کیانا سر باال انداخت و با دلسوزی مشهودی گفت: 

 نه برای برادرم ولی با آنژیوکت مشکلی نیست.  -

ختیار باز سمت در اتاقی رفت که سلوا در او نگاه نگرانش بی

ترسید آن حبس بود، بودن آراز برایش قوت قلب بود و می

کرد ماندنش بعد رفتن او اتفاقی بیفتد. آراز احساس می

 درست نیست، فعال هر نوع تنشی برای کامران سم بود. 

 کاپشنش را برداشت و در حال رفتن گفت: 

اگه بیدار بود  همون ساعت دو سرمش رو عوض کن. -

حتما یه چیزی بده بخوره، مقدار کم ولی دفعات زیاد باید 

 اش اصال نباید خالی بمونه. غذا بخوره، معده

 و رو به کامران کرد: 



 

 

2302 | P a g e 
 

فقط لطفا سر غذا خوردنا بازی در نیار و خون به دل  -

 اهالی خونه نکن!!
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لوا را هم یادآوری کند و خواست نامحسوس حضور سمی

 بعد دستی باال برد و گفت: 

 فعال.  -



 

 

2303 | P a g e 
 

 کامران هم متقابال دستی تکان داد: 

 خسته نباشی، شماره کارت یادت نره.  -

اش سری تکان داد و رفت، کیانا را هم نگذاشت برای بدرقه

به حیاط برود. کیانا بعد رفتن او قصد داشت زبان چرب و 

تا به نحوی سلوا را از حبس  نرمش را به کار بیندازد

اش آزاد کند که با شنیدن صدای موبایلش راهش را خانگی

 به سمت کانتر کج کرد. 

با دیدن اسم مامان اخمی کرد و تا حدی طلبکار جوابش را 

 داد: 

 بله.  -

پوراندخت با سالم و احوالپرسی کوتاهی رفت سر اصل 

 مطلب: 

؟ کامران که خیلی کیانا تو از کامران و سلوا خبر داری -

ده ولی انگار امروز شرکت هم هام رو نمیوقت جواب تماس

نرفته، هر چی هم به سلوا زنگ زدم بدونم چی شده جوابم 
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ام رو ببینه و یه رو نداد. تا همین االن منتظر بودم که شماره

تماس بگیره ولی دیدم خبری نیست دیگه نتونستم تاب 

 ه چی به خیر گذشت؟ بیارم. چه خبر؟ کامران خوبه؟ هم

 ی تلخش را به رخ آن سوی خطی کشاند: خنده

آره ،خیالت راحت، چرا خوب نباشه داداشم، اتفاقا تا همین  -

االن هم بساط عیش و نوشمون به راه بود و به مناسبت 

ریزی کرده بودید مشغول طرح آزادسازی که برامون پی

سر  رقص و پایکوبی بودیم، کامران هم با یه حلقه گل

تون از راه برسین و چهارراه منتظره که شما با کیس انتخابی

ی گل رو گردن شما و تازه عروس جدیدتون بندازه و حلقه

برن با هم خوشبخت شن!! دیگه به هر حال دوماد حاضر... 

ملت ناظر... چی بهتر از حفظ شئونات نسل گندیدمون! گور 

 بابای عشق و عاشقی هم کرده... 

 چرت و پرت کیانا کفری شد: پوراندخت از 



 

 

2305 | P a g e 
 

دونی که اگه کمی صبوری و رازداری بس کن... خوب می -

کردی االن اوضاع خیلی بهتر از اون چه هست پیش می

رفت و هر کدوم بدون دلخوری سر خونه و زندگی می

 خودشون بودن. 

 نفس زد: با حرص نفس

ئه! واقعا مامان خانم؟ پس مژدگونیمو بذار کنار داداشم  -

خانمش رو طالق نداده و اصال هم قصد جدا شدن از هم 

 رو ندارن. 

 پوراندخت متعجب روی صندلی وا رفت: 

 چی؟ طالقش نداده؟  -

 دندان روی هم سایید: 

 خیر! نه -

 حال زمزمه کرد: پوراندخت سست و بی

 دلیلش چی بوده؟  -
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با نگاه به دنبال کامران گشت و قطره اشکی روی صورتش 

 چکید: 

ای هیچی! تا نیم ساعت پیش تو بیمارستان بودیم، آزادی -

که قرار بود بشه نقطه عطف زندگیش، قشنگ هم زندگیش 

 ای کرد هم سالمتیش رو ازش گرفت... رو قهوه

اش در گوش پوراندخت پیچید، صدای هق گریهو هق

 پوراندخت از نا افتاد: 

 بیمارستان؟ چرا؟!   -

 رحمی خاصی گفت: با بی

اش، باید بشینی دعا کنی که جوابش بدخیم معده برا -

 نباشه. 

 دست روی سرش گذاشت: 

 کنی مگه نه؟ کیانا داری منو اذیت می -

 روی زمین نشست و گریه کرد:
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کنه من نیستم، اون باالییه. خیر اونی که داره اذیتت مینه -

فکر کرده بودی خیلی قدرت داری، به پولی که ارث برده 

نازیدی حمتی بابتش نکشیده بودی بدجور میبودی و هیچ ز

اش داره که نه، بیا االن درستش کن، کامران زخمی تو معده

شه که بدونیم خوش خیمه یا پنج روز بعد جوابش معلوم می

 بدخیمه... 

 پوراندخت نالید: 

 یا خدا! -
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 کیانا هق زد: 

زخم دل اون دختر طفل  دونی زخمِ چیه مامان؟می -

معصومه که یک سال خون به جیگر شد و صداش در 

نیومد. فهمیدی وضع مالیش خرابه، فهمیدی تو تنگناست، 

فهمیدی چاره نداره، دیدی یتیم و کسی نیست به 

دادخواهیش بلند شه. کادو پیچش کردی و تحویل شاه 

پسرت دادی که نکنه یه هویی گل پسر عزیزت آرزو به دل 

ست آوردن دختری که دنبالش بود باشه. نگفتی دختر به د

ده شاید دلش جای مردمم خدایی داره، نگفتی وقتی بله نمی

دیگه است؟ گذاشتیش الی منگنه و کردیش عروسک 

خیمه شب بازی، دختره جلوی چشم من آب شد، زجه زد. 

کامران رو تر و خشک کرد، به درد دلش رسید، خوابوند و 

بود و بعد شبا اومد حیاط زار زد،  همه جوره در خدمتش

گریه کرد و نالید، مامان هر وقت یادش آوردی قرارتون رو 
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مُرد مامان، مرد دختر مردم. مامان نگفتی منم دختر دارم؟ 

نگفتی خدا جای حق نشسته نگفتی عوضش رو از جون 

عزیزام در میاره؟ مامان داداشم چیزیش بشه منم باید بغل 

 دستش دفنم کنی! 

 اندخت گریان گفت: پور

کیانا تمومش کن این چیزا شوخی بردار نیستن، بگو دروغ  -

 گی کیانا. می

خواست سر مسبب اصلی این مساله ی حرصش را میهمه

 باز کند: 

هیچ دروغی در کار نیست، بیا خودت ببین. ببین چیکار  -

کردی با پسرت... بیا و ببین و کیف کن. فکر نکنم اگه بگم 

حالیه خیلی برات اهمیتی داشته باشه ولی یکی  سلوا در چه

اون باالست که نشسته جای حق و جوری ازت تقاص دل 

گیره که ندونی از کجا خوردی. تو این پنج روز مظلوم رو می

ی اش مردی و زنده شدی، لحظه به لحظهوقتی هر دقیقه
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زندگی این دختر رو که به جهنم تبدیلش کرده بودی 

و راحت سرت رو بذار بخواب، آره همه فهمی. االنم برمی

 چی به خیر گذشته! 

 و موبایل را سمتی پرتاب کرد و سر روی زانویش گذاشت. 

کامران با اخم درهمی بلند شد و سرمش را در دست گرفت، 

کرد، از کیانا با دستانش صورتش را پوشانده بود و گریه می

نیاز به  آراز شنیده بود امروز حال او هم زیاد خوب نبوده و

استراحت داشته! خم شد و بازویش را گرفت. در حال بلند 

 کردنش گفت: 

 پاشو ببینم برای چی قاطی کردی؟  -

دست از صورتش کشید. هزار دلیل برای قاطی کردنش 

ای نداشت، بخاطر وجود داشت ولی االن گفتنش هیچ فایده

حل کردن تنها چیزی که آن لحظه امکان داشت، نگاه 

 اش را به کامران دوخت: ملتمسانه

 کامران جون من بیا این در اتاقو باز کن.  -
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 بالفاصله اخم کرد: 

 تو کاری که به تو ربطی نداره دخالت نکن.  -

لب بست و سر پایین انداخت، شاید اگر حال کامران خوب 

توانست کمی روی نروش برود و وادارش کند به بود می

 حرفش گوش دهد.  

اتاقش کشاند و تا روی تختش  کامران او را سمت

 اش کرد: همراهی

 االنم بگیر بخواب.  -

 روی تخت نشست و نهایت تالشش را برای وساطت کرد: 

 کامران بیا و مردونگی کن و ببخشش، به خدا مجبور بود.  -

دانست این آراز بیشعور چه به خوردش داده بود که نمی

اب توانست خیلی روی پایش بند باشد، دلش خونمی

 خواست. با این حال همراه با اخمی گفت: می

کیانا فقط برای اینکه حرصت رو خالی کنی اون حرفا رو  -

 به مامان زدی؟ 
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 سریع لبش را گزید ولی کوتاه نیامده و خیلی جدی گفت: 

 حرف نادرستی نزدم.  -

دست آزادش را الی موهایش برد تا بلکه کمی گنگی 

یک چیزی در میان پخش شده در سرش را مهار کند. 

های کیانا بود که بدجوری ذهنش را درگیر کرده بود و حرف

فهمید احتماال تا خود صبح خوابش اگر جوابش را نمی

برد. آب دهانش را قورت داد، شاید پرسیدن سوالش نمی

 خیلی جالب نبود ولی نتوانست سکوت کند و گفت: 

حیاط و اومد تو یعنی اینکه گفتی شبا بعد خواب من، می -

 شد، راست بود؟حالش بد می

افتاد به جان پوست لبش، امروز پدرشان را درآورده بود. 

 زمزمه کرد: 

 نه همیشه ولی آره بعضی وقتا.  -
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سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد و چشم بست، 

خورد. چشم بست و آرام چیزی بدجوری داشت مغزش را می

 گفت: 

 داد؟ارش مییعنی تا این حد با من بودن آز -

 

 ❢❥☞خندند                           هانمیبازنده#     
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چشمان کیانا به فرق سرش چسبید، سریع بلند شد و مقابل 

 برادرش ایستاد: 

سازیا نصف شبی!! این دیگه ای وای نه بابا، داستان می -

 چه تصوری بود که کردی؟ 

ی او با لحن متقاعد چشمان نیمه باز شدهو با نگاه به 

 ای ادامه داد: کننده

شد و بهت دل از اینکه هر روز بیشتر عاشقت می -

بست، از اینکه مامان بارها دم گوشش از قرارشون می

دونست باید بره از زندگیت، عذاب گفت، از اینکه میمی

 کشید. می

 چشمانش دوباره خیس شدند: 

ند شب اینجا رو تخت من به خودش شاید باورت نشه چ -

لرزید و تا صبح گریه کرد، تصور اینکه بعد اون بری زن 

گفت به زنش بگو بهش کشتش. به من میبگیری می

 اش داغونه... برسه، بهش بگو وضع معده
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دانست شاید زدن این حرف و با اینکه عمال خودش بهتر می

 درست نباشد ولی زد: 

بهش بگین دردش با ماساژ  گفت براش زن گرفتینمی -

 شه!! خوب می

 کرد: ابروهای کامران درهم گره خورد، داشت فکر می

 خوابید... اومد پیش تو میاون شبایی که می -

 کیانا حرفش را برید:  

ی اون شبایی که صبحش گفتیم من حالم بد بود آره همه -

و صداش کردم، بیشترش حال سلوا بد بود و نگهش 

اتاقم که آرومش کنم وگرنه آخه من کجا دلم  داشتم تومی

 میاد از هم جداتون کنم که خودم آروم بشم؟ 

همراه با نفس بلندی دوباره کیانا را روی تختش خواباند و 

 گفت: 

 خیلی خب، بگیر بخواب.  -
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کیانا ضمن دراز کشیدن دست کامران را میان دو دستش 

 گرفت و زمزمه کرد: 

ات مال خیلی ن مشکل معدهگفت چوداداشم آراز می -

وقت پیشه، ممکن نیست چیز بدی باشه. منم اگه کمی پیاز 

داغش رو واسه مامان زیاد کردم برای این بود که دلم خیلی 

 خواستم بچزونمش. از دستش پر بود، می

 لحاف را رویش مرتب کرد و لبخندی زد: 

 رم آخه!! نترس مگه من تو رو عروس نکرده جایی می -

ی کوچولویی روی صورت ش را بلند کرد و بوسهکمی سر

کامران زد و دوباره سر روی بالش گذاشت و چشمانش را 

 بسته بود که سریع باز بلند شد نشست و گفت: 

 ای وای زنگ نذاشتم برای ساعت دو!  -

 اش را گرفت و باز خواباند و غر زد: کامران شانه

لت تنظیم مونیا، بگیر بخواب من رو موبایعین فنر می -

 ذارم باال سرت. کنم و میمی
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با چشمانی که در همان کسری از ثانیه غرق خواب شده 

 بودند، گفت: 

 قول؟  -

 چشم روی هم گذاشت: 

 قول.  -

 اینقدر خسته بود که تا صبح غش کند. 

روی کاناپه نشسته و در فکر بود، برای آمدن و نشستن در 

ها بود به این سالن کمی تعلل کرده بود. با اینکه مدت

ی نادان ذهنش کاناپه خو گرفته بود ولی االن انگار نیمه

 کشاند. پایش را سمت اتاق می

سر به پشتی تکیه داد و به خودش تلنگر زد، نه تنها رفتنش 

درست نیست بلکه بهتر است خوابیدن کنارش را کال 

داشت؛ هر دلیلی هم فراموش کند! تا ابد همانجا نگهش می

کردن زیر آن عقدنامه داشت به هر حال  برای امضا
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اش مشخص بود امضایش کرده بود و عقددائم هم معنی

 دیگر و جای بحث نداشت. 

ی افکارش را پاره کرد، این وقت شب صدای آیفون رشته

که بود؟ بلند شد و دم آیفون رفت و با دیدن پدر و مادرش 

هایی که دم در دست روی سرش گذاشت ببیند جای شاخ

خواهند روی سرش سبز شوند در حال خارش است یا می

 نه.  

در را باز کرد و از دم در اتاق کیانا نگاه کرد ببیند صدای 

آیفون بیدارش نکرده باشد، با دیدن چشمان غرق خوابش 

در اتاق را بست، او هم روز سختی داشته. کامل سمت در 

ورودی نچرخیده بود که در باز شد و پوراندخت با چشمانی 

به رنگ خون درآمده و هراسان وارد شد. داشت با دیدنش 

 گفت: می

 کامران چی شده؟  -

 که کامران دست روی لبش گذاشت: 
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 هیس آروم، خوابن. -
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 و به سمت کاناپه رفت. 

پوراندخت با دیدن سرم در دست کامران و رنگ و روی 

 تش رفت و عجوالنه گفت: اش قلبش ایستاد، به سمپریده

 گفت، نه؟ این دختره که راستش رو نمی -
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ی لبش جا خوش روی کاناپه نشست و پوزخندی گوشه

 کرد: 

سرکار پوراندخت بانو چی شده که حریم امن منزل رو  -

ی این پایین مایینا گذاشتین. از شما رها کردین و پا تو خونه

. یعنی اصال از ی مردم رو زدنبعیده این وقت شب در خونه

 بازماندگان خاندان قاجار بعیده چنین رفتار دور از آدابی. 

پوراندخت مقابلش روی زمین نشست و دستش را در دست 

 گرفت: 

کامران اذیت نکن، تو رو خدا من االن حس و حال  -

گی دارم آخه! بگو راستش رو نگفته اون وروره شوخی و گله

 جادو. 

نشسته بود و دستش را در نگاه به مادرش که دم پایش 

ای رو به پدرش دست داشت انداخت. همراه با تک خنده

 کرد: 
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جناب سعادت بزرگوار چی به سر بانوی اون عمارت  -

 آوردین، این حرکات از ایشون بعیده. 

های پوراندخت جفت دستان پسرش را میان دست

 اش گرفت و هق زد: مادرانه

برای تو اتفاقی بیفته کامران؟ تو چیزیت نیست مگه نه؟  -

 رم. من از بین می

 سرش را به پشت تکیه داد و نگاه به سقف داد: 

 چقدر باشکوه مادر جان.  -

پوراندخت کنارش روی کاناپه نشست و با وجود مقاومت 

 کامران سرش را به آغوشش کشید: 

 خدا مرگم رو برسونه و نبینم تو رو با این حال.  -

ها تا حاال مادرش از این حرف حرف پوزخند زد، از کیبی

کرد. پوراندخت در حال نفس کشیدن هم بلد بود و رو نمی

 از هوای پسرش نیم نگاهش سمت فرخ رفت: 

 واسه چی اینطور اونجا واستادی، یه کاری بکن.  -
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 فرخ همراه با کشیدن آهی جلوتر آمد: 

 چیکار؟ تو بگو تا من همون کارو بکنم.  -

 تندتند گفت: 

 یه راهی هست، یه درمانی هست.  حتما -

 فرخ تشر کوتاهی رفت: 

 شااهلل سالمه و طوری نیست. هنوز که چیزی نشده، ان -

 تر هم کرد: اش را محکمپوراندخت آغوش یک طرفه

تا پنج روز دیگه میمیرم، دووم نمیارم من. فردا برو ببین  -

 شه؟ با پول حل می

 کامران تلخ و آهسته خندید: 

 شه. این یکی با پول حل نمیمامان  -

 فرخ در تک مبل کنار کاناپه نشست: 

 منظور مامانت اینه که زودتر جوابش آماده بشه.  -

 نفسش را فوت کرد: 
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بله خب مامان که دست و دلبازن، این از کرامتشون در  -

 مورد ازدواج من بدجوری معلومه! 

 کامران را کمی از آغوشش فاصله داد و پر بغض گفت: 

هر چی دارم و ندارم مال توئه، هر چی... همیشه  -

خواستم بهترینها مال تو باشه و حاضر بودم برای به می

 هات جونم رو هم بدم. دست آوردن خواسته

 با همان نگاه به سقف دوخته شده نفس عمیقی کشید: 

کنی ول کن تو رو خدا مامان، تو هر کاری کردی و می -

هات کسر شان ها و سببیسبیبرای خودته مبادا یکی از ن

ی حضرت عباس نخون که باشه برات. برای من روضه

 گیرم. تحت تاثیر قرار نمی

اش قابل توصیف نبود؛ برایش مهم نبود حس و حال مادرانه

کنند، مهم این بود که کامران، فرخ یا دیگران چه فکر می

ای ناراحتی و کامرانش دین و دنیایش بود و او حتی لحظه

 . لحنش را پر از نرمش کرد: تابیداش را برنمیشانیپری
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تونستم باور کنم واقعا تو بتونی همچین دختری رو نمی -

ای دوست داشته باشی، آخه اون دختر هیچ چیز برجسته

ی آنچنانی، اصال چیز ی آنچنانی نه خانوادهنداشت؛ نه چهره

گیری نداشت که بخواد پسر من رو جذب کنه! فکر دندون

خوای به دستش ردم چون پَست زده برات مهم شده و میک

داد، گفتم چیکار بیاری، اونم که یک ریز جواب منفی می

ی آتیش تندت کنم نه سیخ بسوزه نه کباب. فکر کردم همه

 تا به دست آوردنشه و بعدش... 

 کامران با انزجار گفت: 

 مامان؟؟؟؟ -
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 سریع حرفش را پس گرفت:  پوراندخت

خیلی خب... گفتم که این تصور من بود. فکر کردم  -

چیکار کنم تا تو چشمت دنبالش نمونه و اون دختره هم 

 خیلی آسیب نبینه، برای همین این پیشنهاد رو کردم بهش. 

 تلخ خندید: 

گی، حق با توئه! چه آسیبی، چه ضرری؟ آره راست می -

دونیم چه از شدت خوشی نمیجفتمون االن خوش و خرم 

کنیم!! چه کردی با ما مادر، کاش قبل چیدن این همه 

کردی ، به اینکه خوشحال نقشه و کلک، به منم فکر می

ترینم، دوست دارم و دوست کردم خوشبختبودم، حس می

 شم اما االن انگار تو خال مطلقم... داشته می
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 و چشمانش را روی هم فشرد: 

 داشتن شده نفرت. االن اون دوست  -

 و سر از کاناپه کند و نگاه به نگاه مادرش دوخت: 

شه راستی مامان زندگی با نفرت چطوره هان؟ چطور می -

یک عمر آدم با تنفر زندگی کنه؟ تو بلدی مگه نه؟ منم باید 

 بیام یاد بگیرم ازت. 

 اشک از چشم پوراندخت ریخت: 

 کامران؟  -

 روی زانویش مشت کرد: کامران سری خم کرد و دستش را 

تو چطور تونستی کنار بیای، مامان؟ چطور تونستی  -

ی یه زن دیگه رو تو زندگیت تحمل کنی؟ من چرا سایه

زنه؟ اینکه پول بگیره زنم دونی چی آتیشم میتونم؟ مینمی

زنه اینه که بشه برام مهم نیست، اون چیزی که آتیشم می

 این کارو برای نجات اون یارو... 

 هر کاری کرد اسم امید روی زبانش نچرخید:  و
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شناسمش، محال بود بخاطر انجام داده، من سلوا رو می -

 خودش این کارو بکنه. 

 دستان لرزان پوراندخت به میان موهای کامران لغزید: 

بلند کن سرت رو پسرم، بلند کن که تو عذاب بکشی من  -

 ام!! رمایهی عمر منی! تنها سدم. تو تنها سرمایهجون می

 کامران نفسی کشید و آهسته گفت: 

 دیگه در حق کیانا کم لطفی نکن.  -

 پوراندخت اخمی کرد و پر حرص گفت: 

 اون دختر من...  -

 که فرخ میان کالمش آمد: 

 پوراندخت؟!  -

 دندان روی هم سایید و با عصبانیت وافری نگاهش کرد: 

واسه تو چیه؟ گفتنش واسه من بده ولی انجام دادنش  -

 قبح نداشت؟ 
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 نگاه کامران با تعجب روی هر دویشان چرخید: 

 چی رو نگی؟ گفتی کیانا دختر تو چی؟  -

 نفس زنان گفت: پوراندخت نفس

 ی منی، کیانا دختر من نیست. تو تنها بچه -

 نگاه بهتزده کامران از مادرش سمت پدرش رفت: 

 گه؟ چی می -

 اش کشید: فرخ دستی روی پیشانی

 چی بگم.  -

 پوراندخت عصبی نگاه به شوهرش داد: 

 چیزی هم نداری که بگی.  -

 زده کال درد خودش را فراموش کرد: کامران حیرت

 یعنی چی که کیانا خواهر من نیست؟  -

 دوباره نگاه به پسرش داد: 

 چرا خواهر تو هست، دختر من نیست. -
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 در صدایش پیچیده بود به فرخ نگاه کرد:  و با نفرتی که

یک عمر حاصل عشق بازی شوهرم رو با یکی دیگه ور  -

 دلم بزرگش کردم و صدام در نیومده. 

ناباور چشم به پدر و مادرش دوخت، یک چیزهایی از 

های آن روزها، البته آمد، از تنشسالهای گذشته یادش می
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ا زد و به خانه شان رخیلی سال پیش بود که زنی در خانه

 آمد و گفت، زن فرخ سعادت است!! 

حال بد مادرش، بگو مگوهای آن روزها عین یک تصویر 

آمد انگار گنگ در ذهنش بود و بعد تا جایی که یادش می

پدر حاضر شد دست از آن زن بکشد و جدا شود و همه چیز 

 تمام شد و صدایش در نیامد و کسی نفهمید. لب زد: 

 چطور ممکنه؟  -

 نگاه پر انزجار پوراندخت از روی فرخ عبور کرد: 

ی مهاجرت داریم و یه سالی یادته اون روزا گفتیم برنامه -

رفتیم ترکیه؟ تو هم موندی پیش ماه منیر چون مدرسه 

 داشتی؟ 

 سری تکان داد: 

 آره.  -

 آهی کشید: 
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رفتیم تا گندی که پدرت زده بود بپوشونیم، زنه حامله بود  -

خواد. فرخ هم گفت حاضر باشم بچه رو رو نمی و گفت بچه

کنه، یه سال رفتیم اونور و کسی بزرگ کنم اون رو ول می

نفهمید که کی حامله شدم و کی بچه به دنیا اومد و بعد 

 بچه به بغل برگشتیم. 

 کامران حیران نگاهش کرد: 

 هنوز نفهمیدم چرا جدا نشدی؟  -

 پوزخندی زد: 

ا درهم پیچیده که جداش های میه جوری سرمایه -

 کردیم. کردیم رسما باید از صفر شروع میمی

 کامران سری تکان داد: 

 یعنی این پول بود که کنار هم نگهتون داشت؟  -

 فرخ آهسته گفت: 

یه طرفه به قاضی نرو ولی دیگه وقت نبش قبر کردن  -

قضایای اون روزا گذشته، اینکه من جوون عاشق پیشه با یه 
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دار سرد چطور گذروندم و چرا به خطا رفتم و زن قدرت م

چی شد و کدوم مون چقدر مقصریم مال خیلی وقت 

 پیشاست. 

 پوراندخت سری به تاسف تکان داد: 

زندگی من و پدرت که تباه شد، ولی من همیشه دلم  -

 خواست تو بهترین زندگی رو داشته باشی. می

 کامران چشم روی هم گذاشت: 

 آرزوت رسیدی مگه نه؟ فکر کنم االن به  -

 و سوالی به ذهنش رسید: 

 کیانا از ماجرا خبر داره؟  -

 سر باال انداخت: 

دونه و نباید هم بدونه. حتی ماه منیر هم نه، چیزی نمی -

دونه. اگه هم به تو گفتم برای این بود که هیچی نمی

بره و من هر چی دارم مال بدونی کیانا از من ارثی نمی

 عین دخترم بزرگش کردم براش بسه.  توئه، همین که
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 پوزخند کامران پر صدا شد: 

عین دخترت؟ باور داری این حرفو؟ اگه عین دخترت بود  -

کنی اگه تو اون خونه کرد؟ مامان فکر میاینجا چی کار می

شنید، حاضر بود ترکش کنه؟ نه مامان این بوی زندگی می

اگه یه یکی رو هم نتونستی. بعد هم فرض االن نفهمه 

درصد من زنده موندم و دور از جونتون کار به ارث و میراث 

 شه نفهمه؟ کشید چطور می

 لحنش بوی پوراندخت همیشگی را داد: 

قید و بندی اول اینکه شماها بوی زندگی رو تو بی -

بینین و این برمیگرده به ژن ارث برده از پدرتون!! وگرنه می

تون سرخک و سرخچه دونمشب بیداریا و مریضیا و چه می

با پوراندختی بوده که عارتون میاد حتی مامان بگید و 

دونی که من هیچوقت دارید. خوب میاحترامش رو نگه 

ها رو دست پرستار ندادم و برعکس کارای خونه، تربیت بچه

دم. دوم اینکه فکر اینش رو هم کردم و ترتیب کارا رو نمی

کنم به عمره می هم دادم، دارم کل اموالم رو به شرط
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اسمت، یعنی من سرم رو گذاشتم زمین بدون هیچ نقل و 

اش مال توئه و هیچ نیازی به تقسیم مال و انتقالی همه

اموال نداره. هیچ گناه و اشتباهی هم در کار نیست، تو تنها 

رسه بهت، پدرت دو تا بچه داره و پسر منی و همه چیم می

 اموالش باید تقسیم بشه بینتون.
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دار بود برای امروزش همین یک ماجرا را کم داشت. خنده

 پوراندخت با قطعیت گفت: 

فکر هم نکن اون هدایایی که گرفتی یک ریالش رو  -

مدیون پدرتی و احتماال کیانا، همه چی مستقیم از اموال 

 خود من بوده. 

فهمید جریان را میهنوز فکرش از کیانا آزاد نشده بود، اگر 

دید. این بار رو به ی حساسش آسیب بدی میبا آن روحیه

 فرخ پرسید: 

 مادر کیانا کیه و االن کجاست؟  -

 فرخ دستی مشت کرد و گفت: 

 زنده نیست، چند سال پیش تو یه تصادف فوت شد.  -

 پوراندخت بار دیگر دست پسرش را گرفت: 

داره، خستگیم از  دیدم کیانا تا این حد دوستوقتی می -

ارزید یه عمر وقت بذارم ولی رفت، میبزرگ کردنش در می
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پسرم یه خواهری داشته باشه و تو دلش حسرت خواهر 

 برادر داشتن نمونه. 

کامران انگار تازه از خواب بیدار شده بود، متعجب مادرش را 

نگاه کرد. این یک عالقه مفرط و بیمارگونه بود که به او 

 شید و گفت: داشت. پوفی ک

موندم این همه سال چطوری تونستین هم رو تحمل  -

 کنین. 

 پوراندخت عاشقانه نگاهش کرد: 

خواستم باال ی طالق باشه، نمیام بچهخواستم بچهنمی -

سرت ناپدری نامادری باشه. برام فقط آرامش فکر و روان تو 

 مهم بود. 

 فرخ سری تکان داد: 

زندگیت رو هدر نده، بشین  کامران از ما گذشته ولی تو -

خوای از زندگی؟ اگه فکر درست فکر کن ببین چی می

تونی ببخشیش، کنی اینقدر سلوا رو دوست داری که میمی



 

 

2337 | P a g e 
 

ببخش و زندگی کن چون دختری که تو این مدت من 

تونه برات یه زندگی شناختم خیلی دختر آروم و خوبیه و می

ه به خودت شک پر از آرامش بسازه ولی اگه برای یه لحظ

داری، از من بشنو زندگی که توش نفرت باشه، عین 

 جهنمه. 

 نگاه پوراندخت یک جوری پر از بیزاری بود: 

فقط از خودم متنفر بودی یا از مال و اموالی که به پات  -

 ریختم هم متنفر بودی؟ 

 فرخ آهی کشید و لب زد: 

  اونی که این وسط متنفر بود من نبودم، هنوزم نیستم. -

 و بلند شد: 

 شه، کامران هم بخوابه. پاشو بریم داره نصف شب می -

 پوراندخت اخمی کرد: 

مونم و رم، میتا کامران حالش خوب نشده من جایی نمی -

 کنم. خودم پرستاریش می
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 فرخ اعتراضی نکرد، رو به کامران گفت: 

با خیال راحت هر قدر الزمه استراحت کن و نگران  -

 رم. از فردا خودم میشرکت هم نباش 

همه چیز غیرمنتظره و عجیب به هم ریخته بود، باید با انبوه 

کرد. خصوصا که باید کارهایی که پذیرفته بود چه می

 کرد. گفت: های سلوا هم میفکری به حال مسئولیت

 قلق کار دست منه، باید خودم باشم.  -

 فرخ تبسم غمگینی کرد: 

ت رو چرخوندم، بازم نترس سی و چند سال اون شرک -

گیرم و باهات هماهنگ تونم. مشکلی بود تماس میمی

 شم. می

 و جلو آمد و از پیشانی کامران بوسید: 

افته. این نگران هیچی هم نباش، هیچ اتفاق بدی نمی -

درد معده هم ارث رسیده است، منم سالهاست که دارم، نه 

 ذاره. کشه نه راحت میمی
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 پوراندخت گفت:  و پوفی کشید و رو به

 هر چی الزم داری بگو برات بیارم.  -

 حوصله گفت: پوراندخت بی

 دارم. فردا میام خودم برمی -

 لحن فرخ گرفته بود: 

تونی بخوابی، بدون لباس خواب و کرم و عطرت که نمی -

 رم میارمشون. االن می

 و دم در ایستاد و گفت: 

 بالشت رو هم بیارم؟  -

ی کامران گفت و در حال بلند شدن از شانهای زیر لب باشه

 بوسید و گفت: 

 بخواب پسرم.  -

 و پر بغض اضافه کرد: 

 من همینجام. -
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نگاه به مادرش دوخت، مادری که داشت برایش اشک 

هایش افتاد کرد. یاد کودکیریخت و بوس و بغلش میمی

داد به گفتند اجازه نمیگران میمنیر و دی که هر چقدر ماه

مهد برود یا پرستاری به خانه بیاید. راستی مادرش از چه 

سنی به بعد حتی بوسیدن و بوسیده شدن را هم بدون آداب 

دانست؟ حتی خوب یادش بود که کیانا را هم اشرافی بد می
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تا چند سالگی دست پرستار نسپرد! به نظرش آمد هرگز 

ز خود بگذرد. اما حاال و اینجا چقدر تواند تا این حد انمی

زد و پدر عجیب بود که مادر سردش داشت برایش پرپر می

داد و خواهر لوس و نازک اش میکم حرفش دلداری

گذاشت، پخت و از جان مایه میاش برایش شام مینارنجی

فقط برای اینکه کمی حالش خوش نبود و شاید خطری در 

 انتظارش بود. 

شیده شد و به دختر روی تختی که از دلش سمت اتاق ک

صبح درد و عذاب کشیده بود و کسی نبود سرش را ببوسد 

اش دهد و برایش بمیرم و خدا مرگم و بغلش کند و دلداری

بده نثارش کند، فکر کرد. بلند شد و از اینکه سرم وبالش 

 شده بود کفری شده آن را هم در دستش گرفت. 

 پوراندخت هم سریع بلند شد: 

 کجا؟  -
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خواست بگوید پیش همان دختری که ویرانش کردی ولی 

نگفت، حال مادرش واقعا خوب نبود  درست ندانست فشار 

 روحی مضاعف به او وارد کند و فقط آهسته گفت: 

 یه سر به اتاق بزنم بیام.  -

دانست و خبر نداشت برای چه چیزی از ماجرا نمی

 خواهد به اتاق سر بزند، گفت: می

رم میارم خوای بگو خودم میواسه چی؟ هر چی می اتاق -

 شه با این وضعیت! تو سختت می

 و با خود ادامه داد: 

باید به دکتر جعفری زنگ بزنم بگم یه پرستار خبره  -

بفرسته این چند روز همراهمون باشه، ساعت تزریقا و 

داروها مهمه!! خوب شد بیمارستان نموندی هزار جور 

 میکروب و آلودگی. 
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دانست تاثیر داروهاست یا نه ولی روی پا بند نبود نمی

حوصله دست کشید روی بازویش که از بس تکانش داده بی

 بود، محل آنژیوکت درد آمده بود و گفت: 

 سلوا اونجاست.  -

 پوراندخت با تعجب نگاهش کرد: 

 سلوا خونه است؟ برگشته یعنی؟  -

  ی توضیح دادن نداشت، با گفتن:حال و حوصله

 آره.  -

 سمت اتاق رفت. 

قفل در را باز کرد و بعد از ورود هم درست مثل هر باری 

شد دوباره در را پشت سرش قفل کرد و که وارد اتاق می

کلید را برداشت. اتاق تاریک بود، چراغ خواب را روشن کرد 

ی سفیدش به تنش بود، و با دیدن اویی که همچنان حوله

 خطی به پیشانی انداخت. 
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ی جلوتر رفت... بشقاب شامی که آورده بود پر بود و کم

های کیک و کلوچه هم دست نخورده بطری آب و بسته

آید و بودند، امان از دست او البد با خود فکر کرده بود می

 کند! کشد و برای غذا خوردن التماسش مینازش را می

ی سلوا را دست برد و سریع چراغ اصلی را روشن کرد. شانه

ی خشونت گرفت و صورتش را سمت خودش با کم

شد و حتما باید دستش خیر این دختر آدم نمیبرگرداند. نه

شد که بفهمد به هیچ عنوان شوخی ندارد و رویش بلند می

لی به الالیش بگذارد ولی با دیدن چشمان حاضر نیست لی

 اش جا خورد. روی هم افتاده و رنگ به شدت پریده

و خودش هم کنارش نشست.  سرمش را روی تخت گذاشت

 داد صدایش کرد: در حالی که با عجله تکانش می

 شنوی؟ سلوا؟ سلوا صدامو می -

و با نگاه به صورتش با وجود اینکه مرتب به خودش 

گفت به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر قرار بگیرد ولی از می
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زخمی که روی لبش بود و کبودی زیر گردنش دلش به درد 

ش برد کبودی را لمس کند که با داغی بیش آمد. دست پی

ی مرطوب از حد تنش حیران دست پس کشید. حوله

اش را نمایش نامرتب روی تنش بود و اندام الغر شده

داد، صبح آنقدری عصبانی بود که دقتی به ظاهرش می

نکرده باشد! دستش را از زیر حوله، پشت کمر سلوا انداخت 

داغ بود؟ هیچ علت درستی و کمی بلندش کرد، چرا اینقدر 

برای تبش سراغ نداشت، یعنی صبح سرماخوردگی یا 

شان هم با تمام مشکلی داشت که متوجه نشده بود؟ رابطه

خشونت اعمال شده باز دلیل درستی برای تب کردنش نبود. 

 زد!!! انگشت روی نبضش گذاشت، ضعیف می

 تکانش داد: 

ویی چیزی چشات رو وا کن ببینم چی کار کردی؟ دار -

 خوردی؟ پاشو گفتم!
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ی خارج شده از گلویش موجب نگرانی بیشترش ی خفهناله

شد، سرش را روی تخت برگرداند و بلند شد و سمت در 

 رفت. در حال چرخاندن کلید صدا کرد: 

 مامان؟  -

 پوراندخت خود را دم اتاق رساند: 

 چیه؟  -
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ی رو تختی را روی تاق برگشته بود، گوشهدوباره داخل ا

 سلوا کشید و گفت: 

 حالش بده!  -

نگاه پوراندخت روی به هم ریختگی اتاق سیر کرد، قیامت 

های هایی که روی زمین پخش بودند و لباسبود! اسکناس

سلوا اعم از پالتو و روسری تا لباس زیر! هر کدام یک 

ا وسط اتاق رها ای پرت شده بودند. سینی پر از غذگوشه

حس و حال روی ی در تنش بیشده بود و سلوا هم با حوله

 تخت افتاده بود. جلو رفت و گفت: 

 چی شده؟  -

کامران سعی داشت با یک دست کمربند حوله را از زیر پتو 

 محکم کند و در همان حال پاسخ داد: 

 سوزه. داره تو تب می -

و نگران دستش را روی پیشانی سلوا گذاشت و متعجب 

 گفت: 
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 چه شده؟ چرا همچین شده سلوا؟  -

حالی را داشت خودش هم متعجب بود، شاید انتظار درد و بی

دونم تکان داده بود که ولی تب را نه! دستی به عالمت نمی

ی حوله را کمی پایین کشید و با پوراندخت سریع یقه

 بهتزدگی گفت: 

 چی کارش کردی؟  -

فت نکرد، خودش نتیجه و وقتی جوابی از پسرش دریا

 گرفت: 

 زدیش؟  -

 همراه با اخمی مادرش را پس کشید و گفت: 

هر کاری هم کردم حقش بود؛ مادر نزاییده کسی بخواد  -

کار کنی تبش بیاد پایین تونی یه به من رو دست بزنه! می

 یا نه؟ 

همین که پوراندخت با عجله بیرون رفت تا با فرخ تماس 

سمت سلوا برگشت، کمی بلندش کرد بگیرد، در را بست و 
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و حوله را درآورد و خود را قانع کرد هر موجودی هم جای 

داد، در این حال رهایش این دختر بود وجدانش اجازه نمی

کند و این هیچ ربطی به عشق و عالقه ندارد. کشو را باز 

ی بلوز و شلوار طوسی صورتی رنگی که یک بار کرد و بسته

ر سلوا جدی باشد، از تهران برایش کرد قهکه تصور نمی

آورده بود و هیچ وقت نشده بود به او بدهد، باز کرد. اول 

ی طوسی رنگ را تا جایی که سرم در دستش شلوار ساده

داد با عجله تنش کرد و بعد بلوز صورتی طوسی اجازه می

کرد که طرح دار را برداشت و داشت از گردنش رد می

 اتاق آمد و گفت:  پوراندخت با ظرفی آب داخل

 اش کنم. بلند شو بیا اینور، پاشویه -

 کامران بلند شد و گفت: 

 برم کیانا رو بیدار کنم، اون واردتره.  -

 کمی شلوار سلوا را باال زد و پاهایش را داخل آب گذاشت: 

 باشه.  -
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شدند خود را داخل اتاق کیانا با چشمانی که آنچنان باز نمی

یرت کردن از حضور مادرش را انداخت، فرصت برای ح

نداشت. جوری خوابیده بود که به هیچ عنوان متوجه آمدن 

 آنها نشده بود. 

سعی کرد حواسش را جمع کند، نبضش را گرفت و تبش را 

چک کرد. نگاهش که روی سینی دست نخورده نشست، 

 گفت: 

 چیزی هم نخورده که!  -

 کامران اخم کرد: 

 نخواسته!  آورده بودم که همه چی خودش -

 کیانا سری تکان داد و غر زد: 

از عصر هزار جور التماست کردم بذاری بیام ببینمش،  -

 ی عصبیه!! نذاشتی. معلوم نیست از ضعف تب کرده یا حمله

و به سالن برگشت و داروهای روی کانتر را که فرصت 

مرتب کردنشان را پیدا نکرده بود، زیر و رو کرد. هشت، نه 
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ی وصل کردنش بربیاید ، مطمئن نبود از عهدهتایی سرم بود

ای نداشت. یکی را همراه با تشکیالت یا نه ولی انگار چاره

 مورد نیاز برداشت و به اتاق آورد. 

 کامران پرسید: 

 تونی؟می -
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کیانا همچنان از نیمه خواب شدنش کسالت داشت، زیر لب 

دونه با ره یه بار رو مو، نمیکوه راه می غر زد؛ یه بار رو

 خودش چند چنده! و ادامه داد: 

 کاش آراز اینجا بود.  -

ای را روی پیشانی و پوراندخت دستمال مرطوب شده

 صورت سلوا کشید. کامران گفت: 

 زنگ بزنم اورژانس؟   -

 پوراندخت حق به جانب گفت: 

ش اون وقت چه توضیحی برای این همه کبودی تن -

 داری؟ 

 خواب از سر کیانا هم پرید: 

 چی شده مگه؟  -

 گفت: کامران داشت می

 اگه جونش تو خطر باشه...  -
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ی آرامش حرفش را که با نیمه باز شدن چشمان سلوا و ناله

فهمید نگرانش شده!! شد اگر میاش میخورد، زیادی

سوزش ورود سوزن موجب شده بود کمی هوشیار شود ولی 

یانا مجبور شد برای پیدا کردن رگش دو سه حتی وقتی ک

باری سوزن را وارد و خارج کند هم دلش نسوخت!!! فقط با 

 حرص انگشتان پایش را به مچ کیانا کوبید و گفت: 

کنی که معلوم نیست تو اون دانشگاه چه غلطی می -

 سوراخ شد بدبخت!! زنم نیستی سوراخی سوسن آمپولاندازه

ش را بیرون پرت کرد، انگار که از با وصل کردن سرم نفس

کوه اورست باال رفته باشد و رو به کامران براق شد تا جواب 

 کارهایش را بدهد اما کامران پیشدستی کرد و گفت: 

 حالیت شد چشه؟  -

 کیانا آنچنان که باید وارد نبود ولی گفت: 

 پس نه فقط تو حالیته، به نظر سرماخوردگی میاد. -

 سلوا گذاشت و گفت:  یو دست روی سینه
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خس سینه هم داره، سرماش دادی دیگه! تو ببین خس -

دونی از حموم میاد اگه دونی سلوا سرماییه؟ تو نمینمی

 خوره؟! موهاش رو خشک نکنه سرما می

ی اینها دلیل شد نداند ولی همهدانست؟ مگر مینمی

شد امروز بخواهد برخالف میلش عمل کند و به نمی

و بدهد!!! پس گارد گرفته رو کرد به سمت کیانا و اطرافیان ر

انگشت اشاره را تکان داده نداده پوراندخت بلند شد و 

 انگشتش را در دست گرفته و گفت: 

 اش کن من ببینم فرخ کجا موند. بیا بشین پاشویه -

 کامران در حال گرفتن جای مادرش گفت: 

 چیکار به اون داری؟  -

 با موبایلش گفت:  پوراندخت در حال ور رفتن

 گفتم بهش شیاف تب بر بگیره بیاره.  -

 کیانا سری به تایید تکان داد: 

 خوب کردی، به فکر من نرسید اصال!  -
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 پوراندخت خالی از طعنه گفت: 

 شی. کم وارد میتو هم کم  -

 حال بود با تبسم کمرنگی گفت: کیانا واقعا بی

و هر جا   خوب شد کشوندمت اینجا یه مامان همیشه -

 الزمه! 

 نگاه پوراندخت و کامران با هم سمت کیانا رفت... 

*** 
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چشمانش را باز کرد، درک درستی از زمان و مکان نداشت، 

کرد تنش سست و سرش سنگین است!! چشم در حس می

اتاق چرخاند و با دیدن چهار نفری که در اتاق بودند حیرت 

حاال کامران و کیانا به یک طرف، فرخ و پوراندخت کرد، 

 چرا اینجا بودند؟! 

اش را گرفت و دوباره سریع خواست بلند شود که کیانا شانه

 خواباندش: 

 خوای؟ چیزی می -

قبل از اینکه متوجه سرم روی بازوی خودش شود، متوجه 

سرمی شده بود که به کامران وصل بود و نگاه نگرانش 

ه جای خالی او که کمر از دیوار گرفت و اتاق چسبیده بود ب

 را ترک کرد!!! 
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تا بیرون رفتن کامران تعقیبش کرد و با وجود بدحالی 

 خودش گفت: 

 کیانا چش شده؟ حال و روزش چرا اینجوریه؟  -

 کیانا دستش را فشرد: 

چیزی نیست عزیزم، خودت خوبی؟ چرا مراقب نبودی  -

اش دکتر به خاطر معده بدجور سرما خوردی، کامرانم خوبه

 یه سری دارو و اینا داده. 

چشمانش سوخت، چه داشت بگوید. با حالت معذبی که از 

حضور پوراندخت و فرخ داشت، تکانی به خود داد که خود 

 پوراندخت جلو آمد و گفت: 

 راحت باش.  -

 و رو به کیانا گفت: 

 خوام با سلوا تنها باشم. یه چند لحظه می -

 اینکه از جایش تکان بخورد، گفت:  کیانا بدون
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ای نه جون مامان راه نداره خطرناکی میای باز یه معامله -

دی. اون دیو دو سر باز از چشم من چیزی جوش می

 بینه!! می

 و رو به سلوا گفت: 

 شناسی که خشم اژدها رو. می -

 ی سبکی رفت و گفت: پوراندخت چشم غره

گفتی ساعت دو باید سرم نمیبلند شو ببینم بلند شو، مگه  -

 کامران رو عوض کنی؟ 

 از جا جهید و به سرعت سمت در رفت: 

 رفت. ای وای داشت یادم می -

 فرخ هم کمی جلو آمد و گفت: 

 بهتری دخترم؟  -
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زیر لب ممنونی گفت، هنوز از علت آمدن آنها خبری نداشت 

توانست بفهمد برای چه باید این وقت شب آنجا و نمی

 ای گفت: . فرخ با لحن دوستانهباشند

من که خوشحالم جدا نشدین و امیدوارم بتونین با هم  -

 کنار بیاین. 

 و از اتاق بیرون رفت. 

 پوراندخت کنارش روی تخت نشست: 

 تعریف کن ببینم چی شد؟  -

 با ناراحتی چشم روی هم گذاشت: 

تونم بفهمم که چی به چیه! باور کنین خودمم هنوز نمی -

ی آخر گفت پشیمون شدم و بعدشم دونم که لحظهمیفقط 

 کشون آوردم تا خونه!! کشون

 ضمن کشیدن آه لبخند تلخی هم زد: 

 شناسم جنس ناجنسش رو... اذیتت کرده؟ می -
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سر پایین انداخت، با تمام اتفاقات رخ داده شده باز دلش، 

 خواست. زمزمه کرد: زیر آب زدن و تند گفتن از او را نمی

ه سرماخوردگی مختصری داشتم این چند روز هم حالم ن -

یکم بد بود و مدام تو برف و سرما بیرون بودم برای 

 همین... 

نگاه پوراندخت روی لبش ایستاد، و در دل اعتراف کرد که 

دان و اند آدابسلوا در هر زمان و مکانی که رو به رو شده

منطقش را یاست، با اینکه سناریوی پر غلو و ب آبرومند بوده

بود ولی چیزی به رویش نیاورد و کمی لحاف را  نپذیرفته

 روی او مرتب کرد و گفت: 

 چرا هر چی گفتم نیومدی برای امضای قولنامه؟ -
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اش فرو ریخت، هر بار یاد ی چشمان بستهاشک از گوشه

ماجرا به افتاد و آنچه بعد از فهمیدن اصل قرارشان می

گرفت ولی با کشید، آتش میکامران گذشت و عذابی که می

 وجود حال بدش جوابش مودبانه بود: 

ای غیر از پذیرفتنش گفت هیچ چارهبا اینکه منطقم می -

ندارم ولی احساسم و دلم به اومدن و امضا کردنش رضا 

داد، باور کنید من اهل سو استفاده نیستم، اگه هم اون نمی

ای نداشتم و هیچ راه یرفتم برای این بود که چارهموقع پذ

 ای برای حل اون همه مشکل بلد نبودم. دیگه

 کمی دستش را فشرد و در حال بلند شدن گفت: 
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ذاره که هیچ وقت آدم ای کاش هایی رو پشت سر می -

 فرصت برگشت و اصالحش نیست ولی... 

 و چشم در چشم سلوا دوخت: 

 گذشته دیگه گذشته.  -

 با کمی تردید اضافه کرد:  و

با توجه به حال و احوال خودت کیانا نخواست چیزی  -

بدونی، ولی متاسفانه درگیریای فکری این چند وقت باعث 

شده کامران دچار خونریزی معده بشه که خب خودتم 

دونم ممکنه چند وقتی دونی منشا عصبی دارن؛ میمی

 حرص و عصبانتیش رو سرت خالی کنه چون خیلی

عصبانیه و متاسفانه کنترل خشمش هم واسه خودش و هم 

ی خوام جدای همهواسه اطرافیان واقعا سخته!! ولی می

هایی که تا امروز با هم داشتیم؛ مادرانه ازت حرف و سخن

خواهش کنم این چند وقت صبوری کنی و تحملش کنی تا 

 مشکل حادی پیش نیاد. 
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بنشیند، در تر شد و سعی کرد سر جایش ذهنش پریشان

کسری از ثانیه تمام صورتش خیس از اشک شد و ملتمسانه 

 گفت: 

شد تو رو خدا بگید که چیزیش نیست! اون حاضر نمی  -

ی گرفتن یه رانیتیدین وریدی بیاد درمونگاه؛ بعد داره اندازه

 چرخه تو خونه!! با سرم می

پوراندخت در تالش برای خواباندنش مجابش کرد که تدابیر 

نیست ولی به همکاری همه جانبه از سوی او نیز نیاز درما

 است.  

 کیانا سریع ترتیب سرم و دارو را داد و گفت: 

خوام برای یه ده دقیقه نخواب برات سوپ گرم کنم، می -

 سلوا هم ببرم. 

چند شب پیاپی به جای خواب قدم زده بود و امشب هم که 

گذاشت  اوضاع جور دیگر به هم ریخته بود. چشم روی هم

 و گفت: 
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 گرم کردی خودتم باهاش بخور، روی پا بند نیستی.  -

خوره واسه سلوا بدعادت شده و تنها غذا نمی»و نگفت؛ 

 « همونه که پوست و استخوون شده!!

سری تکان داد و به آشپزخانه رفت. در حال گرم کردن غذا 

 بود که فرخ گفت: 

 واب. کنی؟ خسته شدی دخترم، بیا برو بخچیکار می -

 لبخندی به پدرش زد: 

خوبم، بشینید برای شما هم یه بشقاب سوپ بریزم،  -

 ها! دستپخت خودمه

 ابرویی باال انداخت: 

 جدی؟ پس خوردن داره.  -

ای در مایکروفر در حالی که منتظر بود غذایش دو دقیقه

 گرم شود، چند بشقاب در آورد و روی میز گذاشت: 

 مونید؟ امشب اینجا می -
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 فرخ سری باال انداخت:  

 رم.مونه، من سوپ شما رو بخورم میمامان می -
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 کیانا کمی جلوتر آمد و دست دور گردن پدرش انداخت: 
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دونید چند ساله چهار نفری یه جا شه بمونید؟ مینمی -

نبودیم؟ اصال شما رو تخت من بخوابید من همین جا تو 

 خوابم. هال می

 حسرتی که پشت لحنش خوابیده بود، موجب شد بگوید: 

 باشه. -

ای بر با خوشحالی دوید و از گردن او آویزان نشده بوسه

 لپش کاشت: 

 مونه امشب.بابا هم می -

 نگاه پر تعجبش سمت شوهرش رفت: 

 جدی؟  -

 فرخ گفت: 

 شه چه ایرادی داره؟ آره اگه کیانا با این کار خوشحال می -

فس بلندی کشید و به جای جواب دادن به فرخ رو به کیانا ن

 گفت: 
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 س، مال کامران رو بده من ببرم. اگه سوپ آماده -

کیانا راضی از کمک مادرش، ظرفی هم برای سلوا کشید و 

ها را پشتش به اتاق برد. اول کمک کرد تا بنشیند و بالشت

ه اتاق مرتب کرد بعد بشقاب را بغل او گذاشت و با نگاهی ب

 با خنده گفت: 

ببینم نرسیده چقدر ریخت و پاش کردی تو که اهل این  -

 کارا نبودی؟ 

و خم شد و پالتو و شال سلوا را برداشت و داخل کمد 

ها گذاشت و در حالی که روی زمین نشسته بود تا اسکناس

 را جمع کند، با خنده گفت: 

سای زیر وقتی بابا اومد تو اتاق کامران نفهمید چطور لبا -

 رو برداشت و چپوند تو کشو. 

 فکرش به قدری مشغول بود که هنوز چیزی نخورده بود: 

 کیانا جدی کامران خونریزی معده کرده؟  -

 کیانا پر حرص نگاهش کرد: 
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ها وگرنه گم نباید این مامان خانوم رو تنها بذارممی -

شه خرابکاریش رو جمع کرد. الکی یه بوسشم کردم و نمی

ندید! فکر کن از گردن پوراندخت بانو آویزون شدم پقی خ

یه ماچ تفیشم کردم ولی اعتراض نکرد، فکر کنم آخرالزمان 

 نزدیکه!! 

اش خشکید و ی آویزانش را دید خندهو وقتی سکون و قیافه

 پرسید: 

 چی گفته بهت حاال؟   -

 بغض کرده گفت: 

 اش خونریزی داشته و نباید عصبی بشه. گفت معده -

برداری را نگفته بود! سلوا به ز خدا را شکر کرد نمونهبا

ی کافی عذاب کشیده بود و نیاز نبود برای این حادثه اندازه

هم هر روز بمیرد و زنده شود، برای پرت کردن حواس سلوا 

 گفت: 
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نگران نباش چیز مهمی نیست... حاال راستش رو بگو  -

 براش رقصیدی که این همه شاباش داده بهت؟ 

گفت! یادآوری لحظاتی شق را در دستش فشرد، چه میقا

ها روی زمین ها و اسکناستک آن لباسکه در آن تک

شدند برایش خیلی زجر آور بود. بغض کرده سر پخش می

ها برداشت پایین انداخته بود که کیانا دست از سر اسکناس

نشست به مالیمت و بلند شد. در حالی که روبروی سلوا می

 گفت: 

ذارم بلکه یه کوچولو این چشای پر دارم سر به سرت می -

دونم با اون حال ویرونِ جفتتون غمت وا بشه، وگرنه که می

 چه حال رقص و خنده بود. 

 و قاشق را از دست سلوا گرفت و سمت دهانش برد: 

االنم دهنت رو واکن که از صبح هیچی نخوردی. دیدم  -

ما برای همین هم حال شدی گفتم قند خونت افتاده حتبی

تونی به یکی از سرمای کامران رو کش رفتم برات. می
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خودت افتخار کنی، اولین نفری هستی که دکتر کیانا 

 سعادت بهش سرم زده! 

کرد، دوباره نیشش باز و در حالی که قاشق دوم را هم پر می

 شد: 

شوهر جونت هم معترض شد البته برای دو سه بار سوزن  -

 خوردنت... 

حالی که تمام تالشش این بود حال و هوای او را  و در

عوض کند، پایش را باال آورد و در حال باال کشیدن ساق 

 شلوارش گفت: 

 ببین جا لگدش یه هفته مهمونمه. -
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 نگاه سلوا روی پایش رفت و لبخند کوچکی بر لبش آمد: 

 اینجا که چیزی نیست.  -

صدایی کشید و آن یکی لبخند روی لب او نفس بیاز دیدن 

 پایش را بلند کرد: 

 بلکه این بود؟  -

 آرام خندید و قاشق را از دست کیانا گرفت: 

 خورم. بده خودم می -

 های بعدی گفت: و در حال خوردن قاشق

 خوشمزه شده.  -
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راضی از خوراندن غذا دوباره شروع به جمع و جور کردن 

های پخش ا را روی میز گذاشت و لباسهاتاق کرد. پول

شده را همراه با آنهایی که دیده بود کامران داخل کدام 

 کشو چپانده، برداشت و گفت: 

 ندازم تو سبد رخت چرکا. اینا رو هم می -

و کنارش نشست و در حال کندن آرام چسب روی بازوی 

 سلوا گفت: 

 خودم سرعتش رو زیاد گذاشتم که زودتر تموم بشه، -

زنیم از خستگی. من برم بخوابم که همگی داریم گیج می

 ساعت شش آراز میاد برای دارو و تزریق کامران. 

 با یادآوری مطلبی گفت: 

راستی آره صدای آراز رو شنیدم از پشت در، چی شده؟  -

 آشتی کردین؟ 

 نگاهش مختصری شاد شد: 
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آره، تو دانشگاه اینقدر حواسم پرت طالق و طالق کشی  -

ذایی شما بود که اصال متوجه نشدم دوستم شکالت با ک

زمینی داده دستم! منم خوردم ازش؛ چشمت روز ی بادامکره

 بد نبینه حالم بد شد حسابی!! 

 و لبی جلو داد: 

شناسیش که... یعنی کل مردا همیننا یه دل سیر البته می -

 دعوام کرد بدجنس... 

 و باز لبش کش آمد: 

شون و کلی هم مهربون و برد خونهولی بعدش برداشت  -

 بود. 

 نفس راحتی کشید: 

 خدا رو شکر.  -

 سرم را جدا کرد و در حال بلند شدن لبی گاز گرفت و گفت: 

 به نظرت معنی اینکه دز کیانای خونم کم شده چیه؟  -
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 اش گرفت: خنده

 جدی اینو گفته؟  -

 با خنده سری باال پایین کرد. دوستانه نگاهش کرد: 

 عنی زیادی دلش برات تنگ شده... ی -

ی او انگار در طول این روز سخت و مشکل فقط یک جمله

دانست بود که سرپا نگهش داشته بود. خودش بهتر می

ها نبود و در طول چند سالی که اصال آراز اهل این حرف

شناختند با وجود صمیمیتی که بینشان بود، هم را می

ت که اگر هم احیانا هایشان حدود خاصی داشهمیشه حرف

این حدود از طرف خودش شکسته شده بود، به شدت آراز 

 مقابله کرده بود. 

*** 
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برد، سرم و سوپ کیانا کل روز را خوابیده بود و خوابش نمی

کمی نیرو به پاهایش داده بود، بلند شد و در اتاق قدم زد، 

ر به این اتاق برگردد. کمدها را شد یک بار دیگباورش نمی

 باز کرد و بررسی کرد، به هم ریخته بودند. 

سرو صدا مرتبشان کند. اول همه خواب بودند، سعی کرد بی

ها را بویید و هم کمد کامران را مرتب کرد، یکی یکی لباس

خوب خوب رفع دلتنگی کرد و بعد سراغ کمد خودش رفت. 

خود برده بود و بخش  وقت رفتن فقط دو سه دست لباس با

 هایش آنجا بودند. اعظمی از لباس
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بعد سراغ کشوها رفت، هیچ یک از وسایل دست نخورده 

ها! مردد سمت گاوصندوق رفت، بودند. حتی عکس

 خواست ببیند رمزش تغییر کرده یا نه. می

رمز همیشگی را زد و با باز شدن درش آرامشی در وجودش 

رفت بدون وا از بین میریخت، اگر کل اعتمادش به سل

داد. دوباره درش را بست و بلند شک رمز آن را تغییر می

 شد، کلی کار کرده بود و هنوز یک ساعت هم نگذشته بود. 

کمی دنبال کیف و موبایلش گشت ولی در اتاق نبود! تا 

جایی که به یاد داشت موقع پیاده شدن از ماشین همراه 

بود؛ االن اخل ماشین خود نیاورده بودش و اگر همچنان د

وقت رفتن و آوردنش نبود چون صدای ریموت همه را بیدار 

 کرد. می

با خارش پشت گردنش دست به آن سمت برده بود که با 

اش را جلو کشید و اتیکت را دیدن اتیکت لباس کمی یقه

کند. جلوی آینه ایستاد، لباس خواب شیک و راحتی بود، 

  یعنی کامران برایش خریده بود؟
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با نگاه به خود لبخند بر لبش خشکید، یعنی کامران آن 

لحظه عصبانی بود و هرچه گفت از روی عصبانیت بود یا 

ها در واقعا حرف دلش بود؟ قبال جایی خوانده بود که انسان

زنند و هایی که در دلشان مانده را میزمان عصبانیت، حرف

 هایش مثل تیزی شمشیر قلبش را خراش دادهحاال حرف

بود، ولی هر چه بود حتما خودش هم آن قدری عذاب 

کشیده بود که کارش به خونریزی عصبی کشیده بود. هیچ 

 رسید که بتواند او را آرام کند. راه و حرفی به نظرش نمی

کمی دراز کشید، بلند شد، نشست، قدم زد؛ ای بابا چرا 

ی کوتاه زد، خشکی شد. یکی دو سرفهساعت شش نمی

لویش نشان از این داشت که سرماخوردگیش بیش از حد گ

 سرسری و سبک نیست. 

بلند شد و در حال رفتن به آشپزخانه سری هم به سالن زد، 

فقط کامران حضور داشت که روی کاناپه خوابش برده بود. 

اش را مهار کند. چند دست روی دهانش گذاشت تا سرفه

را  نفس پی در پی کشید و به آشپزخانه رفت. کتری چایساز
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اش را زد، این گلوی برداشت و کمی آب ریخت و دکمه

 افتضاحش نیاز به آب گرم داشت. 

تا آب گرم شود به سالن برگشت و دوباره به کامران چشم 

دوخت، احتماال دز کامران خون خودش هم به شدت افت 

 قرارش بود. کرده بود که تا این حد بی

کاناپه آویزان شده با دیدن بازوی او که با وجود سرم از کنار 

بود، نگاه به اطراف چرخاند ببیند چه چیز مناسبی وجود دارد 

بیاورد و زیر دست او قرار دهد. به سمت عسلی کنار مبل 

رفت ولی قبل از برداشتنش منصرف شد؛ دستش روی میز 

گذاشت، ممکن شد و اگر هم روی میز بالش میاذیت می

باز راحتی الزم را بود با حرکت دستش سر بخورد و بیفتد و 

 نداشته باشد. 

به اتاق خواب برگشت و پاف را برداشت. جنسش از چرم 

بود و نرم و راحت! آن را کنار کاناپه گذاشت و به آهستگی 

دست کامران را بلند کرد تا روی پاف بگذارد، هنوز کامل 
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دست او را رها نکرده بود که مچ دستش توسط دست دیگر 

 او گرفته شد: 

 کنی؟ چی کار می اینجا -

 دستپاچه شد و نفهمید چه بگوید. من و من کرد: 

 دستت آویزون بود... گفتم اذیت نشی... اینو...  -

حرفش را قطع کرد با همان مچی که چسبیده بود کمی او 

ی نیمه را سمت خودش کشید و با صدای آرامی که الزمه

 شب بود، گفت: 

 اق اومدی بیرون؟ ی کی از اتتوضیح نخواستم. با اجازه -

 اش پایین رفت: آب دهانش به سختی از گلوی خشک شده

 کرد، خواستم یکم آب جوش بردارم. گلوم درد می -

های چفت کمی دیگر سمت خودش کشید و از الی دندان

 ای غرید: شده
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جواب سوال من این نبود، گفتم کی بهت اجازه داد از  -

 اتاق بیای بیرون؟ 

 ه جواب داد: بغض کرده و درماند

دونستم برای بیرون اومدن از اتاق الزمه اجازه نمی -

 بگیرم. 

 همان قدر تلخ و سخت جواب داد: 

 برای آب خوردنت هم باید اجازه بگیری! -
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و بلند شد و پر حرص دوباره سرمش را برداشت. در حالی 

 ، گفت: دادکه کمی سلوا را سمت اتاق هل می

 یاال.  -

شان شاید چشم روی هم گذاشت، در طول یک سال زندگی

گاهی دعوای مختصری هم داشتند ولی همیشه منطقی 

 کردند. بودند و تا حدامکان حرمت هم را حفظ می

وارد اتاق که شدند، کامران در اتاق را کمی بست و رخ به 

 رخش تند و پرخاشگرانه گفت: 

پر آدمه و کاری به کارت ندارم  فکر نکن چون االن خونه -

خبریه، من همون آقای سعادتی هستم که قرار شد صدام 

کنی و تو همون کسی هستی که با اختیار خودت، خواستی 

خودتو به من بفروشی. حاال دلیلش هر کوفتی هم بود به 

 من ربطی نداره. 
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های داغش باز ریختند. با سرش را پایین انداخت و اشک

اش کامال شیرفهم شد که هیچ آرام شدنی نهگرفتار شدن چا

هایش چنین در کار نیست. کامران فقط در اوج عصبانیت

 کرد. رفتار می

 چشم در چشمش که شد آهسته زمزمه کرد: 

تو رو خدا الکی عصبانی نشو برات خوب نیست، باشه  -

خوابم. خورم نه مینمیام بیرون، تا تو اجازه ندادی من نه می

 باش.  فقط تو آروم

مکث کوتاهی کرد و با اخمی که نخواست بازش کند، با 

 لجوجی خاصی هم چنان خشم صدایش را حفظ کرد: 

برای من ننه من غریبم بازی در نیار که با این حرفا خر  -

شم تو اگه به فکر من بودی آبروی من رو پیش آشنا و نمی

 کردی. ذاشتی تو طبق و چنین غلط بزرگی نمیغریبه نمی

 عقب گرد زد و بیرون رفت. و 
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پاهایش تا خورد و همانجا روی زمین نشست، با این حجم 

زد برای عصبانیت و نفرتی که در لحن و چشمان او موج می

 ها را امضا کند؟ چه حاضر نشده بود زیر آن برگه

هنوز قصدی برای بلند شدن و آرام شدن نکرده بود که با 

ی رفت که سرمش را باز شدن در اتاق نگاهش سمت کامران

زیر بغلش زده بود و دستگاه چایساز را داشت با خودش به 

 آورد. اتاق می

چشم در اتاق چرخاند و تنها جای مناسبی که حس کرد 

تواند چایساز را بگذارد روی میز آرایش بود. زیر چشمی می

هم متوجه دخترکی بود که درست همان جایی که رهایش 

 بود ولی توجهی نکرد.  کرده بود روی زمین افتاده

چایساز را به پریز زد و دوباره از اتاق بیرون رفت و این بار با 

ای و یک سینی برگشت که داخلش قندان و چای کیسه

 لیوان بود، آنها را هم روی میز گذاشت. 
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رفت مختصری دم در پا به پا وقتی داشت از اتاق بیرون می

 رحمانه گفت: شد و بی

 ن جاست، بهتره بهش عادت کنی. جات تا ابد همی -

و چرخش کلید موجب شد این بار دلش بدتر بگیرد، یعنی 

 گفت؟!! کرد یا واقعا میفقط داشت توی دلش را خالی می

*** 
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 چای را مقابل آراز گذاشت و گفت: 

خوام قورمه بعد کالست بیا ناهار، مامان هم اینجاست می -

 زی بذارم. سب

 فنجان را در دستش چرخاند و آهسته گفت: 

 صبحی دیدم مامانت اینجاست داشتم شاخ در میاوردم.  -

 صندلی را جلو کشید و خودش هم نشست: 

وقتی جریان رو شنید سریع اومد، البته من خواب بودم  -

خواد بعد که سلوا حالش بد شده بود، بیدارم کردن. انگار می

ان اینجا بمونه، االنم رفت یکم از وسایل تا خوب شدن کامر

شخصیش رو بیاره. طفلی کامران هم اینقدر خسته بود که 

 تازه خوابش برده. 

 و چشمانش برق زد: 

بابا رو هم شبی نگهش داشتم و گفتم شبای دیگه حداقل  -

 بیاد شام، تو هم میای؟ 
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 لبخند زد: 

بح من ساعت شش صبح و عصر باید اینجا باشم، فردا ص -

ریم. ولی خب درست هم هم ناشتا آزمایش داره با هم می

نیست بیام تلپ شم اینجا به خصوص که مامانت اینا هم 

 هستن، باز فقط خودتون بودین یه چیزی. 

بر زبانش آمد بگوید، بیا دیگه! ولی حرفش را خورد و به 

 های عاطفه و سلوا را پس داد: جای آن آموزه

 ر طور راحتی.دوست داشتم بودی ولی ه -

 و بلند شد: 

دارم ناهار کم بخور منم سهم قورمه سبزیت رو نگه می -

 واسه عصری که اومدی. 

این همه تغییر کیانا برایش به قدری عجیب بود که گاهی 

ای است و باید کرد، عین اینکه آدم تازهحس غریبی می

 مزه کردن چای گفت: دوباره از نو بشناسدش. در حال مزه

 سلوا چطور بود؟ حال  -
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در یخچالی که برای برداشتن وسایل باز کرده بود بست و 

 آرام گفت: 

چی بگم، اگه مشکل جسمیش رو بخوای سرما خورده  -

 بود ولی از نظر روحی جفتشون داغونن. 

 آراز سری تکان داد: 

دونم قراره کارشون به کجا بکشه. واال منم موندم و نمی -

. واقعا تو یک سال گذشته اگه ازم اصال بعید بود از جفتشون

 خواستن یه زوج موفق نام ببرم قطعا این دوتا بودن.  می

 چشمانش نم برداشت: 

تو تازه یکی دو بار بیشتر ندیدی، من کل روزام رو  -

دونم تا چه اندازه با هم خوب بودن، باهاشون گذروندم و می

انگار خدا این دو تا رو واسه خوشبخت کردن همدیگه 

 ها ولی خب از قدیم گفتن عمر خوشی کوتاهه! فریده باشهآ

آراز بلند شد و تا دم آشپزخانه رفت و با نگاه به در اتاقی که 

 باز قفل بود، گفت: 
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 واسه چی دوباره درو بسته؟  -

جنباند چشم روی هم گذاشت، در در حالی که سری می

 کارشان مانده بود. گفت: 

و بالش پیچیدم گفت تو رو دونم، صبح هر چی به پر نمی -

 سننه! 

 آراز با حالت متفکری فنجان را روی میز گذاشت و گفت: 

از دیروز که جریان رو فهمیدم مدام از ذهنم گذشته کاش  -

 کردی. جریانو رو نمی

 خیلی قاطعانه جواب داد: 

موندن چه جدا اصال موافق نیستم، ببین اینا چه با هم می -

شد، اولش که حق کامران بود میشدن باید جریان رو می

ی زندگیش تصمیم بگیره و بدونه و با چشم باز برای ادامه

دوم اگه فرض به موندن بود سلوا یک عمر باید در تنش 

موند و این یعنی عذاب فهمیدن جریان از طرف کامران می

همیشگی براش. من شاهد روز و شبایی بودم که زجر 
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ی زندگیشون ونم دربارهتکشید و بهتر از هر کسی میمی

 نظر بدم... 

حرفش درست تمام نشده بود که با بلند شدن صدای آیفون 

حرفش را قطع کرد و سمت آیفون رفت. با دیدن وارتان 

ی آلودهابرویی باال انداخت و در را باز کرد. صدای خواب

 کامران روی نگاهش را سمت او برگرداند: 

 کیه؟  -

 زمزمه کرد: 

 وارتان!  -

 وچی زد و بلندشد و نشست: ن

 برای چی باز کردی؟  -

 گفت: داشت می

 شد باز نکنم...مگه می -
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که با رسیدن وارتان دم ورودی در را باز کرد و با کمی تعلل 

سالم داد. وارتان در حالی که نگاهش روی ماشین سلوا 

 داشته باشد، گفت: کرد و بدون اینکه قصد ورود سیر می

 سالم، صبح بخیر. خوبی؟  -

متوجه شده بود که کامران از حضور وارتان راضی نیست و 

دانست چطور باید جواب وارتان را بدهد و برای همین نمی
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درست است او را به داخل دعوت کند یا نه، برای همین 

 بدون اینکه از دم در کنار بکشد، گفت: 

 ممنون...  -

اش را چطور کامل کند. چشمان وارتان ه جملهو ندانست بقی

 تنگ شد: 

 لطفا سلوا رو یه لحظه صدا کن کارش دارم.  -

دانست قرار است کار به اینجا بینجامد و دانست... میمی

عمال بلد نبود به او چه بگوید که وارتان این بار با تاکید 

 بیشتری گفت: 

باید  چیز غیرممکنی خواستم؟ مرخصی ساعتی گرفتم و -

 برم، صداش کن یه لحظه! 

 من و من کرد: 

 شه بمونه برای یه وقت دیگه؟ می -

 اخم وارتان درهم رفت: 
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 یعنی چی این حرف؟  -

 لبش را گزید و صدایش را آهسته کرد: 

 کنم. خواهش می -

 گفت: توجه به حرف کیانا او را کنار زد و داشت میبی

 سلوا!!  -

 که کامران جلوتر آمد: 

 الم. س -

 وارتان متعجب به او و سرمش نگاه کرد: 

 چی شده؟  -

کامران با سر به کیانا اشاره کرد عقب بکشد و رو به وارتان 

 گفت: 

تونی سلوا رو ببینی اگه حرف چیز مهمی نیست. فعال نمی -

 ای هم داری در خدمتم.دیگه

 های وارتان درهم رفت: اخم
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صبح از خونه  تونم ببینمش؟ دیروزیعنی چی که نمی -

شنوم جدا نشدین، چرا دراومده بیاد محضر... بعد از امید می

دونم، اون به کنار ولی هر اش رو نمیو چطوری و اما و اگه

ده. امروز رفتم گیرم جواب نمیچی باهاش تماس می

بینم هیچ کدوم نیستین؛ اون مهسام که قربون شرکت می

نیست! بعد تو اش کال تو باغ رفاقت چندین و چند ساله

تونم ببینمش؟ چرا؟ کل دیشب رو قدم رو رفتم گی نمیمی

تون رو نزنم، فکر کردی االن حاضر تا نصف شبی در خونه

 شم بدون فهمیدن حالش از اینجا تکون بخورم؟ می

 قیافه کامران هم درهم رفت: 

 زنمه و دوست ندارم کسی ببیندش، مشکلی هست؟  -

 وارتان با گفتن: 

 و رد کارت بابا... واسه من روتو زیاد نکن!! بیا بر -

 با پر رویی وارد خانه شد و صدا کرد: 

 سلوا؟  -
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صدایش موجب شد از روی تخت بلند شود، دست روی 

کرد؟ بعید قلبش گذاشت، وارتان اینجا بود چه باید می

ی دیدنش را بدهد به خصوص با دانست کامران اجازهمی

دانست با شناخت و میب میزخم واضح روی لبش! او را خو

 این شرایط ممکن نیست از حرفش کوتاه بیاید. 

 ی وارتان را گرفت و نگه داشت: کامران شانه

 گم نه یعنی نه! وقتی می -

 نگران و عصبانی غرید: 

 برای چی نه؟ چه بالیی سرش آوردی؟  -

 کامران هم عصبی جواب داد: 

 ودم مربوطه.هر بالیی هم سرش آورده باشم زنمه به خ -
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 وارتان رخ به رخش ایستاد: 

دونستم اینجاش رو دیگه کور خوندی؟ تا وقتی می -

دوستش داری و مرد زندگیشی همه جوره پشتت بودم ولی 

ذارم یه االن بفهمم گفته باشی باال چشمت ابروئه، نمی

 لحظه اینجا بمونه. 

گرفته بود بیرون کند که وارتان  کفری شده بازوی او را

 دستش را پس کشید و شاخ به شاخ شد: 
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کسه، هر فکر نکن چون برادر خواهر خونی نداره یعنی بی -

دن، کدومه آدمای اون محله الزم باشه واسش جون می

 پس الکی شاخ و شونه نکش... 

و چون سلوا را در سالن و آشپزخانه و دور و بر ندیده بود، 

مت اتاق خواب برداشته بود که کامران یک گامی س

 بازویش را گرفت و نگه داشت: 

 حد خودت رو بدون وارتان.  -

کشید که آراز وارتان داشت با عصبانیت دستش را پس می

 جلو آمد و با مالیمت گفت: 

 وارتان یه لحظه با من بیا...  -

 ای گفت: با اخم پر رنگ شده

د همین االن سلوا رو یه لحظه دو لحظه نداریم، من بای -

 ببینم والسالم... سلوا؟ 

آراز با مالیمت و دوستانه بازویش را گرفت و سمت اتاق 

 کیانا کشید: 
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 تو یک دقیقه با من بیا، بعد هر چی تو گفتی همون.  -

 و در اتاق را بست و رو در روی وارتان ایستاد: 

 کنی؟ از تو بعیده پسر برای چی اینقدر شلوغش می -

 ن دستی میان موهایش برد: وارتا

فهمم برای چی نباید ببینمش؟ غیر اینه که حتما نمی -

 مشکلی داره؟ 

 آراز لبخندی زد و گفت: 

خواد اول آروم بگیر، بعد... جواب سوالم رو بده، دلت می -

 زندگی این دو تا پا برجا بمونه یا نه؟ 

 اش زیاد بود: میزان نگرانی

 تو از جریانشون باخبری؟  -

 سری تکان داد: 

 دیروز فهمیدم.  -

 حق به جانب گفت: 
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 دی نگرانش باشم؟ خیلی خب بهم حق نمی -

 کمی عقب کشید و به دیوار تکیه داد: 

حق نگران شدن داری ولی حق به هم ریختن اوضاع رو  -

خوام به یه چیزی فکر کنی، به فرض محال کامران نه، می

 بذاره بری ببینیش... 

  بین حرفش گفت:

 کجاست؟  -

 آراز دستی الی موهایش برد: 

 تو اتاقشونه...  -

 سریع سوال کرد: 

 حالش خوبه؟  -

 چشم روی هم گذاشت: 

 نگران نباش، خوبه. یکمی سرما خورده فقط.  -

 برزخی جلو کشید: 
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ذاره فکر کردی با بچه طرفی؟ حالش خوبه و کامران نمی -

 ببینمش؟ 

 با جدیت گفت: 

 ری؟ بهم اطمینان دا -

 به تندی جواب داد: 

 در مورد سلوا به هیشکی اعتماد ندارم غیر چشمام!! -
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ی بیشتری دست وارتان را گرفت و نفسی کشید و با حوصله

 روی تخت نشاند: 

دی؟ حال سلوا خوبه، هیچ ای بابا چرا یه ذره مهلت نمی -

وردی هم با هم داشتن که طوری هم نشده. اگه احتماال برخ

دونم بوده یا نه، در حدی نبوده که قابل توجه دقیق نمی

ذاره باشه!! ولی کامران در رو روش قفل کرده و نه می

 دونم. ذاره کسی ببیندش، چرا؟ نمیکسی بره تو و نه می

 با نگرانی پرسید: 

 یعنی از دیروز کسی ندیدتش؟  -

 خندید: 

با خودت؟ دیشب کیانا و مادرش چرا بابا، چی فکر کردی  -

پیشش بودن ولی باز چرا کامران درو بسته اهلل اعلم. حاال 

دونم... واقعا درک درستی از شاید یه جور تنبیه و یا نمی
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دونم با وجود اون همه عصبانیت و رفتارش ندارم. فقط می

 ناراحتی باز راضی نشده از هم جدا شن!! 

د صحبت کردن را خودش هم کنار وارتان نشست، هم ق

زد، دوست داشت برای همین هم هر بار با کیانا حرف می

 نشست: می

خوب فکر کن، االن دو حالت بیشتر نداره که... مگه نه؟  -

یا حال سلوا خوبه یا نیست... اگه خوبه که دیگه داد و بیداد 

خوای چیکار کنی نداره و اگه احیانا مشکلی هست، می

 جا هم باز دو حالت پیش میاد...دستش رو بگیری ببری؟ این

آیا اون حاضره باهات بیاد یا نمیاد؟ اگه باهات نیاد که عمال 

افته و چیز جالبی نیست و موجب ناراحتی حرف تو زمین می

شه، اگه فرض بگیریم حاضر شد باهات تو و سلوا با هم می

بیاد چی؟ غیر اینه که یه زوجی که فعال زندگیشون رو به 

 پاشونی؟ از هم میزور بند زدن 

 وارتان در حال فکر گفت: 
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 تفاوت باشی؟ تونی تو این موقعیت بیخواهر داری؟ می -

 تبسمی کرد: 

شه. اومدنت اینجا و فهموندن این دونم نمیدارم و می -

موضوع به کامران که باید حواسش باشه سلوا مدافع سر 

سختی داره نه تنها بد نبود که خیلی هم خوبه ولی در 

همین حد نگهش دار و یه فرصت بده ببینیم کارشون به 

تونستن داشته کشه. دیروز بدترین روزی بود که میکجا می

 تره. باشن و اگه اون گذشته پس بقیه آسون

 و آهی کشید: 

حال کامران هم زیاد خوب نیست و تنش عصبی این چند  -

مدت کار دستش داده و االن اگه قرار باشه نگران یه نفر  

 باشیم اون یه نفر کامرانه و نه سلوا... 

 انگار تازه یاد شرایط کامران افتاد: 

 آره، چه اتفاقی براش افتاده؟  -

 خیلی کوتاه ماجرا را برایش گفت و در انتها تاکید کرد: 
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االن متوجهی که نباید یه فشار روحی مضاعف براش به  -

ولی  وجود بیاریم. یادمون باشه کامران تا پای محضر رفت

 دستش به امضا کردن نرفت و این یعنی خیلی حرف! 

 اش کشید: متاسف از شنیدن ماجرا دستی به پیشانی

 گفت ممکنه علتش حضور اون بوده تو خیابون!! امید می -

 با فکر بیشتری جواب داد: 

ببین حتی یکی از عواملش این بوده باشه هم باز چیز  -

تفاوتی بود، لوا بیبدی نیست، اگه حس کامران نسبت به س

ره و با دیگه براش اهمیت نداشت بعد جدا شدنشون کجا می

تونه اون رو کنار کسی غیر ره ولی همین که نمیکی می

خودش ببینه یعنی غیرت، خواستن... و آدما جز برای امور 

 کنن. مهم زندگیشون غیرت خرج نمی

 آراز بلد بود خوب حرف بزند و توانسته بود تا حد زیادی

 آرامش کند. وارتان در حالی که کمی کوتاه آمده بود، گفت: 

 منظورت این نیست که کنار بکشیم... -
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 سری تکان داد: 

منظورم اینه عجله نکنیم و یکم بهشون فرصت بدیم،  -

کنه. من با شه ولی افراط نمیکامران شاید زود عصبانی می

ایی که از بچگی ازش دیدم بهش اعتماد ی کاروجود همه

دارم. بیا و مردونگی کن و حداقل تا مشخص شدن 

تر نکن و وضعیتش یه کمی کوتاه بیا و شرایط رو بغرنج
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مطمئن باش حواس کامران به سلوا هست؛ حتی چایساز رو 

با تشکیالتش برده اتاق خواب که هر وقت خواست اذیت 

آنالین داده چون سلوا  نشه. یه لیست بلند باال هم سفارش

شکالت تلخ دوست داره، چون کیک ال دوست داره، چون 

شیر گرم براش خوبه و هزار تا چون دیگه و اینا یعنی به 

زنه. از بهونه بهش سر میفکرشه. خودشم با بهونه و بی

بردن صبحونه و ناهار و شام گرفته تا برداشتن هزار تا چیز 

بودم چند بار رفته و برگشته، دیگه... و از صبح که من اینجا 

یه بار تیشرت برداشته، یه بار خودکار الزم داشته! یه بار از 

رنگ تیشرتش خوشش نیومده رفته یکی دیگه برداره و 

 آخرشم هیچ کدوم رو نپوشیده. 

و با دیدن کش آمدن مختصر لب وارتان خیالش راحت شد، 

 ه داد: اش کرده بود! همراه با کشیدن نفس راحتی ادامراضی

 کامران دلتنگ سلواست ولی خیلی عصبانی و ناراحت.  -

 وارتان به فکر فرو رفته بود: 



 

 

2406 | P a g e 
 

 کنی با هم کنار بیان؟ یعنی فکر می -

 ابرویی باال انداخت: 

شون وجود داره اگه این دونم. اما یه واقعیتی دربارهنمی -

ذاشتن و کسی بینشون دو نفر رو به حال خودشون می

آلی داشتن و من هر جور کرد زندگی ایدهمیموش دوونی ن

کنم حیفم میاد زندگیشون به هم بخوره. من و تو فکر می

هم بهتره اگه از دستمون کاری برای بهبود زندگیشون 

 برنمیاد حداقل مانعی هم نباشیم. 

 و بلند شد و با نگاه به ساعتش گفت: 

 من ساعت ده کالس دارم و باید برم ولی مرد و مردونه -

دم حواسم بهش باشه. این چند روز هم بهت قول می

بخاطر کامران هر روز باید به اینجا سر بزنم و اطمینان 

داشته باش اگه یه ذره حس کنم خطری سلوا رو تهدید 

 کنه خبرت کنم. می

 و دست وارتان را هم گرفت و کشید: 
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 تو هم بلند شو بریم.  -

رس دستانش را درهم با هم از اتاق خارج شدند، کیانا پر است

اش را به پیچید و کامران روی کاناپه نشسته و پیشانیمی

های درهمش تکیه داده بود که با خروج آراز و وارتان دست

 بلند شد و ایستاد. 

 وارتان جلو آمد و گفت: 

ی این دختر سالم برسون بهش و یادت بمونه خمیر مایه -

ه بهش نزدیکتر رو با فداکاری زدن، درسته همسرته و از هم

شناسمش داشته باش، هاست میولی اینو از من که سال

ی کسانی که تو دنیا کمک الزم سلوا اگه بتونه برای همه

 کنه و این بخشی از شخصیتشه.دارن کمک می

 و دم در ایستاد:

بعد هم مراقب خودت باش حداقل بخاطر اون دختری که  -

زد و آب این چند مدت هر روزش جلوی چشمم بال بال 

 رفت و هر دم فکرش پیش تو بود.
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و صدایش را باالتر برد تا به گوش دخترک در اتاق هم 

 برسد:

اینم یادت نگهدار یه مو از سرش کم بشه با خود من  -

 طرفی!!

*** 

 
 



کنه و این    میی کسمممانی که تو دنیا ک   الزم دارن کن ه

 بخشی از شخصیتشها

 و دم در ایستاد:

عد نب مراقی خودش باش وداقل بخاطر - اون دختری که این  ب

و نر دم  ب رفتوی چش ب با  با  زد و آچند مدش نر روزش جل

 فکرش پیش تو بودا

 :را باالتر برد تا به گوش دخترک در اتاق نب برسد شیو صدا

 !!یمو از سرش کب بشه با خود من طرف هینگهدار  ادشی نبیا -

*** 

بار ک دنا را ریخته و  ناروز ده چندگفت در این دروغ نبود اگر می

شاید اگر تجربهبود باز مرتی کرده توانست باور کند کرد ن ین ی ، 

سممخت اسممت، وتی اگر  نردریبه اجبار ا آن نب ماندن در ی  جا

شته باشیان ه زندان ماندن نب  یفلسفه ی امکاناش الزم را نب دا

نب داشمممته  یامکاناش نسمممب ،سمممروا  ،یزنده باشممم ؛بود نیالبد ن 

 یصمممدا یوقت دیکشمممیاما؛ دلت خوش نباشمممد!!! دلش پر م ،یباشممم

نب  رشممممتیب روزنانیخانه که ا یبا انال ایصممممحبت کامران با تلفن 



 

 

  

س انایک یوقت ادیشنیشده بودند را م س دهیاز راه ر سر به  دهیو نر

زمان  یوقت گذاشممت،یو برادر و گانا پدر که آمده بود م درسممر ما

 ینا و دارونا بود و مادر و دختر چنان قربان صممدقهسممرم ضیتعو

و د   آممممدیکمممه بمممدتر دادش در م رفتنمممدیم شینمممایاخالقیب

 اکردندیم قرارتریرا ب قرارشیب

سرفه سرماخوردگی خودش اما شده بود ولی گانی  اش ک ی بهتر 

دلش ناز  یآن نب ک  ی،ک  شمممدیفرط وقت دارونا که مکرد می

 !!شدندیم دهیانگار صدانا در وب  بلندتر شنا خواستیم دنیکش

وداقل اگر موبایلش دسممتش بود ک ی سممرش  مانده بود چه کند!

ای ع ال غیر از منتظر ماندن چارهبا دسمت خالی  شمد ولیگرم می

نل پرده نداشمممتا ند و ا یداد ک ند داد و ب که بخوا دری نب نبود 

برای آن  اش که نیچ دلیلیانصمممافانهوادارش کند از تصممم یب بی

 یافت دست برداردان ی

صدای چرخش کلید شنیدن  سر  با  ست از  چیدن نزارمین بار د

آمد اگر به اتاق می، اصمممال نر بار که رژنایش برداشمممت و بلند شمممد

که با دیدن مدیر بالفاصممله بلند  ناایبچه مدرسممهبیدار بود عین 

شتا برمیشدند، می سترس دا ست، ی  جورنایی ا شاند خا بارنا 



 

 

  

 

، کامرانی که ی  سا  دانستیبود و م انایکامران و ک ینامشاجره

روب و خشممن تواند بیخریدار نازش بود پایش بیفتد تا چه ود می

نب شممده ت ام تالشممش را  شممانیوفظ ورمت نردو یبرا اباشممد

 دستش ندند! یکه گزک کردیم

شت،ای پر اخب و مثل نر بار چهره پاتختی س ت خودش  درنب دا

سمملوا فکر کرد چه  ،را باز کرد و در وا  زیر و رو کردن کشممو بود

شوی ک د تواند دوباره آن را مرتی کندمی که خوب شد از ک ا خب 

ی را بیرون آورد، خودش جایش را عوض کرده ماشمین ریش تراشم

کرد گشممت و پیدا ن یای میآمد و دنبا  وسممیلهبود، از اینکه می

ا در وا  باال ماندآمد، این طوری بیشممتر در اتاق میخوشممش می

 گرفتنش گفت:

 دنبا  این بودی؟ -

در وا  گرفتن ماشین از قد راست کرد و ن راه با اخ ی جلو آمدا 

 اش کرد و به س ت در راه افتاداااای نب ووالههدستش چشب غر

 اخواسممت برود، ایسممتادور  مینگانش روی او که مثل نر بار بی

قل غر می نه ،زدکاش ودا کردا اش میتا این ود ور  نزدن دیوا



 

 

  

 

قبل از باز شمممدن در مرابلش تصممم یب آنی جلو کشمممید و ی  در 

 ایستاد:

 اباناش یه لحظه ب ون ور  دارم -

باال برد و در وا  کوچکترین تغییری در چهرهبدون  اش دسمممت 

 کنار کشیدنش گفت:

 من نیچ ورفی باناش ندارما -

مد پر رو بازی در بیاورد ولی چاره نداشممتا دوباره آک تر پیش می

 خودش را بین او و در جا داد:

 کامرانااا -

 تر شد:اخ ش غلیظ

 چی؟ نشنیدم!!! -

 م گفت:ب دنانش را قورش داد و باز آراآ

جناب مهندس سممعادش، آقای رئی ، آقای سممعادشااا اصممال نر  -

فه ب تا چه ودی از می !!چی که خودش دوسممت داری صممدا کنب

یدم، وتی  به خودم ن  ناراوتی و کوچکترین وری نب  دسمممتب 

توجیه کنب و توضمممیح بدم، چون ن ه چی عیانه دیگه و  خوامن ی



 

 

  

 

فرط  دونیامیمده رو جزئیاش پیش اوخودش االن بهتر از نر کسی 

قدری از نر می به  که اون روزا  به دختری فکر کنی  یه ذره  خوام 

پاشممیدا کسممی که داره طر  تحت فشممار بود که داشممت از نب می

، وضع من از غرق شدن بدتر زنهشه به نر خسی چنگ میغرق می

 بودااا

 میان ورفش پر غیظ غرید:

 شد منب با خودش غرق کنی؟دلیل می -

 ش انش موجی شد تند تند پل  بزند:سوزش چ

 اشتباه کردماشدااا نهااا نه دلیل ن ی -

 تر گرفت و کنارش کشید:این بار جدی

 دیره!!! خیلی دیر!!! -

 و اتاق را ترک کردا

سا  پیش که به شهر بیرون اتاق ایستاد و چشب روی نب گذاشت، 

 برنه زمانی خودش برگشمممت فکر کرد لطف خدا بوده که در این

شدا سر رانش نبا ضوع جریان را بغرنج ،مید  تر ولی دقیرا ن ان مو



 

 

  

 

ی توانست از آن استفادهاگر می واقعا لطف خدا بود، کرد و شاید نب

 درست کندا

 چرا اونجا واستادی؟ خوبی؟ -

صدای پوراندخت ک ر از در گرفت  شنیدن  سالن  با  س ت  و به 

 :مبل گفت ینشستن رو نیرفت، و در و

 خوببا -

سرش آمد و  ندختپورا سه باالی  شق را داخل کا ستش قا ی در د

 گذاشت و گفت:

 ، کاچی پختب با کلی زردچوبه و عسل برای زخب خوبهابیا عزیزم -

 :ی لبش ک ی کش آمدگوشه

 نه بابا، ش ا از این کارا نب بلدین؟ -

 کاسه را روی میز گذاشت:

لد بودن این طور چیزا یعنی میه زمانی فکر می - به  حبتکردم ب

ستااا ضاع ضافی نی ای خانواده ولی بعد فه یدم نیازی به محبت ا

 بخور عزیزما



 

 

  

 

در وا  تکان داد قاشمممق  افه یدی مادرش را میور  در لفافه

 زمزمه کرد:داخل ظر ، 

آشمم ز و رسممتوران تو دنیا زیاده ولی غذایی که طر  با موادش  -

 ای دیگه دارهعشق بریزه توش یه مزه

 کشید و آنسته گفت:پوراندخت آنی 

صافا ن ون یکی دو ب - سلوا ی که اومدیب خونهاران ست خت  تون، د

 نب ور  نداشتا

 قاشق را در دستش فشرد و نگفت ن ینطوره! 

سرش را  ست پ شق آواره در د شید و قا پوراندخت خودش جلو ک

گرفت و پر کردا ضممم ن باال بردن آن برای گذاشمممتن در دنانش 

 گفت:

 یعنی جدی عاشرشی؟ -

 سرش را عری کشید:

 بودم! -

 



 

 

  

 

 قاشق را دوباره داخل ظر  گذاشت:

 انوس قاطیش باشهمگه اینکه  شهت وم ن یعشق  -

 و بلند شدا

افکار جانبی بود از فکرش  هبا لجبازی خاصمممی سمممر تکاند و نر چ

ند،  ل تاپش را جلو کشمممیدا تا جایی که امکانش بود از ن انجا را

جا در شمممرکت  جفتشممماننبود داد، م میکارنای شمممرکت را ان

 توانست به کارنا آسیی بزندامی

در وا  کار بود که با دیدن پیامی از طر  مهیاد، وارد صمممفحه 

 شخصی شد و خواند:

با خان ت ارتباط  یچندروزه مهسممما نتونسمممت تلفن نیداداش ا -

 اتونخونه ادیجلوش رو گرفتب که ن شممدیم کهیی منب تا جا رهیبگ

 هیگفتب  ،موفق نشدم چوندمشیجور پ ز نرشرمنده امرو گهید یول

 انینش ریغافلگ دنشیاز د هویبدم  یخبر

 نوشت:پوفی کشید، ن ین یکی را کب داشتا  

 نا!دونهسلوا از جریان ن ونه برداری چیزی ن ی -

 



 

 

  

 

 جوابش بالفاصله رسید:

 ادونه خیالت راوتمهسا نب ن ی -

 بدون بلند شدن با صدای بلندی پرسید:

 یانا کی میاد؟مامان ک -

 این بار با سینی چای آمد:پوراندخت 

 شهادن، گفت این کالسش مه ه نره ن یفکر کنب با آراز برگر -

توانست ی  جوری مهسا را دست نوچی زد، باز کیانا بود شاید می

 ی مادرش نگانش کرد:«زی شده؟چی»؛ به سر کندا با  سوا 

 مهسا داره میادا -

 گذاشت: پوراندخت سینی را روی میز

 واال مشکل چیه؟ -

بلند شممدا « نیچی!»و با گفتن؛  ی میز زدمشممت آرامی به گوشممه

ای نداشممت، دوباره در اتاق را باز کردا سمملوا این بار دراز انگار چاره

ست ش سریع بلند و ن شیده بود که با دیدنش  ش ان ک ا نگاه از چ



 

 

  

 

ی او گرفت و بدون اینکه ی  ذره از سممردی سممایه سممرک شممده

 ته روی لحنش کب کند، گفت:انداخ

 مهسا داره میاد اینجاااا -

 دانست چه بگوید که خود کامران گفت:ن ی

 دونه؟چیزی از جریان اصلی جدا شدن ون می -

 سری چپ و راست کرد:

 ، غیر وارتانااانه -

سو آب دنانش را قورش داد، خو سب ا ت بگوید و امیدااا ولی نگفت ا

 نبار باروش بوداامید رس ا عین کبریت زدن به ا

 دونهاکسی ن ی -

 اخب آلود گفت:

 خوام نب بدونناو ن ی دونهمهیاد نب ن ی -

 و کلید را روی میز گذاشت:

 !و اقتب رو خوشحالترم یبفه ن درجه یتعداد ک تر ینر چ -



 

 

  

 

 شممهیمثل ن  شیناکه اشمم  دیدیم نهیاز داخل آ نامحسمموس

 یسمموزاندن باق یراب یواقعا دل یول چکندیو پرسممرعت م صممدایب

 :رو ترش کرد و گفت شتریب ان انده بود

، اومده بیبه سممر خودم و زندگ یبدونه چ یفعال کسمم خوامین  -

 رسهاده شو االن میما، آاالیپاشو 

شت در آن اتاق خفه می سش باال آمد، دا شی ت ام نف شدا چهار 

شده بود که کامران تنهایی سریع بلند  با بد عنری  سر کرده بود، 

 خاصی گفت:

خوام ورفای الکی تو شرکت ب یچه، فرط ن ینا! فکر نکن خبریه -

 زبون دخترا که چفت بست نداره نیچ وقت!!

ان یت نداشممت نف  راوت و بلندی کشممید، اصممال  و بیرون رفتا

 رفت عالی بود!علتش چه بودا ن ین که از این اتاق بیرون می

*** 

 

 



 

 

  

 

ست ندنیتا نع تی  ست، یکی از دانی چن ی را از د ردر با ارزش ا

ستا  ی گل را از دست مهسا گرفت و متعجی از جعبهآنها آزادی ا

ماند آن را نب بگیرد یا او  برای  کیکی که در دسممت دیگرش بود،

سا  گرفع دلتنگی پنج روزه شتهاش که برایش پنج  بود او را به  ذ

تر کرد و خودش کی  را  روی مهسا کار را آسان آغوش بکشد که

 آغوش به روی او باز کردایز کنار دستش گذاشت و م

ستش ماند، شت ک ی در آغوش دو سا در  اچه خوب که او را دا مه

 لتنگ و نگران اعتراض کرد:وا  کنار کشیدن د

سه چی موبایلت یخوبی تو؟  - شه؟ هوا خبر  هی یگین  سره خامو

 دلب نزار راه رفت!! ،یبه آدم بد

فت و نگفت که از ن ان اش سممم ت کامران رنگاه زیر چشممم ی

نر بار نب سراغش ای که به خانه آمدند، موبایلش را ندیده و لحظه

ور  را پیچاند و به را گرفته با جواب سر باالی طر  مواجه شده! 

 س ت مبل اشاره کرد:

 خوبی؟ ااااز خودش چه خبر ،یینجایچه خوب که ا بفرما -

 



 

 

  

 

، گفتجواب می ای درخالصه« م نون، متشکرا»در والی که  مهسا

 رو به کامران کرد:

 والتون خوبه؟ شنیدم کسالت داشتینا -

ی انگممار قرار نبود در برخورد بمما نیچ فرد دیگری نب آن چهره

 درن ش را سب  کند:

 تشکر!! -

سلوا  س ت  شت و با لبخند مالی ی  شت و کی  را بردا سا برگ مه

 گرفت:

 انردر دلت تنگ شده بود!! خدمت ش ا! -

 با گل و کی  متعجبش کرده بود، گفت:دیدن مهسا 

 به چه مناسبت؟! -

سعی کرد مکثی کرد و خیره در چش ان گود افتاده سلوا خیلی  ی 

 اش را از دست ندند:که صدایش نشاط ن یشگی

 تونه؟خوای بگی که یادش نبود امروز اولین سالگرد ازدواجن ی -



 

 

  

 

 سممت؛ین ادشیخی معلوم بود که  اماش و صممامت ماند، یادش نبود

 گفتندیبود م دهیشممن چند شممنبه؟ یوت اصممال امروز چندم بود؟

از اسممارش  یبره، اما کسمم ادشیاز  یکه عاشممر یدینکشمم یگشممنگ

سمممرش را پایین انداخت و نر کاری کرد نشمممد  انگفته بود یزیچ

و با تعجی فراوان متوجه چش انش تر نشودا نف  بلندی کشید و 

صلهنب  خیلی نب ازکالفگی مردی که  شدا آب گلوله  فا شتند،  ندا

 ی در گلویش را به زور پایین فرستاد و تبسب زورکی کرد:شده

 دستت درد نکنها -

نا را داخل گلدان بگذارد که رفت، گلو داشت س ت آش زخانه می

، جوری که انگار از کرد غافلگیر سالم پوراندخت به وضوح مهسا را

 من گفت:آمدنش پشی ان شد و با ک ی من

 ، خوب نستین؟ مزاوب شدم!!سالم -

دیدن پوراندخت وتی مهسممای ن یشممه راوت را نب دسممت اچه 

سلوا نفسی کشیدمی شت مهسا با این ف کردا  دی که خوب رو گذا

ا وسی که خودش دانست از نظرش دیو دو سر است، کنار بیایدمی

خت و ی پوراندبدون اینکه خود را درگیر مکال ه نیچ وقت نداشت!

 ت آش زخانه رفتامهسا کند، س 



 

 

  

 

لحظاتی دست روی چش انش را بست ا و  رنا کردگل را روی میز  

سالگرد ازدواجشان!! شت، اولین  شت گلویش را  قلبش گذا بغض دا

کند و با  بازداد که سممنگینی نگانی موجی شممد چشممب خراش می

 رهیکانتر به او خ یسممو که از آن تیر زنرآگین نگانی مواجه شممود

ا  کند، انگار داخل آن اتاق ماندن و چیزی و به خودش اعتر بود

 بیرون آمدن بودا ندیدن خیلی بهتر از

اش را ل   کرد و در انگشممت چرخاند که با ولره یارادریکامال غ

سرفه  فورا شدندیدر نب گره م شتریکه ب یینااخب دنید یکی دو 

بسممته ترکیی بغض و سممرماخوردگی از زد تا بلکه راه نفسممش که 

نا را داخل گلدان چید و روی میز گلدست اچه شودا  بود باز شده

 سالن گذاشتا

به توافق   بدون خون و خونریزی  ندخت نب  گار مهسممما و پورا ان

برداشمممتن  ا یاما کامران خرسمممیده بودند که جلوس بفرمایندا 

سمممردرگب اینکه کی  را بردارد و به  نگانش را نداشمممت و او ننوز

فرار از  یرابب اند، مانده بودا  آشممم زخانه ببرد یا بگذارد ن ان جا

شده؛ اشرهینگاه خ سراغ پذیرایی تا  نب که  فعال ترجیح داد برود 

 مهسا خودش تکلیف کیکی را که آورده تعیین کندا



 

 

  

 

شممان نشممسممت، سممکوش مطلق و کنار تعار  کردچای و میوه را 

محیط، بدون ش  یکی از تاثیراش وضور پوراندخت در آن جا بودا 

 ی کالم را در دست بگیرد:را باز یابد و رشتهسعی کرد نفسش 

 مامان اینا چطورن؟ -

 دند: اباز مهسا بعید بود تا این ود آرام باشد و رعایت  شده جو

 خوبن مرسیا -

ظر  میوه را جلو کشید و طبق عادش ن یشه و بدون اینکه خیلی 

گرفتن فکر پشممتش خوابیده باشممد، سممیبی برداشممت و در وا  

 پوستش گفت:

 ز شرکت چه خبر؟ا -

 نگاه معذب مهسا س ت کامران رفت:

 النگهش ا که نباشین انگار یه س ت شرکت می -

 پوراندخت فوری اعتراض کرد:

 اداره کرده!! با بهترین مدیریت نا اونجا روسا مهندس سعادش  -

  



 

 

  

 

 منظورش به فرک بود! مهسا سریع ورفش را رفع و رجوع کرد:

 به وضورااان ینطوره، فرط انگار  بله -

 و به سر به کامران اشاره کرد:

 ایشون عادش کرده بودیبا -

اش را خورد، پوراندخت ن ین بودا نر مشکلی نب در کامران خنده

زارش گذاشت اودی به اعضای بیشهداشت باز ن یدش ی خوبیشه

 با گفتن: چپ نگاه کندا

 امروز مهندس عطایی رو ندیدی؟ -

 د تا مهسا را از مخ صه نجاش دنداصحبت را به مسائل کاری کشان

شت  شراب ت یزی گذا پرترالی نب پوست کند و نصفش را داخل ب

و سممراغ خیار رفت، طبق عادش این کار را کرده بودا اگر کامران را 

شت از خیر میوه خوردن میبه وا  خودش می گذشت و برای گذا

 کند و باای برایش پوست مین ین ن یشه ن ین طور از نر میوه

کرد و وواسممش نب به نگاه متعجی پوراندخت خودش نصممف می

 نبود!



 

 

  

 

نا را روی میز روبروی کامران گذاشت و رو به بشراب محتوی میوه

 مهسا گفت:

 براش پوست بگیرم؟ -

 نگاه مهسا س تش برگشت:

 نه بابا، دستت درد نکنه، چرا تو؟ -

 لبخندی زد:

 خورناگیری ن یعادش دارم، کامران و کیانا تا براشون پوست ن -

ست و   سب کامران ا و ی  مرتبه یادش افتاد که در تحریب گفتن ا

و ت ام تالشش را کرد تا نگانش دوباره  آنسته گاز گرفتزبانش را 

پوراندخت ابرویی باال  غضی نشود! پر یرهیدر بند وصار آن نگاه خ

نا نکرده ارانداخت و ورفی نزد، نیچ وقت برای شممونرش از این ک

نا نب در کودکی، آن نب خیلی کودکی! معترد بود رای بچهب ،بود

باید از عهدهبچه یایندی کار خودشمممان برنا  ولی از قرار معلوم  ب

 آنردرنا نب موفق نشده بود!!

سممم ت چنگا  نرفت چه وتی متوجه این بود که دسمممت کامران 

قرار بود دلش صممحبت تنهایی مهسمما ک ی بی !ه خوردنبرسممد ب



 

 

  

 

کند و  دخت شلوغیال امکانش نبود جلوی پورانخواست ولی اصمی

ضا کند بروند در ی  اتاق تا بفه د چه اتفاقی افتاد  جدا که نیا ترا

آیندا در باال پایین کردن افکارش به شممرکت ن ی چراند و ادهنشمم

 گفت:

 سلوا ووصله داری یه ک ی بریب بیرون قدم بزنیب؟ -

شت کرد، برای بی ستش را خارج از دید بریه م رون آمدن از اتاق د

نه؟  ته بود، آن وقت بیرون از خا تازه مورد عفو سممماعتی قرار گرف

 خواست بگوید:

 جای خاصی مد نظرش نست! -

 که کامران ن ان او  ورفش را برید و گفت: 

 ! سرماخوردگی داره، نوای سرد براش خوب نیستانه -

شتا، انتظار عک ورفش را خورد شتر  الع لش را دا ساعت بی نیب 

 گذشته بود که مهسا بلند شد و گفت:ن

 من دیگه برما -

 دستی کرد:یشسلوا سریع پ

 و باید ب ونیاکجا؟ تازه اومدی که! شام -



 

 

  

 

 تو رو خدا! و در د  دعا کرد، قبو  کن 

شت  شته بود، دا سا نب اثر گذا سنگین خانه انگار روی مه ضای  ف

 گفت:می

 یه وقت دیگه! -

سلوا  شد خود  صدای آیفون موجی  س ت آیفون  که  د و با بروبه 

این دختر بلد بود در ی  آن نوای متعاد   دیدن کیانا ذوق کرد،

 را به طوفانی تبدیل کندا در را که باز کرد، گفت:

 شه!خوشحا  می ا ببینتتکیاناست، یکب بشین -

نا دقیرا انتظارش را برآورده کرد، یعنی ورود او نب زمان  ورود کیا

 شد با صدای جیغش:

 ااااااا!!!!سلوا -

سلوا ذوق کرده زو آوی شدن از گردنش! در واقع از بیرون بودن  ان 

 بود که سلوا زیر گوشش نجوا کرد:

 ااامهسا -

 



 

 

  

 

 و موجی شد کیانا ورفش را نی ه بخورد:

 وای مهسا جون کی اومدی؟ -

و سمملوا را رنا کرد و این بار مهسمما را مورد نجوم قرار دادا ن ان 

و در وا   و از صممورش کامران بوسممید طور پر ورارش نب برگشممت

 نگاه به پوراندخت خندید و دست دور گردن او نب انداخت:

 دونب دلت خواستابیا خی، می -

ورود ن ه  ین ان لحظهی گرمی نب روی صممورش او زدا و بوسممه

 اسکن کرده بود، با دیدن گل و کی  گفت:ا جا ر

 یکی بهب توضیح بده اینجا چه خبره؟ -

 وضیح داد:خود مهسا ت

سالگرد ازدواج سلوا و خان داداشته خی، نکنه تو نب یادش رفته  -

 بودا

 دست روی سرش گذاشت: 

  یتبر شه؟پیدا می نب وای خدای من، یعنی آدم به گیجی من -

 ادلب یزایعز گبیم



 

 

  

 

 :زد و ادامه داد یو رو به سلوا چش ک

 !!نیریروزنا رو جشن بگ نیکه صد سا  ا یاله -

 :و گفت رو به کامران کرد ینر جواب دنیشنو قبل از 

که م - که  یدونیتو  ندارم خودتب  من وواس درسمممت درمون 

صدوم ستیو ن  یم  هیمن از طرفت  یزدیزنگ م رونیب یبر یتون

 اآوردمیم دمیخریپسند م لواس  یش یکادو

لیخنده سممملوا کان دادن  ته بود و جراش ت را نب  شینااش گرف

شت شب غرهکامران اما ب، ندا  رلییسرم را جابه جا کرد و ز یاا چ

 :و گفت امدیکوتاه ن انایاما ک، چه بود قیدق دنیگفت که نش یزیچ

شاار بهتر ان ،ستین ریگبهونه یون زناا سلوا از ،نداره بابا ییع -

 !!نیخریم نیریبا نب م یشد

و بعد رو  شته باشدندا یسلوا واکنش یو تالش کرد در برابر سرل ه

 مهسا گفت: به

 دین کی  رو؟ نکنه منتظر من بودین؟یواال واسه چی نبر -

 



 

 

  

 

پوراندخت سممعی کرد سممر و صممدای دخترک را ک ی ج ع کند و 

 روی بحث را تغییر دند:

 مگه نگفتی با آراز میای؟ کجاست؟ -

 شانه باال انداخت: 

 انگار کار داشت، منو پیاده کرد و گفت نیب ساعته میادا -

 رداشت و رو به سلوا گفت:مهسا کیفش را ب

 من با اجازهااا -

 که کیانا دستش را گرفت و نشاند:

 ای دختر لوسااا -

 و دننش را کج کرد:

کش ری؟ واال که کیمن با اجازه!! بگیر بشین ببینبااا کجا در می -

 رو آوردی جورش رو نب باید بکشیا

 و بشکنی زد:

 مامان شام چی داریب؟!!! جووون سالگرد ازدواج -



 

 

  

 

پوراندخت سممری چپ و راسممت کرد، یعنی در دنیا ن ه را وریف 

 را نه! جوابش مثل ن یشه سر اصو  بود: بود این دختر

 مرتبها -

 کیانا خندید:

ی شممام پوراندخت بانو شممه سممفرهدونب مرتبه، اصممال مگه میمی -

بدون پیش غذا و پ  غذا باشمممه، فرط خان داداش ما غیر کوکو و 

شق  ست، می ته چینایکتلت عا سالگرده سلوا ستب بگب دیگه  خوا

 وق داداش یکی یه دون ه! ازدواجه و یه ته چین

 و نیشش باز شد و رو به سلوا گفت:

 ش ا!که بدجور ناراوت می فکر نکنی خودم دلب خواسته -

شکر  نیریخوانرشونر ش نیخدا را بابت داشتن ا کهی در والسلوا 

 بلند شد و رو به مهسا گفت: کرد،یم

این شعله رو روشن کردی، خودتب مجبوری  دیگه واال که خودش -

 بیای ک  ا

سممخت نبود و برایش  ذا پختن اصممال غوتی در روزنای عادی نب 

وضممع و  نیبه امروز و ا دهیچه رسممبردا کلی از غذا پختن لذش می



 

 

  

 

س صه خوردن بابت چنان  ریوا  که واقعا دلش ا شدن در اتاق و غ

 ،لباس و شام و ش ع باشد نیباتریبه ز نیمز توانستیکه م یروز

شراب ا نبود ش زخانه یکی دو ب س ت آ شدن و رفتن  در وا  بلند 

اش از روی بشممراب دسممت کثیف را نب برداشممت و نگاه پرغصممه

کرد  یسمممع ،چیکه ن گذشمممت و برش نداشمممت کامران ینخورده

 یشممد و ور  ع ه یفرج دیشمما انامحسمموس به جلو نلش دند

مد مرووم درسممممت در فتیکه م آ قا گ به د  آ  ونیراه ورود 

 شک شونه!

سته زیر در وا  چ  کردن مواد اولیه سا آن ی ته چین بود که مه

 گوشش گفت:

 نب اینجاست؟ مامانشونواسه چی  -

 نیسی زیر لی کشید:

 شنوه یه نو!گب، میبعدا می -

 اخ ی کرد:

 سدونسممتب اینجامی؟ وردهآشممب ورداشممته خوانرش کب بود ننه -

 اومدمان ی



 

 

  

 

 ای س تش رفت و مرغ را از فریزر در آورد و دستش داد:چشب غره

 سریع آب بگیر رو این تا من زودپز رو در بیارما -

 مهسا باز آنسته گفت:

 !یالغر شد کنن؟یکه ن  تتیاذ، ن ه چی مرتبه -

 با سر به بیرون آش زخانه اشاره کرد:

باش رو از من انگار ارث با ؟هن ش اخ اش تو ن  اروی نیا چرا -

 چرا شرکت ن یاین؟ا خوادیم

شممان تا کامران انداخت، فاصممله نکالفه نیب نگانی سمم ت سممال

 ی ی  کانتر بود:اندازه

 !صدامون رو شنونیم خدا آروم، رو توا دونبین دونب عزیز، ن ی -

مرغ را داخل آب انداخت و در والی که زودپز را از دسمممت سممملوا 

 گرفت، گفت:می

 فه یدم اصل ورفتون سر چی بود!آخرشب ن -

 :زدیکه از اتاق داد م انایک ادیفر یصدا

 اامیب نیبگ نیک   خواست -



 

 

  

 

چه طرز صممحبت  نیبر ا یو پشممت سممرش تذکر پوراندخت مبن 

سالن چرخاند و کامران ،کردنه س ت  روبه  رایکه دق یسرش را به 

سته و مثال با موبا شانیرو ش  ،درو برگردان عیسرا کردیکار م لین

کند،خوانر و برادر  ازبحث ب یبرا ییمهسمما جا یجلو خواسممتین 

 !ستندین یستیانل رودربا یلیثابت کرده بودند که زمان دعوا خ

 دیچه با، نداشممت در برابر سممواالش مهسمماواقعا نیچ توضممیحی 

آمده  شیاتفاقاش پ یکه خود را مرصر پنجاه درصد یوقت گفتیم

ستیم ساعته مرغ ن برنج کردا سرش را گرم پی انه زد ؟!دان نیب 

ته بود و برنج را نب ن ان طور خی  نخورده نده وپخ  ، جوشممما

 صدای در آمدا زآبکش کرده بود که با

سرمی که این چند روز مه انش بود، ک تر بلند می شدا کامران با 

رفت که کیانا زودتر از او پرید و نب داشمممت برای باز کردن در می

 زمان با باز کردن در گفت:

 آرازه! -

 

 



 

 

  

 

دانسممت آراز قرار به اینکه می تن داشممت و با توجهبر لباس مرتبی 

سری را نب  ست بیاید، رو شت آن را  روی کاناپها شته بودا بردا گذا

که با دیدن بشمممراب خالی مرابل کامران انگار نفسمممش  سمممر کند

 تر پ  داده شداراوت

ستاد تا آراز  شتیاق باز کرد و کنار ای شوداکیانا در را با ا سالم  وارد 

شد نگاه آراز نب به اندازه ی کیانا متعجی و خوشحا  سلوا موجی 

شود، این چند روز اصال نتوانسته بود او را ببیندا سالم گرمی داد و 

سمم ت کیانا  با کلی و  خوب ی شممیرینی در دسممتش راجعبه

 گرفت:

 شدی! کاربدنیه مژدگونی بهب  -

نا روی جع یا گاه ک گبهن نههی شمممیرینی و بر برداری ی جواب ن و

شستا با اینکه و  و وا  لحن آراز خوب بود و جعبه ی رویش ن

شممیرینی نب نوید خوبی داشممت ولی باز دسممتانش لرزیدا با ن ان 

 ادستان لرزان برگه را برداشت و باز کرد

 «خوش خیب»



 

 

  

 

ای بود که با وجودی که خیالش را راوت کرد، موجی شمممد کل ه

وی زمین نشممسممت و اشمم  از چشمم انش توان از پانایش برودا ر

 ریخت:

 ااخدااااااااا شخدایا شکرشااا شکر -

 :آراز فورا خب شد و رک به رخش شد و آنسته نق زدا

 ؟؟یواسه چ هیگر گهید !دختر خوب ئه -

شد و جواب  سریع بلند  یش را از دست کیانا بیرون آزماپوراندخت 

ه بودا با لرزید و چشم انش موج برداشمتکشمید، دسمتان او نب می

 نگانی به آراز گفت:

 جواب خوبه آره؟ -

 آراز با اط ینان چشب روی نب گذاشت و با لبخندی گفت:

 اشکلی پارتی بازی کردم به جای فردا صبح، االن بدن -

بلند نف  کامران نب رنا شد، دروغ بود بگوید خیالش راوت نشدا 

سچش ان ویران مانده شد تا خودش نب جواب را ببیند که لوا ی 

 الع ل عجیبشان سیر کرد و آنسته زمزمه کرد:روی ج ع و عک 

 چی شده؟! -



 

 

  

 

 آراز برخاست و با لبخندی گفت:

خدا طوری نیسمممت - ، چند روزه ن گی تو نو  و والی شمممکر 

ن گی ، ی کامران نستیباربردخیب بودن جواب ن ونهخیب بدخوش

 سعی کردیب ش ا با خبر نشینا برای راوت بودن خیالتون

نگار به ناگاه نر چه خون در سممر داشممت خالی شممد، داشممت چه ا

ای بود! دستش را دراز کرد صیغهخیب چه شنید؟ بدخیب، خوشمی

جایی بند کند و نرش زمین نشممود ولی دسممتش جایی نرسممیده  تا

شت نرش زمین می ستی زیر بازویش را گرفتا بود و دا شد که د

ش انگیج و گنگ نگانش  شن را به چ ست آ  دوختایی صاوی د

 نایش به سرعت ریختند:که با پوست تنش غریبه نبود و اش 

 چی میگن؟؟وایااا  -

شیدور  تا روی کانابی شاندن او شپه ک شش  و در وا  ن زیر گو

 :نیش زد

بل تح ل بود که از وا   - قا خوب بودن جواب اینردر براش غیر 

 بری؟



 

 

  

 

کامران بیبی گانش کردروب!!  نه ن ما ند  نیدر ن ،روب!! مظلو چ

توانسمممت نرگز ن ی زده بود!!  هیدر د  و جانش خ ایغب دن هیثان

شداو بی رقد ستش ،روب با ست کامران را محکب گرفت، با دو د ا د

و لی  زندیسممد مرا  ینر تظانر و دروغ یبا دسممتانش جلو ییگو

 :زد

 خوبی االن؟! -

ش ستش را پ  ک سخ چیو بدون ن دیکامران د سا ا ستادیا یپا مه

 سلوا را ل   کرد و با نگرانی گفت:ی هیخ کرددست 

 خوبی سلوا؟ -

 :کنان ورکت کرد به س تشان و گفتآراز خنده

 انایوق داشمممت ک !ریاومدم و خبر خ ینیریبابا خوبه با شممم یا -

 اارتتونذب انیدر جر یکه مبادا کس دییپایم یچهارچش 

سد کرد!!که بازوی کامران  ت یعنی آن لحظه اگر از او عل رانش را 

سیده می شت، از کارش پر شد، خودش نب جوابی برای کارش ندا

ی اد بزرگ شمممده بود، با ن هزای با روابط آاو  ع رش در خانواده

دخترنا دسممت داده بود و وتی روبوسممی کرده بودا خوانرش نب 



 

 

  

 

ی اعضممای خانواده نب مادرش و بریهجلوی چشمم ش ن ین بود، 

کرد رسید ن ه چیز فرق میولی اینکه چرا وقتی قضیه به سلوا می

و خواسته دیده نفوذ ناپذیر  وخارج از منطق خودش بودا او را پاک 

خواسممت دو دسممتی مراقی باشممد رویش خش بود و وا  دلش می

تد!!! نه نیف نه پیش زمی تارش  نه ای داشمممت و نرگز برای این رف

داد اختیار خودی نشان میاش ولی گاه جوری بیتصوری از چرایی

 ماندادر رفتارش می که خودش

آراز با نیب نگانی به دسممت کامران قدم بعدی را برنداشممت و فرط 

 :و گفت دهیگوشش کش  یخود را تا نزد

 اااکه ایاوال که دکتر محرمه!! ثان -

 :و بلندتر ادامه داد 

فشارش که ن یشه پایینه، االنب یا افت قند داشته  خانب ش ا کال -

 یا افت فشار خون!

 

 

 



 

 

  

 

 کیانا که سریع بلند شده بود، گفت: و رو به

نب گرفته  یکامران سمممرم قند یتو دارونا ایه قنداب بیار براش -

دونه ازش وصممل کن  هیراه نشممدن ار دم دسممت اگه روبهذ؛ ببودم

 !براشون

ستیم یواقعا دلش خودزن کامران سته از دنانش  یوقت خوا ناخوا

 :دیپر

 اااننوز کب نشده شیچند روز پ یایکبود وارده! یلینه که خ -

را به جان  مادرش یدهیباالپر یو ابرونا انایک طنتینگاه پرشممم و

 اشان کردرو به آراز و مهسا دعوش به نشستن یاو با سرفه دیخر

 شتریمادرش چند روز ب یول! دیچیرا که مسل ا به موقع م انایک دم

داده  ب  که ابرو باال شدیوت ا بوتاک  الزم م شدیشان ممه ان

 !اظهار کالم یبود جا

درنب ز  زده  یناسممملوا نشمممسمممته و با سمممگرمه یروروبه رایدق

شا سری جست شیبار که قنداب به گلو دو، کردیم شیت ا ، کیانا 

 تکان داد و غر زد: 

 اناکامران شده یآراز وقت دارونا -



 

 

  

 

داده و  هیمبل تک یکه سممرش را به پشممت ییسمملوا یپا ریبعد نب ز

 :، نشست و رو به مهسا داده گفتچش انش را بسته بود

 ؟یزنین  نایسر به ته چ هی مهسا جون -

از  نانیدستان سلوا را در دست گرفت و با اط بلند شدن مهسا  با

رفتن کامران و آراز به اتاق و نبودن پوراندخت تند و تند شمممروع 

 :کرد به گفتن

رو بهت  زیکه ن ه چ ینبود یتیجونب به خدا تو موقع ییسممملوا -

که  یق ر در عررب بود، اون روز یکه ن ه چ یخودش شاندا ببگ

تاق بود بیاومد بد شمممده مه فه یدیب، یو تو ا و آراز  ادیوالش 

 یبردارشممه فرط ن ونه ینشممد بسممتر ینر کار کردن راضمم ،رفتن

 اااخونه شکردن و آوردن

ش  یرا تکان نداد، ول سرش ش انش را باز کرده نکرده ا  شیناچ

 :آنسته گفت اگرفت دنیرشت بارپر سرعت و درشت د

 کردم؟یم دیچکار با من شدیم شیزیاگه چ -

 

 



 

 

  

 

 :مبل نشست و سرش را در آغوش گرفت یرو انایک

خودش رو  دونسمممتبیبه جون خودش م انکارویبا خودش ا نکن -

سه ن  یکنیداغون م شکرخدا  ،نیبب اماا بهت یزینگفتب چ نیوا

ستهستین یخطر باناش  شهین  مونهیمعده م یناراوت نیا ا در

شا تیاگه رعا باور کن یول سا  نب خود دیکنه  شون  یسا  تا  ن

 نده!

فرو  شیناو اشممم  کردیرا نگاه م انایور  و صمممامت فرط کیب

بلند شمممده  ،که با ورود کامران و پوراندخت سمممعی کرد ختیریم

سنگینی  سروی  برود که  به بار دلش افزوده نگاه جفتشان س ت 

 شده بودا

*** 

پر دردسممرشممان رفته  نایدر خانه را بسممت، باالخره جفت مه ان

 به س ت سالن برگشته بود که کیانا ذوق زده گفت: بودندا

 نا کلی خوش گذشتابعد مدش ،وای خدا امشی چه خوب بود -

 و مشتاقانه به کامران و سلوا نگانی کرد: 

 الهی چندمین سالگرد ازدواجتون!! -



 

 

  

 

شمد، در ت ام مدتی که شموی کیانا و  ی باروتی منفجرهبشمکعین 

ده بود نا سممکوش کرکرد و به اوترام مه انمهسمما را ت اشمما می

ی برای خورد و ور  کیانا ن ان جرقهمی اداشمممت خون خونش ر

انفجار شدا نگانش در ج ع پدر و مادر و خوانرش و سلوا چرخید 

 و کفری و پر خشب گفت:

ست که ندونه ما و - سی ن سه چی چند روز پیش ببینب اینجا ک ا

 رفته بودیب محضر؟

 ن بار تیر نگانش کیانا را ند  گرفت:ایو 

کب عروسمم  خی ه  پ  این مسممخره بازیا چیه که راه انداختی، -

بازی برین و می باز الکی واسممممه خودتون که تون بودمشممممی 

و  نیکرد یباز شیکه با عشممق و زندگ یواسممه کسمم دوزین؟می

سالگرد ازدواج م ، هبه دادگاه و محک نشیکشوند  ن؟یریگیجشن 

عا بت م ینرچ ،هیزینب خوب چ ایکه شمممرم و و واق جا  کنبین

که ننوزه تون خوب میهن  !نیکنیبدترش م که ننوز  ید  دون

 طالق ون پابرجاستا مجوز

 پوراندخت سریع گفت:

 وقتی امضاش نکردی یعنی قرار به زندگیه!! -



 

 

  

 

 ود:پوزخندش مستریب به س ت دختر ساکت ج ع ب

و وسمممط  نیکردیمعامله م یوقت اینجاش رو دیگه کور خوندین، -

له محشمممرتون  عام فت  ادتونیم که جزو  یکامران هیر نسمممت 

 و آدم وسابش نکردینااا قراردادتون نست ینانفعیذ

 و رو به مادرش کرد:

ش ا اینردر برای من ارزش ! به گردنب یگذاشت یخوب وق مادر -

 اااآدم نوسباز البالی پایین آوردیه که منو در ود ی بودیقائل 

 و رو به سلوا ادامه داد:

بارم رو  هیسمممر  یگفت نه؟ یزرنگ یلیخ یکردیفکر م - سممما  

با  اما شممان  که رفتب کامران خرش به چند من!! رمیو م بندمیم

تون و متوجه هزد پ  کل قشمممنگ و خدارفت  ادتونیه من بود ک

 !!نیدیوق امضا رو به من م نیدارنشدین 

 و نفسش پر از ورص شد:

ستفاده می - ضا ا شری و من از این وق ام کنب ببینب کدوم بنی ب

عد می نه ب یه روز دو روز بودن قرارداد وسممماب وا ک نه روی  تو

 خورجینش رو ببنده و بره؟



 

 

  

 

 سلوا آنسته گفت:

 واقعا این مدش منو اینطور شناختی؟ -

 صدایش ضربتی داد شد:

 ی؟جا برای شناخت بهتر داشت -

صبانی  شت و ور  دیگر نزد، کامران اینردر ع شب روی نب گذا چ

شد ا کامران با نگاه به دخترک بود که امکان نر رفتاری در ج ع با

 و گامی س ت مادرش برداشت:و سکوتش چشب از او گرفت 

تونی می فعال مردنی نیسمممتبخیالت راوت مادر عزیزتر از جان،  -

نو با این گندی که به متون و به قصمممر باشمممکوه بری ،شمممیبلند 

 تنها بذارینا نزندگیب زدی

 فرک قبل از اینکه پوراندخت جوابی دند، اخب کرد:

تار کردیب - کاری کردیب و نر جور رف  ورمتی وبهتون بی ،ما نر 

 پرده دری یاد ندادیب، با مادرش درست صحبت کن!

 ای روی نگانش س ت پدر برگشت:ن راه با ت  خنده 

داشتن برای وقتی گین؟ ببینب رمتی به چی میوبی ، ش اعجی -

 ؟!بهشون ورمتی زدینکردن نب ور  از بیزندگی من وکب می



 

 

  

 

رفت، سملوا بلند شمد و بغض کرده  شو دسمتش که سم ت شمک 

 گفت:

 تو رو خداااا ورص نخور -

 و انگشتش تذکرگونه س تش رفت: تند برگشت 

 رو نداری! و اظهار نظری وق نیچ ور  تو یکی -

 رفت که کیانا ما بینشان ایستاد:اشت س ت او میو د

صال ن ه کامران، جونِ من آروم باشا - صیر من بود، غلط ا اش تر

 فکر کردم بلکه اینطوری یکب دلتون واشهااا کردما

 ی کامران را گرفت و برش گرداند:زوبافرک 

جاد  - جاد شمممده، خودش ای که ازش ای نه این ذننیتی  یادش ب و

شتهکردیااا خودش و  شون رو رفتار گذ شاید بتونن خود اش! آدما 

تونن ذننیت ایجاد شده تو ذنن مردم رو تغییر دن ولی ن یتغییر ب

بانی می نه آدم وقتی اشمممت یادش ب و نه وتیبدن، پ   گه ک  ا

شه م کنه شی ون نب ب شهجبم پ سنگین اون  ور ب تا آخر ع ر بار 

 نیابه دوش بکشه و این چیزیه که باید تح ل ک اشتباه رو

 



 

 

  

 

 و دست پ  کشید و ن راه با آنی رو به پوراندخت کرد:

 میای بریب یا نستی ننوز؟ -

، فکرش مشغو  نگاه پوراندخت با دقت بیشتری روی فرک نشست

 شده بودا ورکتی به خود داد و گفت:

 میاما -

 و رو به کامران کرد:

بره این چند دونی که جابجا بشب خوابب ن ییه سر برم خونه، می -

 زنباااولی میام سر می اش بیدار بودمی ن هش

 و تبسب ک رنگی زد:

ه نر روزش بخوای دعوا راه بندازی یه مادر بلد نیسمممت وتی اگ -

 اش رو دور بندازهابچه

*** 

نای روی مبل نشسته و نگانش به سرف بود، فکرش مشغو  ور 

پدرش بود، نر چند بعد رفتن پدر و مادرش اولین کاری که کرد 

مدام اما برش گرداند به اتاق گرفت و  اربود که دسمممت سممملوا این 

ش مرابل چش انش بود و نر قدر بد از فه یدن وا  لشالع عک 



 

 

  

 

شد و باز نگرانی خواست به خود بربوالند چیزی نیست ن ینب می

ضح او وتی وقتی شر آمد  وا در اتاق رنایش کرد و برایش تو  و ت

 و او گفت:

 !عصبی نشو بگی وق داریا تو فرطقبو ، نر چی که  باشه -

توانسممت منکر این شممود که ن ی ،شممدمدام در ذننش تکرار می

  استا نیبا وجود سلوا عج یمهربان

ستهکیانا  شد و با کلی آن ست  نزدیکش  شرابی که در د اوتیاط ب

 داشت، مرابلش گذاشت و گفت:

 اش نباید خالی ب ونهامعده -

کیانا لبی زیر دندان  نزدا نگانش را به سمم ت او کشممید ولی ورفی

ناگهانی و غیربرد  با اینکه از خشمممب  بل پیشو  نراس اش بینیقا

 داشت، مردد کنارش نشست و آنسته گفت:

وضمممعیت  که تونه ک   کنهکامران تنها کسمممی که االن می -

 اجس یت بهتر بشه، خودتی

  

 



 

 

  

 

 و ی  پایش را زیر تنش کشید و رو به س ت او کرد:

که  یرو بکن شیسع ین ه  دیمثه س ه و با شدن واست یعصب -

 !یبش یک تر عصب

 نگاه پر اخ ش س ت خوانرش رفت:

به خودم  تونبیننوز که ننوزه ن به نظرش با این اوضاع م کنه؟  -

ته!! به پو  فروخ که زنب خودش رو  گه کب د بربولونب   دهیمن م

به خاطر پو  نرکار ییبودم آدما که واضمممر بودن  ، بکنن یرو  

 ادیمال رهیبود که سر من رو ش یه نفت خطچ گهید نیدم امون

 بود مالیب گفت: توانش تا جایی که در 

انصمممافی نکن، تو که بهتر از من سممملوا رو داداشِ من دیگه بی -

سی، اون اگه دنبا  پولت بود خیلی کارا میمی ست بکنه، شنا تون

مهریه اومد بگه اومد کل طالناش رو جا بذاره بره، ن یدیگه ن ی

کرد، در اش میتونسمممت تو این یه سممما  تلکهخواما تازه تا مین ی

وتی یادم ن یاد یه خرید سمماده ازش خواسممته باشممها تازه تو  والی

منتظر بودین وکب طالقتون بیاد نر جوری مامان که ای این فاصله

مه کنیب،  نا یدم قول پارت انی د یه آ یا بریب  که ب پ  و پیش کرد 

 نیومدا



 

 

  

 

 د:و آنی کشی

سممملوا اگه تن داد به گرفتن پولی قبل ازدواجتون چون باناش  -

ست زندگی چند نفر رو زیر و رو کنهمی شنهاد مامان تون ااا اونب پی

 بود وگرنه سلوا کجا دنبا  این کاراستا

 ن راه با زدن پوزخندی سری به تاسف تکان داد:

ر اشته واسب؛ فکر کن واسه خاطذن یدلخوش چیراه به ن یعنینه  -

من؛  ینب خودش رو فروخت و نب تر زد به زندگ، جلآسمم ون هی

شته بود بیخ گلوش  نب نداره یبه طرفدار ازین مگه مامان چاقو گذا

 قبو  کرد دیگه! دشکه باید قبو  کنی، خو

لبش را زیر دندان برد و برعک  کیانای ن یشمممه که زبان تندی 

 داشت، ع ل کرد:

شته - بود زیر گلوش مامان نبود، تو  داداش گلب، اونی که چاقو گذا

صال مهلت می شرایط ناجور  دادی فکر کنه؟بودی!!! ا اینردر تو اون 

و بدش ضربتی ع ل کردی که قدرش تفکر درست رو ازش گرفتیا 

خبرم ولی اون چیزی که من تون بینا و روابطمن از جزئیاش ور 

از  ی اومدنتدیدم وتی فرصت ندادی بتونه بهت د  ببنده، فاصله

 دواجتون دو ماه بیشتر طو  نکشید!!ازتهران تا 



 

 

  

 

 سکوش نی ه شی موجی شده بود، او نب آرام ور  بزند:

شت یعنی چی؟ یعنی نرگز ن یاالن می - ست فه ب باورم ندا تون

نها ها پیش رو فراموش ک کامران سمممال تار  فکر کن  اخالق  و رف

 یعنیت، نداشممم نانیبه من اط  رویدراز و ر یاون پسمممره یاندازه

سا  از  هیکه واضر شد واسش  دیانردر اونو بهتر و بزرگتر از من د

 که قبولش نداره وروم کنه!! یخودشب کنار کس یزندگ

 ی برادرش افتاد:ان غب گرفتهش نگاه پر محبت کیانا در چ

 باورش دارهانظرش چی بود؟ مهب االنه که  مهب نیست قبال -

 نیشخندش دندان ن ا شد:

 گیارو بگیر بخواب، داری نذیون میبلند شو ب -

 آرام دست روی دست برادرش گذاشت:

یا، باورش داره، اونب  - به جون خودش که عزیز تر از تو ندارم تو دن

قتی ه، وکنزی نتونه بهش خدشه وارد اینردر سفت و سخت که چی

کامرانی عکسمما پرسممیدم اینردر با اط ینان بهب گفت  ردازش درمو

 م خیانت کردن نیست که من جا خوردماااشناسب آدکه من می

 



 

 

  

 

 با خیره شدن در چش انش تالش کرد اثر الزم را بگذارد:و 

کنب و گفت، عکسا که سهله ن ه بیان شهادش نب بدن باور ن ی -

ضیحی دارهادونب برای اون لحظهمی سا رو  اش تو اون فرط اون عک

ستفاده  یدونیم بهونه قرار داد چون سوا و  ستینآدم دور زدن و 

به قول ایبر مان داده بود یع ل کردن  ما به  نه که  ی نیچ بهو

 ،سمما  مهلت داده بود تازه مامان خانب بهش دو ای نداشممتادیگه

بهش  یچ ش شممده بود که نرعاشممق و وابسممته قینردر ع وا یول

بگذره د   شمممتریب یچ و نر تونهیگفتب فعال صمممبر کن، گفت ن 

 !!هشیتر مکندن و جداشدن واسش سخت

نا خب شد و کشوی زیر میز را فکرش کشیده شد به س ت عک 

 کشید و موبایل سلوا را در دست گرفت:

اینب  ،این چند روز وا  خودم نذاشمممت به این عکسممما فکر کنب -

 ی دیگه!شده برام یه مساله

ت به مسائل نستوامی زاد شدن فکرش از بی اری برادرآکیانا نب با 

 دیگر نب فکر کند:

  گه؟ید هیک وونهید نیا !هیقضمم نیا دیکال از ذنن ون پر ایراسممت -

قدم به قدم رفت و آمد و ورکاتت رو واسمممه سممملوا  یواسمممه چ



 

 

  

 

ستاد؟خدایم ندارم، نر وقت  یبه اون قرارداد کوفت یکار یلیوک فر

و کار به طالق  فتادیعکسا دعوا راه م نینب بود با ا گهیو نر ک  د

 ادیکشیم

 ای باال انداخت:شانه

 رسه، به نظرش کار مامان نبود؟فکرم جایی ن ی -

 سری باال داد:کیانا 

بیکاره بشممینه و کل رفت و آمدش به تهران رو مگه نه بابا مامان  -

در نظر بگیره، اصمممال مامان خبر نداشمممت کی میری تهران و کی 

گردی، در والی که کل عکسمما مواقعی ارسمما  شممدن که تو برمی

 تهران بودیااا 

 ای سوا  کرد: ان تنگ شدهو با چش

 داری؟این عکسا  چه توضیحی براراستی  -

 :گفتکالفه نایش را به نب فشرد، لی

 اکه کال چرته!! مثل اونا که ترانه ن ران هاا اشیسر هی -

 



 

 

  

 

 :نگاه کردنا را و موبایل را گرفت و عک 

ست و ن کارم - شوخ ایواال ن یا این چند تا دو خنده  یدر وا  

و خالصممه  ی!وقت سممالم و خداوافظ بیدسممت داد تایهان ای بیبود

ستن ولی  شنا ن ست که نه میآ سی توش ن دونب کی چند تا عک

شممناسممب و اینکه متخصممص گرفته شممده و نه اصممال طر  رو می

 ان بیشتر گیجب کردهافتوشا  گفته عکسا واقعی

و عکسی را روی صفحه بزرگ کرد که در آن به طور واضحی انگار  

 و گفت: بغل کرده بودی را ردخت

که این  - مد، ببینیکی کلی فکر برد  یادم او محوطه خروجی  رو 

شتب بی سالن یه نن میروفرودگاه تهرانه، دا و یه اومدم که تو پیچ 

یا  بخوره زمینکب مونده بود  طوری که ،دختری محکب بهب خورد

بردم و پشت ک رش اختیار دست وداقل من اینطور فکر کردما بی

شتب  ستب که نیفته، گذا شیدا د شاید کلش ی  یا دو ثانیه طو  ک

شدم ست، منب رد  شید و معذرش خوا  رو جدا کردم دختره عری ک

عک  جوری با دقت گرفته شمممده که خود منب یه  ببینولی االن 

ا موندم تو این فاصله زمانی کوتاه شه بغلش کردمجورایی باورم می

 چطور تونستن ن چین عک  ت یزی بگیرن؟



 

 

  

 

 یی باال انداخت:ابرو

شی از  روواال چی بگب!! ولی چون اون یا - صه گفته اینا بخ ص متخ

فیل ن البد فیلب گرفتن و بعد یه عکسمممی که به نظر خاص میاد 

 جدا کردنا

 باور کردنی نبود، سری تکان داد و گفت:

 ولی این ن ه صحنه سازی برای چی؟! -

 کیانا با فکر پرسید:

 به تهران با خبرن؟ از تاریخ رفتنتن یشه کیا  -

 :نفسش را بیرون فرستاد

 اتو، سلوا و خیلیای دیگه ،شرکت تبریز و تهران ین ه، ن کارا -

 :کیانا ن چنان در وا  فکر بود

 ؛میگب کامران مگه نگفتی این عک  تو فرودگاه بوده یعنی اینکه -

رو فرسممتاده از سمماعت ورودش به تهران با  نا فردی که این عک

 ؟شن مع والمییا از ساعت پروازش با خبر ، کخبر بوده

 



 

 

  

 

 :کامران نب چش ی تنگ کرد

 کنهاکسی که نر بار بلیط رو برام رزرو می ، سلوا وتو، من -

 کیانا سریع پرسید: 

 کی؟ -

 :زمزمه کرد

 امنشی شرکت -

 چش ان کیانا درشت شد:

 مح دپورااا  -

 برو شد:و  پایش را ج ع کرد و با کیانا رکامران نب عین کیانا ی

 یعنی؟؟؟؟ -

 کیانا خیره و متعجی گفت:

خاصمممی ازش چرا اون باید این کارو بکنه؟ ببینب تا واال رفتار  -

 مربوط باشه؟ ت اال بشه به توجه یا عدم توجهشکه او دیدی

 آب دنانش را قورش داد:

 نه! -



 

 

  

 

شد کیانا ک ی به والت اولیه  ضوع باعث  ی خودش نیجان این مو

 ت:خندان گفبرگردد، 

گب داداشممب خوش تی ه ن ه عاشممرشممن ببینا نی به سمملوا می -

 شه، نکنه خانب مح دپور نب بله!!!!!!!!!!!باورش ن ی

 ی لبش نشست:رنگی به گوشه ی کخنده

 باز زدی به مسخره بازی؟ -

 کیانا تند گفت:

راسمممتی از رفتنت با ترانه وتی من و سممملوا و مامانش نب خبر  -

 تونسته بدونه؟این رو کی می یب،نداشت

 خطی بین دو ابرویش افتاد:

شه اینو دیگه فرط و فرط خود مح دپور می - ست، یعنی ن ی دون

 میدم اون بلیط رزرو کنه که اون بار برای ترانه نب گفتب رزرو کنه!!

 کیانا خندید:

 خواسته جای سلوا رو بگیرهاپیدا کردی می دلخسته د بیا، عاشق -

  



 

 

  

 

 سری تکان داد:

له، اوال من چیزی و  نکردم در ثانی اگه اینطور بود چرا نه محا -

 زد؟جلوی چشب من با پسر عیوضی تی  می

 کیانا لبش را گاز گرفت:

ضی بخاطر باباش و اینکه - سر عیو شدی کلی درآمد  نکنه پ باعث 

 رشوه خواریش کب بشه اومده با مح دپور روی نب ریخته؟! و

 :شده بود ریدرگ یذننش وساب

 چی بگب! -

 ی انگشتش را جوید:ا گوشهکیان

 چطور بفه یب کار اونه یا نه؟  -

 کرد، نفسی کشید و گفت:باید فکر می

سه صبح فکر کنب ببینب چیزی به نظرم می فعال برو بخواب، تا - ر

 یا نه!

 

 



 

 

  

 

 واقعا خسته بود، در وا  بلند شدن گفت:

سلوا رو ببخش - شی  دونی که زندگی باناش ، خودش بهتر میدادا

شنگها منب قو  میدم برم پیش بابا و مامان ش ا با نب چردر ق  که 

 راوت باشینا

 و چرخید برود که کامران دستش را گرفت و نگهش داشت:

مونی و تنها جایی که پیش خودم می ن یشممه ،رینیچ جا ن ی -

 ناااام کنه اونب فرط م کنه

 و چش کی زد:

ااا یعنی از این ندم! آیاببینب آیا بدم  اینه که بکنفکر  در موردش -

 ی شونرش والسالم!تونی بری خونهخونه فرط می

به جاری شمممدن چشممم هتجر که از طر  برادرش ی  ی محبتی 

 ، چردر برایش گوارا بود! متعجی و خیره نگانش کرد:جوشیدمی

خواد که اونب نه تو داری و نه براش ببین نگهداری من اعصاب می -

 خوبها

 

 



 

 

  

 

 را نب گرفت: این بار دست دیگرش

ی من دسممت خود آدمه رفتنش کیانا بحث نکن، اومدن به خونه -

 کنهافرط و فرط دست منه! آدمش نب خیلی فرق ن ی

س ت در اتاقی رفت که ن ی ست یا نه نگاه کیانا  ست باز قفل ا دان

دانست فرد محبوس در آن وق خوب می ،باز نب بوداگر ولی وتی 

 ش آمد:خنده بر لب بیرون آمدن نداشتا

 من که از خدامه! ،جوووون -

شت کنار می سیدا دا صورش برادرش بو شد و از  شید که و خب  ک

شد،  کامران با نگاه به چش ان او آن نب تا این ود نزدی  متعجی

نا کیانا چشممم ان ماه منیر را داشمممت!!! این چیزی بود که خیلی

 گفتند!!می

*** 

 

 

 



 

 

  

 

ی واند نرشمممهد تا بتنایش را نرومجبور شمممده بود یکی از کالس

در وا  صممحبت با پدرش نهایت سممعیش را  ،کامران را اجرا کند

شرکت آمده، ش  نکند الکی به   کرد، از ن ه جا ور  بزند که او 

 از اتاقش بیرون آمدا

خوانده و  سبا یاد آوری تذکر جدی آراز که این ترم خیلی کب در

سری تک ست،  ان دادا این جوری پیش برود، فاتحه ترمش خوانده ا

توانست ور  از چرایی دو دره کردن کالس امروزش بزند و او ن ی

 کردهانب فکر کرده بود که باز بازیگوشی

 پور گذاشت و در والیسر به سر مح دمثل ن یشه پر سر و صدا 

مد، موبایلش را در آورد و با آکه مثال داشممت از شممرکت بیرون می

 وچی زد و گفت:نگانی به آن که خودش خاموشش کرده بود، ن

 ای بابا این دیگه کی شارژ ت وم کرد؟ -

س ت  ستاد و تلفن روی میز را  شت و کنار میز مح دپور ای و برگ

 خودش کشید:

 باید یه ت اس بگیرم، شارژ ندارما -

 



 

 

  

 

 مح دپور محترمانه گفت:

 بله بفرماییدا -

شممد یعنی وق اعتراضممی نب نداشممت، شممرکت پدرش بود و ن ی 

ی کامران را گرفت روی پخش زد و تند تند ش ارهورفی زدا کیانا 

 و به محض شنیدن:

 بله بفرماییدا -

 او ت اس را از والت پخش در آورد و گوشی را برداشت و گفت:

 سالم کامران خوبی؟ -

شت کرد و  شی پ سته کرد و ک ی نب به من صدایش را مثال آن و 

 ادامه داد:

شتب با بابا نب  - شارژ ندا شتب اومده بودخوبب، نیچی بابا   مکار دا

شممرکت مجبور شممدمااا آرهااا ببین خواسممتب بگب، اتاق نتلی که 

 اااخواسته بودی رزرو کردم

 و لحنش را پر از شیطنت کرد:

 ی؟خواتش رو بگو اتاقو واسه چی میراس -



 

 

  

 

 خندید:

ای شیطون، یاد دوران تجرد کردین، واال با کدوم دوستت قصد  -

شیا شی زنده سامان؟ خیلی وقته داری دارین؟ عر سراغ یا  نرفتی 

خی یت آره؟ ااا خیلی  جانل به من مربوط  ،دوران  خی،  خیلی 

 نیستااا

 اش بلند تر شد:و صدای خنده

ست، تو رفتی تهرانااا نه بابا گا   - سب ن شه خیالت راوت، ووا با

 کنه!!سلوا دختر خوبیه زود باور میدم  ین

 بلند بلند خندید:و 

 اش بوس بوس!!فعال کار دارما فد -

 و گوشی را سر جایش گذاشتا

سی ستن در تاک ش شد و به محض ن شرکت خارج  موبایلش را  از 

 پیام داد: روشن کرد و

 خبرم نذاراع لیاش با موفریت انجام شد، بی -

 



 

 

  

 

صفحه سب کامران روی  صله ا اش افتاد، ت اس را برقرار کرد و بالفا

 گفت:

 جونب؟ -

 وا  خوبی داشت، گفت:کامران که با خالص شدن از سرم 

 ن ه چی مرتبه؟ تونستی کسی رو پیدا کنی؟ -

 کیانا با فکر گفت:

کنه برا دردسر، آره کلی دوست کله خر دارم که سرشون درد می -

سودا و دو تا برادرش درسته ن چین ظانر درستی ندارن ولی من 

سا شون خیلی باله میچندین  س  شون ن اننگ شنا مرامن، بانا

 شدما

 سری تکان داد: کامران 

یان از طر  کی آب می بدونچون ن ی  - عا جر خوره آوردن واق

اشممتبانه من وتی مهیاد رو نب وارد جریان نکردم،  ای آشممناآدم

شیا و یکی دو تا ست از فرط عر ستنادو که ارتباطی از قبل با  ش ن

 نب نداشتیبا

 



 

 

  

 

 با گفتن:

نه خودم - تابلوام وگر کاری کردی، من عین چی   باشمممه خوب 

 اومدمامی

 پوفی کشید:کامران 

 شه، ساعت چند با سودا و برادراش قرار گذاشتی؟نه ن ی -

 ساعت نفتا -

 در والی که ذننش مشغو  چیدن مراول بود، گفت:

د ن اننگ میشمممب من مروله دو رو برم بع ار او بذخیلی خی،  -

 باناشا

تا و ت اس با کیانا را قطع کرد و بالفاصممله با مح دپور ت اس گرف

صدایش را مثل نر باری که با او ور  می سالمِ او،  شنیدن  زد، با 

 جدی و سرد کرد:

 سالمااا خوب نستین؟ -

 

 



 

 

  

 

 اخ ی کرد ولی مودبانه جواب دادم: مح دپور

سمممالم جناب رئی ، متشمممکرما این چند روزی که نبودین از  -

 پدرتون جویای اووا  بودما

 در لحنش تغییری نداد:

شممه از کجا گالیی که گانی الزم می دپور متشممکرم، خانب مح -

 دین؟سفارش می

نا و مراسمممب مختلف خواسمممت، بارنا برای افتتاح پروژهفکر ن ی

 سفارش داده بود:

، نب خیلی کارشمممون ت یز و شمممیکه و نب از گلفروشمممی رک  -

 قی تاش به نسبت سایر جانا خوبها

 کند:کامران نشان داد که دارد فکر می

ی گلفروشی رو برام بفرستینا سفارش تلفنی قبو  آنانااا ش اره -

 کنن؟می

 مح دپور جواب داد:

شب براتون می - شتب چ شای مکرر دا سفار ستب، فرط چون من  فر

 شناسنب، اگه ک کی از دستب بربیاد در خدمتبامی



 

 

  

 

 کامران با مکثی گفت:

ام بااا باشه، ببینید یه دسته گل با کالس و زیبا سفارش بدین،  -

صورتی نب نب خیلی مهب نیست قی تش  فرط تاکید کنید لیلیوم 

 داشته باشه و برای روش نب یه متنی بنویسهااا

 مح دپور برگه کاغذی برداشت و گفت:

 کنبابفرمایید یادداشت می -

 دیکته کرد:

 مان!کودکی تردیب به نازنین بانو، به یاد دوران -

رو پیش با قطع ت اس چشممم ی تنگ کرد، شمممی پر نیجانی را 

 داشت!

توانسممت شممی و روزنایی را که با آن شممیااا پوووو ااا چرا ن ی 

از صممبح که در خانه  دخترک محبوس گذرانده بود، فراموش کند؟

سی غیر از خودش و او نبودند، ده بار به خودش تلنگر زده  بود و ک

 فکرش!!بی د بود س ت اتاق نرود ولی امان از 

شان انرژی ی شبانگانیرای نرشهفعال دوپینگ الزم بود تا برای اج

 در را باز کرد و وارد اتاق شدااا مضاعف داشته باشد،



 

 

  

 

، با دیدن تخت نشسته و از بیکاری به ستوه آمده بود یگوشهسلوا 

 :کامران بلند شد و ایستاد

 بهتری؟ -

س ت ک د رفت سایل بود، باید ی   به  و در وا  زیر و رو کردن و

سلوا را به خاطر جابجا سابی ادب می بار  سایل و کرد ولی کردن و

 صدای سلوا آمد: ی مه تری در پیش داشتااالن مساله

 خوای؟چیزی می -

 باالخره توانست ،بدون اینکه س تش برگردد دندان روی نب سایید

کیف پولش را پیدا کندا برش داشمممت و سممم ت اویی که خبردار 

سکناس از آن در شتا با ط انینه چند ا ستاده بود برگ در آورد و ای

 وا  نشان دادنش به سلوا گفت:

 دونی این یعنی چی؟می -

 ب دنانش را قورش داد و محتاط گفت:آ

 با پی  بیارن، باید تحویل بگیرم؟ چیزی سفارش دادی -

 نیشخندی زد:

 خوبه بلدی خودتو بزنی به اون راه! -



 

 

  

 

 متعجی نگانش کرد:

 منظورش چیه؟ -

 پوزخندی زد و ک ی جلو رفت:

 فه ونب!می بهت االن -

شوب میلحن کامران را می شاند،شناخت و ن ین دلش را به آ  ک

 :دست لرزانش را در نب پیچاند

 تو رو خدا آروم باشا -

 !!! و نیب قدمی س تش برداشت:بآروم باشزیر لی زمزمه کرد؛ 

 ؟درسته، ا انل معامله بودیخی سلوا خانب صبوری پ  ش  -

دیگر  ک یش کشممیده بود، و با خونسممردی عجیبی که بر صممورت

 نزدیکش شد:

 با نب راه میایبا اااتاجرباشه، منب که  -

، دیگر نیازی به تردید و فکر بغض سممنگینی در گلویش نشممسممت

بودا  عصمممبانی ننوز ن چنان نا یعنیاضمممافه نداشمممتا این ور 

 ای نالید:جلو آورد و با لحن ملت سانهدستانش را 



 

 

  

 

نر چی ت نباید عصممبی بشممیا گفتو رو خدا گوش کن، کیانا می -

انجام میدم فرط بذار قبلش  یتو بخوا یوق با توئه، نر کار بگی

 اور  بزنیب

شدانگار نه انگار که ی  کل ه از ور   شنیده با ، پو  را نای او را 

 س تش گرفت:

 ببین کافیه یا بریب سراغ چونه زدن؟ -

و خواست خنگ شده باشد فه ید، یعنی دلش میفه ید و ن یمی

 ا با صدای لرزانی گفت:نفه دگز منظور او را نر

ین کممارو بمم - کن ا ت ون، خوانش مین نبا ا جف نو مگممهک  م

 ااا؟شناسین ی

اش از کار افتاده و اصال ورفی نشنیده مثل این که کال قوه شنوایی

 :گفتریز در وا  جلو آمدن  زیری تلخی باشد، با خنده

س - سا   ه جوریاچ کتابت با مادرم ابدقیق بگو ببینب و بود؟ دو 

چند؟ اصممال نر سمما  رو چند بار وسمماب کردی؟ بگو ببینب کاله 

جدا  ،خبر یبردیرو م یاوت ال یایضممافه کارا !!سممرم نرفته باشممه

 ی؟!تنخواه گردان داشت ای ؟یکردیوساب م



 

 

  

 

 ویران شده نگانش کرد:

 اا بذار توضیح بدمااانگو تو رو خداا -

 :د شداش بلننای گریهو صدای نای

 اینجوری نگو!کنب کامران خوانش می -

ی او در والی که با انگشممت به تخت سممینهی سمملوا با دیدن گریه

 :صدایش بلندتر شدکوبید، می

 گریه!!دیگه بعد این پیش من گریه بی ی گوشت کن،آویزهاینو  -

 دستش را دو دستی گرفت و روی صورتش گذاشت:

 اااعصبی نشو، ورص نخور بزن، بزن و خودش رو خالی کن ولی -

 و نفسش از شدش گریه گرفت:

 ای نداشتبابه خدا من چاره -

 دستش را محکب از زیر دست سلوا بیرون کشید:

 شه باناش کرد!!ویف نیست بزن ت وقتی کارنای بهتری می -

 



 

 

  

 

عاطفه کامران خودش روب و بیکرد این مرد بیچطور باید باور می

 و خوانشی گفت: نست، ناالن

ی گب بعد بگی تا آخر دنیا ب ون گوشمممهاو  گوش بده چی می -

 گب چشبااین اتاق می

 :پوزخند زد

 تر از این؟توضیح چی! ور  چی! دیگه واضح -

 قلبش در وا  پرس شدن بود:

 اکرده بودم ریجهنب گ هیبودم وسط  یبد طیبه خدا من تو شرا -

 پر خشب در چش انش ز  زد:

یهبا  کردم توفکر می منِ خر - عد دیدم فرق  !فرق داری بر ولی ب

خوب زر زدن اضافی م نستی، پ  عوض نیچ، تازه بدتر نداری که

قراردادمون  نا،شممرط نیبابت فراموش کردن نر کدوم ا ؛گوش بده

ی ، وقتی من  !!رهیو دودش فرط تو چشممب تو م زهیرینب مه بد ب

  اضافه ور ،ریزی و ن یری رو اعصاببا دواینجام اش  ت ساح ن ی

 ازنیا سه، کل زمانی که باناتب وق کوچکترین اعتراضی ندارین ی

پ  جزو  ،یتو خودش رو فروخت یسممممتبحثی نب نجای یعنی 



 

 

  

 

و من نر طور که دلب بخواد باناش  یشممیمن محسمموب م  ل یما

  تیرو ق یتونینسمممتب م یالبته من تاجر منصمممف کنب،یرفتار م

  !!یکن یو بازار گرم یچونه بزن

و پانایش تا خورد نای این مرد سمممخت بود، ر تح ل ور چرد

 :روی زمین نشست

تو که اصال زنت نیستب؟ من ام؟ مگه انصا  مگه من نر جاییبی -

، بازار گرمی واسمممه قی ت چی ازم متنفر بودی چرا طالقب ندادی؟

؟ داری به تاوان چه گنانی وراج به اعصممماب و روان جفت ون کی

 قصد و نیتب بد نبودازنی؟ خدا شانده من می

 تر آمد:تر بود، نزدی تلخای که از زنر نب خنده صدایبا 

قت می - یاروطال با اون  که بری  به ریش  بریزی رو نب و دادم 

 ی من بخندی؟نداشته

 نا را س تش گرفت:و دوباره پو 

 ش ری؟ن ی -

 

 



 

 

  

 

 اندازه نداشت: وا  بدش

زنی آخه؟ من  ت میبا کدوم یارو؟ چرا ته کنی؟چرا ن چین می -

صر  کردن تو رازی رو به زبون آوردم که تو خلوتب نب با  سه من وا

ا اون وقت تو واسمممه من از رفتن با یکی کنبخودم یادآوریش ن ی

 گی؟ فرصت بده یه بار با نب ور  بزنیبااادیگه می

 ایکش دار شمممده ناینف نا را روی پاتختی پرش کرد و  با پو 

 :گفت

 ینامسل ون تو واسه چارتا عک  ب دِ به تو !! یه کب؟ بدمفرصت  -

شصسر و ته من رو به   یچنر  یخودش رو وقت اونا یدیالبه ک

 اون بدبختا اقال رو  با کارش!! یکرد دیبود رو سمممف خیابونیآدم 

با باور و اعتراد نصمفه و  یکرد یالمصمی کار یتو ،هیراسمتن با بر

 ا ندارم  ورو قب یچکیخودم ن ریغ گهیمن که د ی هین

شید، ن ان طور روی زمین افتاده  نق نق خشکش گلویش را خرا

 سرش را به س ت کامران بلند کرد: بودا و زانو زده

ک  بگیرم، بیچاره و بی ک  من تنها بودم، کسمممی نبود ازش  -

 شده بودما



 

 

  

 

اش به مکثی کرد، دلش نوای پذیرش داشممت ولی غرور شممکسممته

کنار نب نگه داشممتنش غیر  بود که ج ع کردن وله شممده قدری 

ا به خودش تلنگر زد که نباید تحت تاثیر رسمممیدم کن به نظر می

! سممعی گیرد و فراموش کند سمملوا با او چه کردهبنایش قرار ور 

، با ی  دسمممت نای او گوش ندندای از ور کرد دیگر به کل ه

 :تیشرش خودش را در آورد و س تی پرش کرد

 امنو نگیر با ننه من غریبب بازی وقت -

به محض ت اس ورد تا بازوی سممملوا را بگیرد که آو دسمممت پیش 

 گریان گفت:دست کامران دلش ریخت و 

مستاصل بودما تو نب که فرصت فکر  و من والب بد بود، عصبی -

سب و دلت رو می ؛دادیدن بهب ن یکر ست نو زنب مامانت گفت وا

صالتتون ن ی سلواو ا تو که  بیچارهی ذاره با من ب ونی، منب گفتب 

 ااقال به درد چند نفر بخوراخوای تا آخر ع رش تنها ب ونی، امی

شت ادامه دند سط ورفش بلندش کرد ،نگذا س ت خودش  و و به 

 کشید:

ض - شت رو روزم رو خراب نکن، کار دارم باید برما عو ش ت وم تال

 !!!که پوالش وال  باشن شباراضی ب بکن



 

 

  

 

 نفسش را ی  جا گرفتاااو بغل سفت و محکب و نف  برش کل 

*** 

نا سممودا دسممتی روی گلدسممته گل باشممکونی بود، زیبا و دلنوازا 

 کشید و با خنده گفت:

 این دست زد من باشه؟ -

اش گرفتا دوسممتان زد، خندهکامران که داشممت در اتاق قدم می

 کیانا نب عین خودش ی  تخته کب داشتند:

 تو بود، آخه! گل بهدسته نیاالن تنها مشکل من ندادن ا -

 نا کشید:زده دست روی لیلیومسودا روی مبل نشست و ذوق

 خوشگله خی! -

 گفت: خندانو 

ش ا گفته بود که فکر می واال اینردر - صد متر کیانا از  کردم االن 

 اقد دارین و پنج متر عرض

 

 



 

 

  

 

 سری جنباند:

رد کردن دوسممتان کیانا از ی پروژهباید بعد این پروژه برم سممراغ  -

 !!یلترف

 با صدای بلند خندید و برخاست:

 باید اینجا ب ونیب؟دیگه به نظرتون اون بیرون چه خبره؟ چردر  -

دستی در نوا تکان داد و به قدم زدن ادامه داد، فکرش مشغو  آن 

یا نه، البته وقتی داخل ای واصممل شممده بیرون بود و اینکه نتیجه

ت روی نسممتوا یمدند چند نفری در سممالن بودند ولی نآاتاق می

رفتارشمممان دقیق شمممود و مجبور بود منتظر اطالع رسمممانی آن 

 نا باشدابیرونی

تا زدن زنگ موبایل به نظرش صمممد سممما  گذشمممت ولی وقتی به 

 گفت: محض برقراری ت اس

 شیری یا روباه؟ -

 و شنید:

 شیر!!!! -



 

 

  

 

شتی در نوا زد،  عالی بودا ت اس را بدون پرس و جوی زیاد قطع م

 ه سودا گفت:کرد و رو ب

 تشکرا -

نتل مد نظر ی   و ن اند جواب او را بشمممنود و از اتاق بیرون زدا

ندان بزرگ نه چ که  یمه ان ذیر  تاق در بود  ره فرط پنج ا آن طب

از اینکه نر  نا را بانب رزرو کرده بودای اتاقداشممت که ن هوجود 

دو برادر سمممودا بیرون اتاق نزدی  در بودند، لبخندی برلبش آمد، 

ش را با فه ید زیاد و  قشمنگی نیسمت که خوانربرادر بود و می

 مردی ولو برای ده دقیره تنها بگذاردا

 دراز کرد: دستی س ت سینا

 بینهایت م نونب برای ک  ا -

 پرسید: و در وا  دست دادن

 کجان؟ -

 سینا با سر اشاره کرد به اتاق روبرویی و گفت:

 آدم مانری نبود، ساده گیر افتادا -



 

 

  

 

س س ت اتاق روبرویی رفتد شید و با عجله  با باز کردن  ات پ  ک

شتند در ضور دا سه، چهار نفری که در اتاق و او   ،بدون توجه به 

شرایط  سرک الغر اندامی افتاد که خیلی نب  س ت پ روی نگانش 

شت سته بود و  عادی ندا ش صندلی ن و با رنگ و رویی پریده روی 

رناد که نیکل درشمتی یکی از دوسممتان فابری  عرشممیا به اسممب ف

بود و بدون  اش گذاشتهو دست روی شانه داشت، مرابلش ایستاده

 گفت:فریاد ولی جدی می

 کنب؟ تفه یدی یا یه جور دیگه والی -

 پسرک با ورود کامران نگانی به او کرد و گفت: 

 گرفتب!بابا گفتب که داشتب از طرح نتل عک  می -

 اش گفت:تیکنار دسفرناد قد صا  کرد و رو به 

صد نداره از اینجا بره خونه - صالن این بچه ق اش، زنگ بزن اداره ا

 یه گارد امنیتی بفرستن برای انترالش به ارگانا و بگو

 پسر الت اس کنان خواست بلند شود:

 من گفتب که فرطااابه خداااا آقا  -

  



 

 

  

 

 :اش گذاشت و دوباره روی صندلی نشاندشفرناد دست روی شانه

ی مل تیرتبه امن یعضو عال، برداشتی از یه عضو خورغ نقسب درو -

به اون راه که از در و دیوار عک   عک  گرفتی و خودتو زدی 

 دونی جرم این کار چیه؟! اعدام!!گرفتی؟ میمی

 صدای پسرک لرزید: 

باااا  - با عالای  به امن یعضمممو  دیگه چیه؟ من اصمممال ی مل تیرت

 گین؟دونب ش ا چی مین ی

 اصالن گفت: فرناد رو به

 ت اس بگیرا -

 گفت:پسرک داشت می

 آقا تو رو خداااا -

 که فرناد گفت:

لت زدن - خاطر مواد گو که ب ئه  تابلو چه  یه بگی این ببین ب کاف  ،

دم نذارم کارش به عکسا رو قرار بود واسه کی بفرستی من قو  می

 قانون و زندان بکشها



 

 

  

 

شت می سر دا ست تن پ سنش نب به زور به بی سیدا میلرزید،  ر

 گریان گفت:

 دین االن بذارین برم؟قو  می -

 فرناد باز خب شد:

 عکسا رو قرار بود برای کی بفرستی؟ ،دمقو  می -

 معلوم بود به شدش ترسیده:

 شناسب طر  رو!باور کنید ن ی -

 فرناد ایستاد و پوزخند زد:

 بفرست ت پیش بازپرس کلکت کنده استاشی انگار! آدم ن ی -

 ن گفت:پسر گریا

ست می - شو ن یباور کنید را سان بگب، خود سب تو پیامر ب هشنا

 یام داده بود که اگه چند تا عک  ازاااپ

 

 

 



 

 

  

 

 و نگاه به کامران داد:

منب بهش گفتب ده، این آقا بگیرم و براش بفرستب پو  خوبی می -

صف باور ن ی شده ن صف پو  رو او  داد و قرار  کنب برای ن ین ن

 ارسا  عکسا بفرستها اش رو بعددیگه

فرناد ک ی چرخید و سمممعی کرد لبخندش را بخورد، داشمممتند از 

 کردند، گفت:برای ترساندن طر  استفاده می اننیکل تنومندش

 پو  رو چطوری داد؟ -

 دستان لرزانش را در نب پیچاند:

 ش اره وساب دادم، ریخت به وساببا -

 طور جدی گفت:فرناد رو به کامران ابرویی باال انداخت و ن ان

 ثابت کنا -

 پسر گفت:

شونتون بدم - نب عک  ارسا  پو  رو نب پیام  ،موبایلب رو بدین ن

 روا طر 



 

 

  

 

عرشیا جلو رفت و موبایل پسر را دستش دادا پسرک با دستان یخ 

 د!! و نشان داد:اش صفحه مورد نظر را آورد، سه ستاره بوکرده

 ب، گولب زدن!گاینانا خودتون بخونید، به خدا دروغ ن ی -

فرناد موبایل را از دستش گرفت و به عک  ارسا  شده واریز پو  

 نگانی کرد و به س ت کامران آمد و نشانش داد:

 وله! -

 کامران خودش جلو رفت و گفت:

 وارد فایل اکسلت شو و ش اره وساب کامل واریز کننده رو بگوا -

، در پسمممرک با وجود چهار مرد درشمممت اندامی که مرابلش بودند

صفحه ی شرایطی نبود که مراومت کند، موبایلش را گرفت و وارد 

داد، بانکی شممدا در والی که موبایلش را دوباره دسممت کامران می

 گفت:

 بفرماییدا -

س شت و  ریع گزینه واریز را انتخاب کردا به کامران موبایلش را بردا

 قصد واریز ی  ریا  به وساب طر  گزینه پرداخت را زدااا

 مح دپور!!!!!!!زیبا 



 

 

  

 

سب طر  در عین اینکه  از به دست آوردن مدرک آسوده با دیدن ا

 ؟این یعنی چه ااخ ی کرد ،شده بود

ی انصممرا  را زد و خارج گزینه ،بدون اینکه واریزی صممورش بگیرد

 شدا عرشیا به موبایل کامران سرک کشید و گفت:

 خودشه؟ -

 سری به عالمت مثبت تکان دادا پسرک بلند شد:

 من دیگه برم؟ -

 فرناد پوزخندی زد:

 فعال تا صبح مه ون مایی! -

 از درنب پیچید:نای لرزانش را بتپسر دس

 خودتون قو  دادین، من ن کاری کردم دیگه! -

 فرناد س تش برگشت:

شدن نفر  - ستب ولی فعال تا پیدا  سر ورفب نب ن آره قو  دادم و 

 اصلی مه ون ون نستیا

 



 

 

  

 

 کامران جلوتر رفت:

 شناسی؟خانب زیبامح دپور رو ن ی تو -

 پسر دستی روی زانویش زد:

 این دیگه کیه؟ -

 تر کشاند:رعرشیا بازوی کامران را گرفت و ک ی دو

ببین این بچه بی دسمممت و پاتر از این ورفاسمممت که ریگی به  -

 خوای چیکار کنی؟گها واال میکفشش باشه، اوت اال راست می

 کامران نف  ع یری کشید و گفت:

شه و مح دپور  - شرکت باز ب صبر کنیب تا  صبح  مجبوریب تا فردا 

سره رو نب باید نگه داریب شه به عنوان مدرک ازش  بیاد، این پ تا ب

 استفاده کردا

 رامش گفت:آعرشیا با 

نر وقت و نر جا  نا اینجاییب، تو برو!طوری نیسمممت، من و بچه -

 نب الزمه بگو اینو بیاریبا



 

 

  

 

ش صورش ارد، اینکه آنها را بگذکامران ک ی پا به پا  د و برود خیلی 

شت، این چند نفر از کار و زندگی شی ندا شان زده بودند و به خو

و  نخاطر او آنجا وضمممور داشمممتندا در وا  باال پایین کردن ماند

 ای گفت:با نی چه خندهن اندن بود که عرشیا 

 که باید بری! نومت ن چنان تو وب  باشهاگه خا -

ق یادآوری د نده بود، تنش منربض شمممدبا  گذرا با او  که   اایری 

سی بایدن ی سا ست چه او شد ولی خی مدش زیادی  دان شته با دا

شت وتی  دور از نب بودند وااا ست ندا صال دو اعترا   به خودشا

 نر چند کل زمان با نب بودنشممان را سمملوا کند که زیادی دلتنگ!!

 ابود ختهیاش  ر صدایدفاع و ب یب

 گفت:سری تکان داد و 

 ادستت درد نکنه، ن یشه زو ت من رو سر توئه -

 خندید:

نیجان دادی، قدر خودتو  بدوباره به زندگی از وقتی برگشمممتی -

 ابدون

 



 

 

  

 

 اش گرفت:خنده

 واال این نیجانه که دنبا  منه! -

*** 

صت بود، بدون اتال   ستانش فر شیا و دو ساعتی تا آمدن عر نیب 

سریع کار وقت ست و  ش شت مونیتور ن یی که در نبودش انجام ناپ

، کارنایش رفتا باید در اولین فرصت تهران میمرور کرد شده بود،

 داشتا اجیاوت یادیبه زمان ز انعری افتاده بود و برای جبرانش

 شایبا انگشت باز یاش انداخت و ک ولرهبه  یدر وا  تایپ نگان

شتداد شته دیر وقت بود که به خانه برگ شی گذ شد  ،  و مجبور 

نای نیجان زده بدنداتوضمممی به کیا برعک  دفعاش  ح مفصممملی 

شممد و عک  شممد سمملوا بلند میگذشممته که نر بار وارد اتاق می

شان می با دیدنش ن ان طور دراز کش چشب  داد، این بارالع لی ن

شد،  روی نب گذاشمت، زیاد نگران این نبود که مشمکلی داشمته با

ا سینی شام را دانست که از نظر جس ی تند نرفتهخودش بهتر می

 روی پاتختی گذاشت و به س ت ک دش رفت تا لباس عوض کندا

باس عوض می که ل مدتی  گانش ت ام  کرد نب زیر چشممم ی ن

ست اچهکردمی اش ، انگار عادش کرده بود با آمدنش به اتاق رفتار د



 

 

  

 

دیگر در اتاق کاری نداشمممت که بیشمممتر معطل کند، به  را ببیندا

با و  ورکت و ستگیره بود که س ت در رفت و در وا  ل   د

 بلند شدن و نشستن او ک ی مکث کردا

 کامران! -

اخ ی کرد، چند بار برای اسممم ش تذکر داده بود نر چند در اوج 

ولی این بار لحنش آن مالوت ن یشمممه را  ،نایش بودعصمممبانیت

عال از این موضمموع رسممیدا ترجیح داد فنداشممت و جدی به نظر می

 کافی بودا صرفنظر کند، اذیت صبحش

برگشممت و بدون گفتن بله نگانش کرد، چشمم انش دو گوی خون 

سلوا به آرامی بلند شد و  اوت اال از خود صبح گریه کرده بود!! ؛بود

 گفت:

 ؟یرو بخاطر من انجام بد یکار هی شهیم -

 ت دنانش را باز کند، سلوا دستی مرابلش گرفت:تا خواس

 گبیکه م نبیا ندارم، رو یخواسممته و اعتراضمم چیوق ندونب می -

 خوانشها هیفرط 



 

 

  

 

بدون پرخاش و ک ی جلوتر رفت و خیره در چشممم ان سمممرخش 

 طعنه این روزنایش گفت:

 خوای؟چی می -

 دوباره چش ان طر  موج خورد:

 اااخواستب خوانش کنب دیگه درو قفل نکنی، فرط مینیچی -

 و تا کامران بخواند اعتراضی کند، سریع ادامه داد:

صب - ستح از  شدید بهب اناینه ک ینه تو خونه ن ، یه و  خفگی 

 شناسیاااااا منو که میدهدست می

اش دای بغض کردهصو با دیدن پوزخند روی صورش مرد روبرویش 

 لرزید:

 یگیتو دلت م دونبیمشناسی و من نب بدااا ن یمنو باشه اصال  -

 !!ل شهیف نبیع ر ت  و تنها بوده البد ا هی

 غض لرزید:و لبانش از ب

اگه قسمم ی،  قفلش نکنادم بیرون نرم، قو ااا فرط ولی قو  می -

 تض ینی، چیزی نب بخوای قبولها



 

 

  

 

شت و  دست از موس کشید و نر دو دستش را پشت گردنش گذا

نگانش به سمممرف رفت، کشمممش عجیی آن لحظاتش برای ک ی 

که غل چیزی بود  یادآوری آن  نوازش و ب با  ننوز نب ننوز بود 

 ماندیدر اتاق م شمممتریب یک  یعنی شمممدنربض میمعضمممالتش 

گذارد و از خ یپا رو توانسمممتین  غل کردنش  ریدلش ب بوس و ب

گذاشته  تختولی آن لحظه فرط کلید را روی پاتختی کنار  بگذرد،

 و اتاق را ترک کرده بود!!

که  یقانون خواسمممتیدلش ن و  خوبی از این ماجرا داشمممت، 

ز نر لحظه قفل کردن در نب و  خودش وضع کرده را بشکند و ا

کوتاه آمدن چون با خواست خود سلوا  نیواال ا ینداشت ول یخوب

 بود! دهیبه دلش چسب ییبود عج

 با شنیدن صدای تلفن روی میز سریع برش داشت، مح دپور بود!!

شریف آوردن دو تا - ستاتون ت شتن،  از دو و میگن باناتون قرار دا

 فرمایین بیان تو؟اجازه می

 گفتن: با

 بفرستشونا -



 

 

  

 

 با ورود عرشیا و اصالن جلو رفت و دست داد:بلند شدا  

 چه خبر؟ -

 عرشیا گفت:

دیشممی عکسمما رو برای طر  فرسممتاد و اونب مابری پو  رو واریز  -

 کردا

 کامران سری تکان داد:

 آره بالفاصله نب ارسالش کرد به گوشی خانومبا -

 عرشیا سری تکان داد و گفت:

 گفتااافربد میبا اینکه  -

 بین ورفش گفت:

 فربد؟ -

 عرشیا لبخندی زد:

س ش فربدهااا با اینکه می - سره دیگه، ا صال ن ون پ طر  گفت ا

شناسن نب رو ولی ما اوتیاط کردیب و نیاوردی ش رو ندیده و ن ی



 

 

  

 

یاد به مح دپور بگو ب تاق تا منب بگب فرناد، اونو  تو باالااا تو او   ا

 بیارها

 ز کرد و رو به منشی گفت:در اتاق را با

 خانب مح دپور یه لحظه تشریف بیارینا -

 مح دپور بلند شده بود بیاید که کامران تاکید کرد:

 لطفا موبایلتون رو نب بیاریدا -

پریدن آنی رنگ صمممورتش به قدری واضمممح بود که نیچ نیازی به 

شت دق ست مراومت کندا موبایلش را بردا شت ولی نتوان ت زیاد ندا

 شد، با اوترام گفت:الی که وارد اتاق میو در و

 مشکلی پیش اومده؟ -

کامران کنار کشممید تا مح دپور کامال وارد شممود و لحنش را کامال 

 خونسرد نگه داشت و با اشاره به مبل گفت:

 بفرمایید بشینیدا -

 مح دپور یخ کرده بود:

 طوری شده جناب مهندس؟ -



 

 

  

 

 کامران تبسب ک رنگی کرد:

 د تا عرض کنبااو  بفرمایی -

 و رو به عرشیا گفت:

 به فرناد نب بگو بیانا -

شستن مح دپور شت و با  با ن سلوا را بردا از روی میز خود، موبایل 

 ی سه ستاره آن را دست مح دپور داد:ورود به صفحه

 خدمت ش اااا -

شتا نگاه موقتی موبایل را می ستانش لرز دا صری که ختگرفت د

زیر صممفر رسممید ولی سممعی کرد به انداخت و  کرد فشممارش به 

 روی خودش نیاورد:

 دین؟اینا رو چرا به من نشون می -

 و گفت: کامران لبخندی زد

 عکسایی که ن ین چند ساعت پیش ارسا  شده رو ببینیدا -

 مح دپور اخ ی کرد:

 فه ب چه ربطی به من دارن؟ن ی -



 

 

  

 

 :رو به عرشیا گفت

 موبایل فربد دست توئه؟ -

سر موبایل را درآورد و دست او دادا کامران روبروی  عرشیا با تکان

 نا شد و گفت:مح دپور نشست و با باز کردن صفحه وارد عک 

الثی ارسمما  شممده و ثو بعد به یه فرد  با این موبایل گرفته شممده -

 بعدشب نب از موبایل ن سر من سردر آوردها

ستخوانفرط خودش می ست بفه د که تا ا ، لرزدنایش نب میتوان

 گفت:

 گین؟اینا رو چرا به من می -

 ن چنان سر خونسردی خود بود:

 برای گرفتن این عکسا پو  گرفتهاچون صاوی این موبایل  -

که کامران ک ی خب شممد و ل تاپش را جلو  ،فسممش بند رفته بودن

چند صممفحه که  نشممان کشممید و روی میز وسممطشممان گذاشممت و 

آنها ش اره  نید که مه تربود را باز کر یبانک یناتراکنش یدننده

و باز با ن ان لحن آرام  بود ورپبامح دیز یکاربر موسممماب و نا

 گفت:



 

 

  

 

سعی می اینکه  ایپای ن کاری - شتیب، دارم  کنب مدش با نب دا

 منطری مساله رو ول کنبا

 مح دپور نف  نف  زنان گفت:

زنین، اینا رو گین؟ اینا چیه؟ چرا داری ته ت میچی دارین می -

 جا آوردین؟از ک

 کامران تبس ی کرد:

ببینید خانب مح دپور اینردر مدارک ون کامله که تکذیی نیچ  -

ای نداره، فرط یه چیزی نسممت که دوسممت دارم بدونب، چرا فایده

 این کارو کردین؟

 مح دپور سریع بلند شد: 

 برام پاپوش درست کنید وااا تونیدش ا فکر کردین می -

 رفت: اخب کرد و صدایش ک ی باال

به راوتی تحویل پلی  درخانب مح دپور اینردر م - ک دارم که 

ور   ونرامش بانات، پ  اگه اینجا نشمممسمممتب و دارم با آونبدمت

سا زنبمی ساله رو با م ل ت ول کنب، نر قصدم اینه تا ود امکان م



 

 

  

 

ت به نب ریختن زندگیب و کشممموندنش تا پای شممم ا باب چند جرم

 اوتی بشه چند سا  زندان بریداطالق اینردر زیاد نست که به ر

 مح دپور با گفتن:

 کنیدافه ب از چی صحبت میمن اصال ن ی -

ت به در شممکه اصممالن پا بلند شممده و به سمم ت در راه افتاد از جا

 ایستاد و رانش را سد کردا کامران باز بدون داد گفت:

 من به پلی  زنگ بزنب و تحویلت بدم یه راه اینه که االنببین  -

داد و فریاد  که اینه راه دیگهو کارش با قانونه،  ی دیگه سمممرکه خ

بروریزی و آراه بندازی و کل شممرکت بفه ن چی شممده که دیگه 

کاری که کردی به گردن خودش، من دارم سعی  پخش شدن ور ِ

کنب قضیه رو طوری ببندم که آبرویی از کسی نره و اگه قرار به می

سممر و صممدا و باشممه، بیاخراجی نسممت که به اوت ا  قوی ن ین 

صداش رو ، یا ریزی صورش بگیره، االن انتخابش با خودتهآبروبدون 

بنداز رو سمممرش که ن ه بفه ن یا از ن ین او  بگو که ن کاری 

کنی دیگه خودمون رو خسمممته نکنیب و ن ین االن به پلی  ن ی

به نحوی می یا راه سممموم، بشمممینیب ببینیب  با زنگ بزنب و  تونیب 

 بیایب و مشکل رو ول کنیب؟ موضوع کنار



 

 

  

 

 اش را به زور پایین داد و نشست:ب دنان خش  شدهآ

 کنید اینا کار منه؟ش ا چرا فکر می -

 اش گرفت:کامران خنده

 دم دیگهااانیب ساعته ن ین و توضیح میدارم  -

 که با ورود فرناد و فربد نفسی کشید و گفت:

 بفرما اینب شاند! -

شممناختا در وارد اتاق شممده بودند، ن ی نیچ کدام از دو مردی که

 وا  پیچاندن دستانش گفت:

 اینا کین؟ -

نب گذاشمممت و این بار با ار رنا را کنیکامران بدون عجله تصمممو

 ی بیشتری توضیح داد و در نهایت گفت:ووصله

 متوجه شدی یا رانی برای متوجه شدنت وجود نداره؟ -

 یا گفت:رو به عرشی طر  با دیدن رنگ عین گچ شدهو 

 زو ت به لیوان آب بیارابی -

 



 

 

  

 

 و گفت:

االن اگه راسممت و وسممینی بگی که برای چی این کارو کردی،  -

 شاید بتونب قضیه رو ن ین جا با یه اخراج ببندما

 فربد که مواد به او نرسیده بود، عصبی و کالفه گفت:

 ، بذارید برم تو رو خدااامآقا دیدین من نیچ کاره -

 او را گرفت و روی مبل دیگری نشاند:ی فرناد شانه

بشمممین اینجا و ور  نزن، فعال ن ه چی بسمممتگی داره به این  -

 اخانومی که ازش خواسته عک  بگیری

 فربد به س ت مح دپور برگشت و الت اس کنان گفت:

 تو رو خدا بهب روب کن، نگفتی این عک  این ن ه دردسر داره! -

 ایش تکیه داد:کامران ک ی خب شد و آرنجش را به پ 

شتی از به نب خی خانب مح دپور من منتظرمااا چه انگیزه - ای دا

 ریختن زندگی من؟!

 مح دپور نف  تندش را بیرون داد و پر ورص گفت:

 تالفیااا ن ون طور که ش ا زندگی منو به نب ریختی!! -



 

 

  

 

 چش انش تنگ شد:

 من؟ من چه ربطی به زندگی ش ا دارم؟ -

سیدر والی که قفسه رفت، اش از ورص و گریه باال پایین مینهی 

 گفت:

 چه ربطی نان؟ چه ربطی؟ -

شیا متعجی جلو آمد و در والی شد دم گوش که ک ی خب می عر

 کامران گفت:

 خوای بگب بریه بیرون اتاق منتظر باشن؟می -

 اخ ی کرد و بدون نگاه به عرشیا گفت:

 نه واسه چی؟!! -

 دامه داد:و ن ان طور ز  زده به مح دپور ا

صله - ست درمونی ببین من نه وقت کافی دارم و نه وو ! پ  در

بازی کن، خالصمممه و مفید بگو بفه ب جریان  عوض اینکه نرش 

 چیه؟



 

 

  

 

شدش  شق بد دردی بود! کل تن و بدنش از  ست خودش نبود، ع د

خواسممت مسممبی این دلش می ،بانیت و کینه به لرز افتاده بودعصمم

ا صمممدایش به علت نایش ریز ریز کندجریان را بگیرد و با دندان

 نای تندش والت عادی نداشت، گفت:نف 

 ببینب اسب مینا مح دپور چیزی رو به یادتون ن یاره؟ -

اش را زیر و چش انش تنگ شدند، داشت اسامی موجود در وافظه

 کردا متفکر جواب داد:رو می

 اااکسی با این اسب به یادم ن یاد -

 از ورص بود تا ترس: لرزش این بار دست و بدنش

ناتون اینردر ی دوسمممتیبایدم یادتون نیاد، نزار ماشممماار دامنه -

باشممه،  وسممیع بوده که یه مینا نامی که بدبختش کردین توش گب

شه! نه شون ن سر  اااقاآخیر فکر کردین ن ه مثل خودتونن که آبرو 

با یه دختر بازی کردین و بعد وتی اسممم ش رو نب یادتون  راوت

زندگی منو ولی با این کارتون یه خانواده رو به نب ریختین،  ن یاد

 !؟تباه کردین

 



 

 

  

 

 نایش با خشب فراوان گفت:و در وا  جاری شدن اش 

شه و ن ونطور که  - ولی فکر نکرده بودین یکی از این میون پیدا ب

به نب ندگیش رو  به نب بریزه؟ آریخ ز ندگی تون رو  ره؟! تین، ز

نر کاری از دستب بر بیاد برای خراب  ننوزمنیچ پشی ون نیستب، 

 تون انجام میدم!!کردن زندگی

 ده بود، گفت:ورکامران ننوز چیزی سر در نیا

سرش اومده - ش ا  مینا کیه و چه بالیی  سط زندگی  و چرا این و

 تباه شده؟

ت رکز الزم را برای اینکه خونسممرد جواب دند، نداشممتا صممدای 

 لرزانش باال رفت:

روز کلی بال سمممرش که یه  ختر پاک و معصممموم!یه د خوانرمه، -

 آوردین و بعدااا

 نای اتاق گرفت و آرامتر ادامه داد:و رو از کامران و سایر مرد

سممراغی ازش ن ون موقع وا  انداختینش دور و نه بیخونین و  -

مینا  ؛ن ین االن یادتون میاد کی بوده و نسممتوتی نه گرفتین و 

 مح دپور!!



 

 

  

 

ش انش از تعجی گ شد،چ با اینکه مح دپور خیلی در لفافه  شاد 

ضح بود!!! ضافه  گفته بود ولی منظورش وا صال نیچ نیازی به فکر ا ا

 تردید گفت:و گردش در خاطراتش نبود، قاطعانه و بی

خوانر ش ا نر کی نست و نر کاری کرده و  محاله، غیر م کنه! -

 با نر کی بوده، طر  وسابش من نبودما ش  نکن!!

 کرد، خیلی بود:شد و سکته ن ین یرص نفسش قطع از شدش و

آره ش ا پسر پیغ برین و نیچ وقت دست از پا خطا نکردین که  -

و اصمملنب نیازی نیسممت  خدای ناکرده یکی از اونا خوانر من باشممه

وقت بذارین و یه ذره فکر کنین ببینین بین آدمایی که باناشمممون 

 بودین چنین اس ی بوده یا نه!

 ای گفت:بدون نیچ ش  و شبههد و کامران خب ش

ست وتی فکر بکنب  - اگه من کامرانب و این زندگی منه که نیاز نی

ی شمم ا تهبا گف بهش چون ی  نفر نب در گذشممته من نبوده که

ره وت ا اسممم ش رو عوض کرده بوده و جور در بیاد که من بگب آ

 فالنی بوده!!

 



 

 

  

 

 عرشیا دخالت کرد:

 عک  خوانرتون رو دارید؟ -

 مران قبل از جواب زیبا گفت:کا

 واال این موضوع چه ربطی به زندگی ش ا داره؟ -

ت چرخید و سممنگینی شممدیدی روی د  و نگاه زیبا بین دو دوسمم

 قلی و ذننش به یکباره نشست:

 اااام نامزد کرده بودیب، عاشرش بودمتازه با پسرخاله -

 و داغی اش  صورتش را سوزاند:

 ی  ع ر عاشرش بودمااا -

 مران با عجله گفت:کا

 خی! -

شت، زیبا ست روی دنانش گذا شق در دلش تازه  د ننوز گرمای ع

 بود؛ تنها مردی که توانسته بود در قلبش پا بگذاردا گریان گفت:

 بروریزی که مینا به بار آورده بود، ولب کرداولب کردااا به خاطر آ -



 

 

  

 

ا ی زیبا موجی شده بود، سردرگب شودا بتوضیحاش جسته گریخته

 ت رکز بیشتری سعی کرد ن ه چیز را کنار نب بگذارد:

کنی من با خوانرش تو فکر می ؟درست فه یدمخی واستا ببینب  -

و چون  کردم ولشرابطه داشتب، اونب با کسی که دختر بوده و بعد 

نامزدش به خاطر این موضمموع رناش کرده و زندگیت به نب ریخته 

 ره؟، آیتو نب مسببش رو داغون کنخواستی 

 زیبا پر از نفرش گفت:

انصممما  بودم که خواسمممتب عین کار خودش رو آره تازه خیلی با  -

یه سمممب بریزم تو  که  کان اینو داشمممتب  که ام نه  تالفی کنب وگر

 ناش و یه مرتبه بفرست ت به درک!!خوردنی

شد و با اط ینان  شغولی خب  صبانیت ولی با فکر م کامران بدون ع

 گفت:

و گذشمممته چه اتفاقی برای خوانرش افتاده دونب تببین من ن ی -

باش من  که بوده مط  ن  نداشمممتب،  نرشمممی توشولی نر چی 

 اط ینان داشته باش! چونااا

 



 

 

  

 

 و پوفی کشید:

ستهیه چیزایی رو  - ضح سر ب شب وا ضیح بفهب تا مجبور نبا تر تو

داری  ی من وتی ی  مورد شممبیه اون چیزی کهبدم، تو گذشممته

 می گی نبودها

 خندی زد:زیبا پوز

شته - ش ا آن چنانگذ نست که خودتون  اینزارتوی پیچیده ی 

 اینکه یه نفر یادتون باشهانب توش گ ی چه برسه به 

 کامران سری تکان داد:

 ش ا راجع به من چی فکر کردی؟ -

 عرشیا بین بحثشان سوالش را دوباره پرسید:

 عکسی از خوانرتون دارین؟ -

کردن موبایلش عکسممی پیدا کرد و  زیبا آنی کشممید و با زیر و رو 

اصال چنین فردی را نشانشان دادا کامران ک ی به عک  خیره شد 

 به یاد ن ی آورد، رو به عرشیا گفت:

 چیزی یادش میاد؟تو چی؟  -



 

 

  

 

 عرشیا لی زد: 

ست،  - شنا نی ضای جدید  البتهنه آ شیدم با اع من قبل تو کنار ک

 شنا نبودم!آاصال 

 ش آورد:ور  عرشیا سوالی به ذنن

که ازش ور  میمی - فاقی  با بگی این ات چه تونی ترری زنی 

 تاریخی بود؟

 زیبا آنی کشید:

مزدی من و بله اونب خیلی دقیق! ی  نفته قبل به نب خوردن نا -

 ت و یکب اردیبهشت ماه سا  نشتاد و ششاسووید بودا بی

روی دوشش برداشته شد، نفسش را فوش کرد و به سنگینی فکر از 

 تکیه داد:مبل 

صال تبریز نبودم، ودود  - شد که نفته می یکی دومن اون موقع ا

سربازیب نب وتی ی سربازی و کل دوران  روز مرخصی  هرفته بودم 

کار سممختی نیسممت و با یه  راسممت و دروغشممب ، فه یدننگرفتب

 شه!ادگانی که خدمت کردم ول میپتحریق کوچولو و رفتن به 

  



 

 

  

 

 ورص گفت: زیبا متعجی نگانش کرد و پر

 گین؟دروغ می -

 تر دخالت کرد:رامآعرشیا 

شه، ش ا یه گین و ورص خوردن که چیزی ول ن یبا دروغ می -

نابود شمممدن  به کامران زدین و زندگیش رو تا مرز  ته ت بزرگ 

شمم ا بوده و یا  ، االن یا باید شمم ا ثابت کنید که وق باکشمموندین

 ا روی تاریخی که گهااا اگه شمممکامران ثابت کنه که راسمممت می

نان دارینمی پادگان گهمی کامران و گین اط ی تاریخ در   تو اون 

و نر چی نب روی ورفتون  بدون شمم  شمماندای زیادی داره بوده

شکلی ول ن ی شاری کنید م شها واال چیزی که ان یت داره پاف

 اسب کامران رو آورده؟ اینه که چرا خوانر ش ا

 فکر زیبا نب درگیر شد:

 گین؟ر بفه ب ش ا راستش رو میمن چطو -

 کامران سریع گفت:

نشون  که اینر چند نفر بخوای شاند میارم، من اصال این چهره -

مروله  نیتا ا یکیشممناسممب، آخه مگه م کنه آدم با دادی رو ن ی



 

 

  

 

بعد یادش بره، اصممال شمم ا درمورد من چی فکر کردی، و بره  شیپ

نداشممتب و تو یکی دو من وقتی از اینجا رفتب نوزده سمما  بیشممتر 

ستی تونه رابطهسا  مگه یه آدم با چند نفر می شهی دو شته با  دا

 که خوانر ش ا توش گب باشها

 عرشیا رو به کامران گفت:

 اشاید مهیاد بتونه ک   کنه -

 :سر کنار گوش کامران برد و گفت یکوتان یو با خنده

 نگهعک  و مدرک  مونتیل ننوز از دوران جانلگفرط اون اسمم -

 !دارهیم

ش اره  گرفت اما خودش را کنتر  کرد اشخنده و در وا  گرفتن 

 :گفت

 اهیعاشق خاطره باز -

 با سالم مختصری گفت: شنیدن صدای او با

 مهیاد ننوز عکسای اون دوران پارتی رفتنامون رو داری؟ -

  



 

 

  

 مهیاد متعجی و خندان گفت:

 ستون کرد؟ندی فیلت یاد ناوغور بخیر، فه یدی رفتنی نیست - 

 ورص خورد:

شب،  - شته با شوخی دا ستب که وا   صال تو موقعیتی نی مهیاد ا

 داریشون یا نه؟

 شانه باال انداخت و باز خندید:

 لگدش کرده؟ آره دارمشون چی کار داری؟ مورچه باز -

 با عجله گفت:

 ابرشون دار بیارشون شرکت -

 ای زد زیر خنده:مهیاد با ابروی باال رفته

 خوبه تو؟ االن؟!والت  -

 کامران جدی و عصبی گفت:

 جریان خیلی مه ه! -

 اش را ج ع کرد:خنده

 طوری شده؟ -



 

 

  

 

 ابروانش به نب نزدیکتر شدند:

آره، قبلش بگو ببینب تو دختری به اسمممب مینا مح دپور یادش  -

 میاد؟

 ن راه با مکثی گفت:

نا مح دپور؟ - که  می مایی  نه! عکسمممی ازش داری؟ بیشمممتر آد

 کردنادن از اسب اصلی خودشون استفاده ن یاوممی

 کامران رو به زیبا گفت:

 شه عک  خوانرش رو بفرستب براش؟می -

سری تکان داد ک شده بود،  شتر از ن ه بهت زده  ه زیبا نب که بی

 ی خودش را دیکته کرد و گفت:یعنی بلها عرشیا سریع ش اره

 ارسالش کنید به من! -

ن را به مهیاد فرسممتادا کامران یع آسممرو به محض دریافت عک  

 گفت:

 االن عرشیا عک  رو براش فرستاد ببینشا -

 



 

 

  

 

 شد:تر از این ن یمهیاد بهتزده

 عرشیا پیشته؟ -

ی ی  سوا  اضافی به قدری اعصابش تحری  پذیر بود که ووصله

 را نب نداشت:

 تو عکسو ببین!! -

 مهیاد با نگاه به عک  زمزمه کرد:

 لی اس ش یادم ن یادااش آشناست وقیافه -

 کامران ابرویی صا  کرد:

 تونی بگی با کی بود بیشتر؟به نظرش تو عکساش باشه؟ می -

 مهیاد در وا  فکر گفت:

جزو اکیپ ما نبود، منب دورادور یادم میاد، ببین یه پسری بود تو  -

 پاساژ ارک مغازه لباس مردونه داشت، یادته؟

 سری تکان داد:

 نه! -

 



 

 

  

 

 بود: دیگر جدی شده

آره اون روزا جریان سلوا برای تو پر رنگ شده بود و خیلی تو نخ  -

ما تا یکی دو  که رفتی و کال ن ه  عدشمممب  یه نبودی، ب فکر  هبر

 کردن سر به نیست شدیااامی

 قفل مغزش برداشته شد و تبس ی بر لبش آمد و گفت:

 مهیاد سریع عکسا رو بردار و بیا اینجاااا فرط عجله کن! -

 را قطع کرد و رو به زیبا گفت: و ت اس 

فکر کنب فه یده باشممب چرا خوانرش اسممب منو داده؟ چون اون  -

سب زمان ن ه فکر می شدم و فکر کرده ا ست  کردن من یه نو نی

تونید نب به اصمممل پیدام کنید، پ  ن یتونید ن یچون منو بده 

 ماجرا پی ببریدا

 زیبا نب درگیر شده بود: 

 اصل ماجرا پی ببریب؟به  خواستهچرا ن ی -

 شانه باال انداخت:

توضیح بدهااا کجاست بتونه دونب، اینو فکر کنب خودش بهتر ن ی -

 االن؟



 

 

  

 

 آنسته گفت:

 دانشجوئهااا تو تهرانا -

او ت ام تالشش را مجبور بودند تا آمدن مهیاد صبر کنند، نر چند 

که زودتر برسمممد ند  کرده بود  مان برای ن ه ک گذر ز خی  ولی 

نا را از دستش با رسیدن مهیاد کامران بلند شد و آلبوم شتاگذمی

 گرفتا مهیاد مبهوش افراد واضر در اتاق پرسید:

 یا پیغ بر، خیر باشه!! -

 ی توضیح نداشت، گفت:کامران ووصله

عد، می - عاتی از این دختره  فرطگب ب یا اطال بگو ببینب عک  

 داری؟

 زدن گفت: ورقوا   نا را باز کرد و درمهیاد یکی از آلبوم

 یکی دو تا باید باشها -

 گفت:کامران 

 گفتی؟راجع به اون پسره که تو پاساژ ارک مغازه داشته چی می -

 



 

 

  

 

 اش مشت شد:دست زیبا روی سینه

 !!!پسری که تو پاساژ ارک مغازه داشته؟ -

 مهیاد در وا  ورق زدن گفت:

و راس رعک  کامران خیلی تب آره، جفتشممون تو واشممیه بودن و -

یاد  نا نبودن برای ن ینبمه ونی کدوم ون ن  یاد نیچ  به  یاد  ز

 ولی من چون ازش لباس خریده بودم، یادم موندها

آب در دنان زیبا سممنگ شممدا مهیاد روی عکسممی ایسممتاد و رو به 

 کامران گفت:

 اینانا، ن ینه دیگه؟ -

 گفت:کامران داشت می

 رسه!به نظر می -

ر میز رفتا مهیاد انگشممت روی تصممویر که زیبا بلند شممد و تا کنا

 پسری گذاشت کنار مینا بود و گفت:

 ادمیبودم  شمممونیمنب چون مشمممتر ،دیپریم اروی نیفرط با ن  -

 مونده!!



 

 

  

 

آلود تاد، ناباورانه و خیره شمممده و بغضنگاه زیبا روی عک  ایسممم

 گفت:

 گینادروغ می -

ا رفتو برای اینکه نیفتد دسممت به کنار میز گ و سممرش گیج رفت

 کامران گفت:

 رو صدا کنامهیاد بدو مهسا  -

داد اصال دستش به آن بود ترجیح می آمدهبا این اوضاعی که پیش 

 دختر نخورد تا فردا روز دردسر نشودا

اش را ماساژ رام شانهآرامآکنار زیبا نشسته بود و در والی که مهسا 

 ، پرسید:دادمی

 ؟چت شده زیبا -

 و رو به زیبا گفت: کامران مرابلشان ایستاد

 شناسی؟پسره رو می -

 



 

 

  

 

صدای از نا دروغ نبود اگر گفته می شر  مرگ بود، با  شد زیبا در 

 افتاده و ناالن گفت:

 امااانامزدمه، پسرخاله -

 و نق زد:

 ووید! -

 مهیاد سریع گفت:

قالی   یمدش جن  ف هیناک   آره آره اسممم ش ووید بودا -

 !!ششینرفتب پ گهید کردیم

 یا نف  ع یری کشید و گفت:عرش

تون سر و ه اوت ا  زیاد خوانرتون با نامزدپ  مساله ول شد، ب -

کارشون در نیاد اومدن اسب کامران  اینکه گندو برای  سری داشتن

 کردن سر به نیست شده!که فکر می رو گفتن

 زیبا چشب روی نب گذاشت و از انرژی افتاده گفت:

 ولی پیداش نکرده!!ووید گفت دنبالش گشته بکشدش  -

  



 

 

  

 

 کامران پرسید:

 ذاشتن بفه ی؟چی شد متوجه شدی؟ ع ال نباید می -

 وا  نق زد:سست و بی

 والش بد شد، خیلی بد! شدشااا -

پسممر ور  از خونریزی  چندو لبش را گاز گرفت و ویا کرد پیش 

 ادامه داد:بزند و 

میره، وا  بدش به قدری بود که شی اومد اتاقب و گفت داره می -

شدم زنگ بزنب به ووید  به پدر و مادرم نگفتیب که نفه ن، مجبور 

 ، اونجا بود که فه یدم چی شده؟!که ببری ش دکتر

 کامران سری تکان داد، االن ن ه چیز منطق داشت، گفت:

 چرا ووید ترکت کرد، به خاطر ن ین موضوع؟ -

ش  روی گونه  شت وجب عظی ی از ا شب که روی نب گذا اش چ

 :ریخت

 کرده اعت اد کنه!! روتونه به خوانر کسی که این کاگفت ن ی -

 



 

 

  

 

 عرشیا آنی کشید و لی زد:

 پ  تو نب از خودی خوردی!! -

 دستانش را روی صورتش گذاشت و نق زد: 

، چردر گشممتب آتیش انترام از شمم ا زنده نگهب داشممته بودو   -

 ندازماپ پیداتون کنب، چردر اذیت شدم اینجا استخدام بشب، کل 

ندگی من  که ز ندگیتون رو ن ونطور  که بتونب ز رو دادم برای این

 ای برای زنده موندن ندارم!!!نابود شده ، از بین ببرمااا دیگه انگیزه

 کامران نفسی کشید و گفت:

دونی چه وجب از ناراوتی و اسمممترس رو به ن سمممرم وارد می -

 دونی چردر اذیت شد و اذیت شدم؟کردی، می

 تش کشید و سرش ی  وری روی پشتی مبل افتاد:دست از صور

تحویل  دوسمممت دارینتونب که گذشمممته رو برگردونب، اگه ن ی -

 پلیسب بدینا

 

 



 

 

  

 

 کامران با جدیت بیشتری گفت:

سا کنب والت بده ولی درک می - سواالم رو بدی، عک الزمه جواب 

ستی به این ن ه اطالعاش از من  رو چطور تهیه کردی و چطور تون

 ؟برسی

 رمرش را به کامران داد:نگاه بی

ی من منشی ش ا نستب پیدا کردن اطالعاش چیزی نیست، ن ه -

نایی که دارین چه از تهران و چه اینجا، اومدن و رفتن ن ه، ت اس

 ااادونبرو می تونمن ج له دختر دایی

 کامران بین ورفش آمد: 

 عکسای تهران رو کی گرفته؟ -

 پسرک گفت: لبش را گزید و با اشاره به

 گرفتارش کردین!مثل ن ین موردی که  -

 تر پرسید:یحکامران صر 

 پسر عیوضی نرشش چیه؟ -

 



 

 

  

 

 دستش را مشت کرد:

ترصیره! وقتی دیدم با پدرش دعوا کردین، گفتب بهش نزدی  بی -

 بشب شاید یه روزی به دردم خوردا

 سوا  بعدی را نب ضربتی پرسید:

 تو گرفتن عکسا نرشی نداشته؟ -

داشمت، آن نب سمهب به سمزایی داشمت ولی مگر نرش داشمتن او 

کرد؟ تازه فرط به خواسممت او تن به چیزی از جرم خودش کب می

 این کار داده بودا گفت:

 نداشته!نه،  -

 و آنی کشید:

 خواین چی کار کنین؟االن می -

شت آرامکامران نگاه  شیا دا ضیه را برای در اتاق چرخاند، عر آرام ق

 ا با مکثی نسبتا طوالنی گفت:کردف میمهیاد تعری

شبا  - ست بدم مگه اینکه مجبور ب شب ن یاد تحویل پلی خیلی خو

بگی، نب دلیلت رو و نب کارایی که  سممملوان ه چی رو به  الزمه

 ؟ه، قبولکردی



 

 

  

 

 سری تکان داد:

 وت ا! -

 و با اوتیاط بیشتری سوا  کرد:

 جدا که نشدین؟ -

 سر باال انداخت:

 نه! -

 ارنگی روی لبش نشست، سلوا دختر خوبی بودتبسب ک 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 صل بیست و پنجم:ف

قت چین به زنبودم  یآدم پرخواب و عادش  ندن  ادیو  ما خت  در ت

مگر چردر مرتی ااا بود اتاق شینب خی اسمم ش رو اتاق نداشممتب،

 ورکت کردنب داشمممت؟ یچردر فضممما برا ای خواسمممتیکردن م

در  ایم دستب بود و نه کتابد یلیو نه موبا کردمیم یاوساس کسل

سته در وال ش شته بودم و لی تخت ن را  بیپانا که یاتاق را باز گذا

س ت یبه منظره دادمیتکان م شخص  یاز رانرو که از ال یق در م

گاه م تاا کردمیبود ن از فکر خودم  زندان! ینواخور بیشمممده بود 

صبح یبعد از وا  و نوا شیید ابود ام گرفتهخنده تی وق ناخوش 

فل نکردن در داشمممتب  به قبو  ورفب میاز ق یادی  ید ز گفتب ام

شت و رفت شتب ولی وقتی کلید را گذا ستب چه وسی ، ن یندا دان

شب ولی به قولی که داده بودم مرید بودم  شته با از رفتارش باید دا

و  دمیدر را شممن یصممدا بیوسممط فکر و ذکرنا رفتباو بیرون ن ی

  باو در را بست دهیاز جا پر عیسر

ه محض ورود یکی بد  توی دلب نبود ببینب چه کسی آمده؟ اینکه 

 داد نکشید:

 سالم بر انالی منز ! -



 

 

  

 

 یعنی کیانا نبودها 

ستگیره شدن ن ین که د سترس گرفتبا با باز  ی در تکان خورد، ا

اش افتاد، انصمممافا خیلی برازنده بودا در نگانب به قد و باالی مردانه

نای روز کان نخورد، دلب بدجوری از ور لبانب برای دادن سممالم ت

اش شکسته بود، یعنی جدی این تصورش از من بود یا فرط گذشته

 کرد؟!داشت تنبیهب می

ی سردی که این روزنا داشت نگاه کوتانی به س تب با ن ان چهره

انداخت و بدون دادن سممالم به سمم ت ک د من رفتا نگانب به او 

گر بگویب دلشمموره نداشممتب دروغ خواند چه کند و ابود ببینب می

گفتب، از اینکه دست در جیبش ببرد و کیف پولش را بیرون بکشد، 

شتب!!! شت دا شدش وو شی تا  به  شده بود و کل  سب  یعنی کابو

 صبح خوابش را دیده بودما

نگانب روی رفتارش دقیق بود و نیچ قصممدی بر برداشممتن نگانب 

دش خریده بود و نداشممتب که دیدم پالتوی مشممکی نویی را که خو

ز کرد کشو را بامن وتی موقع رفتن از خانه نبرده بودم، برداشت و 

و در وا  به نب ریختنش شمممالی را برداشمممت که با ترکیی رنگی 

شتا ننوز از کار شکی و زیتونی و کرم کال تیپ تیره رنگی دا  شم



 

 

  

 

س تب آمد و پالتو شا  را کنارم روی  سر در نیاورده بودم که به  و 

 با ن ان لحن این روزنایش گفت:ت و تخت گذاش

 سریع آماده شو! -

 بود که پرسیدم: ن رفتن به قدری برایب دور از ذننبیرو

 جایی میریب؟ -

 پوزخندش پر طعنه شد:

 نه، این بار عشرب کشیده پوزیشن با پالتو و شا  رو امتحان کنب!! -

شیدمآآه  که  هدردم را بو لبب را زیر دندان له کردم، خدایا  رامی ک

نداشمممتبا می عادش  تارش  به این لحن گف بدون ور  گفتب من 

شیدن لباس شروع به پو ضافه  شته ا نایی کردم که روی تخت گذا

ودش پوزیشمممن بود، وا  چه قرار بود بیرون برویب چه به قو  خ

دیگری دلش خواسممته بود! شممالب را نب جلوی آینه مرتی کردم و 

 ام که خودش گفت:نخواستب بگویب آماده

 راه بیفت! -

 رویب، آنسته گفتب:توانستب ودس بزنب کجا مین ی

 چیزی الزمه بردارم؟ -



 

 

  

 

 :اش افتادنگانب کرد و اخب ک رنگی روی پیشانی 

 چی مثال؟ -

 نای مکرر داشت، جواب دادم:دلب نوای آه کشیدن

 ای چیزی!شناسنامه -

 تای ابرویش باال پرید:

 شناسنامه واسه چی؟ -

 تب:شانه باال انداخ

پا برجاسمممت،  مجوزخودش اون روز گفتی ننوز  - فکر طالق ون 

 شایدااا کردم

ک ی که جلوتر آمد دلب بدجوری ریخت، شممماید او رانه به نظر 

ترسمممیدما نیب قدم عری از او خیلی میرسمممید ولی این روزنا می

 ا خیره در چش انب گفت:رفتنب خیلی در اختیار خودم نبود

 نه!فکر نکنی به نفع جفت و -



 

 

  

 

لبی که زیر دندان کشممیده بودم، ک ی فشممار داده بودم که با نوک 

شاره شت ا شهاش انگ ش نییاش را پاگو شدم از ال دیک  یو مجبور 

 نا آزادش کنب، گفت: دندان

شیآاین پنبه رو از گوشت در  - ستب خالص  اگه  ،ر که بتونی از د

ستب طالقت بدم که ن ون روز امضا کرده بودممی  مگه دست اخوا

 ؟الکی داغونش کنباعصابب مونده بودم که 

 و مچ دستب را چسبید و با خودش کشید:

شب و بهش زنب، فرط ورفی مینر یاد بگیر بعد این  - ع ل بگو چ

 کن!

با اینکه مچب را چسبیده بود ولی خشونت زیادی در رفتارش نبود، 

که بفه اند به نوعی به من رسید در تالش است بیشتر به نظرم می

سد  ن ه سخره به نظر بر شاید م ستا  شته تغییر کرده ا چیز با گذ

خیالب ولی از اینکه در جلویی ماشمممین را باز کرد و سممموارم کرد، 

راوت شمممدا یعنی با رفتارنای این روزنایش انتظار اینکه نخواند 

کوش گذشتا خیابان سکنارش بنشینب را نب داشتب، کل مسیر در 

فته ندیده بودم ولی به قدری و بیرون از خانه را شمماید فرط ی  ن

 آمد که برای خودم نب عجیی بودابرایب تازه می



 

 

  

 

با افتادن در مسممیر شممرکت تعجبب بیشممتر نب شممد و وقتی وارد 

شعفی در وجودم و  کردم شین توقف کرد  شدیب و ما  پارکینگ 

و دسممت در گردنش  زمیرا دور بر نایدلخور خواسممتیکه دلب م

س ش!! ستب تا داد به کارم برگردم میمی اگر اجازه انداخته ببو توان

وقتی از ماشممین پیاده  ام کنار بیایباودی با شممرایط جدید زندگی

 ای بر شاد شدن لحنب داشته باشب، گفتب:شدیب بدون اینکه اراده

 گردم سرکارم؟!ذاری برمی -

مد ولی ن ی که لبش خیلی محو کش آ نه  یا  باه دیدم  دانب اشمممت

 با اخ ی گفت:والت لبش ن راه برعک  

ن کارای شرکت خبر ندارن چه اتفاقی بین ون رک  وواست باشه -

 امون عادی باشهاارداده، پ  اونجا باید رفت

 زد: غرو 

 ارترا نخواد صلواش!!ااا -

 عین خری که چ ن دیده باشد، ذوق کردم: 

 دم کار اشتبانی نکنبا، قو  می!! وواسب نستینه ارترا چنه -



 

 

  

 

سبت  د به آن تکان اندک لبش پسموندشماین بار شماید می خند ن

 داد! سوار آسانسور که شدیب، گفت:

گوش کن، برای اینکه درسممت نیسممت اونجا عین چی واسممتی و  -

صه می ،نفه ی چی به چیه سی رو که خال شیا ک گب در جریان با

 فرستاد پیدا کردیباسا رو براش میعک

 :تش چنگ زدمناخود آگاه به آستین ک و افکار دیگر از سرم پرید

کامران! جدی میوایااا  - کار کیه؟ االن فه یدین چطوریگی  ؟ 

 کجاست؟ چی کارش کردین؟

 :ولب کن یعنیتکاند که  راو دستش  بالفاصله اخب کرد

س ت کنار  - سفانه فعال ا شی! فرط متا سرخاله  سریع پ نگفتب که 

 ب ونیافش خو خوشب ن یاد اونجا عین بز ا اسب منه

لد ب به روزی می ، یعنیود آزارم دندلعنتی خوب ب که بتوانب  مد  آ

 این رفتارنایش عادش کنب؟

شدم که رفتارش را عادی کردشپ ستاد، متوجه   ت در اتاقش که ای

در وا  باز  ای به من فه اند که درسممت رفتار کن!و با ت  سممرفه

شت و بدون ور  مرا قبل از  شت ک رم گذا ستش را پ کردن در د



 

 

  

 

ا دیدن آن تعداد از آدم جا خوردم، از بین خودش وارد اتاق کردا ب

شنا شناختب، چهار مرد دیگر آمیآنها فرط مهسا و زیبا و مهیاد را 

 کردارویب سیر مینبودند که نگاه یکی از آنها طور خاصی 

با اوترامی رامش و مالی ت گذشممته از کنارم رد شممد و آکامران با 

ست به مبل روبر سته بود، با د ش شاره که روی کالمش ن وی زیبا ا

 کرد و گفت:

 عزیزم!! ااابیا بشین -

سوا  شتبا وجود  س م، ترجیح دادبنای زیادی که دا و  بچیزی ن ر

س اربه خود را  ست کامران ب ستا بتا بفه  مد سالمی  جریان چی

ا تاق بودندازیبا در  وردم چرا مهسمما وآم، سممر در ن یبه ج ع داد

شب کنار وخیلی دلب می سا را بک ست مه سب خوا  ن ه چیز را ب ر

شتبا جلو رفتب و روی مبلی که کامران  صت آن را ندا ولی خی فر

 کامران خیلی جدی رو به مح دپور گفت:نشان داده بود، نشستبا 

 کنیاجریان رو تعریف می ین ه خالصه ولی کامل -

 نگاه متعجبب روی زیبا نشست و ناباورانه گفتب:

 یعنی کار تو بوده؟! -



 

 

  

 

سمممرش را پایین انداخته بود که ای خی  شمممدهزیبا با چشممم ان 

 کامران تشر رفت:

تو  یکه وقتش رو پا سممتین کاریب یاونردر نجایا یچکینزودتر،  -

 وروم کنه!

زیبا نف  بلندی کشید و با آن وا  خرابش تا جایی که در توانش 

وار توضمممیح دادا ناج و واج مانده بودم، ن ه چیز را خالصمممه بود

 :زیبا بغض کرده گفت اباور کردنی نبودنا شنیدن این ور 

 واقعیت نداشتناخالصه بیشتر عکسا ساختگی بودن و  -

 بدون ش  و تردید و خیلی جدی گفتب:

ته این مساله تاکید کنی، درس روینیچ نیازی به این نیست که  -

کردن ولی نیچ وقت ای انب به کامران ارسممما  عکسممما اذیتب می

، من غیر م کنه انل خیانت باشه همتزلز  نشد، اط ینان داشتب ک

 واضرم رو چشب و قلبش قسب بخورم!!

 



 

 

  

 

الع ل مردی که کنارم خواسمممت برگردم و عک و خیلی دلب می

زیبا از روی مبل بلند شدا ببینب، فرط ویف که ن ی را ایستاده بود

 شد و رو به کامران گفت:

ص ی تون نر چینر چیزی که الزم بود، گفتبا االن  - شه با که ت

 من قبولها از طر 

 ی کاغذی گفت:برداشتن برگهکامران پشت میزش رفت و با 

 استعفا بده! -

 ور  جلو رفت و کاغذ و خودکاری را برداشت و گفت:زیبا بی

 خودتون دیکته کنیدا -

 ت میزش نشست و گفت:شکامران پ

جناب آقای کامران سممعادش با  ،او  اسممب منو می نویسممی مثال -

ترام بدینوسممیله من به شمم اره کارمندی فالن و عرض سممالم و او

ستعفای ش ار شخصی ا سنامه فالن از تاریخ امروز به دالیل  شنا ه 

 زنیاکنی و انگشت میدارم و بعد امضا میخود را تردیب می

  



 

 

  

 

و در والی که مح دپور مشغو  نوشتن بود، رو به یکی از مردنایی 

 شناختب، کرد و گفت:که ن ی

 توااا فربد! -

 ن نداشت جلو آمد:سسرکی که خیلی نب پ

 برم من آقا؟ -

 ی کامران به س ت او کشیده شد:نگاه رئی  مآبانه

 کارش شناسایی داری؟ -

 پسرک دست در جیبش کرد و کارتی در آورد: 

 گوانینامه باشه اشکا  نداره؟ -

 گوانینامه را گرفت و س ت مهسا گرفت:

 ابگیرزو ت یه ک ی از این بی -

 ه رو به پسرک گفت:دوبارو 

تون و محل مادرش و آدرس خونه و پدرش خودش، نتلف شممم اره -

چه پدرش رو بنوی ، او  ب گه نا میکار خودش و  رن تحریق ا

 نایی که دادی درست باشن، آزادیای آدرس و ش ارهن ه



 

 

  

 

 پسرک سریع جلو آمد:

 نویسباای نیستب، چشب ن ه رو میآقا به خدا من کاره  -

با و نب فربد در وا  نوشمممتن بودند، کامران د ر والی که نب زی

 گفت:

یادتون باشمممه کل مدارک دسمممت منه و نر لحظه نر کدومتون  -

 تونب روشون کنب و پدرتون رو در آرمادست از پا خطا کنین می

فربد با سرعت بیشتری نوشت، برای رفتن عجله داشتا کامران رو 

 کرد و گفت: به مرد قوی نیکلی که در اتاق وضور داشت

فرناد جان یه تحریق بکنید، اگه درست گفته باشه، بفرستینش  -

 برها

 ی فربد را گرفت و گفت:فرناد سری تکان داد و پشت یره

شو - شی وگرنه من میبلند  ست گفته با شان  بیاری در دونب و ، 

 تو!

 فربد دست اچه گفت: 

 ببینیدا اش رو درست گفتب، اصال بیاید بریب خودتونبه خدا ن ه -



 

 

  

 

 تر ایستاده بود کرد:رو به مرد دیگری که ک ی عری فرناد

 تو نب میای؟ -

از  رفتند که کامرانمرد سممری تکان داد و داشممتند سمم ت در می

 گفت: پشت میز درآمد و

 متشکرم ازتون، محبت کردینا -

تا اینجا سممماکت بود و  به مردی که  با لبخندی رو  فرناد ن راه 

 رودم خاص شده بود، گفت:ی ونگانش به من لحظه

 کنیباعرشیا نر کاری میما برای  -

 و تا دم در ن رانیشان کردا  عرشیا نب با جفت پسرنا دست داد

 زیبا نب نامه را روی میز گذاشت و در وا  بلند شدن گفت:

تلفنایی که از اون پسممره خواسممتین تو  ی آدرسمما و شمم ارهن ه -

 تحریق شدهاشون ست و قبال درستیی من نپرونده

و دوباره از مهسممما  اش را گرفت و امضممما کردکامران اسمممتعفانامه

 گفت: اوخواست ی  ک ی از آن را به خود مح دپور بدند و رو به 



 

 

  

 

نخواستب بیخود مدرک کافی داشتب تحویلت بدم ولی  یادش باشه -

 مساله رو کش بدما

 زیبا سری پایین داد و آنسته گفت:

 یان اینطوری باشهاکردم جرفکرش رو نب ن ی -

 و رو به س ت من چرخاند:

 اااامخوام، بیشتر از روی تو شرمندهمعذرش می -

 و دوباره نگاه به کامران داد:

اگه  بودم اما شمم ا، چهیباز هیمن فرط  ولی شمم ا یادتون باشممه -

شته سی ن یگذ ساله دار نبود، ک ست با تون تا این ود م خیا  تون

خوام بگب خوانرم کار خوبی ها ن یراوت از اسمم تون اسممتفاده کن

نه نر دوی ما اشممتباه کردیب ولی کارنای خود شمم ا  ،کرده یا من

ودیث که نر ور  و  یه ی بهتون میطوری بود  گه  یدا ا چسمممب

شتین نه مینا میگذشته ش ا ببره و نه ی عادی دا سب از  ست ا تون

 کردمامن بهتون ش  می

 کامران پوزخندی زد: 

 اپوشونهاشه ولی خطای ش ا رو ن یشاید وق با ش ا ب -



 

 

  

 

 زیبا مراومتی نکرد: 

 شد ش ا نبودید!قبو  دارم، کسی که باید مجازاش می -

بلند شممدم و کنار زیبا ایسممتادم، این ورفش بوی عجیبی داشممتا 

 چشب در چش ش گفتب:

سا   - سبی این اتفاقاش زندگی کن، ده  به عوض مجازاش کردن م

صبانیت و ور صیری از ع رش رو تو ع سی گذروندی که تر ص از ک

ده سا  دیگه رو به خاطر کار اشتباه یه نفر دیگه تلف نکن  انداشت

بینیا مردی که بهت خیانت فرط خودش آسمممیی می یاین طور

کارو ن ی گه اون روز این  جام میکرد، ا گه ان قت دی یه و ، دادکرد 

 پ  ارزش وقت گذاشتن و وقت صر  کردن ندارها

 دوخته شد: نگاه زیبا به زمین

گنانه و من یه زندگی خوب رو از کردم ووید بیتا اینجا فکر می -

 دست دادما

 آنسته دستش را گرفتب:نفسی کشیدم و 

عد به این فکر کن که - بچه متوجه  تا با یکی دو اگه تو فردای ب

 شد؟شدی، چی میقضیه می



 

 

  

 

 نگاه اش  بارش به من دوخته شد:

 تونی ازم بگذری؟میتو  -

دانسممت آن چیزی که موجی جدایی ما شممده او ن ی ،د زدملبخن

یت نبودا بود، عک  نا نبود و برای ن ین خیلی برایب دارای ان 

 سری فرود آوردم:

 تونبا، میآره -

ش   نایش لبخند ک رنگی زد و دست از دستب کشید و از میان ا

 دوباره رو به کامران گفت:

 تونب برم؟می -

 تر از قبل گفت:رسید ولی آرامظر مینگاه کامران متفکر به ن

سته  - شغلت رو خوب انجام در شکالتی رو به وجود آوردی ولی  م

دادی و من ازش راضمممی بودما االنب نخواسمممتب اخراجت کنب تا می

اگه خواسممتی جایی مشممغو   ،برای کار بعدیت مشممکلی پیش نیاد

باشی و محل کار قبلیت رو برای تحریق خواستن بدون ترس اینجا 

 رو معرفی کنا

  



 

 

  

 

 زیبا زیر لی زمزمه کرد:

 با اجازهااام نون،  -

 مهسا س تب آمد و با عصبانیت گفت: ،به محض بیرون رفتن زیبا

بهب نگفتی؟ سممملوا؟ یه سممماله داری  افتاده و تواین ن ه اتفاق  -

 یه کل ه بهب بگی؟ اون قدری الیق نبودم که کشی وعذاب می

 و مشتی نب به بازویب پراند:

ستت درد نکنه واقعا؟  - ستب اومد،  تبیوداقل قدر و قد اینردر  د

 دونستی نان؟منو دوست خودش می

صلح جوآنی کشیدم او از زندگی من چه می ست؟!  شتب یادان نه دا

 گفتب:می

 اومد؟چه کاری از دستت برمی ،گفتبمیآخه اگه  -

 که مهیاد نب به معرکه اضافه شد:

بود بهب و تو رسمموندن این دو تا  مهسمما بیا بریب، ع ال نرش من -

 انگار!! شدهیبه ون و  ن  یازین بعدش دیگه

 



 

 

  

 

 دارش را به کامران داد:طعنهو نگاه 

 نا ک   بگیرن و به ما نگن!اینردر غریبه شدیب که برن از غریبه -

 :و ادامه داد

 اکنبیداداش وساب ش ا جداستا در کل عرض م ایعرش -

رفته بود تا برشممان دارد که کامران  نای رو میزو به سمم ت آلبوم

 مثل ن یشه بدون نیچ تعارفی گفت:

ا خورمدونستب دارم از کجا مین ی ،به نیچ کسی اعت اد نداشتب -

برای ن ین کسمممایی رو انتخاب کردم که نسمممبت به زندگیب در 

و واشیه باشن، مثل دوستای کیانا و دوستای عرشیاااا دوستای تو 

 اشون مشترکنمن که ن ه

داد ک ی کوتاه آمده، برگشممت و مهیاد با ک ی اخب ولی نشممان می

 خیلی جدی گفت:

ور   باشممه مام گوشممامون دراز! یبرنامه اعت اد نداشممت نیسممر ا -

سند! اما برادر من ا س ش ن نیش ا  سا  آزگار ز   هیما  ستیر

بره زنگ بزنه  ادشیع را  گهینه بابا امشی د بیگفت یبه گوش بیزد

 ااا نیهاش!!غیاما درااا کنه شام دعوت ون



 

 

  

 

 اینا سممرش را به سمم ت عرشمملبومآ یو ن انطور خب شممده رو

 :چرخاند

سانه گبیکه م نایداداش فکر نکن ا ونج - ما خوانر  ستا نه!!! ازاف

ترازو  هیمن که فرط  شممد،یم یابزار یو برادر فرط سممواسممتفاده

 اکردمیمآقازاده بعد ازدواج رو محاسبه  یریگداشتب و سدک وزن

مامور ترروز رهیخوانر از خودم ت قا   فیتشمممر یکار تینر وقت آ

ش بشممور و زک نیاونب ع، باشممهکه خان ش تنها ن رفتنیم بردنیم

گه تو  یول !ایبسممماب و برگرد ب ناا لر ه از هیا چرب و  یون غذا

 ! بیدیمام چش، یدیچش یلیچ

ج ع نگاه  یکش آمده یناچشمممب درشمممت کرده بودم و به لی

بانش فرط مرا م شیکه ن یو کامران کردمیم کب  نجایو ا دیگزیز

، بیبگو یزیچ ممانده بود به ت اتر دوسمممتش قهرهه بزند و تا آمد

ادامه  یانداخته با لحن کامال جد ییو دسممت در ج سممتادیا ادیمه

 :داد

کنب گرونتر از شمممیشممملیکای جاللی چی داریب که دارم فکر می -

 بشوره ببره اینو؟!

 



 

 

  

 

 با والت متفکری گفت: عرشیا

 شه رو مانی خوب نب فکر کرد!!میبه نظرم  -

 :ادامه دادمهیاد 

واسه پ  دیگه قربونت، خودش چ  کن ببین شام رو کجا بریب  -

 ؟صرفهخودمون می

 کامران سری چپ و راست کرد و با خنده رو به عرشیا گفت:

 اااپ  دیگه زو ت رزروش با خودش -

 نیش مهیاد باز شد:

 ای گرفتب ازشه شام توپچدین دی -

 که گفت: ی گرم کامران بودنگانب روی خنده

 نب بگو بیانا ،فرناد و اصالن ،به دوستاش -

 و با ک ی فکر ادامه داد:

 دوازده نفر رزرو کنا واسه -

 مهیاد ابرویی باال انداخت: 

 پنج نفر دیگه رو از کجا آوردی؟ -



 

 

  

 

یه  جدیدا کهبودن کیانا و سممه تا از دوسممتاش دیشممی ک ک ون  -

 سرخر نب داریب دیگه؛ آراز!!

 ای کرد:و خنده

 ی گذشته خیلی برام وقت گذاشتاانصافا نفته -

 اینکه نزدیکب شود مودبانه رو به من گفت: عرشیا بدون

 اتونخوشحا  شدم از آشنایی -

 ی کامران باال پرید:ناجفت ابرو

 ئه راستی ش ا ندیده بودین ن و! -

 دی  شد:و ک ی به من نز

 انو خیلی خوبب نست قدی یعرشیا از دوستای آقا  -

شیا را مخاطی قرار و سری فرود آوردم  عین خودش محترمانه عر

 دادم:

 ، منب ن ینطورامتشکرم -



 

 

  

 

نر دو دوستش با خنده و شوخی از اتاق بیرون رفتند، برایب جالی 

تا کنند که از دسمممت نب دلخور بود  با نب طوری  لد بودند  که ب

 گفت:نگاه مهسا بین من و کامران چرخید و  ندان ان

 خی منب فعال برم سرکارما -

 کشیدمش: قبل از خروجش جلو رفتب و به آغوش

 دلخور نباش، شرایط جوری نبود که بتونب بگب، معذرشا -

اش را کنتر  سمممری عری کشمممید و در والی که داشمممت خنده 

 کرد، گفت:می

شام معذرش خوانی رو بخو - کنب ببینب ریب، بعد فکر میواال بذار 

 تونب ببخشب یا نه؟می

 ام گرفت و در وا  جدا شدن گفتب:خنده

 ؟ازش میدمن کی عین کزش کار کش -

 ریز خندید و با گفتن:

 البد اون ته چین خوش زه رو نب تنهایی پخته بودی؟ -

 



 

 

  

 

 در را باز کرد و گفت:

 ؟ن یای مگه -

 گفتب:مردد زیر چش ی به کامران نگانی کردم و 

 فعال تو برو!! -

 من گفتب:ا با ک ی مننفسی کشیدم، تنها شده بودیب

 منب برم سرکارم؟! -

و من  نبینگفت بنشممم یداد، وت یو نه جواب ینه سمممرش را تکان

ننوز دلش  دانستبیم ابودم ستادهیمستاصل و درمانده وسط اتاق ا

سخت  یک  طینب تح ل شرا باز یول دادمیوق نب م نرم نشده،

مشمممغو  کار خودش بود و  ن چنانپا به پا شمممدم اما  ید، ک بو

 :کردم و گفتب یاسرفه !توریسرش در مون

 من برم خونه؟ ست،ین یکار  اگه -

سر بلند کردن و چشب غره تنها شش   خیره بهرفتن بود و باز  واکن

 !کوفتیم بوردیتند و تند بر ک شیروروبه وتریکام 

 



 

 

  

 

ستانب سر رو یک  ورا در نب گره کردم  د شانه کج کردم و  ینب 

 :ادامه دادم

ست و یه  - ستب و یه د سرکار نب نرم، چطوره اینجا وا خونه نرم، 

 پام رو نب باال بگیرم تا دلت خن  شه؟!

، سممرش را پایین سممر و وضممعب دنیکرد و با د بلند با تعجی سممر

داشت به زور  ،شناخت شبا وسایل روی میز ور رفت، میانداخت و 

که اخب را روی پیشمممانیوادار میخودش را  گه دارد کرد   تااش ن

 ی کوچکی را که روی لبش دویده ببینبامبادا خدای ناکرده خنده

ن دلب کامران گذشمممته را خواسمممت که بدون رعایت و ترس ی  آ

گذشت، ا مینیاش بگذارم و نر چه در دبروم بغلش و سر روی شانه

شمممد بار دیگر مثل ولی زنی خیا  باطل، یعنی می فراموش کنب

 باشیب؟ ناگذشته

ضا می راین چند روز بارنا فکر کرده بودم اگ کرد زیر آن کاغذ را ام

او بودن را تاب  یواقعا با خودم چه فکر کرده بودم که ب شد،چه می

 نیاز داشممتن ا نانیرا بدون اط  یشممب توانسممتبیمگر م آورم؟یم

ست و د  شنه به د سانب؟مرد د سحر بر سته به  چه خوب که  شک

  نبود!! بهیبود اما غر ضیاگر سراسر خشب و غ یوت



 

 

  

 

 نیب قدمی س تش برداشتب و گفتب:

به نظرش بهتر نیسمت یه بار بشمینیب و درسمت و وسمابی ور   -

بزنیب تا نر دومون بفه یب کجای زندگی نب نسممتیب؟ اینکه مدام 

 ااادر وا  اره دادن و تیشه گرفتن باشیب

که چند  ،من نه نیب قدم  برعک ،ندیو ن راه با پوزخ خاسمممتبر

 :قدم بلند س تب برداشت و مرابلب ایستاد

 کردممییعنی نتونسمتی بفه ی کجای زندگی من نسمتی؟ فکر  -

شنگ بهت فه ون صبح ق شددیروز   ب، نفه یدی یا باور نکردی؟ه با

قت؟! بشمممینب ور  بزنب با کی اون و که بهش ؟  با کسمممی  آدم 

 بزنه؟! اعت ادی نداره چه ورفی داره

فت؟ وایااا چه  له را روز نین  نیع رایدقگ که یج  ته بود   گف

گفت اعت ادی میواال اعت اد نباشممد زندگی را باید دور انداخت و 

شتبا من در وق بودن ورفش کاری نق یا نادر کار نیست؟ به و دا

طو  این ی  سا  گذشته نرگز وتی با خودم نب نگفته بودم کار 

 اااخوبی کردم ولی



 

 

  

 

شتهصدا سری تکان داد و از ی موبایلش ر ست،  س ی افکارم را گ

به مرابلب کنار کشمممیدا موبایلش را از روی میز برداشمممت و با نگاه 

 ش اره گفت:

 سالم مهندسا -

به من اعت اد  ؛ک ی عری رفتب تا با تکیه به دیوار بتوانب سرپا ب انب

 ت!اعت ادش متزلز  شده بودااا وق داش ،اا اعت اد نداشتنداشتا

؟ رمااا نه نه بهترمااا کیکجا؟ااا نوچااا خیلی خیااا باشه خودم می -

 افتبااا باشهااا فعالاکنب طوری نیستا االن راه میخودم بررسی می

تانی کت زمسممم گذاشمممت و  یل را در جیبش  با اش را از روی مو

 اش برداشت و رو به من گفت:صندلی

رو باال بگیری، راه  فعال شان  آوردی الزم نیست یه دست و پاش -

 بیفتا

 بازویش را گرفتب و نگه داشتب:

ی لعنتی رو امضممما هرگزیر اون بی چرا راگه دیگه بهب اعت اد ندا -

نکردی؟ چرا آخه؟ مگه خودش نگفته بودی زندگی بدون اعت اد به 

خوره، اصممال من به جهنبااا خودش چی؟ با نر بار عصممبی درد ن ی



 

 

  

 

سیی میشدن  یا نکن این کاروااا این کارو با بینو ورص خوردن آ

شه! تو که خوبی  خودش و من نکن! من گنانکار ترین آدم عالبااا با

 زندگی رو برای خودش زنر نکنااا این رانش نیست!

 بازویش را ورصی از دستب کشید:

 ، نه؟ باید یه جور دیگه والیت کنب؟سکوش کردن بلد نیستی تو -

 رو در رویش ایستادم:

این زندگی منب نسممت! کار من بدااا ولی قتل که  شممه؟مگه می -

بخشمممن، اون وقت تو نکردم؟ آدما میان قاتل عزیزاشمممون رو می

 کنی کهاااجوری رفتار می

 بازویب را گرفت و کشید:

این اراجیف  فعال عجله دارم باید برم و ووصله شنیدنراه بیفت،  -

 رو ندارم!!

نایب را نبود ور کردم؟ یه نیچ نحوی واضمممر میباید خدایا چه 

بشمممنودا اینکه با باز کردن در اتاقش بازویب را رنا کرد یعنی باید 

ر وواسممب پرش کارنایش افتادما کل مسممیعین آدم کنارش راه می



 

 

  

 

زد به نر چه مدم ک ی به رفتارش امیدوار شوم گند میآبود، تا می

 امیدواری بودا

ضیح مح دپور را دراینکه مرا   شنوم ی عک بارهبرده بود تا تو نا ب

یعنی برایش مهب بود که در ذنن و فکرم تبرئه شود ولی چرا؟ این 

مادر نداشمممتب یا  چرا منخواندا دیگرش ن ی رنایاصمممال با رفتا

نداشمممتب که  خوانر؟ چرا پایی  در عالب نسمممتی نیچ موجود دو 

 تریننزدی  وتی نایب را آزادانه با او بزنب و مشممورش بگیرم؟ور 

 صل ماجرا خبر نداشت که بتوانب با او درد د  کنبارفیرب نب از ا

 ب،ینب داشممت بود که با ییناصممحبت ریفکرم درگ ریدر ت ام مسمم

غصه آنجا بود که  یسخت بود و قصه بیواقعا برا شانینضب بعض

و فکرم  کردیبه شدش درد م نب سرم دادم،یمن نب وق را به او م

شغو  ا کار  ینگفتن چاره یزیماندن و چ ایبود که چه کنب! آ نیم

با توانسمممتبیروش م نیبا ا ایآبود  نه،  مه دنب؟ اگر  چه  دیادا

شتب، یجا برا یلیشکر خدا نه که خ کردم؟یم  یانهنه خ رفتن دا

 !!یمام یباز خانه رفتب؟یکجا م ؛یبود و نه مادر یپدر

 



 

 

  

 

ش اوساس  به اطرا  نگاه کردم، جیخوردم و گ یاکهی نیبا ترمز ما

 ه، برای ن ین پرسیدم:گفت یزیچ رلییران زکامکردم 

 چی؟ -

 غرغر کنان سری جنباند:

 ی؟!چ گهیتازه م -

  :داد، گفتدر والی که دستب میداد و  یرا تکان مایو گوش

 یه ت اس با وارتان بگیر! -

نف  پری کشیدم، رفتارنایش به  در را بست و رفتا ه،پیاده شد و

گه داشتنب و ندفش را از ن توانستبکرد و ن یشدش سردرگ ب می

از  ینب خال لبیپ  گرفتن موبارفتارنای بعدش بفه ب ولی خی 

 باشممد، دهینا به آب رسممکه پ  از مدش یاتشممنه نیلطف نبودا ع

صممدای  سممالم دادنبی وارتان را گرفتب و به محض شمم ارهسممریع 

 اش به گوشب نشست:نگران و ن یشه وامی

 کشتی؟تو که منو  د بچهسلوا خودتی؟  -

 



 

 

  

 

شود، لبخند بیچه و  خوب شت یکی نگرانت  ای بر لبب ارادهی دا

 نشست:

 کنی؟خوبی؟ چی کارا می -

 ورص در کالمش موج زد:

 بیواسممه ترم رمیبرگشممتب دارم م ونیالسممیره خوبب تازه از اپآ -

 گلب!! یناخنام تو خوب

 با والت پر ت سخری ورفب را تکرار کرد:و 

عرل کل االن وقت این سمممواله؟  آخه !!!کنیچی کارا می !خوبی -

فتاد؟ االن والت خوبه، اون غو  ، چه اتفاقی ابگو ببینب چی شمممد

 بیابونی اذیتت نکرده؟!

 لبخندی زدم:

 اره خوببآ -

 صدایش جدی شد:

ست بیام  - شکلی وجود نداره؟ الزم نی یعنی با نب کنار اومدین؟ م

 ادبش کنب؟



 

 

  

 

 ام گرفت:خنده

 وارتان؟! -

 جدی بود: واقعا شصدای

کوفت و وارتان! اون روز اومدم نامرد نذاشممت ببین ت، به خدا از  -

سرش، واال تو  شب  ن ون روز تو جلز ولزم و دنبا  بهونه که نوار 

 کنبامعطل ن ی بهونه دستب بدی

 سری تکان دادم:

 !ایگردیتو نب دنبا  شر م ی؟چ تیاذنه بابا  -

 :و آرامتر ادامه دادم 

 اکردم تشیاذ ینداشت من او ق کل یریاون که ترص -

 :باریدنایش میکالفگی از ور 

گذر از ببینب می - عد از  به و ب گل و گال خوای بگی ن ه چی 

شروالنه طی می شکالش االن کنار نب دارین ع  کنید؟ فکر کردیم

 خرم که گو  ورفاش رو بخورم بچه؟!

 



 

 

  

 

 لبخندی زدم:

نب گینه و نه ن ه چی گل و گالب نیسممت، کامران نب سممرسممن -

شی  شده دروغ گفتب ولی خی وقتی گو صبانی و اگه بگب ت وم  ع

وتی زنب و بیرون از اتاق که نه االن دست ه و دارم باناش ور  می

نه یه ذرهبیرون از خو به روز او  بهبودی  ام، این یعنی  بت  نسممم

 واصل شدها

 با مکث معنی داری گفت: 

دونسممتب ه که میتونب به تو وق بدم وگرنشممان  آورده که ن ی -

شممه نی نر چه کنبا از اون آراز بیشممعور نب که کال آبی گرم ن ی

اینردر بچه خوبیه اونب قربونش برم  ؟پرسیب چه خبرروز نر روز می

، باز خدا به مهسا برهب ببره اون یکی رو خواب میکه کال ن ه رو آ

 ای!!ع ر بده که یه خبری ازش داد و فه یدم زنده

زندگی خودم به نب ریخته بود که اصممال فرصممت به قدری جریان 

ما سممریع از ورنکرده بودم ته و توی جریان مهسمما و وارتان را در بیا

 موقعیت استفاده کردم و گفتب:

 ؟درستهتو و مهسا که نیچ ربطی به نب ندارینااا  وارتان؟ -



 

 

  

 

عین کسممی که چکش به مغزش خورده  طوالنی شممد که سممکوش

 باشد، گفتب:

دونی می خوب تو خودش ، محض رضممای خدا بگو نه!وای وارتان -

  !ی بینتون نستکه چه مانع

 ک ی سست گفت:

 زنی! فعالاااتو کار و زندگی نداری؟ چردر ور  می -

 که وسط ورفش پریدم:

 وارتانااا اصال ور  منو شنیدی؟فعال چیه؟  -

 عصبی گفت:

 نه من کال کر به دنیا اومدم!! -

وارتان و به در شمموخی نزدنش برای  نفسممب بند رفت، جواب ندادن

شتشناختب منی که او را با ت ام وجود می سریع خیلی معنی دا ا 

 گفتب:

 کنی؟دونی داری چیکار میپسر می -

 



 

 

  

 

 با گفتن:

 باید برم کار دارمااا بای! -

ت اس را قطع کردا دسممت روی دنانب گذاشممتب فکر خودم کب بود 

شتب نب شد فکر این دو عزیزی که در دنیا دا ضافه  چرا تا  ،به آن ا

غریی بود؟ وارتان و مهسممما دو تا از و این ود زندگی من عجیی 

شنا آوضمور من با نب  یکه به واسمطهعزیزترین دوسمتانب بودند 

دانستب قرار است کارشان به کجا و واال با این وضعیت ن ی شدند

سا قادر بود با او ازدواج  شوخی نبود، نه مه شدا این یکی دیگر  بک

 ند و نه وارتان انل تغییر دین!!ک

 ای خداااا

و  نایریدرگ یبا ن هاما گرفت،  یشممیبه افکار خودم پ دیفکر جد

کهیبود از ا یباز دلب راضممم نایگرفتگد  منو  نیب ییراز مگو ن

شکه شنگتر دیشا ست،ین بیروزنا نیباروش ا یب س ت ا نیق  نیق

 نبودم!! طر   قرارداد پوراندخت گریبود که د نیا بیروزنا

و  از سرا باز شد نین در عری ماشآمد و به تعاقی آ  وشیر یصدا

شخص بود سهک صدا م ستیکی پر از خریدی ولی فکرم  ندنای پال

 ن بود که خیلی وواسب پرش آنها شوداآتر از مشغو 



 

 

  

 

صممحبت  لیبا موبا که یپشممت فرمان نشممسممت و در وال کامران

ستارش زد کردیم شی ا متوجه بودم که برای انا سرک جام کاری یا 

، این از سممرعت زیاد ماشممین مشممخص بودا به ای عجله داردپروژه

 گفت:ترمز زد و  محض رسیدن دم در

 سریع که کار دارما -

که  در را باز کند و بیایدتا  مه بوددیو کنار کش هشد ادهیپ ور یب

 گفت:

 برو بعدا خریدا رو میارما -

 آنسته گفتب: راه ندارم،انگار یادش نبود که من کیف و کلیدی ن 

 کلیدااا -

شد، و در والی که عجوالنه پیاده می نچی زد ن راه با اخب غلیظی

نا را نب از روی صندلی ری وش را زد و خرید ،به جای باز کردن در

سرعت زیاد ت شت و با  برد و ن انجا رنا کرد و  ایوانا دم عری بردا

 ه بیرون برودابا ن ان سرعت برگشت تا در خودبخود بسته نشد

داخل ویاط ایسممتادم و خواسممتب بگویب، به سممالمت که او پیش 

 به قلبب شلی  کرد: ی، تیراز الی در نی ه بازی کرد و ستد



 

 

  

 

  گیرمااا یادش باشه!!!میپو  عابر بان  چند برگشتنی از  -

 مهل  بودااا

 زیادی مهل  و کاریااا

یب ببرد و من کنار و توان از پانا آنردری که قلبب را از نب ب اشمماند

 خریدنای رنا شده روی ایوان، رنا شوم!!!

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 فصل بیست و ششم:

 ی او ؛نامه

 بس ه تعالی»

 کامران سعادش یقاآاب جن

 و منز  محترم شرکت تیریمد

 دب؛سالم و اعرض با 

و شمم اره  شممناسممنامهااا به شمم ارهصممبوری  سمملوا نجانییااوتراما 

س نیبد کارمندیااا ضای تعلیق از  لهیو شغلب ش ا ترا در مجازش و 

 وضرش عالی قرار بگیردا و عنایت دارم، امید است که مورد قبو را 

 «سلوا صبوریا با تشکر

 ی دوم؛نامه

 نارفیق و زندانبان سا  گذشته و یروزنا رفیقجان،  و اما کامران»

 م!ریاخ یروزنا

 بااای بگنب از کجا شروع کنب و چودن یدست به قلب شدم و 



 

 

  

 

ی مانی عین نر دختر هتا  گکوچولو ز فکر و ذننب  تو یاهی دی

ی دیدم که شانزادهنای دور و درازم میزوو تو آرساختب زندگی می

سفید پف پفی که  سبی میاد و منو با یه لباس  نر  رویایسوار بر ا

  اماااابره می شکونشبا به قصردختریه 

سنی که  سیدم به  شدم که تا ر ، بود بزندگی تومتوجه راز مگویی 

به اون اشممماره  آرام آرام و ریز ریزمادرم  رازی که نر از چند گانی

به بعد از بزرگ  ور اونی درباره کامل توضیحگفت که میکرد و می

نجا بود که فه یدم من اوو  نهکموکو  می و کامل فه یدنب شممدن

مای دور فاوتب و  و با آد یدم برم مت نر چی بزرگتر شممممدم فه 

سبت نهتومی راز تا چه ودیتن این سنود  روی دید و نگاه مردم ن

خودم تصمم یب گرفتب نرگز  روز بود که اونو از  هبه من موثر باشمم

 این راز بشباکه مجبور به بازگو کردن  رو تو شرایطی قرار ندم

 باااا تو دوباره پا گذاشتی به زندگیت

شناختنتکنب تعجی میروزنا فکر می اوناالن که به  ر ن کنب از ن

بارنا و  کرده بودم چردر نگانت  ما وت شمممناسمممتآچند   یا

 نی؛ اشینا پسمما  یخاطره رِآدم دو دیرسممیبه ذننب ن  یالحظه

 !یو چه رفتار یداشته باشه چه ظانر ریین ه تغ



 

 

  

 

برای منصممر  کردنت  روم تالشممب وت  خودش و خدا شمماندین که

آدمی  نه تنها دونبمیخوب شمممناسممم ت که می واالولی  کردم

ست اندازی رانت رو ببنده ستی که نیچ د ص بنی تر ، بلکه تو رو م

  ناشامی کنه برای ن وار کردن مسیر خواسته

 شهینر ثان یدونیم به روزم اومد تا بهت بگب رازم رو؟ یچ ادتهی

نده ثل امروز  ؟شممممدمجون دادم و مردم و ز ما گفت ش چون م ا

و  یریم و یارذیم دنشیبعد شممن کردمفکر میو  شممناخت تین 

 !!یکنیسرتب نگاه ن پشت

 کنب؛اعترا  می

شناون روزا من  سب کامران دنیاز  سا  که مردی اون ،ا باناش  یه 

 ومدین  ،دمیدازش  یمردونگ ایدنایگذاشتب و دن تبالش هی یسر رو

که داره با موتور ت  چرک  دمیدیرو م یجلو چشمممام؛ من کامران

ش اره زنهیم سب و  شهر که به  نین بهترش نه به عنواو ا مهندس 

دست به  شهرمون ایترین پسرهازترین و پر آوعجییاز  یکیعنوان 

 !!!شهیدست م

 ؛نبودم و نیسممتبدنبا  تبرئه کردن خودم  اینب بدون نیچ وقتاما 

ستب  یدمآ یعنی  ابندازم یاگهیکه گنانب رو به دوش ک  دنب نی



 

 

  

 

سرم  بودم که مادرم از مد  تکون دادن یمن فرط دختر ست و  د

ی قراره بگب و چ یکه چ دونستیم ده،یرو نشن بصدا و ورف یوت

باختب، ولا کار قراره بکنب قدرشِ یمن  به   هی یگانآدانش و  من 

 !ش باختبمادر از بچه

چرا ، با خودم گفتب مایمعنینوس پوچ و ب هیکه  دمیشمممن یوقت

که نه  نیست ی یقد تیشخص مگه این مرد ن ون  ؟راست نباشه

اون موقع بود که نشممسممتب به  ؛شممناختنشیشممهر م هی بلکه نم

 ااادودوتا چهارتا کردن

چند نفر  یخودم گفتب سلوا رازش که راز ن وند؛ اقال به درد زندگ با

ن و تنهاتر  ترچارهیکه نسمممت ب نیا از بیتیتا بچه  ار چندذبخور،

که خودم گفتب  با بشمممن، تا تو  ها آقرار بود  ت  و تن خر ع رش 

ضش  اواال مطلره و تنها ب ون ،یب ون خر ع رش از آتا  بیتی هیعو

مادر  هی پوسه،یزندون ن  یگوشه آدم هی ،شهیراه رفتن محروم ن 

 اشهیناش ن بچه یشرمنده ،وهیب جوون و

ن ه کسممب  ونب نفسممت شممدم  یوقت دونهیفرط و فرط خدا م یول

شتنت! هیبه روزگارم اومد از فکر  یچ ،یشد  دونهیا مخد روز ندا



 

 

  

 

نایبار ک که نر فت  ا یانو بگو  ایگ ردر  گبیخودم م ایجر من چ

 اروش نکنه یع ر شرمنده هیقس ش دادم که من رو 

چردر  ،کردم هیشممدم؛ چردر گر ینوازشمم ،دمید یبار که محبت نر

تو  یروز وقت اونا ارهذجلو پام ب یران هیعاجزانه از خدا خواسمممتب 

ن مدپدری هخو خدا جلوم، تو یتون او ناه در  هیمن  ایدلب گفتب  گ

اما  خرمیرو به جون ن  یگناه خودکشمم گهیش کردم دبنده هیوق 

من  من اون نبود؛ یصالح و چاره نگاراما ا اخودش مرگب رو برسون

 ا زنبین  رشیبه خدا که زو  دونبیاشتبانب رو م

ندیدنتفکر می هایی و  یه ع ر تن و وسمممرش  کردم مجازاش من 

لرزه که اگه یه لحظه که از تصورش نب کل تنب می هباش داشتنتن

اش و وتی در ک ا  خودخوانی دیدم که خنده و نگاه عاشممرانهمی

ترجیح  چشمممب غره و نیش کالمت برای کسمممی غیر من باشمممه، 

 او نبینب تو رو با کسی دیگه تا نشنوم دادم کر و کور بشبمی

به جونب  یفتیباالنشب به روح مامانب واضر بودم که نر روز  نین 

 ،شمممدهتا از وا  برم اما بدونب که دلت خن  ینردر کتکب بزنیو ا

 یلیخ یکرد نییکه تع یاما مجازات زدمیو دم ن  کردمیتح ل م

 اااسخت یلیسخته، خ



 

 

  

 

 باااتونین  اااشهین 

من مرگب رو از خدا  یبریم پو  فیو ک ییکه دسمممت به ج نربار

 برهاکه ن ی دونب چه وک تیهن یاما  خوامیم

 ترسب؛یم من

رابطه جز نفرش و وسممرش  نیااز که برسممه روزی  ترسممبیم من

سه یزیچ شه،   وندهمون نوا صله با صت الزمه، بذار یه مدش فا فر

 بگیریب و وداقلش ببینیب با خودمون چند چندیبا

ا بشممیب بگی جدبعد نر چی شمم ا امر کنیااا نر چی شمم ا بگیااا 

 بر دیده منت رئی !گب باز می گب اطاعت، بگی ب ونیبمی

خر ع رم دعاش ی آفارغ از نر سرنوشتی که پیش رومونه، تا لحظه

 اتراضای بخشش دارمکنب و نب از خدا و نب از تو می

 ااای  دنیا خوشبختی و شادکامی با آروزی

 «سلوا

طبیعتی  و تر و تازه ینای تازه جوانه زدهبا نگاه به درختان و سبزه

سب آه مانند بلند می ی باریکش رانندگیجادهکه از میان  کردم، نف



 

 

  

 

شمممدا نر دو نامه را ت یز و مرتی نوشمممته و روی میز آرایش در 

 اتاق ان گذاشته بودما

اطرا  دلربا  یدرختان نو و فضممما یماه بود و جامه نیدراواخر فرو

شقِ منِ شدیباعث ن  کدامچین یول دلب  ابیایبه وجد ب عتیطب عا

ش شتر از ی  ماه از از آنچه پ شته بودم پر بود، ک ی بی سر گذا ت 

ت ام تالشممب را کرده بودم که تح ل  گذشممت و منروز محضممر می

د، فردا آرام شمممورام میآ مروزکنب و خب به ابرو نیاورم که کامران ا

رام شمممدن نداشمممتا آید ولی انگار قصمممد آمی شمممود و کوتاه می

 ارفتارنای متناقض و عجیبش ویرانب کرده بود

سیله کردمیپر  را اینکه خانه ست از نر خوراکی و و ای که من دو

نا ویاط خانه پر شده بود از ده شروع بهارو اینکه به محض  داشتب

شان  شگاه گل دلب برای سا  پیش ننگام بازدید از ن ای گلدانی که 

ته بود و نر قدر کامران گفته بود بخر،  بامخالفت کرده بودمرف  !! 

فاوش بود؛ ؛ترک ی آن طر  تاق خواب ان مت  یعنی پشمممت دیوار ا

نای خوابی که من شونر دار از دیدنشان خرید رنگ به رنگ لباس

شیدمنب خجالت می سته پولی که بیرون می ک سته د شید و و د ک



 

 

  

 

و من با دیدنشان متالشی  ماندو ن ان جا می گذاشتروی میز می

 انیچ ن خوانی نداشتشدم می

یدم شمماید آخر و عاقبت این تح ل از خواسممتب تح ل کنب ولی د

 بین رفتن خیلی چیزنا باشدا

وارد فرعی شدم، ترک و سرعتب را کب کردم با دیدن تابلوی روستا 

فکری نبودا بعد از کلی فکر خانه برای ی  لحظه و ی  آن و با بی

کردن به این نتیجه رسممیده بودم که فرصممتی نیاز اسممت تا نر دو 

 بفه یب دنیا دست کیستا

تعطیالش عید سرد و در سکوت ان بر من چه طور س ری شد، فرط 

ه راکه ن دانسمممت و ب ا آن نب در عدم وضمممور کیانا خدا می

ندپور ته بود مالزی رف به  ندخت و فرک  تاق خوابب  یو من ا که در ا

 یاخانهیم چین یدر پ  پرده دیکه شممما دمیدیم یچنان رفتار

 !نبود

غذ دنیمن شمممده بود درد بر درد  ییجا ناشیوقت پ یلیخ ،کا

ن ه  نآدردش  ستین دنیخوانده بودم که چون از کاغذ انتظار بر

ست و من  سوزتر ا سالآجان شت مهر و عطوفت و  ینردر در  که گذ



 

 

  

 

چند کب و کوتاه  نر ی تیروزنا نر نامال نیلبخند گرفته بودم که ا

 ازدیم نیمرا بد زم

 آنسته گفت: کیانا دم رفتن

 تونی سر به رانش کنی!ببین میمن چند روزی برم  -

کار به جایی  ولی نشممد که نشممدا یعنی بهتر نشممد که بدتر شممدااا

 ی کار نیست و باید رانی پیدا کنبارسید که فه یدم صبر چاره

نای روسمممتایی سمممری کج کردم و به دار و درخت با دیدن خانه

سبزی! سر  شکوفه، چردر  فرط ی   انبونش چشب دوختب، چردر 

مهناز به اینجا آمده بودم و آن روزنا نب به قدری وا  بار ن راه 

انده بود ولی نر قدر  بد بود که چیز زیادی در یادم ن  د  و فکرم

تر از اینجا سمممراغ منتفکر کردم دیدم برای این روزنایب جایی بی

 ندارما

دانستب وارد روستا که شدم سرعتب در ود دوچرخه بود اصال ن ی

ا با دیدن دو سممه پسممر جوانی که داشممتند کدام سمم تی باید بروم

ستگانی کار می شناخت زیادی نزدی  جاده روی د کردند که من 

 با صدای بلندی گفتب:از آن نداشتب، توقف کردم و 



 

 

  

 

 ولی ه خاتون کجاست؟ یدونید خونهببخشید ش ا می -

پسر سر از ور رفتن با ابزار مکانیکی که در دست داشت برداشت و 

ن ک ی خاک روی شممملوارش را تکاند و با نگاه در وا  برخاسمممت

 دقیری به من گفت:

 کدوم ولی ه خاتون؟ -

اده بودن سمممنگانب به قد و باالی بلند و تی ش رفت که در عین 

 چردر مت ایز و مردانه بود و گفتب:

 افکر کنب اسب شونرشون آقا اصغره -

 نا گفت:دستی الی مونایش کشید و با نگاه س ت خانه

 ایدااا نیومدین این طرفا؟رسه غریبهمیبه نظر  -

 سر باال انداختب:

 اومدم اونب مسیر یادم نیستاقبال  ارب یه -

 

 



 

 

  

 

شه شت گو شت و به فرد پ ی لبش را ل   کرد و با ک ی فکر برگ

 سری گفت:

ون بیام، فرید من با موتور برم ایشون رو برسونب خونه ولی ه خات -

 سر راست نیست، پیدا کردنش سختها

 گفتب:شتب میدا

 نه تشکر نیازی نیستااا -

 که پرید پشت ترک موتورش و گفت:

 طوری نیست اون ورا کار دارم، دنبالب بیایدا -

، مردم و بالفاصله گازش را گرفت و ورکت کردا تبس ی بر لبب آمد

ستا شتندا رو شه نوای نب را دا سیری دنبالش رفته  ن ی تا ی  م

 بودم که کنار کشید و گفت:

 ن رو ن ینجا پارک کنید، بریه مسیر ماشین رو نیستاماشی -

ستباو می خودم قبال دیده بودم شدما دان پسر  توقف کردم و پیاده 

 ار،ودود بیست و چه اتوانستب سنش رکه االن با دقت بیشتری می

بیسمممت و پنج تخ ین بزنب، خودش نب از موتور پیاده شمممد و در 

 فت:مد، گآکنارم میوالی که ن راه موتورش 



 

 

  

 

ب ما ری نیسممت بشممه ماشممین برد برای ن ینونا جاینجا کوچه -

 ور اونور بریبامجبوریب بیشتر با موتور این

 لبخند س اسگذاری زدم:

 م نون باعث زو ت شدما -

 خندید و سر باال انداخت:

س - ست و ری به باغ واج کاظب بزنب که باالنه بابا، باید  ستا ی رو

 چه اشکالی داره! ودترمسیرش از این س تها واال یکب ز

 ای سرک کشید و گفت:و در پیچ کوچه از در باز خانه

 ولی ه خاتون، مه ون دارینا -

 زنی پا به سن گذاشته بلند شد: صدای

 قادر تویی؟ -

 پسر با خنده گفت: 

 نه، و یدمااا پسر واج مح دا -

 



 

 

  

 

نای بلند اش از روی پلهصممدای ولی ه نشمماط گرفت و سممر و کله

 شد: ویاط پیدا

 ؟اوا تویی مهندس -

 و ید با لبخندی گفت:

 خوبید خاتون؟ مه ون رسیده براتونا -

 ای س تب انداخته بود که گفتب:خاتون جلو آمده و نگاه غریبه

 سلوا نستب، از دوستان مهنازا -

 ولی ه خاتون گرم شد:چش ان  

 اوا آره، یادم افتاد، خوبی؟ مهناز گفته بود زود زود میای پ  چرا -

 رفتی واجی واجی مکه؟!

ا خودم بهتر از نر زدم ولی از ته د  نبودنشان رنر چند لبخند می

 فه یدم:کسی می

 سرم شلوغ بود، االن اومدم یه مدش ب ونبا -

 سری با خوشحالی تکان داد:

 خوش اومدیااا بیا توا -



 

 

  

 

 :گفتب

 شبانه مزاوب ش ا ن ی -

 که و ید گفت:

  انام نداری؟، خاتون کاری بمن دیگه برم -

 خاتون دوباره متوجه او شد:

کجا بری؟ چاییب تازه دمه بیا تو ببینب خودش چطوری؟ واجی  -

 ته تغاری! مامان؟چطوره، برادرا؟ 

 و ید تا کنار موتورش رفت:

برم، بابا نب خوبه، برادرا نب شممکر  ایدنه دیگه م نون، کار دارم ب -

فت سممما  سمممن مامان نب که با چهل و نعسمممل نب خوبها خدا، 

 درمون!!گه پیری و نزار درد بیاش مین ه

 و خندید و ترک موتور نشستا خاتون نب با خنده سری تکان داد:

 منظور مادرش اینه که زن بگیری و براش ک   دست ببریا -

 

 



 

 

  

 

 و ید با خنده پا در رکاب گذاشت:

ده و مون رو دو روزه زن میواال دسممت مامان باشممه که نر سممه -

 اخالص

 ی خاتون بلند شد:دای خندهص

 چی از این بهتر! -

 کرد، سری تکان داد:و ید که داشت پایه موتور رو بلند می

 ن ه مادرا عین ن نااا خاتون کاری نداری من برما -

 خاتون با لذش نگانش کرد:

ای کردی کلی بیاری قطره، از وقتی باغ رو آجوونالهی پیر شممی  -

ه جفت ون پیر شدیب قوش جوونی کار ما سب  شده شکر خدا، دیگ

رو نداریبا فرط صمممبح که رفته بودم باغ دیدم یه بخش خشممم  

 موندهااا

 و ید چشب تنگ کرد:

 ازنبعصر ودودای ساعت نفت میام یه سر می -

 



 

 

  

 

 گفت: و ورکت کرده بود که خاتون

 زنده باشیا -

خواند و پشممت سممرش فوش کرد و رو به زیر لی فار خیر وافظا  و

 من کرد:

بیا بریب سممر قسمم ت اومدی ببین چه  ،خوش اومدی دخترم، بیا -

 آبگوشتی برای نانار بار گذاشتبا

 آدمی نبودم که خیلی سریع ان  بگیرم، با والت معذبی گفتب:

ش ا ن ی - ش ا اطالع بدم و بعد برم نه مزاوب  شب، فرط گفتب به 

 یهویی اومدین جا نخورینااگه یه وقت اون خونه که 

 را گرفت و کشید: بزویخاتون با

بیا دخترجون، کجا بری، نگاه نکن فروردینه و نوا وسممط ظهری  -

زنها امروز ، خورشممید که سممرش رو بذاره باالی کوه، سمموز میایازه

خاریش رو ن ی عد بریب ب نار بخوریب ب نا یا  نه، ب تونی بری اون خو

جا بخوابی تا یه شممبانه روزی  روشممن کنیبا امشممی رو باید ن ین

تا رفتی اونجا اذیت نشمممیا بعدم فکر  بشمممینه رو در و دیوار گرما



 

 

  

 

بذارم بخوابی، بخوای نب اونجا  کردی من تو رو تو اون خونه تنها 

 ام رو بفرستباب ونی یا باید خودم بیام پیشت یا ترالن نوه

چای و  نه  خا مده بودیب در این  ناز آ که ن راه مه عه پیش نب  دف

 افتادم و گفتب: دنبالش راه ،ناناری خورده بودیب

 تونب ب ونبا ش اااامیولی خاتون باور کنید  -

 خاتون اخ ی کرد: 

 گفتی اس ت چی بود؟ -

 سلواا -

 سری تکان داد:

ستا من  - سلوا جان دخترم اینجا نیچ ک  انل تعار  نی آنان، 

ستا واقفب که ورفی می شرایط این رو دونب جوونای این زنبا میبه 

شون ش ست  دور و زمون خیلی خو ست و برخا ش ن یاد با ما پیرا ن

 کنن ولی یه روز صبر کن تا اونجا رو برای موندنت آماده کنبا

 از تصوری که کرده بود سریع خود را ج ع کردم و گفتب:

لذش می - که  یه، من  چه ورف با این  با نه  با ای وای  برم از بودن 

 چشب میاما خواستب زو تتون نشهافرط می ش ا،



 

 

  

 

*** 

نه ی   ی و بیقدی نبود، ی بزرگیخا زرق و برقا بخش ن کف 

نایی بلند و نه شمم زخانه بود با ی  اتاق کوچ  و در کنار آن پلهآ

خورد که اتاق بزرگتری بود به ی باال میچندان مرتی که به طبره

در زبان محلی، ی پایین بانب که به آن ی اتاق و آشممم زخانهاندازه

تاق پذیرایی تَنَبی باز کردن پنجره  تنداگفمی یا ن ان ا با  خاتون 

 گفت:

ذارم یکب بوی نب بره، شی میام بخاری نا رو تا شی باز میپنجره -

 کنبارو روشن می

شه سری تکان دادم سایل مادرم که گو سرش به و ای تنبی و پر و

شممان تلنبار شممده بودند، نگانی کردما باید سممر فرصممت بررسممی

چ  وجود داشمممت که باز خدا را شمممکر ن ین مکان کو کردمامی

 ایمزاو ت کردن  جادیا یو نگران بگذارم تبالشمم یسممر روبشممود 

شمنت شدن نبا شتب از پلهبدار  فتب که خاتون با رنا پایین میا دا

 نگاه غ گینی گفت:

زدم ولی اومدم و به اینجا سممر میوقتی جون داشممتب نر روز می -

شون، خد ؛گرفتبام رو میشه، از اینجا بوی خالهاالن ن ی ا بیامرزد



 

 

  

 

خدا به وسن خان نب ع ر با عزش  اماام رو نب شونرخالهنب خاله

ام رو به دندون کشمممید و بزرگشمممون کردا نای خالهبده که بچه

 شونهادعای خیرم بدرقهن یشه 

 با گیجی مطلری پرسیدم:

 ی ع ه نستین دیگه؟ش ا دختر خاله -

 با خنده نگانب کرد:

 ت دیگه آرهاسرفهعا ،از ع ه تمنظورن -

شان می رفت، به قدری به ع ه، ع ه گفته بودیب که گانی ن ه یاد

 اس ی نب داردا سری تکان دادم:

 بلها -

 ی طبره پایین را نب تا انتها باز کرد:خب شد و پنجره

بچه ی من نب با دو تا ی بیچارهو خاله زود مرد رفهآره، پدر عا -

روسممتای باال اومد  تا یه مردی از موند چشممب به دسممت برادراش

نا، خاله نب موند چی کار بدون بچهخواسمممتگاریش ولی گفته بود 

کنها درآمد نداشت، ننری نب بلد نبودا از اولش یکب بی دست و پا 



 

 

  

 

 و ساده بود طفل ااا وسن خان، پسر کدخدا اون موقع بچه نداشت

 ذارمشونادارم و رو سرم میناش رو بده من نگهشون میگفت بچه

ته بود؟دن ی  به من نگف لی چیزی   انسمممتب! چرا ع ه از این مطا

 خاتون با نگانی به ویاط گفت:

تایی  دشبریب سمممر زمین که و ید میا - عد برگردیب دو  االن، ب

 ت یزش کنیبا ،بفیتیب به جون ویاط

 به تایید سری تکان دادم:

 باشهااا -

 و عالق ند شده به موضوع گفتب:

 !!ای بزرگشون کردهکسی دیگهع ه نگفته بود که  -

 خاتون در ویاط را باز کرد تا خارج شود و گفت:

با، عاآ - با ی وسمممن خان بزرگ و برادرش نر دو تو خونه رفهره 

 شدنا

 



 

 

  

 

وواسممب ج ع شممد، برادر ع ه، پدر امید بود! ابرویی باال انداختب و 

 گفتب:

 چه جالی، پ  تو این خونه بزرگ نشدنا -

 ش:خاتون راه افتاد، من نب دنبال

نه اینجا خونه پدریشممونه ولی از ن ون موقع خالیها وسممن خان  -

کرد، خدا خوشممش چند سممالی بود که این دو بچه رو نگهداری می

 ش یه دختر ماه داد، یه تیکه جوانر بود دخترشاهاومد و ب

آنجا نفسمی کشمیدم و نگانی به  زت ی یاز نوابا گفتن، چه جالی! 

نا را کامران خانه آمده و نامهموبایلب انداختب، بدون شممم  االن 

 دیده بود پ  چرا خبری ازش نبود، نه ت اس و نه پیام!!

الع ل کامران داشتب، باز با وجود استرسی که از ترک خانه و عک 

ی باغ خاتون بدجوری سممر مسممتب کرده ان پر شممکوفهرختدیدن د

بودا تازه متوجه شمممده بودم که و ید، ن ان پسمممری که مرا تا 

اتون برد، مهندس کشممماورزی خوانده و سمممعی دارد کل ی خخانه

ی خاتون گوشممب به قربان صممدقه نای روسممتا را مکانیزه کنداباغ

ش ب به طبیعت زیبای اطرافبا سبت به و ید بود و چ ک ی قدم  ن

 گفت:مدم که شنیدم و ید میآداشتب س ت خاتون میزدم و 



 

 

  

 

مشممکل مون میوهتونبا باید برم شممهر، انبار نه خاتون، فردا ن ی -

سا تازه اطرا  چاه سممماخت ونی پیدا کرده باید برم دنبا  یه مهند

ست کرده ش صلی نب ن شها فرط می ا سیدگی ب دونی برای باید ر

تونب مهندسممی رو قانع ن چین کارای کوچیکی خیلی سممخت می

 اا توکل به خدااکنب بیاد ببینه اوضاع از چه قرارها

   شدن به آنها گفتب:وواسب ج ع ورفش شد و در وا  نزدی

من یه سممر اینجانایی رو که  ،اگه م کنه قبل رفتنتون به شممهر -

 گفتین ببینب شاید ک کی از دستب بر بیادا

 راه اندازی کرد و گفت: ادستگاه آب پاش ر ،با زدن دک ه

 نا؟!مهارتی دارین تو این زمینه -

 سری تکان دادم:

 مع اری خوندمامهندس  -

 ای گفت:راند و با چش ان تنگ شدهتای ابرویی باال پ

 ؟مهارش شغلی نب دارین -

 



 

 

  

 

 ینی و دقت نظرش لبخندی بر لبب آمد و گفتب:باز بد

 بودمامشغو  گذشته رو تو یه شرکت مهندسی  بله دو سا  -

 با خوشحالی دست به نب کوباند:

 گشتیب که!بَه، عجی شانسی آوردیبا ما تو آس ونا دنبالتون می -

سته هاز ن ان لحظ  ش ی او  دیدنش برای چه تا این ود به دلب ن

کند، بدون اینکه بدانب شمممغلش چیسمممت و چه می دانبابود، ن ی

ن ین که وقت گذاشت و مرا به مرصد رساند یعنی کلی مس ولیت 

 گفتب: پذیری!

به اوت ا  زیاد بتونب ک کتون کنب، فرط لوازم مورد نیاز رو تهیه  -

 کنبارم بذارید، ولش میکنید و چند کارگر در اختیا

، جلو آمد که شهر نرفته متخصص گیر آوردهو ید خوشحا  از این

 و گفت:

 مگه ش ا چند سالتونه؟ -

 جواب دادم:

 بیست و پنجا -



 

 

  

 

 خندید:

سال ه - ست و پنج  ش ا رو دیدم به چه جالی، منب بی ااا ولی من 

نظرم رسممید به زور بیسممت سمماله باشممیدا برای ن ین پرسممیدمااا 

 انی یا کارشناسی؟کارد

 ب بود، نگانی کردم و گفت:به او که در وا  چ  کردن ریزش آ

 کارشناسیااا شنیدم ش ا نب مهندسی کشاورزی خوندینا -

سش وان ه  شدن لبا شدن یا خی   بدون اینکه ی  ذره از کثیف 

شد، روی زمین نشست و تشخیص ندادم دارد با دستگاه  شته با دا

 کند که گفت:مورد نظر چه می

نایی بود که برای کارمون مورد نیاز بود، فرید آره، یکی از رشممته -

با من تفاوش سمممنی داره، برق  دهچهارفرط ام که برادر دیگه ماه 

تونیب کل دادیب ببینیب میخوندها دو تایی دسمممت به دسمممت نب 

نسبت به گذشته باغای این اطرا  رو مکانیزه کنیب یا نهااا بارندگی 

 ل اینکه کار از کار بگذره یه کاری کنیباکب شده و الزمه قب

 خاتون با افتخار گفت:

 نا!ون نب مهندسهشداداش دیگه -



 

 

  

 

 با ول شدن مشکل بلند شد:

 ااا مکانی اآره سعید ننوز دانشجوئه -

ستایی که به نظرم ظانر قدی ی  اش را وفظ برایب جالی بود در رو

حصممیل عالق ند نایی باشممند که تا این ود به تخانوادهکرده بود، 

 باشندا

*** 

ستا خوباورم ن ی شرایط موجود در آن رو سریع به   شد تا این ود 

یکی و ص ی ی بودند که به  غل و غشنای بیبگیرم، به قدری آدم

ن ه سمممالم  بهنرسمممیده، به محض بیرون آمدن از خانه  دو نفته

 گفتب:دادم و بدون اینکه خجالت بکشب میمی

 است بیاماخاتون چاییت آماده  -

 :کردماز در باز خانه صدا میرفت یا نوا که رو با تاریکی می

 ترالنااا کجایی؟ بیا شام آماده است، دوتایی بخوریبا -

یاد گرفته بودم اینجا بستن در خانه خیلی ضرورش ندارد، نر چند  

کرد یا مریب مادر ترالن برای ان نا یا خاتون مه انب میاکثر شمممی

ستادغذا می ستا میا فر صد رو سختی که وقتی ق کردم از روزنای 



 

 

  

 

اینجا ن ه چیز خوب بود و گرفت ولی پیش رویب داشمممتب دلب می

 پر از آرامش، جز ی  چیزااا

 کامرانااا

ی لوسممی که در پی بچه گربه مثلاینجا کامران نداشممت و د  من 

گرفتا آن نب کامرانی که این چند اش را میمادرش باشمممد، بهانه

الع لش شارژ کردن کارش اسی نگرفته بود و تنها عک روز نیچ ت 

 بودا ببانک

یدادش بگیرد ولی  انتظار داشمممتب  باد داد و ب به  زنگ بزند و مرا 

غ نای  تار نهافکامران بود و رف یا لگیرا ی  دن قد  اش و االن دلب 

زدم که کاش گاه به خودم تلنگر میکه تنگش شمممده بود تا ودی 

 ذاب به بودنشاارزید تح ل عآمدی، مین ی

ستحکام سنجیدم که ای را سازه ا برای اطرا  چاه طرح زده بودم، 

 رو به کارگر گفتب:و با اط ینان از محکب بودنش 

آخر برای  یه الیه سمممی ان نب بریزید به عنوان الیهخوبه، فرط  -

 محکب کاریا

 



 

 

  

 

 صدای و ید آمد:

 خسته نباشی مهندسا -

 به س تش ورکت کردم:

 امونده نباشی -

انداخت، صمدا و صمورش دلنشمینی فعا  بودنش مرا یاد کامران می

ن رانش شروع  بردمااش لذش میداشت طوری که از نب صحبتی

 به قدم زدن کردم:

 رفته بودی س ت انبار؟ پیشرفت کار چطوره؟ -

رفت و ب پاشی داشت که با دقت با آن ور میی آدر دستش دسته

 اوت اال قصد تع یرش را داشت:

ره اون طرفی بودم، خوبه فکر کنب یه نفته دیگه ت وم بشه ولی آ -

واقعیت اینه که اونجا دیگه قدی ی شمممده و برای اینکه  ؛دونیمی

استفاده کنیب باید نر سا  خرجش کنیب، با بابا ور  زدم یه انبار 

 جدید بزنیب با سیستب قوی و سردخونه و تجهیزاشا

 و نیب نگانی س تب انداخت: 

 نستی؟ -



 

 

  

 

گاه به آس ان زیبای اردیبهشت ماه دادم از وقتی به آنجا آمده بود ن

سان نبود که خودش  نب نوا بهتر سوالش خیلی آ شده بودا جواب 

 تر پرسید:ایستاد و ک ی جدی

دستت نستب ولی نه آدم فضولیب و نه دوست  توی ولره متوجه -

 درسته؟ ،دارم اینطور به نظر برسبا متانلی دیگه

 ان گرفتب و سری تکان دادم:نگاه از آس 

 بلها -

 با وفظ جدیتش گفت:

 نباید ب رسب شونرش کجاست؟ -

 سری باال انداختب و چش انب پر اش  شد:

 ترجیح میدم ن رسیا -

 سری جنباند:

شت خیلی خیا - ست دا تونب رو واال می بگو! ینر وقت خودش دو

ساب کنب؟ البته  ساخت انبار جدید و  قبلش در موردک کت برای 

ست زد به توافق می سیبد شه که نر تا کار ن بعدااا مثل این دو ار

 چی چونه زدم، زدی به نشنیدن و نیچی نگرفتیا



 

 

  

 

 خندیدم:

 خودمب از کسلی دراومدما ،چیزی نبودن که -

 ی در دستش را کنار گذاشت و گفت:وسیله

یه سممر  ،گفت واال که مهندس با پای خودش اومده اینجابابا می -

شممه تا ماه رمضممون میبا به نظرش ب بازسممازی کنیمسممجد رو ن

 سازیش کرداباز

 رفت و گفتب:نگانب به او بود که س ت موتورش می

 ببینب چردر کار داره تا بگبااو  باید  -

 پشت موتور نشست و گفت:

 میای باال؟ -

سری  صدبته خوب می، الباال انداختببا خنده  ستب نیچ ق ی در دان

را  انالی یا دیگر دم گانی ولی ه خاتونمیان نبود، وتی دیده بو

کند و سممموار ترکش می نب بدون توجه به خانب یا آقا بودنشمممان

کامرانی دارم که کافی بود باد به  ،دانست که منن ی ولی او بردمی

ساند من ترک موتور شش بر س ت  گو شستب تا به نفت ق مردی ن

 گفتب: ی ترسی ب کندامساو



 

 

  

 

 تو برو، من خودم میاما -

 نیرفت به س ت کامران که ام زنان راه افتادم و باز د  و ذننبقد

نا قبل از شمممیا بود شمممهیتر از ن روزنا با وجود نبودنش پررنگ

ا دیچیپیم بینابود که در گوش شینانف  یصدا امییخواب الال

بود و  شینارطوبت لی بیناقبل باز کردن چشمممب نا نبصمممبح

 !من ینالی

که م نر به عالقه یورآادیبا  خوردمیلر ه  وت آاش  نارا غذا  ن 

 نکهیبابت ا یدوسممت نداشممتنش خوشممحال یورآادیکننده بود و با 

خوره   ینا فرط لحظه نیو در ت ام ا سممتیمجبور به خوردنش ن

مرا  سمممت؟ین شیدایرا زده که پ دمیق ؛دیجویرام مغزم را مآرامآ

 استین یخبر چینب ندانسته که ن خیتوب قیال

دوباره چکش کردم و دوباره  ،چ  کردن موبایل بود مرض جدیدم

نا می گرفتب الی نیچ خبری از کامران نبودا گانی بویش را از کیا

شت از رفتنب ور  نای گاه خوش و گاه ناخوششااا ی  بار گله دا

نچه که خوب آاز  گفتین  چین یول دادو ی  بار به من وق می

البته او در این دو  ااسممت دنشیشممن یت ام تنب تشممنه دانسممتیم



 

 

  

 

گاه می دلی ها نبود و خودم نب  کاش میتن گاه گفتب  ندم و  ما

 گفتب ماندنب درست نبودامی

*** 

شت مکوکویی که روی گاز بود، برش گرداند س ت دیگرش  بو گذا

شعله را تا ود امکان کب کرد شود و  سرک  گفته بودم ترالن  امنب 

 ینایو سمممبز پختیکه خاتون م یاینان محل برای شمممام بیایدا

کوچکب را پر رنگ  ینر روز سممفره دیچیاش مکه از باغچه یاتازه

عاب م ما گوشمممه کرد،یو ل به بزرگ یادلب وفره یا نبودن  یبود 

با با خودم  نیوجود گذشمممت ا کامران؛   د   یچند وقت ننوز 

 سمممتبین کشینزد نکهیبه خودم بربوالنب از ا توانسمممتبین  نبودم،

 بیناشی نکهیتا چه ود از ا بیبگو شدینب ن  یفاز طر اخوشحالب

ناک ن یخال نا شیاز تکرار ووشمممت  ییو دسمممت در ج ناهیو ک

 اشده خوشحالب شیناکردن

 ین نب فرط در طآ ،به کامران امیوابستگ کردمیاوساس م یگان

و  خواسممتبیاز جان م شممتریاو را ب سممت،ی اریب یسمما  نوع  ی

ستبین  ست  نیچن باو ن دان زدم دلب  رونیاز خانه ب یوقت نه؟ ایا

ستیشدن ن  دایپ و داد و  ناامیکرده بودم پ یاما با خودم ط خوا



 

 

  

 

نکنب  یو تند یپشممت تلفن را به جان بخرم و درشممت شیادنایفر

 کردن نبودم! ینرچند که واقعا انل درشت

 ااایخال امیپ  یاز  غیدر ااااما 

قدی ی  ندلی و روی فرش  بدون مبل و صممم تاق  و رنگ و رو در ا

در دسممتب گرفتبا تنها د   ی روی زمین نشممسممتب و موبایلبرفته

شغولی این روزنایب بود سا ام صله نکرده بودم و مادرم  لیننوز وو

 یصممدا اداشممتب یبیعج یتعلریو  ب، شمماننبیرا باز کنب و بچ

وردند از آنجوم  ینا به گوشمکه با روشمن شمدن داده یینا امیپ

 د؛یکش رونبیب ا یفکر و خ

به چنگب می» باید سمممطل افتی؟ یعنی اون روز باالخره که  یکی 

 «مرغای تو آس ون!!اشکای بگیره برای 

 اشا نوشتب:تهدید نر روزهآنب ن راه با لبخندی بود، وارتان بود و 

 «به زندگیت برسااا به مامی نب سالم برسونا»

 پیام دیگر از مهسا بودا

 «و دوست تو شدم!! آخرش نفه یدم چی شد که خر گازم گرفت»

 



 

 

  

 

 والتب عین پیام قبلی بود:

دونب چرا دوسمممت تو شمممدمااا چون بهتر از تو وجود ولی من می»

 «نداشتا

 جا آن شد و نوشت:در

واقعا گذاشممتی رفتی از اینجا؟ کجایی شممه ننوز باورم ن یسمملوا »

 «بدجن  دلب براش تنگ شدهااالن؟ 

نای در باغ و کوچهپیاده  هروی زمین دراز کشیدم، از صبح ی  سر

دارم  الزمکردم من نب کردم، گممانی فکر میروسمممتمما گز می

 نوشتب: سواری یاد بگیرماموتور

 «باور کنا الزم بود»

 جوابش سریع آمد:

 «زنهافرط به من بگو کجایی؟ دلب شورش رو می»

وباره کامران خیلی سممخت بود ولی اینکه د ازچشممب بسممتب، دوری 

 قابل تح ل بودا نوشتب:ربرگردم به آن شرایط نب غی

 «، فعال قدرش دیدن کامران رو ندارمایکب صبر کن»



 

 

  

 

 اقی آن:تعه شکل  عصبانی آمد و به صلبالفا

مه چی داری می» کامران فکر کردی من می گی تو؟معلو به  رم 

گب؟ واقعا دستت درد نکنه سلوا، منو اینطوری شناختی؟ یعنی می

کامران ب به نظرش من کامران،  رو انتخاب کنب؟ دسمممت ین و تو 

م نون بابت این ن ه اعت ادی که  مریزاد دختر، دسمممت مریزادااا

 «خوام بدونب کجاییااا برو پی کارش!!بهب داریااا اصال نب ن ی

زنگ بار  ی مهسمما را گرفتبا اینکه چندسممری تکان دادم و شمم اره

تا برش دارد یعنی دلخور بودا به محض شمممنیدن صمممدایش  خورد

 لبخندی زدم:

 ؟واسه خودشمهسا زده به سرتا، چی می گی  -

 وق به جانی گفت:

سرم؟ مگه دروغ میچی - سلوایی که چی رو زده به  گب، تو ن ون 

عا فکر می کامران بودی؟ واق مدن  بل او کامرانب؟ ق کنی من طر  

خاطرش خون د  می ردر ب ردر دلب شمممورش رو زده؟ چ دونی چ

ه در شمموخی و نیچی خوردم و صممدام در نیومده، اینکه می زنب ب

ورفی نزنب تا خودش بگی و فکر نکنی دارم  خوامگب، اینکه مین ی

 کشبااا تو زندگیت سرک می



 

 

  

 

 نوچی زدم و گفتب:

دوزیا باور کن من اینردر بری و میمهسممما چرا برای خودش می -

 ااافکرم مشغو  بود و نست که

 و سری تکان دادم:

سا،  - شی مه شه اینرباید منو ببخ شتب که من ن ی شکل دا در م

 گی و وق داریادوست خوبب نب کب گذاشتبا راست میبرای توی 

 لحنش ک ی آرام شد:

دونب کجایی؟ دختر من و تو کنی من ن یجدی تو فکر میسلوا  -

ای من بهتر از نر آدم دیگمه ده سمممما  بما نب زنمدگی کردیبا

شکی می س تا تو محاله جایی بری که یه ذره تو امن بودنش  شنا

تونی بری وتی به انگشممتای یه دسممت نب اشممها جانایی که میب

ی رسممها اصممال الزم نبود فکر کنب، مگه جایی غیر از اون خونهن ی

سایل مامانت رو  ستایی که بردیب و شتیبرو اونجا داری؟  شونگذا

ته پیش  جاش رو بگب، ن ون دو نف گه قرار بود من  دختر خوب ا

 گفته بودما

 



 

 

  

 

 :خنده زد که ریخوش زبلند و سر شهیو مثل ن 

نشمممد و گفت واال که از دسمممتش  ریگیپ گهیاونب د نکهیالبته ا -

شدم ب شب کلآنف   هیار ذراوت  ص یسوده نب بک  بیدر دنن قر

 موثر بوده!

 شده به دیوار تکیه دادم: سست

 مهسا!! -

 ی پرورصی زد:ت  خنده

خواسممت ببینب اینردر منو محرم واقعا دلب میزنرمار و مهسمما!  -

 دونی که بهب بگی کجایی یا نهایم

 آنی کشیدم:

ام که یه ی گذشممتهبه یه تنهایی کامل نیاز داشممتب، فارغ از ن ه -

 به یه آرامش مطلق اوتیاج داشتبااا نفسی تازه کنبا

 گفت:وسط ورفب بودم که شنیدم یکی می

 صابخونه؟ خانب مهندس نستی یا نه؟ -



 

 

  

 

نی به اتکدش کرده بودما صدای و ید بود! این روزنا به صدایش عا

 خودم دادم و گفتب:

 زنباکنن، برم میام زنگ میمهسا دارن صدام می -

 جواب مهسا نب تا ودی آرام بود:

شه برو اما؛  - شتی من بهتر از خودش میبا شکالش دا دونب چردر م

نیچ وقت نخواسمممتب براش یه  که ن نب نسمممتیو داری، برای ن 

اش دارم، خیلی اننای مه ی بمشمممکل جدید به وجود بیارما ور 

بده نه کال تصممم ی ت رو تغییر  که م ک ردر  یام مهبااا این ااا م

، تونب بیام که شمممرکت تعطیلهبین ت ولی فرط روز ج عه میمی

سی نفه ها ست ک سب ن از بابت برج  التبی،خ ولی نگران نباش ووا

شآخون عالب و  نکهیزنرمارش راوت جز ا کرده و از  شهیدم رو تو 

 !ستین یاگهینا خبر دناس و جلسهسرش تو نرشه ادیم صبح که

 به سالمتا

 صدای و ید باز آمد:

 کسی خونه نیست؟ -



 

 

  

 

س ت  دنیشن یبرا نکهیبا ا صحبتآق سراپا گوش بودم  شیناخر 

 گفتب: عیاما تند و سر

 جون سلوا ازم ناراوت نباشا -

 تر شد:ستهنصدایش آ

 افعال ،ناراوت نیستب جونت سالمت -

ای کردم و با سممر کردن شممالب سمم ت ویاط فظی با عجلهخداوا

 رفتب:

 نستبا ،سالم -

سری که د شتندکه با دیدن و ید ن راه پ سایلی را در  ا تند تند و

 گفتب:گذاشتند متعجی ویاط می

 اینا چین؟ -

سالمی گفته بود که نفر ن رانش خندان نگانی  سر بلند کرده و 

 کرد و گفت:

کنن تو یا به زور می گیریمیدردسممر بیرو  شاینجا یا دسممت زد -

 ولرت!!



 

 

  

 

 ام س ت غریبه رفته بود که و ید با خنده گفت:زدهنگاه بهت

سمممعید، برادر کوچکترم، نر چی فرید یبسمممه، این از اینور بوم  -

 اافتاده

 ام گرفت:خنده

 والتون خوبه؟ -

 سعید زد زیر خنده:

بودم ببینب  گید مهندس؟ یعنی منتظربابا شممم ا به این بچه می -

 ارسهسبیالش تا نوک پاش می

 و ید پ  گردنش کوبید:

 مگه نگفتب خانومها -

 سعید پشت گردنش را ماساژ داد و با خنده گفت: 

 برادر جان مادونی درد چیه؟ اینه که االن این خانب مهندس می -

بزرگتره مثالااا بعد که از من یه الف بچه بیسممت و پنج سممالشممه و 

بیست و پنج ساله اون  شبمفلوک فل  زده می نپنج سا  دیگه م

رو نا شه سی ساله و باز بزرگترمه، یعنی عوض این پ  گردنیمی

 خدا عال هااز کی باید بکشب فرط و فرط 



 

 

  

 

 و ید دستش را کشید:

 باز دننت لق شد بچه، بدو وسایل رو بیارا -

 سعید غرغر کنان بیرون رفته بود که گفتب:

 اینا چین؟ -

 ان سری تکان داد:و ید خند

کنه؟ فکر کردی دست زد نگیری پدر من و  میسعید که گفت،  -

یه سممهب از گوسممفندی که پای کلنگ بازسممازی مسممجد قربونی 

ست به ن راه یکب لب ساز خودمون و بنیکردیب ن ست  ه رو ریاش د

دادن دسممتب دیگه، ن ینجوری بسممته بندی شممده دونب نب ن ی

 آوردما

سبدی را نب داخل  شت و با ن ان روی خندانویاط گسعید  ی ذا

 که داشت گفت:

داشممتند وگرنه  ،باز شممان  آوردی من بودم جان مهندسخانب  -

بار می با این دختر کلی مرغ و خروس نب  با یاریب، گفتب  ند ب کرد

گه داره! لده ن چه ب یه مرغ و خروس  به مرغ و  گهیکه د شمممهر

 خروساشون رو شون اومد وگرنه به ش ا کهااا



 

 

  

 

ش !دیلند خندو بلندب س ت ک دیفکرم پر ک که اگر االن  انایو رفت 

 یبساط خنده و شوخ یکل طانینام شر و ش دیسع نیبود با ا نجایا

با  ارا داشممت دنشیبه آغوش کشمم ی،چردر دلب نوا انداختیراه م

ش یصدا سر دهیک سبدنا  سایلی  تکان دادم و یشدن  با نگاه به و

 ادم:سری تکان د ،که در ویاط چیده شده بود

 زشته! ،برشون دارین ببرین یعنی چی این کارا -

 سعید دننی کج کرد: 

نا، بردار ببر بخور و نای تخسمممیواه واه از اون دختر شمممهری -

 به این خوش زگیا !دیگه، زشت چیه کیفش رو بکن

 و سبد را دوباره برداشت و گفت:

 کجا بذارمشون؟ -

 مانده بودم چه بگویب که و ید گفت:

 شه جدا!گردونن، بابا ناراوت میبرن ی تحفه رو -

بل از اینکه خودم ورفی بزنب سمممعی آقای پر رو خودش راه  دو ق

آشممم زخانه را پیدا کرده بود و سمممبد را داشمممت دم آشممم زخانه 

 گذاشت که گفت:می



 

 

  

 

 ، چه بویی!!بهبه -

 گفت:و ید داشت با عتاب می

 سعید؟؟؟!!! -

 که من با خنده گفتب:

 میاد، بشینید یه لر ه کنار نب شام بخوریبااالن ترالن نب  -

 گفت:سعید داشت می

 چیه شامتون؟ -

ما بینشان قرار گرفتب و  راه افتاداکه و ید پر ورص س ت سعید 

 گفتب:

 ای بابا، چی کارش داری آخه! -

 سعید خندان از پشت سرم سرک کشید: 

 خوای ب ونی برو، من بعد شام خودم میاماتو اگه ن ی -

 ی سعیدان و ید نب زمان شد با صدای فریاد و خندهدور زد



 

 

  

 

س ت در رفتبا خ شتب و  سر و کله زدن دو برادر بردا  یلیچشب از 

با  روسممتا یانال ریمن نب عادش کرده بودم مثل سمماجالی بود که 

 بزنب: خاتون صدا  هیعروس ول یدر باز خانه دنید

 ؟یاین  رالنااا ترالن جانت -

 :سر انداخت و با گفتن یرش را رون ان دم در چاد ترالن

 ااومدمااا اومدم -

صورش ناز و پر مالوت دخترانه یآمدا لبخند رونیب با  ،اش زدمبه 

خوش صحبت و گرم  تینهایب ینداشت ول شترینفده سا  ب نکهیا

 :آنسته گفتب د،یدم در رس یبودا وقت

 ابیمه ون دار -

 دیو و  دیسممع یکنب، سممر و صممدا یبتوانب معرف نکهیقبل از ا و

سرک شدن  شلوغب برود و  شد نگاه خودش س ت مه انان  موجی 

 اکرد بشیقابل توجه بود که نتوان تکذ یصورش ترالن به قدرآنی 

ست ریکه خودم پخته بودم و نان و پن ییشام با کوکو سفره  یو ما

  اگرم و دوستانه بود یکه خودشان آورده بودند، نرچند ساده ول

 



 

 

  

 

 :گفت دیکردم، و  یان مداشتب بدرقه ش یوقت

شام، ول - شی مامان گفت دعوتتون کنب  نب  نایخاتون ا  هیفردا 

 انستن

 :با خنده افزود دیسع

- که ا بل ذکره  قا ته  جایالب به  یورمت یب یرد دعوش مه ون ن

 اوالسالم یایب دیبا یعنی نیصابخونه است، ا

 :گفتب پوراندخت!! یجهان نیدر د  گفتب قوان زدم و یلبخند

- اامیشاار قس ت باشه مان 

 یبسممتن در به ترالن که در کل مدش شممام و قبل و بعدش جور با

شلوغ ن  نییسر پا  شهیو مودب بود که انگار نه انگار ن ان دختر 

 :کردم و گفتب یباشد، نگان

سر  نجوریا شونهیکیدلت گرو کدوم  نبیخی ترالن خانب بگو بب -

 ؟یشد ریبه ز

شتن چ ترالن سرک شده اش  یبه گونه یادرش از سر، دستبا بردا

 :زد و گفت

 ه؟یچه ورف نیخانب مهندس ا یوا یا -



 

 

  

 

 ابه س ت خانه رفت و

ش یآن س ان بلند کردم، دمیک سر به آ سب مه انآ و   ادی یمدن ا

وا  اوترام  نیو در ع نایسمممرد تر کرده بود،پوراندخت را پررنگ

در  یوقت شینایدگیسنا و رمحبت مان،ییشناآ لیاش اواپر طعنه

 داندب که میدانستی؟ مکردیکامران بودم، واال چه م یوصر خانگ

جواب نایش را بیا ت اسامنابش را تنها گذاشمممته و فرار کرده در

خورد برای من پوراندخت دنیا نب به نب میی ن هگذاشممته بودم، 

من  و م و محا  بود با نب ور  بزنیبراو قابل اوت بودمادر کامران 

شتببتوانب به او بی ، نر اوترامی کنب، این روزنا گانی پیامش را دا

ند در ن ه ها نب غرورچ زد و از خاصمممش موج می و ادب ی آن

 خوانش و خواستن به دور بودا

شد، ن ین ه چیز شد می سلوا جان» شه ولی ن گب بهتر از این ب

برگرد ولی خواسممتی برگردی ی  دله شممو و برگرد و پی ن ه چی 

ته که ذشمممگدونب این ی  ماه بهت چی تنت ب ا ا من ن یبه رو 

صبور شته و رفته دختری که من این مدش به  شناخت ش گذا ی 

، گذرهو سخت می هبخشدونب پسرم تا چه ودی سخت میولی می



 

 

  

 

خوایش برای خواستنش ن شدی که دوستش داری و میاگه مط  

 «بجنگا

نا چردر شممی ،متاداف مایکودک ینایکاشممک ادیآنی کشممیدم و 

 یکممه من نب خوانر و برادر مخون بممه جگر مممادر کرده بود

 یکه تنها گل باغچه دادیم حیچردر صمممبورانه توضممم اخوانبیم

ست امیزندگ شده  ین ست خدا!! بزرگتر که  ست و خوا س ت ا و ق

وق به  درخواسمممت یورآادیاز  مبود دهیچردر خجالت کشممم مبود

 ماادراز م بجانب

ستی، مو زیبایب هربانمادر! مادر م شد ن هآکه  بدان  ین باال نب با

 م:و لی زد باش خواند بود، چشب بستنوش و وواسش به دردانه

د  من و  یکه نوا یخدا واسطه بش شیپ شهیمامان قشنگب م -

شه؟ شته با سر بزن یگان شهیم کامران رو دا که عطر  یبه خوابب 

 ینیبب یه نگاه بندازیال ون باا از شممهیمامانب م ؟تنت از سممرم ن ره

 ؟دلش واسب تنگ شده اصال کنه؟یکار میکامران کجاست و چ

و  ممادر و ع ه خواند یبرا یاسمم ان فاتحهآو رو به  بچشممب بسممت

 بذننن چنان  ،منا را نگاه کردو سمممتاره باز کردمرا  بیچشممم ها



 

 

  

 

 و یدلتنگ بازوان قو االن کجا بود؟ چردر یعنی؛ کامران بود ریدرگ

 !مپهنش بود یناشانه 

شوره به دلب انداخته بود،  ینا ور  سا نب دل  یزیچه چ یعنیمه

شت بگو ص  تیان  نردریکه ا دیدا شت که م کن بود ت را   بیدا

 عوض کند؟

مدنش بفه ب  یم یعنی بل از آ نگ بزنب و ق  یورف ایتوانسمممتب ز

ا شمممروع کردم به قدم زدن در آن ویاط نیب وجبی، شمممی زدین 

شت و در نر قراربی عجیبی بود و دلب ااا بدجوری دلب نوایش را دا

مرد  ؛زدبار نگاه به ستارگان آس ان بیشتر و بیشتر قلبب برایش می

 ت اس نگرفت!!! برای توبیخب نبروب و بدجن  من وتی بی

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 :و هفتم ستیفصل ب

که  یادر دستش بود، نامه یداشت و نگانش به نامه تبر بالش سر

 یکه در ن ان دفعه یخورده بودا نزار چروککاغذش نزار چروک 

 ااو  بعد از خواندنش دچار شده بود

گانش جا ،نه که ش،یآرا زیم ینهیسممم ت آ ن  هیخال یدر واقع 

 دنیسممملوا و د یخال یجا دنیرفتا آن روز با د شیآرا زیم ینهیآ

ستش ب وانهید یاش به قدرنامه بزند  دیایشده بود که نر چه دم د

 ابود نشیکه ک تر نهیکند، آ و درب و داغان

در دستش  ینامه یگرفت و با مشت کردن نزار باره نهیاز آ چشب

 انب گذاشت یچشب رو

ش گ زانیآن روز و م یوقت خدا را  آورد،یم ادیشدنش را به  نیخ

سر و  دایرا زد و با پ یمام یدر خانه یکرد که وقتیشکر م شدن 

 ادیفر شیو صمممدا واریبه د دیاش را گرفت و کوب رهیوارتان  یکله

 :شد

 سلوا کجاست؟ -

 



 

 

  

 

 :بود و جلو آمد و با گفتن اطیدر و یمام

 ن؟یاوردیشده؟ سلوا جان رو ن یچ ن؟ییسالم آقا کامران ش ا -

که بالفاصله  یبیعج یرا خواباند و موجی شد کنار بکشدا نگران شر

ا نگذاشت شانینادر صحت گفته یصورش وارتان را پر کرد نب شک

شد و به مهسا زنگ  ییخصوص که وارتان بالفاصله دست در جبه 

نست  یکه دو سه روز دینه و شن ایاز سلوا خبر دارد  دیزد و پرس

رفتا یوق داشممت سمملوا شممرکت ن  یخبر اسممت!  البته تا ودیب

بر  یلینه که دل ایاسمت  شمشیوارتان نگفته بود که کامران پ یوت

 امهسا وجود داشته باشد یپنهان کار

 :روزنا داشت، گفت نیمحتاط و آرام که ا ییبا صدا انایک

 نجا؟یا ارمشیب ایشام  یایداداش م -

به خوانرش انداخت، قرار بود پناه او شممود  یباال برد و نگان چشممب

ض اما شده بود و دخترک هیق عالوه بر خودش،  یکه زمان یبرعک  

پناه و جان بودند، شممده بود  یو زمان نب از دسممتش عاصمم نیزم

که با وا  خرابش به او  یوجی آرامشممشا بعد از آن ن ه ورصممم

شودا ک ر از تخت گرفت و  تیاذ شتریب دداده بود، دور از انصا  بو

 :بلند شد



 

 

  

 

 اامیم -

 :را کف دستش گذاشت و گفت یقبل از شروع غذا قرص انایک

 ابخور نویاو  ا -

 یور  قرص را باال دادا با وجود نداشممتن اشممتها ینکرد و ب بحث

 یبا نزار زبان باز انایخورد کیخوردا اگر نب ن  یاچند لر ه اد،یز

 انیرا داشت که م یامزه ید  تنگش بهانه یداد ولیبه خوردش م

شدهیادو صدا یانتها ااش، عشق نب با شدن   یشام بود که با بلند 

 :در وا  بلند شدن گفت انایک ،فونیآ

 اوت ا آرازه -

 :نگانش کرد

 اد؟یب شام یگیچرا ن  -

 :کرد زمزمه

 اادین کنه و خودش تعار  می گفتب -

 یعصب شتریست که کامران با نیا امدنشینگفت که گفته علت ن و

شود و ا چ  کردن  ینب برا انشیروز در م  ی یناسر زدن نین

 اکامران است یسالمت



 

 

  

 

صمما  کرد و بلند شممد، نر قدر  ییگلو فون،یسمم ت آ انایرفتن ک با

باز بد بود  به نب رین  نب والش  ا ندشیبب ختهیگذاشمممت آراز 

را  شرتشینب ت یو مرتبشان کرد و ک  دیکش شیمونا یال یدست

طلبکارش را مرابل آراز وفظ کرد و با  شهین  یصا  کرد و چهره

 :ورود او جلو رفت و در وا  دست دادن گفت

 اتو انیاز پنجره م یکن رونشونیکه از در ب ییاز اونا -

 :بلند شدآراز  یخنده یصدا

 اراه نداره خودتو خسته نکن -

 :به کل کلشان عادش داشت، در وا  فاصله گرفتن گفت انایک

 اارمیب ییبراتون چا نینینر وقت دعواتون ت وم شد بش -

 :دیکنار کش یبا تبسب ک رنگ کامران

 ؟ینیشیم -

 :رفت یتکان داد و به س ت راوت یسر آراز

 آره -

 



 

 

  

 

 :خسته ادامه داد یک  و

 اخسته کننده یداشتب، وساب یروز بد ینتلع -

 :نب نشست کامران

 !باشه ریخ -

 :و گفت دیکش ینفس آراز

ا خودش یشمممغل یریدرگ کبیروزمره و  یکارا سمممت،ین یطور -

 ؟یکه ندار یمشکل ؟یچطور

 :تکان داد یسر کامران

عده یدیبه خوردم م یدونب چ ین  - ام خودم نب که عالوه بر م

 اشبیسر م

نب نداشتا درمان  یاو نگفت، آرامبخش! در واقع چاره زد یتبس 

اش نراس بودا از عود کردن زخب معده زیتر از ن ه چمهب  ارشیب

اش شود، نر چه دوبارهبه نب ریختگی کرد مانع  یم یداشت و سع

کرد تا ود امکان  یم اناینب الزم بود مدام به ک ییغذا هیتوصممم

 :گفتیداشت ما داو را تحت کنتر  قرار دن ی اریب

 اکوتاه بکنب و برم نهیمعا هی شهیاگه م -



 

 

  

 

 :گفت انایک که

 اارمیم ییکجا؟ دارم چا -

 :او گفت ینگاه به خستگ با و

 ؟یشام خورد -

شته باشد جواب دند ول یسوال انل دروغ  ینبود که آراز دوست دا

 :نب نبود، گفت

 اخورمیم رمیم -

 :دلسوزانه نگانش کرد و گفت انایک

 اارمینا شام آماده استا االن منایا !!یگ یا چرا ن او -

 :کامران گفت که

 ابیار براشدلستر نب نست  خچا یتو  -

 :معترض شد یفور آراز

 ایمگه نگفتب نوشابه و دلستر نخور -

 

 



 

 

  

 

 :گفت یبا اخ  ن راه

خورد و خوراک ونب دست خودمون  اریفعال که اختخورما ین من  -

 !یایم یکه گان دمیسرم واسه تو خر ریخا  ین

 آرازا یجفت ابروباال رفتن نب زمان شد با  انایک لبخند

سش شه به کامران بود و کوچکترین  این روزنا ووا شتر از ن ی بی

مدش پیش سمممنجید، اسمممترسمممی را که چند واکنش بدنش را می

کشممیده بودند کافی بود که بخواند مانع تکرارش شممودا چند لر ه 

صله و کالفه اووا  گرفتا ن ینک ی از کامران بیخورد و  که  وو

شود دوباره زخب معده سته بود موجی  اش عود نکند از تا اینجا توان

 خودش راضی بودا

با خداوافظی مختصممری از سممالن بیرون رفت و در وا  پوشممیدن 

 اری گفت:زنایش بود که کیانا با لحنی پر از س اسگکفش

 تشکر استاد!! -

طعنه و شمموخی  از ا کامال خالیبرگشممت و نگانش کرد، لحن کیان

ای که بتواند نهایت اوترامش را برسمماند ن ین کل هبود و اوت اال 

ی کوتانش گنجانده بود، به خصمموص که بود که در ج له اسممتاد



 

 

  

 

شت ست چردر و با اینکه خوب می ن ان روز نب با او کالس دا دان

ست باز بخاط اششرایط رووی خانواده ر این روزنا به نب ریخته ا

عذرش  نا در ک ا  ادب م یا ته بود و ک وواس پرتش مچش را گرف

سته بودا شر و  خوا لبش به لبخند کوچکی والت گرفت، دخترک 

، انگار نه انگار که ن ان شممیطانش به طرز عجیبی بزرگ شممده بود

 کیانای یکی دو سا  پیش باشدا

شد و  سالن انداخت ببیند اوت اال کامران آنجا نبا نیب نگانی به در 

 یب قدمی نزدیکتر شد و آنسته گفت:ن

 !!نقصد ادامه تحصیل دار بعضیاشنیدم  -

 :با لحنی پر از بازیگوشی گفتخنده بر لبش آمد و 

 مونده نیب ساعته ت ومه!! البته فرط دو صفحه -

 آراز آرام خندید و گفت:

شه قرار  - سش با پ  به مادرش بگو این بار که مامانب زنگ زد ووا

 یه چوب برونه و یه استثنایی نب نستانیست ن ه رو به 

با وجود نوش ذاتی اش در درک معنی ور  آراز خشمممکش زد و 

 دندانو لبش ناخودآگاه زیر  هننگ کردا تکیه به دیوار کنار در داد



 

 

  

 

ت چ  کردن محتاط در و پنجره ک ی رف با  باره  که آراز دو ه بود 

 :سرش را جلو برد و کنار گوشش زمزمه کرد

 کردی و خودش خبر نداریا بدجوری عاشرب -

سرش را عری کشید و با گ س ت در رفت و  رفتن نف  ع یری به 

ضب مخدر قوی تزریری صت کافی برای ن شته تا کیانایش فر اش دا

 !از دلش برده بود یی قرارباشد، دخترک عج

شدن در و رفتن آراز باز قادر به تکان خوردن نبود سته  ، با وجود ب

صبح نب ن یآیشاید اگر کامران بیرون ن  ست به مد تا خود  توان

سرش آخودش بیاید و و ورده بود در رکت کندا بعد از بالنایی که 

گنجید دوباره با او خوب شود چه برسد به خواستگاری باورش ن ی

 و ابراز عشق آن نب اینردر قویا

 کامران با نگاه به خش  شدن کیانا و چش ان اشکی او گفت:

 فتون شده؟!ور چیه، چرا ن یای تو؟ -

اشمم  ج ع شممده در چشمم انش ریخت و سممریع سممری جنباندا 

شد، چه ش ان کامران تنگ  سانی که دعوا کردهرهچ  اش نب به ک

 ا با ک ی فکر گفت:خوردند ن یباش



 

 

  

 

س ون  نیا بینداد شیزماآ داینب که جد هیمن و بر - جغد شوم وا

 رده؟؟!!خواستگاری ک ام،دونه هی یکینکنه جراش کرده از  ارهیخبر ب

 خودش را در آغوش کامران رنا کرد و گریست:

 اونوما -

دسمممتانش را دور ک ر خوانرش انداخت و نگهش داشمممت، لبخند 

محوی که روی لبش آمد ن راه شد با آه بلندش، آراز رسب عاشری 

 یی زیادوربلد بودااا خوب نب بلد بودا برای رسمممیدن به آن صمممب

م خاب کرده بودکرده بود و برای ابرازش نب بهترین ز ، ان را انت

نوشممدارو الزم دانسممت برای این وا  ویران خانواده زمانی که می

 استا

ن ان طور که کیانا را در آغوشش داشت، چشب روی نب گذاشت، 

! شمماید عاشممق بود وق عاشممری به جا نیاورده بود چهخودش اگر

 اعترافش برای خودش نب سخت بود ولی این واقعیت مطلق بودا

سمملوا  هبعد از برگشممتنش فرصممت شممناخت بیشممتری بشمماید اگر 

با د  میدادمی با قرار!آ، او  نه  گاریاسمممیا اگر برای خو مد  اش ت

کرد و عجوالنه تصممم یب کرد، او زمان پیدا میعجوالنه ع ل ن ی

سش از برگشت دوبارهن ی صال نرا سلوا گرفتا ا ی امید به زندگی 



 

 

  

 

شت ک سلوا به او د  دا ه ازدواجش با او ی  عین و اقت بود، اگر 

 بود و اگر نداشت که عجله برای چه! محض اشتباه

رفته بود ولی خودش وا  و نوای  داخلشد که کیانا به می یمدت

بیرون داشت ولی نصف شی بود و تنها گذاشتن خوانرش در خانه 

بار قدم زده بود، دهکار درسمممتی نبودا طو  و عرض ویاط را  نا 

توانسمممته بود خبری از سممملوا پیدا کند، اینکه نر کاری کرده بود ن

 کردا آخر او جایی نداشت کهاااقرارش میبی

وتی با آن وا  خراب  ،رسممید رفته بودنر جایی که به نظرش می

 نصف شبش روی سر مادرش نب نوار شده بود که:

 ای کشیدی و کجا فرستادیش!!باز چه نرشه -

ولی عالوه بر  ردکیعنی این تنها فکری بود که به ذننش خطور می

سب و آیهکان شبوالتی  ،ی مادرار و ق صورش و چ بود که  شینادر 

ساند که ن یبه باورش می سا نب که مط  ن داندر ا از وارتان و مه

ر امید را نب برود و خِ ه بوددانندا بارنا خواسمممتشمممده بود که ن ی

صال این پسر تیغ در  یبچسبد و ب رسد ولی غرورش اجازه ن دادا ا

ش بود، چند روز متوالی یکی را گذاشمممت تعریبش کند ولی ویگل



 

 

  

 

چیزی عایدش نشممدا وتی ی  بار سممر بسممته از وارتان خواسممت 

 داند یا نه ولی باز به نتیجه نرسیدابفه د او می

پوفی کشید، یعنی کجا بودا کیانا تنها کسی بود که با او در ت اس 

عهد کرده بود با خود اش ی دیدن نامهبود، خودش از ن ان لحظه

ت اس نگیرد، وق نداشمممت ترکش کند، نرگز وق نداشمممتا مگر 

د که بعد از ازدواج د  داده پ  کو؟ نتوانسمممت ی  ماه نگفته بو

بداخالقی ند  نا ب نیا اش را!تح ل ک مان شمممتریروز به  یاز نر ز

شته فکر م صبور ییسلوا کرد،یگذ ش   صدایو ب کردیم یکه  ا

ندان  که نر اشو خود زخب خورده ختیریم عذاب صمممدچ بار 

 انتخاب شدنش!!! لیدل یورآادیاز  دیکشیم

 یناپشمممت پل  یزن یو چهره دینب سممماب یرا رو شینادندان

مثل  بشیف پو  از جیک دنیکش رونیاش نرش بست که با ببسته

باد بر خود م دمجنونیب تار در   رو تو ؛کردیو زمزمه م دیلرزیگرف

برای من  ،کشهیه بار درد مرگ رو می نه کامرانا نر آدمخدا نکن، 

 ش نکن!اهنزار بار



 

 

  

 

، ت اس پوراندخت را نب برددسمممتی الی مونایش آنی کشمممید و 

خوام، واقعا معذرش می»جواب نداده بود و فرط در پیام نوشته بود، 

 «یه مدش نیاز به تنهایی و سب  شدن دارما

شت ستاره دا س ان بلند کرد چردر  سلوا نبسر به آ شاند  ، یعنی 

 این آس ان بود؟!

*** 

گرفت، مح دپور خیلی به گانی از دست منشی جدید سرسام می

 کارش وارد بود! کفری شده سر باال برد و گفت:

ش ا به جای اینکه ی  درمیون بیاین اتاق نر  - مگه من نگفتب به 

 بفرست به کارتابلب؟چی الزمه 

ساله می که دخترک سه  و اولین  شدبه زور بیست و دو، بیست و 

 ، گفت:اش بودی شغلیتجربه

ی پروژهمهندس عطایی گفتن میرن سمممر فرط خواسمممتب بگب  -

 خیابان بیست و نه به ن!

 گفت:سرش را باال برده و داشت می

 اینب باید تو تلفن بگیا -



 

 

  

 

بود و دسممت پیش  که با دیدن مردی که در چارچوب در ایسممتاده

نایش تا خود جا خورد و اخبای بزند، برده بود به در باز اتاق تره

زمین رسید، جوری که عباس ور منشی جدید نب متوجهش شد و 

 و با ک ی دست اچگی گفت: نگانش معطو  پشت سرش شد

 آقا بیرون باشید، االن میاما -

س ت در می شت  س ور و دا رفت که مرد ک ی داخل اتاق آمدا عبا

 باز گفت:

 آقا گفتبااا -

 عتاب کرد: نایستادکه کامران بلند شد و ض ن 

 خانب عباس ور برید بیرون و درو نب ببندیدا -

تا بیرون رفتن منشممی از اتاق صممبر کرد و در وا  بیرون آمدن از 

شده بود،  شت  ستی که م شت میز با د صی با ت  خندهپ ی پر ور

 گفت:

 چطور به خودش جراش دادی بیای اینجا؟ -

 :ش آرامدرست برعک  او مرد روبرویش سر صلح بود و لحن

 ی سلوا باناش ور  بزنبااومدم درباره -



 

 

  

 

 اش را چنگ زد:بدون فوش وقت مرابلش ایستاد و یره

 مگه من بهت نگفتب اسب زن منو به زبون نیار؟ -

 چشب روی نب گذاشت: 

 موضوع خیلی مه ه! -

 کوبیدش به دیوار:

 کجاست؟ -

 نب غ گین شد: یدچش ان ام

سی از جاش خبر نداره، م - شتب شنیدم ک ط  ن باش اگه خبر دا

جا می مدن این جای او به  فام رو االن  رفتب پیش خودش و ور

 ازدممی

سر امید را جلو کشید و دوباره یره با شت ک ی  ای که در دست دا

 به دیوارش کوبید:

 اااکنی بخوای بری پیش خودشتو غلط اضافه می -

 تر گفت:امید ن راه با آنی جدی

 اش!!به پدر و خانواده شهمربوط می موضوعمساله خیلی جدیه،  -



 

 

  

 

 :ماش ماند 

که  یکرد داشونیپ یرفت ه؟یربط خانواده سلوا با تو چ -

 ؟یاریدر ب یباز نیریخودش

 :دیغر د،یرا د دیتا پوزخند ام و

راه رفتنو نشونش  یشکرابه خواست ون ونیم یدینکنه چون د -

 ؟یبد

 :دیکش یآن دیام

 یرو م ین ه چ یچولو صبر کنکو هی  ،یننو ویبرا خودش سنار -

 اگب

به خودش فرصت داد و با عجله  دینضب ور  ام یبرا یلحظات

 :دیپرس

 شون؟یشناختیتو م -

اش چسبیده بود با سعی دست گذاشت روی دستی که به یره

 مالی ی بر جدا کردنش گفت:

 !تا دیروز نه -



 

 

  

 

اقعا وکامران مراومتی در برابر جدا کردن دسمممتش نکرد، قضمممیه 

امید سمم ت مبل  نردر مهب بود که بخواند ن ه چیز را بشممنوداای

 رفت و در وا  نشستن گفت:

 شه بشینید؟می -

 کامران بدون تعلل نشست و گفت:

 خی؟ -

 اش را مرتی کرد و گفت:ی کج شدهک ی یره امید

 !وا  بابا خوب نیست -

 ووصلگی واضحی گفت:کامران با بی

 وا داره؟ی سلچه ربطی به جریان خانواده -

امید چشمممب روی نب گذاشمممت و از چرایی علت وا  بد پدرش و 

اینکه زنش بعد از اینکه با نزار دوز و کل  ن ه چیز را به اسمممب 

 ده و ترکش کرده، چیزی نگفت و خالصه کرد:خودش ز

بابا سکته قلبی داشته و دکتر گفته باید یه کب صبر کنید تا بگبا  -

فشممار باالش ریسممکه ولی طر ع ل قلی باز داشممته باشممه که بخا

 اااامکانای نیست، وقتی بابا فه ید که چاره



 

 

  

 

 و بغض کرده دستی روی صورتش کشید:

خطر ع ل زیاده، دیروز منو پیشش نشوند و ازم خواست نر چی  -

خواد وصممیت کنه ولی بعد فه یدم گه بنویسممب، فکر کردم میمی

 شه به سلوااجریان مربوط می

 ای گفت:ا چش ان تنگ شدهکامران ک ی خب شد و ب

 !یب در اومدآنگو که داداشش از  -

 اش را روی نب فشرد:چش ان موج خورده

سخت نست، خوانش می - کنب گفتن جریان به خودی خود برام 

 تو دیگه سخت ترش نکنا بذار وواسب رو ج ع کنب و بگبااا

 آنی کشید:

سممملوا  کهو خوانرش عارفه ن ون  مخوام از اولش بگب، بابامی -

، بعد از دسممت دادن گفت ع هکرد و بهش میپیشممش زندگی می

 شناپدرشون و ازدواج مادرشون، پیش وسن خان بزرگ می

 کامران متعجی نگانش کرد:

 کیه؟دیگه وسن خان  -



 

 

  

 

 امید تبسب پر دردی زد:

وسممن خان پسممر کوچکتر خان  خیلی عجولین!شممنیده بودم  -

ستای اولیا اختر بود که بچه دار ن سته بابا  یرو شده و خودش خوا

رو ت و ع ه رو بزرگ کنه، تازه این دو بچه رو برداشممته بوده که 

شامل والش می صاوی دختری میخدا  شه و شه و خودش نب 

 اس ش رو می ذاره مهربانوا

 زده گفت:کامران بهت

 مادر سلوا؟ -

 امید سری تکان داد: 

له، - با و ع ه تو یه خونه بزرگمهرب ب با شمممن و مهربانو می انو و 

شه کنه و نر روز زیباتر میکشه و رشد میجلوی چشب بابا قد می

بینه و و پدر من جلوی چش ش شکفتن و گل دادن مهربانو رو می

شرش می  یه د صد دله عا ، غافل از اینکه مهربانو نب شهکه نه و 

 د  در گرو مهر پسرع وش داشتها

 چش ان کامران درشت شد:

 ؟یرو بگ یکرد شبستر نیواسه من قصه وس نجایا یاالن اومد -



 

 

  

 

 دستی روی گلویش گذاشت: یدام

م ع ل داره و گفته قبل اینکه بره تو درعصمممر پاجازه بده لطفا!  -

دم آاطالعاش به گوش  نیکه ا خواد مط  ن باشمممهاتاق ع ل می

کنبا ، جا برای قصه گفتن نیستا منب خالصه میدهیرس یمط  ن

شینن و برای اینکه و پسر خان بزرگ میخان دخان و وسینوسن

پسممر و  ه ازدواجبمل  و امالکشممون دسممت غریبه نیفته، تصمم یب 

گیرن یعنی مح د و مهربانوا گویا مح د و مهربانو دخترشمممون می

شون  صلت نب نر جفت ضا بودنبه این و ضی ن ی ر کنن و و اعترا

ستگاری کرد ه بوده این در والی بوده که پدرم بارنا مهربانو رو خوا

بار مهربانو گفته بوده اونو مثل برادرش می  دربینها پدر و ماو نر 

کنه و میاد کنن پدرم اون روسممتا رو ترک میسمملوا که ازدواج می

میره سمممر کار و بعد خوانرش رو نب میاره پیش خودش و  شمممهر

کنها ده ن ینجا شونرش میده و خودش نب با مادر من ازدواج می

ی بچه دار نشمممدن مهربانو کب کب پر رنگ گذره و آوازهسممما  می

شته ولی ع ه می ستا برنگ شها البته بابا نیچ وقت دیگه به اون رو

مح د بچه  و ا وقتی بعد ده سا  مهربانوبه اونجا رفت و آمد داشته

شممینن و با مشممورش نب و رضممایت نب نا میشممن خانوادهدار ن ی

که  دونهنب ن یبابا گیرن برای مح د زن دوم بگیرن، تصمم یب می



 

 

  

 

رها ، خیلی دیگه از جزئیاش خبر نداداده یا نهمهربانو نب رضمممایت 

رد مح د در فرط می به ع یه دختر جوون رو  باالخره  که  نه  دو

شون مهربانو که عاشق مح د بوده نر کاری میارن و شی عروسی

عروسممی اونا و به دور از  یتح ل کنه و در نیانوتونه کنه ن یمی

بره به ع ه که عین خوانرش بوده و اون موقع ه میچشممب ن ه پنا

کنه ک   کنه تا از اونجا بره تو روستا وضور داشته، الت اسش می

اگه ک کش نکنه اینردر والش بد نسمممت که خودش رو گه و می

سر سریع و بی  شبانه  ست کنها ع ه نب ن ون  صدا  سر به نی و 

ش  نمهربانو رو می سی  شهر و برای اینکه ک سته  کنه خودش فر

 مونه روستا یه چند روزامی

 خطی بین دو ابروی کامران افتاد:

 و سلوا؟ -

 امید آنی کشید:

شممه، خبر مفرود ای ن ون روز تو روسممتا قیامت میگبااا فردمی -

شت و کوچه و  ترکهشدن مهربانو عین ب ی می و انالی تو در و د

ا  زنده یا بیابون و رودخونه و چاه و خالصممه ن ه جا دنب خیابون و

یدا ن یاش میمرده مدش کنناگردن و پ یه  یه  که از این قضممم



 

 

  

 

شن شه و با رفتن به دکتر متوجه میگذره وا  مهربانو بد میمی

 وامله است!!!!

 :چش ان کامران محکب روی نب فشرده شد

 گرده؟بعدش برن ی -

 :کردی تلخی امید خنده

شای خدا می - ضی کارا و آزمای شه گویا دو د  می مونه،آدم تو بع

 اگه زنه که مح د اینردر بخوادش کهبرای برگشمممتن، ودس می

رو رنا کنه ولی قبل از اینکه بخواد برگرده  نووشست ونه واملهبد

متوجه می شممن زن دوم مح د نب وامله نسممتا تا مهربانو اینو 

دونه مح د دیگه محاله شممه، میفه ه پای رفتنش سممسممت میمی

کنه و خودشمممب که نر کاری میداره رنا کنه زنی رو که ازش بار

زن دیگه برای ن سرش  یهطنازی  و بینه قادر نیست اونجا باشهمی

اش رو به گیره دیگه برنگردها بچهببینه و از بین نره، تص یب میرو 

با  مدرکی  وا  نیچ  با اون  یاره ولی چون موقع فرارش  یا م دن

شته، می ، کنهی ال ثنی میره تراضای شناسنامهخودش ن راه ندا

دونب چطوری، گویا با چند تا شمماند بدون اسممب مح د توش! ن ی

محلی و اینا، خالصممه شممناسممنامه بدون اسممب مح د براش صممادر 



 

 

  

 

گیره و یه ی سمملوا رو نب به اسممب خودش میشممها شممناسممنامهمی

کنن که اسب پدر سلوا مح د ی دست نویسی شده تهیه میصیغه

سب  سلوا میصبوریه و به عبارتی ا صلی پدر  سنامها شنا اش ره تو 

کنه که مبادا بدونه و تنها ولی قضممیه رو از خود سمملوا نب قایب می

پدرش و میوه جل مهلتش ن یی دلش برگرده پیش  بل ا ده و ق

شممه ن ه ک  ع ه، یعنی ره و سمملوا میاقعیت از دنیا میگفتن و

وترام ع ه نب در جبران محبت پدر مهربانو که سمممالها با عزش و ا

گرده پیش شه سوئد ب ونه و برمیبزرگشون کرده بوده، واضر ن ی

 ذارهامهربانو و سلوا و تنهاشون ن ی

 مبهوش مانده از جریانی که شنیده بود، گفت:

دونسمممته، چرا به سممملوا چیزی میخانومتون ع ه اگه اون پ   -

 نگفته؟

 امید پوزخندی زد:

ودخوانی، ع ه که زمین اونب سرخ دونب ولی به اوت ا  زیادن ی -

یه  ازناش و بره پیش بچه هتونسممته بلندشممن یگیر شممده بوده و 

ست و با  خو سلوا تو د شده  دشطر  نب از ن ون بچگی  بزرگ 

بدونه شمایدم منتظر بوده درسمش  خواسمتهشماید دلش ن ی بوده،



 

 

  

 

شاید شه،  سه و معرفی صبر می مت وم  کرده تا زمان ازدواجش بر

عا ن  نه، من واق ها یک با مرگ ع ه تن دونب چرا ولی نر چی بوده 

یت رو می که واقع پدرم کسمممی  هاااا  ها و تن نه، تن پدر م نه   یهدو

 ،گه که نیچکشمممه و ن یجورایی انترام مهربانو رو از دخترش می

 دهاعذابش نب می

 واال غبار ناراوتی روی نگاه کامران نب پاشیده شده بود:

صدا  گنیکه م ستیناز طر  من به باباش بگو دروغ  - چوب خدا 

 یدختر بچه هی یه د  سوختهآوا  و روز امروزش از  دیشا نداره!

شه! بیتی شتهمی با سلوا راجع به گذ صوری داره؟ دونی  اش چه ت

 ای شد؟؟؟!!دونی تا بگه بهب پدر نداره چه شکنجهمی

 ای سری تکان داد:امید با چش ان موج برداشته 

نه که قبل ع ل منو دوسمممت، خودش مینیازی به گفتن من نی -

فرستاده اینجاا ن ین که خونه و زندگیش رو از دست داده، ن ین 

ه کوچه و خیابونه و بعد وارکه زنش ولش کرده و رفته، ن ین که آ

ع ری باالی شممهر زندگی کردن االن رفته یه خونه قد کف دسممت 

ظر یه رسمممتانه و منتاتو پایین شمممهر اجاره کرده و االن نب تو بی 

 ذاره برای طعنه و دشنه کشیدن بیشتراع ل سختااا دیگه جا ن ی



 

 

  

 

 و از جیبش کاغذی را بیرون آورد و روی میز گذاشت:

میل پدر و مادر او اسممب و ف تو این کاغذ آدرس روسممتا نسممت -

 اسامی خوانر و برادرش!!مهربانو و سلوا و 

 کامران متعجی گفت:

 خوانر و برادرش؟؟!! -

 ن داد و در وا  بلند شدن گفت:سری تکا یدام

 یه خوانرااا بابا ع ل داره من باید برما و سلوا سه تا برادر داره -

وردا خوب آیفه ید با  در م، سممملوا اگر میکامران نب بلند شمممد

 و گفت: داشتن خوانر و برادر داشتدانست چردر وسرش می

ور  من سمممرجاشمممه، دیگه دور و بر  ناش رو گفتی ولیگفتنی -

 یچ کدوم ون نباشان

 ای زد و گفت:امید لبخند ی  طرفه

ولی یه توصیه اذیتش نکن، دوسش داری  فعال که دور، دور توئه! -

 نگه دار، نداری رناش کن و آزارش نده!

 



 

 

  

 

 کفرش باال آمد:

 خواد ولش کنب، نه؟خیلی دلت می -

 نیشخندی زد:

 اکنبآره، تا آخر ع ر نوکریش رو می -

شمممده بود که مشمممت سمممنگین کامران روی ورفش کامل ت ام ن

 ور  اضافه نزند!! اش نشست تا یاد بگیردگونه

 زده در و ز  دیضرب شستش عری نکش دنیوجود چش اما با دیام

 :و گفت ستادهیچش انش ا

 ین  کنی تشیاما اگه اذ ،یدوسمممتش دار دونبیم، نکن تشیاذ -

 بره!!  نییآب خوش از گلوش پا ارمذ

 نگشتش به س ت کامران از اتاق خارج شداو با تکان دادن ا

در تص یب ناگهانی و  با خروج امید، ن ان قدر ورصی و پر خشب و

 ضربتی موبایلش را برداشت و نوشت:

شتی دیدار آخرمون می یهتا  - شتی، برنگ شتی، برگ مونه نفته برگ

 به محضرا



 

 

  

 

گرداند این و ارسمممالش کرد به سممملواااا باید ی  جوری برش می 

 کردااش میی داشت دیوانهخبربی

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 و هشتم:فصل بیست 

بسممته  یو در ظرف بیپخت ینیریشمم یبا ک   ترالن و مادرش ک 

گل  ییتا چند خاتون هیبعد از اجازه گرفتن از ول و بیکرد یبند

که  ییناو خنده با روبان یشمموخ و با دمیچ شیباصممفا یاز باغچه

پدرش از شمممهر  یسمممر ه نرک ییناجعبه شمممکالش یترالن از رو

ورود به منز   باا بیکرد نشمممانیکنار گذاشمممته بود، تزئو  وردآیم

شو خانواده دیو  سته گل کوچکی که باخود  ینیریاش ظر   و د

ست یآورده بود دادما با اینکه با توجه به  شاننازنین بانو، مادرب، د

شده بود ولی  سته  شک شنیده بودم ک ی  سنش که قبال از و ید 

 گفتب: زیبایی و متانت خاصی داشتاننوز 

 به زو ت افتادینا -

 لبخندش ک رنگ بود:

گاه نکن خونه - گه نای شمممهری رو اینجا چه زو تی دخترم، ن ا

 شه، مه ون وبیی خداستا، روزمون شی ن ینره و نیادمه ون 

برای خوش و  شمممان آمده بودند،ولی ه خاتون که ن راه خانواده 

شد م سرنا بش جلو آمد و موجی  سالمی نب به پ ن کنار بکشب و 



 

 

  

 

دانستب اس ش و دخترکی که با وجود اینکه ندیده بودمش ولی می

شاید خانه سل  ست، بدنبا ع سل ا شتع سا  دا و  ی پرش پانزده 

برعک  برادرنا که قوی بنیه و قد بلند بودند، ریزه میزه و با ن   

ستب ا وقتی دست دادم و خوابود و شبانت زیادی به مادرش داشت

بدون رویش را ببوسب متوجه شدم عین فرید ک ی خجالتی استا 

 رنا کردن دستش رو به و ید گفتب:

شتین قای ش کنید  - شگلی که دارین وق دا واال با این خوانر خو

 ندینا نشنشواین مدش  تو و

 سعید زودتر جواب داد: 

ببین خانب مهندس محض رضمممای خدا اگه داداش ماداش داری  -

 یش کناچشاش رو درو

خندیدم و ضمم ن رنا کردن دسممت عسمملی که تا بناگوشممش قرمز 

 شده بود، گفتب:

داداش ماداش نب داشمممته باشمممب که ندارم، خوانرتون اینردر  -

 برای این ورفا زود باشها کوچولو نست که



 

 

  

 

رانن ایی ولی ه خاتون و عروسش برای نشستن  نازنین بانو ض ن

 :رو به من گفت

 نب نستا نهیآ ییروتو اتاق روبه نیکنیاگه لباس عوض م -

 سر باال دادم و با خونسردی گفتب:

 تشکر، من ن ین جوری راوتبا -

و نگانب در جسمممتجوی آقا مح د پدرشمممان در ج ع چرخید و با 

ندیدنش ترجیح دادم، ورفی نزنبا به من ربطی نداشممت پدرشممان 

خیلی خودمانی در آشمم زخانه ج ع کجا بودا ولی ه خاتون و بریه 

شان دم پنجره رفتب و بیرون را نگاه کردما خانه ده بودندا من نبش

ک ی از تج ع اصمملی که ی  جا ج ع بودند، برعک  سممایر انالی 

شت صله دا ستا فا شهری نبود  رو و بزرگتر نب بودا نر چند خیلی 

ولی بزرگی و شممی  بودنش نشممان از این داشممت که از نظر مالی 

بینهایت  یغرق شممدن در منظره باتر باشممندا ک ی با بریه متفاوش

شممد و به علت ارتفاع زمینی که خانه زیبایی که از پنجره دیده می

نظیری ویوی بی ،ای اطرافشنباغآن واقع بود، کل روستا و خانه  در

 به پنجره داده بودا

  



 

 

  

 

 :بنگانب س ت و ید چرخید که کنارم ایستاده بود و گفت

 مونه، چردر قشنگهاعین نراشی می -

 اه به بیرون داد و گفت:نگ

 گی؟روبرویی به دشت نگاه کنی چی می ی خونهاگه از پنجره -

تر از این توجهب به سممماخت ان روبرویی رفت، بدون شممم  قدی ی

 نای درنبا پرسیدم:نایش پر از پیچ بود و دیوارساخت انی 

 ی کیه؟خونه -

 :نای پر از پیچ نگانش عین من چسبیده بود به دیوار

 ن سر او  پدرمای هخون -

ابرویی باال انداختب، خیلی با خانواده و فرننگشممان آشممنا نبودم و 

شده ضاوش از پیش تعیین  شتب نیچ ق شبا وق نب ندا شته با ای دا

 در والی که نهایت تالشب برای عادی بودن لحنب بود، گفتب:

 پدرتون دوتا ن سر دارن؟ -

 آنی کشید:

 دونبان ی امامنطره خیلی بی -



 

 

  

 

 :بار دیگر نتوانستب عادی باشب ینا 

 یعنی چی؟ -

 بدون تبس ی گفت:

مادر من ن سر دوم بابامه ولی اینکه ن سر اولش کجاست، زنده  -

نسممت یا مرده که بخوام بهتون بگب بابا دو ن سممر داره یا نه، فرط 

 خدا عال ها

 نا کندم و به او دادم:نگانب را از پیچ  

 شبامتوجه ن ی -

 :تبسب تلخی زد

 ناسا  که بخاطر، ن سر اولش دخترع وش بود و گویا عاشرش -

ولی درسممت  ،کننعردش می میان مادر منو شممونبچه دار نشممدن

شبی که مادرم پا می ذاره تو این خونه، دخترع وئه ناگهانی ن ون 

تونه شمممه و دیگه نیچ وقت نیچ ک  ن یو یه نویی نیسمممت می

 خبری ازش به دست بیارها

شب روی نب گ سر او  را میچ شتب، داغ د  ن  ستب درک ذا توان

وردم روزی که پوراندخت ور  از ن سمممر آکنبا خوب به یاد می



 

 

  

 

بعدی کامران به میان آورد، بدون اینکه چیزی ع لی شممده باشممد، 

آن شی بدترین شی زندگی او  ش  نداشتبمن چردر نابود شدما 

 بوده، گفتب:

 زمین؟ب بشه بره شه یه آدم یه نویی آمگه می -

 دستش را مشت کرد و آنسته گفت:

گن ن ه جا رو گشتن، دونب، من که اون وقت نبودم ولی مین ی -

گن رودخونه رو تا کجا وتی می ،از در و دشمممت و کوه و ن ه جا

شو انداخته  رود جسدش رو پیدا کنن، تو دنبا  کردن که اگه خود

ته تو و چ  کرده  ببینه وتی نر چی چاه تو اطرا  بوده یکی رف

  انکنه خودش رو پرش کرده ولی نیچی به نیچی

 چشب روی نب گذاشتب:

 چه سرنوشتی! -

 تبس ش تلخ بود: 

قت - باور نکرد، نیچ و قت مرگش رو  با نیچ و با ااا وقتی آره ولی 

مادرم رو برش  مده و  با او با یداش کنن دختره رو،  نتونسمممتن پ



 

 

  

 

که خبر به تصمممور این ،خوامشته ن یگردونده خونه پدریش و گف

 ولی برگشتی در کار نبودها و برگردهع وش برسه به گوش دختر

ویران نگانش کردم، عجی ماجرایی در د  این طبیعت زیبا رک  

 داده بود! پرسیدم:

 خی بعدش اومده برش گردونده مامانت رو؟ -

 لحنش غب داشت:

 مادرم از ن ون شی او  وامله شده بوده! -

 م:زمزمه کردبا چش ان پر اش  شده 

 تو رو؟ -

 سری تکان داد: 

 اآره -

نای سممبز چشممب ی پوشممیده با پیچ و باز ن راه با آنی به خانه

 دوخت:

گیره و از ن ون موقع تا واال بابا که از سممرکار برگرده، وضممو می -

جا می ،ره اون خونهمی نه، چراغ ن از مغرب و عشممماش رو اون خو



 

 

  

 

باالخره یه روز  عتردهم و بعد میاد اینور، ذارهایوونش رو روشممن می

ستا دیگه ما نب عادش کردیب به این روا  گرده!برمی ااا االنب اونجا

 ک ی که بگذره میاد!!

 :لبب را زیر دندان گرفتب و نر کاری کردم نشد اشکب نریزد

 دونب چی باید بگبان ی -

 اش ن راه با آنی بود:خنده

 وردم!آب دستت نداده اشکت رو درآچکه  هی نایبب -

 لی جدی گفتب:خی

کردم زندگی خودم عجیی غریبه، خوب کردی، ن یشممه فکر می -

 نا عجیی غریبنای زندگیفه ب ن هاالن می

 و ید چشب در چش ب شد:

 دی ن رسب چرا اینجایی؟تو چی؟ ننوز ترجیح می -

و وواسممب رفت به پیامی که چند سمماعت  سممرم را پایین انداختب

سالم و علی  پیش دریافت کرده بودم، پیامی بع د دو نفته، بدون 

 و ور  اضافه!



 

 

  

 

تا » گه  باشممم یها نه ن ته تو خو نهیآخرمون م دارید ،ینف تو  مو

 «محضرا

کامال معلوم دیدم، من خشممب و قاطعیت را در این چند کل ه میو 

ستبود که کامران بی صبانی ا صر که پ !نهایت ع س امشیاز ع  دهیر

ر ذننب روشمممن و ال ثل مثل چراغ رانن ا دضمممرب  یبود فرط 

چش شب کور  یزد یابروش رو درست کن یاومد شد؛یخاموش م

 !!!یکرد

 واردصدای خوش و بش اصغر آقا شونر ولی ه خاتون با فرد تازه با

نب  خوشممبختانه از جواب دادن به و ید از فکر و خیا  در آمدم و

 ، پدرش آمده بوداپیدا کردم شنجا

دقت و  گاه باآرد ناخودک فیاز گذشمممته تعر دیکه و  یتیبا وکا

سن نبود و  یلیخ نگاه کردم، بیرو شیبه مرد پ یتروواس ج ع م

ست دیبه و  یادیشبانت ز شتب به در شت، دوست ندا و غلط  یدا

 چون بود فکر کنب، گرفته اشیزندگ یکه در گذشته برا ی یتص 

ص ی  ضاوش در مورد ت ش برای ازدواج مجدد و رفتارنای بعدش ق

من در مرام قضممماوش نبودم، یعنی خودم در  سمممخت بود و اصمممال

شی ص یب غلطی گرفته بودم که از زندگی بخ با  اکنونام آنچنان ت



 

 

  

 

تواند قدرش اعتراد داشممته باشممب نر کسممی در موقعیت مشممابه می

پایین داشممت و  جلوتر رفتب و مودبانه سممالم دادم، سممر خطا کندا

به صمممورش  گاه ن ی نای ج عخانبخیلی  نب ا برای من کردن

 گفت:مختصری سرش را باال آورد با تبسب محوی داشت می

 سالم خانب مهندس، خوش اومدینااا -

نگاه گذرایش دمی روی صمممورتب ایسمممتاد و من تنگ شمممدن که 

ست باال بردم ببینب مونایب بیرون  ست اچه د ش انش را دیدما د چ

فتاده باشد و موجی این خیرگی و اوت اال ناراوتی او نشده باشد نی

 ی خیلی محو:ن راه با زمزمهکه 

 غفرارا تاس -

  شب گرفت و میان ابروانش خط افتاد و از مرابلب کنار کشیداچ

شلوغ را دوست داشتب و امشی واقعا در ج ع  ینایمه ان شهین 

ستانه، ستا  یو غش انال غلیو ب  انهیص  دو مهربان و خونگرم رو

پوراندخت و  ینایمه ان یسممهیگذراندم، و نر لحظه به مرا خوش

باس با ا نی لیسمممینا و دل  نیریج ع کوچ  و شممم نیخاص او 

  اپسندمو بیشتر متوجه شدم من این نوعش را بیشتر می پرداختب



 

 

  

 

*** 

، تهدید کامران جدی بودا یعنی باید رو رفته بودم متا خود صبح قد

با کسمممی ام چه میبا زندگی کردم؟ االن دیگر نیچ قو  و قراری 

اگر  گشتب؟یعنی باید برمی چه بود تص یب خودم بودا نداشتب و نر

 شد؟شدم یا عوض میگشتب باز باید با ن ان رفتار مواجه میبرمی

 کردم؟یچه م شدیو بدتر م کردیم یاگر لجباز

صال چطور باید برمی شت خودم ا سختب بودا چه معنی دا شتب؟  گ

د خوب برگردما نر چن دسمممت از پا درازترخودم  نب بیایب و بعد

سا اگر بلد بودمی ستب جایب را بلد نیست و چه ب ن ان روز او   دان

یعنی جدی اگر سمممر  کرده بودا را تبدیل یه محشمممر کبریاینجا 

؟ دلب ی  آن دادمیطالقب   گشممتباش برن یمهلت تعیین شممده

توانستب تصور کنبا شاید ی  روزی ریخت، زندگی بدون او را ن ی

ت به ه بودم نرگز اتصممم یب گرف زدواج نکنب ولی روزنای خوب ان 

قدری زیر زبانب مزه کرده بود که دلب تکرارشممان را بخواند، اصممال 

به شمممرایط قبلشاچطور می ید  توانسمممتب او را برگردانب  با یعنی 

 کردم؟ماندم و بیشتر تح ل میمی



 

 

  

 

ضر را می شکافب بعد اگر چند مدش بعد از جریان مح ستب ب از خوا

رویب باز کرد یعنی ن ان سمممه چهار روز بعد، اینکه در اتاق را به 

خی نر چند ن یشه سرد بود ولی رفتار ناجوری نداشت و متوجه 

ست ولی برای نر بار رابطهکه به عالیرب بی بودم مان تا لی اعتنا نی

شتب، رفتب و برمیمرگ می شته بنه که آگ س انی دا شدزار ج به  ؛ا

بار او  که خ ولی ن ین ور  و  ایلی عصمممبانی بودغیر از ن ان 

 کردن قلی عاشربا رانیو یبود برا یکافش بلرفتار ق

ستب، اینکه محا  بود بتوانبرا خوب می ی  چیز وتی  بدون او دان

تری برای زندگی جدی باید تصممم یب اینجا نب دوام بیاورم و پ 

 کامالو تهدیدش  االجل را تعیین کرده بودگرفتب، کامران ضربمی

به اگر می ،وانی ب انی برگردخاگر می ؛واضمممح بود خوانی بروی 

 امان خدا!!!

اما از  دیرسیبه نظر م منطقیب دیخشن و شا شادرست که ج له

 یانتظار نر انفجار دیبا یخبرینبود، بعد از دو نفته ب دیکامران بع

چون  شممدیتر نب مکارم سممخت بار نیا داشممتب،یاو م یرا از سممو

 تشیشخص نیع رایدق نی اد کند، و ااعت نایسانآ نیبود به ا دیبع

بان واقعو عجو  در م روبیبود ب با تیعصممم  دیو محق بودنا 



 

 

  

 

ست ص  نیتردر دو نفته  نیمط  ن بودم که در ا گرفتبیرا م بیت

در خانه منتظرم ننشممسممته و متاسممفانه قابل  یغوش باز جلوآبا 

  نب نبود تا بتوانب فکر نوشدارو باشب! ینیبشیپ

و چه  آن روز که جریان را فه ید چه دم، کامراننفسب را وب  کر

شد و این در والی بود که گه  ستش رویب بلند ن ضر نب د بعد مح

ولی این بار به نظرم  !!باشممدکیانا نوازشممی شممده  مگداری دیده بود

 رسید وجب خش ش زیادتر استامی

نبودم  میلی به صبحانه نداشتب، یعنی شاید اگر دیشی شام مه ان

توانستب بخورم ولی غذانای سنتی با لبنیاش و سبزی شام نب ن ی

شده بود تازه و  شتهایب باز قرار گرفتن در ج ع ناخودآگاه موجی  ا

البته چردر نب  او برای لحظاتی از افکار کامرانی فارغ شمموم شممود

ر شهر از مط  نا دشان، چسبیده بودا به خصوص ماست خوش زه

 نستب گیر بیاورمااتونا ن یاین ماست

 یچیزی بخورم تا دننب بو بهتر دیدمآید، مهسا گفته بود امروز می

ندا  ند چه نای مهسممما را نب میدلب شمممور ور نا  زد، یعنی 

روز ردر چتاثیر گذار باشد، نر  بخواست بگوید که روی تص ی می

 پیش به پر و پایش پیچیده بودم، نب پ  نداده بودا



 

 

  

 

ست ومرداری  شتب و ن ما شق داخل نان خش  محلی بردا  راه قا

سینی گذاشتبا وسط اتاق نشستب و برعک  تصورم د  سیری از 

ستا ن ه چ ین را خوردم واقعا در نواآ ش زه زیپاک رو  تر بود،خو

شتبیاگر برم ست یبرا یدلب وت گ  اشدینب تنگ م نجایا یناما

دلب برای اینجا و  عین وریرت بود منام گرفت، ولی خنده ماز فکر

شممد و اش ترالن و وتی و ید و بریه تنگ مینوه ولی ه خاتون و

کردما نر گذاشممتب و رانی این سمم ت کج میباید گانی وقت می

 چند ع ال با قبو  بازسازی مسجد مجبور بودم دوباره سر بزنبا

 داد بیایب؟اجازه می ریعنی آن خدای اقتداباز دلشوره گرفتب، 

، تکلیفب ذاشتبن انجا کنار سینی دراز کشیدم و دست زیر سرم گ

ستب و دردی که آن روز در محضر تح ل  شب ب چه بود؟ طالق؟ چ

نهااا ع راااا واضمممر بودارکردم را دوب ندم، وای  با  مه از ذنن گذرا

 داخالقی کامران بسازم ولی کنارش باشباب

 گفت:صدای بلند و ید که می

 !خانب مهندس کجایی؟ مه ون داری -

کار دستب  یزم، شی بیدارموجی شد سریع چشب باز کنب و برخی

از ن ان دم در شالی سرم  داده و چش انب را غرق خواب کرده بودا



 

 

  

 

بدون اینکه نیب نگانی نب  انداختب و بیرون رفتبا با دیدن مهسممما

س ت و ید بیندازم، به آغوشش کشیدما ن یشه دیدنش موجی 

 ، در آغوشب تابش دادم:آرامشب بود

 ااومدی خیزودتر می دونستی کجاممی تو کهوای مهسا،  -

صری نب نلب داد و در   شید و مخت شب بیرون ک خودش را از آغو

 اش را گرفته بود، گفت:والی که بینی

 واه واه، بوی گوسفند گرفتی که! -

 ام را بو کردم و گفتب:سر کج کردم و روی شانه

 مهااین که بوی اس ری ن یشگی -

 گرفت: چش انش والتی از خندهدر وا  کج کردن دنانش 

 از بنده بودا یدقتیشرمنده ب !!یاز او  گوسفند بود یعنیااا  -

ستاده، صدای خنده شد یادم بیاید او نب دم در ای ی و ید موجی 

 گامی س تش برداشتب و گفتب:

 سالم خوبی؟ -

 



 

 

  

 

 و ید با خنده گفت:

یه راست  تازه وارداشدم مس و  گردشگری روستا،  دقت کردی -

 طر  منا نمیا

 ان دادم:سری تک

 کنن!! فیتعر یشممغل فیواسممت رد بیبگ دیبادسممتت درد نکنها  -

 ی دیشی ما؟اراستی با زو ت

 رفت، لبخند زد:در والی که س ت موتورش می

 بودینا رو ت -

 دم در ایستادم و نگانش کردم:

 از مامانت نب تشکر کن، خیلی خوش گذشتا -

 سوار شد و قبل از ورکت گفت:

 ه؟کرده بودی فامیلیت صبوریباشهااا راستی رو ن -

 شانه باال انداختب:

 جدی؟ خی البد پیش نیومده بودا -

 



 

 

  

 

 استارش زد:

یونیکی نیسممت ولی خی اینکه  فامیلصممبوری ن چین درسممته  -

 مون یکیه جالبهانافامیلی

 و ورکت کرد و رفتا

 برگشتب و رو به مهسا پرسیدم:

 تو اسب و فاملیب رو بهش گفتی؟ -

 انداخت:مهسا شانه باال 

با  کاریعال  و ب دمیدشمناختب خونه رو، ن یکه آره دیگه، دقیق  -

پرسیدم سلوا صبوری که تازه اومده  ره؛یتو دستش ور م لیبدسته

 برم داشت آورد اینجااشناسه و شناسه یا نه که گفت میرو می

 و تای ابرویی باال داد:

داشمممت  ظانرا که خیلی نب اینجا بد نگذشمممته، این یارو کلی -

فت رو می جدااا کردا ن یتعری بار و مسممم تا ان ته  چاه گرف دونب از 

 مشغو  بودی؟

 



 

 

  

 

 کردم: شبا گذاشتن دستب پشتش به س ت خانه ندایت

باشمممب  - کار ن یدم ک   الزم دارن، گفتب خودمب بی فاقی فه  ات

 بهترها خودش چطوری خوبی؟

 ای گفت:ن راه با چشب غره

 به تو چه! -

 :بو نگه داشت ببازویش را گرفت د؟این ج له آَشنا نبو

 اش با وارتان در چه وده؟مهسا رابطه -

 اخ ی کرد:

سه چ ای؟چه رابطه -  لیدل هی ؟یدیخند القیدراز د نیبا ا یتو وا

کامران رو نوار کنب  دهینکن خونه نرسممم یکار ار،یقانع کننده ب

 سرتا!!

 عصبانی گفتب:

سا منو ن یچون، من جفتتون رو  - سب، میشمی خوبمه فه ین نا

 دارین چی کار می کنین؟

 



 

 

  

 

 مرابلب گردن کشید:

 یکه وا  و ووصممله یدونیپ  م مونیشممناسممیاگه خوب م -

ضو  ج اعت رو ندار خودتو ج ع کن فعال  یتو زندگ  ،ی نیا بیف

شعر و ور نبا  ا یبرا یو الک صبح تا  هی گهیبار د هیدو،  نیخودش 

نا ما گذاشمممت خبریرو ب ظهر   هیقبر تو  هیخودش  یاز خودش 

 نیا بیمونین ب و نوا بخر چون منتظر کامران آخوش  یمنطره

  سها

ب پ  دادن در اجو ریو از ز شممم ردیتا غروب م کردمیش ملو

 بازوی دومش را نب گرفتب: رفت،یم

جون سمملوا راسممتش رو بگو، نر دوتون برام عزیزین ولی به درد  -

 نکن کهااا ا تو رو خدا مهسا کاریخوریننب ن ی

شید و  ستب بیرون ک شتش را به من بازویش را از د در والی که پ

 کرده بود، گفت:

 ت ومش کن این بحثو! -

 



 

 

  

 

آنی کشممیدم، شمماید به محض آمدنش درسممت نبود، اعصممابش را 

 ا با گفتن:متشنج کنب

 بیا تواواال خیلی خی،  -

شتب و با خودم ن رانش کردما  ست روی ک رش گذا زیر کتری د

به را روشممم تا برایش چای دم کنب و در یخچا  نر چه  ن کردم 

با دیدن سکوتش  رسید، در سینی چیدم و به اتاق بردمادستب می

 لبخندی زدم:

 چیه؟ -

 نگانش تا چش انب باال آمد:

 بهیه ود خودم رو غرچکه تا  یبفه  ینتون وقت چین دیشممما -

برش، نبیبیم برا ن  در  من رو رازدارش  چرا ؟یزنیچرا ور  

شک چهی بگ یخوایننوز ن  واقعا ؟ینیبین   تو و کامران  نیبلی م

 ن؟یکنیو خاک م گرد ونیدر م  یکه  نست

خواسممتب به این وضمموح بگویب خواسممته بود نگویب و ن یکامران 

 خواست کامران استا مرابلش نشستب و لبخند کوچکی زدم:

 اوایل زندگی نر ک  مشکالتی پیش میاد خیا -



 

 

  

 

 اخب کرد:

 ادیشممم ا دوتا، مه نیزنیدوسمممتب، بچه گو  م یبشممم ناز یآخ -

 نیروت یلیخ یکنیواقعا فکر م کنه؛یم ش هیق  هیدستش برسه ق

 ادیب شیدعوا و مشکل پ نردرینفر ا ازدواج دو لیکه اوا ادیبه نظر م

شون بکشه صله  به که کار شده هیمحضر و به فا عروس خانب  ماه ن

اون  اصممال؟ اگه مشممکل وونهخیبا منطق خودش م؟ گب و گور شممه

باز اختال   یچ یبرا ه،یپشتش چ انیعکسا بود که معلوم شد جر

 تتیاذ سمممت،یاخالقش خوب ن نجا؟یا یاومد یو گذاشمممت نیدار

 ؟کنهیم

 و با اوتیاط افزود:

 زنه؟نکنه کتکت می -

 سری تکان دادم و سینی را به س تش نل دادم:

 ن ینا رو ب رسی؟یه کب بخور بابا، این ن ه راه اومدی  -

 ورصی سینی را به س تی نل داد:

ش ام بو - ست ست و دوغ بخورم و از ا شکل  ینه اومدم دناش ما پ

خوام بدونب، اینکه می ور  بزن سمملوا چتونه شمم انا؟ لذش ببرم!!



 

 

  

 

گی یعنی دلیلت نیچ کدوم از اینا نیسمممتا کافیه بگی نیچی ن ی

 ده!تن کنبا اخالق کامرانکنه، باور میاذیتت می

 آنسته گفتب:

 منطق نیستاتند که نست ولی بی -

 مهسا سری به تاسف تکان داد:

ب ونه که تو  ادشی یول باشمممها ،یبزن یورف یخواین  یعنی نیا -

مدتب  نیا درد و دلب!! دنیواسه شن یمحق بش یبرابر نخوا طیشرا

م منو محرم دونه هی یکیدوسممت  یکه ا یزار هیننشممسممتب به گر

خوشممگل و  یعال ه دوسممتا هیبه جاش رفتب  ونه؛دیاسممرارش ن 

ستن ،پارک بیریکردم، با نب م دایترگل ورگل برا خودم پ  یفیق یب

ش  بادمجون خونه رمیم خرمیم وهیم ب،یخوریم شون کتلت و ک

 اااتو رگ بیزنیم

سیبه گوش م یشکارآبا بغض  شیصدا کبکب دو زانو  ی، رودیر

 :ار گوشش گفتبجلو رفتب و محکب بغلش کردم و کن

نه هی یکی یتو ول - تایب یدو گه خ ،یمن ین  رو  زایچ یلیمن ا

د   و رو ندارم که درد یجز تو کسممم البیبلند نب نگب براش تو خ



 

 

  

 

سش، تو ش ،گهینکن د تیخدا اذ رو کنب وا من  ،تو د  تو نهیغب ب

 ا رمیمیم

که دماغش را با سر و صدا  کندیاوساس کردم بغضش را کنتر  م

 و گفت: دیام کشبه شانه یشیو ن ا

 گهید یکن من ول یالپوشمممون یخوایم یچ نر کارشیبرو پ  -

 با خودش! اشهیبر گهیا درمیم و زنبیطاقت ندارم ورفب رو م

 کنارش نشستب و به دیوار تکیه دادم:

سا - سائلی پیش میاد که آدم وتی ن ی مه تونه تو زندگی گانی م

 صال ربطی به ص ی یت ندارهاا ه نزدیکترین دوستش بگه و اینب

 ک ی رنگ غب گرفت: مو لبخند 

ره وق با توئه، تو یه دوست بهتر الزم داشتی نه کسی عین ولی آ -

من که ن یشممه جورکشممش باشممی و نتونه نیچ وقت و نیچ جا 

 ک کت کنها

 ای کرد و نیب چرخی زد و رو به من نشست:مهسا خنده

 کنه برای من!نب می خیلی خی بابا، ولش کنی تعزیه خونی -

 



 

 

  

 

 و آنی کشید و گفت:

دونب شونرش راضی نیست اینا رو بفه ی ولی به نظرم اینردر می -

 ان یت داره که بدونیا

 نگران شدم:

 والش خوبه؟اش؟ نکنه باز معدهطوری شده؟  -

 سری تکان داد:

 سازهاآره خوبه، اینب و  کنی از نر چی برا خودش غصه می -

 را در دستش گرفت و گفت:لبی گزید و دستب 

 جودی ابوش بودیب، بابا لنگ دراز؟ یادته یه زمانی عاشق رمان -

 نکه از چیزی سر در بیاورم گفتب:یبدون ا

 چی شد یاد بابا لنگ دراز افتادی؟ -

 تبسب کرد:

یادته دوست داشتیب یه بابا لنگ درازی داشته باشیب که نوامون  -

 رو داشته باشه؟

 



 

 

  

 

 بیاورم منظورش چیست، خندیدم: بدون اینکه سر در

 چه دورانی بودا ،ره یادش بخیرآ -

 نفسش را وب  کرد و آنسته آنسته پ  داد و گفت:

 تو داشتی!!! -

 باز سر در نیاوردم:

 چی داشتب؟ -

 تر فشرد:دستب را محکب

 بابا لنگ دراز داشتیا -

 آب دنانب بین دنان و گلو سرگردان شد:

 گی تو؟چی می -

 مان دوخت:  کرد و نگاه به دستان درنب گره شدهنفسش را وب

صی - صو شاور و ما یادته معلب خ نا، یادته کتابای کنکور؟ یادته م

 بری کارا؟

 

 



 

 

  

 

 ماش نگانش کردم:

ضر  - شب وا شت نبا ن ونا که تو به مامانت گفته بودی اگه من پی

 شرکت کنی؟ اشوننیستی بخونی و تو کالس

 نگانش را باال آورد:

 زمون خواسته بود اینو بگیباکامران ا -

 مبهوش ورفش لی زدم:

 ؟سکامران این وسط چیکار -

 تبسب مالی ی کرد:

ی خودش نا و بریه کارا به عهدهکل برنامه ریزی معل ا و مشاوره -

محا  بود بفه ی و قبو  کنی و ایتش رو  از یه طر و چون  بود

راه خواسممت، از دلش شممکسممتن غرورش رو ن ی از یه طر  دیگهو 

شدا گفت  صه کل نزینهدیگه وارد  سا و کتابا و خال ی معلب و کال

 انر چی الزمه برای مهسا و سلوا با من، فرط سلوا نباید اینو بفه ه

 دستب از دستش به سستی رنا شد:

 گی تو؟مهسا چی داری می -



 

 

  

 

 لبخندش ن راه با نف  بلندی بود:

رشمممته برتر  توی کامران براش خیلی نزینه کرد تا بتون واقعیتااا -

 دانشگاه سراسری قبو  بشیا

 دست روی دنانب گذاشتب:

 مهسا! -

 چشب روی نب فشرد:

قبلش نب فرسممتاد پیش مشمماوری که  وتی برای انتخاب رشممته -

ای باشممه تهزده بود تا اولویت انتخاب ون رشمم ودش باناش ور خ

 که بعدش شغل ون آماده باشها

 چشب روی نب گذاشتب:

 گی، مگه نه؟جدی ن ی مهسا تو االن -

 برعک  ن یشه پر از قاطعیت شد:نگانش 

االنشممب  نین  یکه وت زنبیعاشممق ور  م هیدارم واسممت از  -

ض شنو یبدون ستین یمط  نب را قدر  من ن ون یول نارو،یا یو ب

ک تر از اون  یول ادیقد مه گبی، کامران رو نب ن یکه تو خوانرم

ستش ندارم، دلب م سه وا رهیگیدو  کامران تون،ی  ناخوش زندگوا



 

 

  

 

 یع رش رو گذاشته پا هیسلوا،  ستین تیو امروز زندگ روزیدم دآ

 دیبا یواسه د  دادن و دلدادگ یگان ،خواستن و دوست داشتن تو

 یکن یصممبور دیبا ،برش و دور یدماآ یرو دوتا بد یچشممب ببند

 !یسلوا خانب صبور

با خودم و زندگ !دمیشمممنیچه م ایخدا اخبار  نی، امایچه کردم 

شن س یزندگ شدند؟یمن چرا ت ام ن  یزندگ یدهینا  یجز من ک

شت؟ زیاسورپر یبرا شت  واریسر به د حا یو ب سست کردن ندا پ

 :دیمد و پرسآ کتریمهسا نزد ،دادم هیسرم تک

من والت بد  ینا ،کامران بشنوه با ورفانشه تیزیسلوا چ یخوب -

 !زنهیشد از پا دارم م

و من معلق  دهیکه واال ترک کردمیو  م یر وبابخود را د واقعا

ست نبودااا ا امس ان ماندهآو  نیدر زم شردم، را شب روی نب ف چ

کردم مهسما شمد راسمت باشمد؟ کامرانااا ن یشمه فکر میمگر می

الس بخاطر او توانسممتب در آن ن ه کشممان  زندگی من بوده که 

شغل  ی خوبی قبو  شوم وکنکور و خصوصی شرکت کنب و رشته

 خوبی گیر بیاورما

 شان  زندگی من کامران بودهااا



 

 

  

 

*** 

 فصل بیست و هشتم:

 یقراریچالند و نگاه ب شارا در دست عرق کرده  وشیر یچند بار

س یبه ابتدا و انتها  یرو شبند رفته بود و قلب شکوچه انداختا نف

شورها زدینزار م شت یگرید یچاره ی زیادشعلی رغب دل تا  اندا

ص دبود که برگرد امدهین نجاآ شق کامران  ش ی، ت را گرفته بودا عا

 ؛ه بودبه برگشت گرفت بیتص  یداشتا وقت ییبها یبود و نر عشر

 ابود دهیبرگشت را به جان خر نیا یو تلخ یسخت ین ه یعنی

 ارا فشممرد  وشیر یدک ه یارو با گفتن بسممب دیکشمم ینفسمم

 یرهیت عرق از تخانه باشممدا قطراش درشمم دیاالن با دانسممتیم

کرده بود فکر  یشکه برا ییبه کارنا ی، وقتنده بودراه گرفت شک ر

مدش  یبراه که نتوانسمممت دیکشمممیخجالت م شاز خود کردیم

 ادکن تح لرا  شینا و اع ا  سنگنب که شده ور  یکوتان

از شدش دلهره و نراس یش مد زانوناآتق باز شدن در  یصدا یوقت

ش اطیسرعت وارد و نیو ک تر اطیبا اوت ،دندیلرزیم  نیشد، ما

 در خانه دلیل کافی بودابودنش  برای اطیرنگ در و یمشک



 

 

  

 

ته نف سمممعی کرد  ا دو جلو برو درا کنتر  کن شاسمممرعت گرف

نر چند که خود را  ا شدیووشتناک م تیمواقع عصباندر کامران 

ماده کرده بود اما باز با ت ام وجود آ یاوت ال ینایگوشممم ال یبرا

ست یخالش بزرگتر کنار  ی یخال یکه چردر جا کردیم و  ، ا

یاوردکه او را ن ران یبرادر ایخوانر  ،یمادر ،یپدر  شو دل ش ب

 اگرم باشد تشیبه بودن و و ا

 ینه که در ورود ایشممود  ادهینگرفته بود که پ بیتصمم  قیدق ننوز

شد و کامران در وال ستگ  یکه با  یخانه باز  ست د در را  یرهید

و  شد ا نگانش ی  آن متعجیانداخت ینگان اطیو بهه بود گرفت

  بالفاصله رنگ خشب گرفتا

چنگ به فرمان  دسممتانش ی در،مرد ایسممتاده در آسممتانهبا دیدن 

ا با پای خودش به قف  شممیر آمده بود ؛ند و بغضممش گرفتانداخت

اینکه نگانش ی  لحظه به پشت سر و بسته شدن آرام و اتوماتی  

ستش را فو ری  در رفت شدن ک هدد که دوباره شروش در د ی باز 

الع ل در عک  ،نداشمممت اشرا بزند، نیچ ربطی به تصممم یب قبلی

که  شدن ی یافت و نیچ قهرمانی نب مرابل خطر امری غریزی بود



 

 

  

 

از آن اسممتربا  کند و کنار نکشممد، مگر در والت  ،در مرابل گلوله

 اجبار!

 شممد باعثدر پیاده شممدن ی دختر و تعللش نگاه به عری چرخیده

دسممت از دسممتگیره بکشممد و با  الع ل نشممان دند وزودتر عک 

، از این دختر سممم تش ورکت کند به نایی محکب و پر ورصقدم

 نیچ کاری بعید نبودا

 ااات ش ایستاداز  قلی سلوا از نزدی  شدن و رسیدنش کنار ماشین

 اااظشیو اخب غل یعصبان یاز آن چهره امان

 اااامان

 انداختاراه میای که نای ویران کنندهن از طوفاناما

 یبه قدر اشیرنگ و گرمکن مشمممک ینفت شمممرشیبا ت مردی که

 یاااول دافتخار کن استن سرش  نکهیجذاب بود که به ا

ش  د چردر آن لحظه ش متوجه ختیگونه ر یکه رو شابهانهیب ا

 تهگر گرف کامرانبه خصوص که در ماشین باز شد و ا است ک یب

 یبه بدنه دنیکشممم رونیبعد از ب  بازویش را گرفت و و با ت ام قوا



 

 

  

 

ماج لحنو  ،دشیکوب نیماشممم بدون داد ولی پر غیظ و  ند  آ

 :دادقرار  تندش

 ؟تو کجا بودی؟ااا نان؟ با توامااا کجا رفته بودی -

اش را خفه کند که تا صمممدای گریه را محکب زیر دندان برد شلب

 :شدتر فشرده محکببازویش 

ماجرا بی - عد اون ن ه  بذاری و بری؟ چطور جراش کردی ب خبر 

 نان؟

شنیدن جوابیعنی واقعا کامران آن لحظه  شت؟ گوش  نایش را دا

ضیح بدند کجا بوده و چرا رفته و چه  شت که تو صله دا اینردر وو

 آنسته گفت: ،کرده؟ با ن ان صدای گب شده و خفه

 روا چی ن ه گبمی آروم باش تو،ااا باش تو رو خدا آروم -

سمم ت خودش کشممید و رک  او را به ک ی ،رام گرفتن نبودآقرار به 

 به رخش غرید:

 کجا بودی؟ور  بزن و بگو  -

 

 



 

 

  

 

 اش گفت:نای خفهلبش لرزید و میان نق

رفته بودم خونه روسممتایی داشممت یه ع ه  ،به خدا جام امن بود -

 اونجا!

ستا!!!برای لحظه س ت ع ه و رو یعنی جایی بوده  ای فکرش رفت 

محو سممری تکان داد تا  اش نب آنجا وضممور داشممتند؟که خانواده

نا نبودا بازویش را گرفت زاد کند، فعال وقت این ور آافکارش را 

که  ،ا صدای بلند کوبیده شدن درو کشان کشان تا داخل خانه برد

شهشکر می ا راباید خد شی شد با اش پایین نیامدکرد  ، نب زمان 

سلوا بازویش و ک ی نل دادنش که مرابلش قرار بگیردو  کردن  ا 

وصممیه مادرش در دن بود، تکه از ترس واقعا در وا  قالی تهی کر

گفت ن یشمممه در مرابل یه چه بود که میذننش جرقه زد، آن آ

ب سمممدا و من ی  نفر بخواند، و جعلنا من بین ایدیه یتعصمممبان

امل ت ام نشده بود زیر لبش کآیه در ذنن و  خلفهب سدا وااا تکرار

اش قرار گرفت موجی شممد به که دسممت سممنگینی که روی شممانه

 :دیوار بچسبد



 

 

  

 

ستی به خودش این جسارش  - دارم  ،بدی که دو نفتهرو چطور تون

 خبرو مکانت بی از جا چهارده روز من رو رایدق ااانادو نفته گبیم

 بذاری؟

ر چه را قبال آمده بود که ب اند، آمده بود که ب اند و بسمممازد و ن

قرار دانسمممت ویران کرده از نو بنا کند و در ت ام طو  مسمممیر می

نیسممت زیر پایش فرش قرمز پهن شممود ولی االن میان این گردباد 

 مظلومانه زمزمه کرد:، نیفتدزد که از پا به چه چنگ میباید 

 چیکار کنب آروم شی؟ -

پشت  لرز داشت و لبانش نب رنگ دیوارتن دخترک زیر انگشتانش 

، فه یدن زدسرش نه سفیدِ سفید که وتی ک ی نب به کبودی می

سختی نبود، خیلی  سیده کار  سوساینکه بینهایت تر خود را  نامح

عری کشممید و مختصممری نب از فشممار دسممتش کب کرد، قصممد 

ااا فرط این صمممحنه باید تا ابد در یادش نداشمممتکه کشمممتنش را 

 شن نگه داشت:ا صدایش را ن چنان ختا تکرار نشودماند می

 دونی االن چی ورته؟می -

به جای  ،نایی روی نب چسممبیدهبا لی چشممب روی نب گذاشممت و

 ا جواب دادن سری تکان داد که یعنی آره



 

 

  

 

اش قرار گرفت و سممرش را دسممت دیگر کامران باال آمد و زیر چانه

 بلند کرد:

 !چشاش رو باز کن -

صت داد و با ا ش انش فر شدن چ ط ینان از ع ل و دو ثانیه به باز 

 اش گفت:شدن به ورفش با ن ان اخب غلیظ چسبیده به پیشانی

 دونی و با علب به دونستنش االن اینجایی، آره؟پ  می -

دانست، ش  نداشتا کامران محا  بود از چنین خطایی بگذرد می

، ن ان کامرانی که دستش به دور بود یناسا  یاو ن ان وامولی 

االن نب نر قدر قرار بود سخت بگیرد،  اطالق نرفت یبرگهامضای 

بود نولی ترس شمموخی بردار  نر قدر قرار بود دعوا کند و یا وتیااا

 بگوید: تا و انرژی برد

 نر چی که باشها -

شد بر  سردی  شه؟!! آب  صبانیتش آتشنر چی که با ، این دختر ع

شت می شیده دا ضربان قلی که عین موش آب ک صدای  لرزید و 

سیده صله نب به گوش میاش از تر سید در مرابل اویی ن ین فا ر

ضی  شب و غ ستاده و طرح جنگ زده که با آن ن ه خ روبرویش ای



 

 

  

 

جسمارش که گفت، نر چی که باشمه!! بود، با آن چشم ان مواج می

ی! نینشممعری نیا خواسممتینه، انصمما  و وجدان و قبو  گناه م

صورش کامل در نام سیدن چرایی رفتنش نیاز نبود که به  ه بیان پر

و نرگز نباید دار زجرش داده بود خبری مدشده بود ولی این بیش

شیدها بدش ن یشدتکرار می ی جانانه این لحظه آمد با یکی دو ک

یادآوری بی با  بد  تا ا که  ند  گار ک ند ما ردر برایش  خبر را این

توانسمممت در این گذاشمممتنش تن و بدنش بلرزد ولی آخر مگر می

بود، ز   ی شز  زده بود و منتظر تص  معصومی که به او ان چش

 ابزند و دست رویش بلند کند

روز پیش برایش پیام  زده بود و امروز خانه بود، انتخابش ماندن 

دانسممت خواسممت با اینکه مین یرا و برگشممتن بود و جدا شممدن 

شاید بهتر بود ی  ذره امکان ن ر رفتاری وجود دارد ولی آمده بود، 

 آمدا  راه می

 گ کرد و گفت:چشب تن

 دونی که وق دارم بزنب لهت کنب، درسته؟پ  خوب می -

 



 

 

  

 

این بار لبانش ک ی خود را ج ع کرد و بغضممش بیشممتر نب شممد، 

 برای جواب دادن یاری نداد و فرط آوای:

 اونوما -

 جوابش شدا

خودش اونوم؟ زبانش بند رفته بودا بچه زرنگِ مظلوم و سممماکت! 

ت بفه د ن ین سکوش و پذیرش توانسبهتر از نر ک  دیگری می

و فکر  شاید نب ک تر رسانده ده اشتبانش عصبانیتش را از صد به

 کرد چردر دلش تنگ این چش ان نازش شده بودا 

 تر گفت:و دستی به ک رش زدا با صدایی پایین ک ی عری کشید

ضی ی خوب میاونوم دیگه آره؟ نامه نگار - کردی که، یه طرفه قا

االن تو بهب بگو، امله کردن نب که نگب بهتره! رفتن و یه طرفه مع

 کردی؟جای من بودی چیکار می

تغییر لحن  ایذرهتوانست ولی االن وتی شاید ی  سا  پیش ن ی

آرام گرفتن بود توانست تعبیر کند، گردباد در وا  و رفتارش را می

ولی آن لحظه مسممماله پر ان یت دیگری نب وجود داشمممت که 

تا  شممدان را پشممت گوش بیندازد، خطری میتوانسممت خیلی آن ی



 

 

  

 

پایین و ک ی نب  با سمممری  ود امکان خودش را منربض کرد و 

 زده گفت:شرم

 ؟شه برم دسشویی بعد بیام جوابت رو بدممی -

ب به صفر رسیدا دخترکِااا ن کال بادش خوابید و بدون ش  آن ده

د کرکه راه را برایش باز می و در والی چپ نگانش کردک ی چپ

 با سر اشاره کرد که بیا برو!

با عجله به سمممروی  نگانی کرد و لبخند محوی بر ورود  ی او را 

از دلش گذشممت، خود را روی مبل انداخت و لبش کشممیده شممد، 

بر د   یبرگشتنش مرن  اینجاستا خدایا شکر که سالب و سالمت

بخواند  ادیشد ز ین  لیوا  دل نیبا ا یشده بود ول اشدهیزخب د

بد به جگرش کرده بود!رو  به در  ندا دخترکااا خون  گانش  ن

ید این معنی را می یاد طو  کشممم که سمممروی  بود، اینکه ز داد 

 شناختش!!مرداری از زمانش به گریه گذشته است، خوب می

برداشت،  ایاط رفت و از ماشین سوئیچ و ری وش ربلند شد و به و

ی از نی کره ردیگ ینزار ماشممماار و  کردنی نب نبود، البد دفعه

 آورداجنوبی سر در می



 

 

  

 

در وارد اتاق شد و خود را روی تخت انداخت، خیلی عجیی بود که 

وقتی در سمممروی  باز شمممد ن ین پنج دقیره دلش آرام بگیرد؟ 

نگانش را از درب سممروی  گرفت و به سممرف داد، نر چند ورش 

موجی شد بخواند خود را  ترس شدید اوکرد ولی بود دعوایش می

  ر  کنداکنت

چردر  نگاه سمملوا به سمم ت در باز اتاق رفت و ک ی پا به پا شممد،

بخوابدا  بگیرد و تخت کامران خواسممت  کناردلش می ،خسممته بود

شد ولی داشت نیچ جای دنیا پیدا ن ی اصال آن امنیتی که کنار او

سنگینی ن ی سرش به تنش  بدش نب تازه کرد، خی در آن لحظه 

اوضمماع رووی و سممر و باشممد که ک ی به  خوابش بردهاو آمد ن ی

وضممع خودش برسممد و یا برای سمموالش جوابی پیدا کند، جدا اگر 

 کرد؟خودش جای او بود چه می

نه  ن ان جا مکثی کرد ببیند ورکتی یا ورفی و ودیثی دارد یا 

یت برقرار اسمممت فت، فعال امن جه گر کان نخوردنش نتی با ت ، که 

شت ست دا شود و طوفان به  جریان ک ی به گذر زمان دو س رده 

وسایل  با اینکه خستگی بر او غالی بود ولی نوای آفتابی بد  شودا

نیاز به یخچا   از آنها تعدادی که داشمممت ینزیادی پشمممت ماشممم



 

 

  

 

باید نر کرد ردیبهشت ماه سریع خرابشان میو نوای گرم ا ندداشت

 رسیدان میاشچه زودتر به داد

سروی  در آو و مانتو آویز آویزان رخترده بود به شالش را که در 

و  دیرا کش نیماش یرهیدستگو به ویاط رفت تا برشان داردا  کرد

ضد وا  ن ی ،از قفل بودنش نانیبا اط  شید یعنی اگر  زد پوفی ک

 که کامران نبود!!

فت، تاق خواب ر ید  تا دم ا ته کل ید چطوری از شمممیرخف با االن 

نای خوش زه یعنی اگر ترس از خراب شدن آن ماست خواست؟می

نیب قدمی داخل ود به آن مردک بد اخب رو بیندازدا نبود، محا  ب

من کنان و منسممر به زیر  ،اتاق گذاشممت و عین ی  بچه خطاکار

 گفت:

 شه ری وش ماشین رو بدی؟می -

 خیز شد:نیب

 ؟یکجا به سالمت -

 ی لبش را زیر دندان برده بود که کامران خودش ادامه داد:گوشه

 !بیدر خدمت باش دیبریم فیرتش ییجا -



 

 

  

 

کل نکرد، اصمممال با آن وا  کامران و عصمممبانیتی که دو دقیره کل

 پیش از او دیده بود جایش نب نبود، صادقانه گفت:

شینه مییه مرد - شت ما سار مواد غذایی پ سریع تر شه،  ب خراب 

 اونا رو بردارم، برش گردونب سوئیچ رو!

 سری تکان داد و برخاست:

 ماخودم میار -

 و به س ت ویاط رفتا

به خیر انگار نف  راوتی کشمممید، با رفتن او به دیوار تکیه داد و 

گذشمته بودا انتظار بدتر از این را نب داشمتا برگشمت بیرون برود 

 که با دیدن میز آرایش بدون آینه متعجی شد، چرا شکسته بود؟

در صمممندوق عری ماشمممین را باز کرد تا به زعب خودش یکی دو 

سته سایل کپ کرد،  ایب که آنجا بود بردارد که با دیدن آن ن ه و

سمموپر مارکت بود؟ چند کیسممه برنج و وبوباش و خشممکبار، چند 

ش ، کره،  شیر، ک سته نان،  ست، ب شه عرقیجاش که ما شی چند 

شت و رویشان را خواند، کاکو سترن، گالب، مربا و تبردا شا ی، نعنا، 

 رد چه نستند! آوباز ی  تعداد وسایل دیگر که سر در ن ی



 

 

  

 

یکی دو بسمممته را برداشمممت و ن راه خود تا خانه برد و روی کانتر 

 :غر زدگذاشت و 

 قرار بود قحطی بیاد؟ -

 خوشحا  از مخاطی واقع شدنش جلو آمد:

 نخریدمشونا -

 تا نگاه کامران باال آمد، ادامه داد:

شمممت منب دا ییجز راشیبه تع  ازیو چاه آب ن شمممونوهیانبار م -

کرده بودن با  رو پر اطیپو  نگرفتبا فرداش و لیکردم وک کشون 

 اشونبرداشتب آوردم فنیمنب فکر کردم و ل،یوسا نیا

نب بد نگذشممته بود!! برگشممت برود  یلیتکان داد، ظانرا خ یسممر

 :که سلوا آنسته گفت اوردیرا ب لیوسا هیبر

 ابدن خواستنیتازه مرغ و خروس زنده نب م -

صمممندوق  ین ردا رو رونیاش بتا خندهرا محکب چفت کرد  لبانش

خنده، چشممب پوراندخت روشممن!  ریخب شممد و زد ز نیعری ماشمم

 ندیپسرش را باز کند و بب یدر خانه دیایمانده بود ب نشین  یعنی

 یایدنید یصحنه یعنی رود،یمرغ و خروس از سر و کولش باال م



 

 

  

 

 ریس د  انب شده امتحانش کند یحیبار تفر  ی دیارزیم شد،یم

را برداشمممت و داخل رفت، واال مگر  یبعد ینابسمممته دیکه خند

 شود؟ یبعد آن ن ه خنده جد توانستیم

 شممدیرو مپر یادیکانتر رنا کرد و به اتاق رفت، ز یرا رو لیوسمما

نب  یو چشمممب رو دیتخت دراز کشممم یا روکردیاگر ک کش م

بود که درد  ییشمممک ش گذاشمممت، عج یرو یگذاشمممتا دسمممت

 !!کردین 

 کرد،یمرتبشان م دیکه با یلیبه ک ر زد و به انبوه وسا یدست اسلو

داشتند و  خچا یبه  ازیکه ن دیرس یچشب دوختا او  به داد مواد

در  یقبل از جابه جا کردنشان ظر  ماست را باز کرد و چند قاشر

زد و داخل   انهیبرنج پ یو بعد با نگاه به ساعت ک  دیکش یاکاسه

 خت،یموادش را ر ریو سممما ینیزمییسمممو گوجه و  ختیپلوپز ر

و البته  دیبود که به ذننش رسممم ییغذا نیترعیسمممر یاسمممتانبول

 انیدردسرتریب

که  ییدارو اهیکانتر تلنبار شممده بود، چند گ یکه رو یمواد نیب از

تا  ختیر یکرده بود را برداشممت و داخل قور زیخاتون تجو  هیول

شندا بار د ساعت نگان گریدم بک کرده  رید انایت، چرا کانداخ یبه 



 

 

  

 

با خودش فکر کرد  ازدیدلش شور م دهیتکان داد، نرس یسر بود؟

را  اشیاز اوضمماع خانه و انال یخبرینفته ت ام طاقت ب چطور دو

 کرد!، باید جبران میآورده بود

 یچش ش که به بسته جا کرد، نتیرا داخل کاب لیاز وسا یمردار

و در ماسمممت زد و با لذش  ردبازش ک یافتاد با خوشمممحال   یچ

 یاخوشمم زه یناداشممت ماسممت ینر چردر بد یدور نیخورد، ا

ص صت به ول دیباا کرده بود بشین خبر  دیخاتون و و   هیسر فر

اما؛ فعال قصممد داشممت با گرم کردن  دادیرا م دنشیسممالمت رسمم

 یاز استرس ورودش کب کند و جا یخانه تا ود یسرش به کارنا

فرصت را به او داده بودا با وجود از  نیا بنشکر داشت که کامران 

 سر گذراندن بحران ورود باز لرزش تنش آرام نگرفته بودا 

رد  یبلند شد و دمنوش را از صاف یسوش کتر یبا بلند شدن صدا

قرار  یو ن راه با چند خرما داخل بشراب ختیر یوانیکرد و داخل ل

رد کرد به خو ینب گذاشممت و سممع یلحظه چشممب رو چند اداد

وجود  ینگران یبرا ییمرتی اسمممت و جا زیذننش بدند ن ه چ

ندارد، دمنوش را برداشمممت و به اتاق بردا کامران ن ان طور دراز 



 

 

  

 

ش سبک رفت،یور م لشیبا موبا دهیک  یشانیبر پ یبا ورودش اخب 

 :گذاشت و گفت یپاتخت یورد، سلوا بشراب را روآ

 ااش خوبهمعده یس، براجوشونده -

 نییلی کامران شمممکل گرفت، سمممرش را پا یکه رو یپوزخند با

از  انایک غیج یبزند، صمممدا یبتواند ورف نکهیقبل از ا یول اانداخت

 :آمد اطیو

 !!!!سلوا یوا -

 :متوجه وضورش شده بودا با گفتن نشیماش دنیبا د وت ا

 ابراش خوبه، وت ا بخور -

 :که کامران گفت رفتیم رونیب داشت

 ااوت اال آراز نب نست -

سالن بردارد، در ک دش  زینبود برود مانتو و شالش را از آو فرصت

ک د لباس و  نکهیرا برداشمممتا ا یدیرا باز کرد و مانتو شممما  جد

بودند که گذاشته  یدست نخورده و درست به ن ان شکل لشیوسا

 ارا راوت کرد الشیخ یچرا ول دانستیو رفته بود، ن 



 

 

  

 

ست ساب در با کله خود را  انایکه ک را تن نکرده بود شیمانتو یو و

و  تیداخل اتاق پرش کرد و ن راه با اخب و غر و خنده و عصمممبان

نب  یاعتراضمم یو چند ضممربه دیآغوشممش کشمم انیم یخوشممحال

 :مه انش کرد

 اکشبیسلوا من تو رو م یااا واوونهیبدجن اا د ،یبد یلیخ -

 :آغوشش آرام گرفت انیباالخره م و

داداشممب  یچطور نیکارا بکن بب نیاز ا گهیبار د هیااا تو شممعوریب -

 !!به جونت فتهیرو پر کنب ب

در آغوشمممش نگانش به  انایزد و در وا  تکان دادن ک یلبخند

 یسالم دادن به آراز بلند شده بود ول یرفت که برا یس ت کامران

 ابگذرد دنشانیدر آغوش کش یصحنه دنینتوانسته بود از د

که در  ید و با ت ام محبتباالخره سمممر از آغوشمممش جدا کر انایک

 گفت:، لحنش بود

 آخه؟ یشب؟ کجا رفته بود فداش یخوب -

 :قبل از جواب سلوا گفت کامران

 آراز کجاست؟ -



 

 

  

 

 :به کامران کرد و با چش   و خنده گفت ینگان یچش  ریز

تو  نجایش داده اتو رو را یزشمممت ک یدختره !نجایبود ا نبیا ئه، -

 یدسمممت بوسممم دادم،یمن اجازه ماگه  ،دم در یسمممتادیوام دیبا

 !!تو یومدایبعد م یکردیم

 :رو به س ت کامران کرد و گفت خندان و

 خوب گربه رو دم وجله کشتب؟ -

ش ینف  بلند نکامرا سر  ردیاش را درز بگتا خنده دیک و با تکان 

و خوشممحالش را به  قینگاه ع ا کیانا و چانه سمموالش را تکرار کرد

 :برادر داد

 ااالن ادیم کنه،یپارک م رو نیماش -

 :به س تش ورکت کرد و

 ایام کندو شره ترسبیم یبگب چشاش روشن ول خوامیواال م -

 :کرد رونیرا گرفت و از اتاق ب دستش

کردنت سرپوش نذار  ریساعت د بیرو ن یبا سر و صدا کردن الک -

 اکه وواسب نست



 

 

  

 

سه ستادینوک پا ا یرو انایک ض ن بو ران با صورش کام یرو یاو 

 :خنده گفت

 !!!اا به خدا عاشرتبقربون داداش گلب برم منا -

 اتا به استربا  آراز برود دیپر رونیب فتدیب رشیگ نکهیقبل از ا و

*** 

ضور سفره انایک و سر  شان خوب بود،  یو آراز  خودش  یعنیشام

شتا دلش م صرار کرد و آراز را نب نگه دا ستیا  طیشرا یک  خوا

بر  دیبرگرداند و البته سممروا  بودن آنها مز یدخانه را به والت عا

سمماعت از  بیننوز نخانه در سممکوش فرو نرودا  یلیعلت بود که خ

 :شدن گفت بلندشام نگذشته بود که آراز ض ن 

 !خودتون یآماده شو برسون ت خونه انایک -

 :که کامران گفت شدیداشت بلند م انایک

 کجا؟ -

 یرا دستش داده بودا جور ی گوشپا به پا شد، آراز قبال یک  انایک

 :که به کامران برنخورد، گفت

 ااایمردار کار دارم تو خونه، اگه اجازه بد هی -



 

 

  

 

 :ورفش آمد و رو به آراز گفت انیم کامران

 ابرمشیتو برو، الزم باشه خودم م -

خوانرش را بدند دسمت  یکارش مانده بود نصممف شممب  ی نین 

با تکان  انایرفته بود که ک اناینگاه آراز سممم ت ک بیمردک! ن نیا

 !مختصر سر اشاره کرد که، برو

 :برگشت انایو رفتن آراز، کامران به س ت ک یمحض خداوافظ به

 ؟یرین  ییمگه من بهت نگفتب جا -

و تنش  یمشمممکل جسممم  یعنیتر بود، آرام یلیروزنا خ نیا انایک

و  یبر تعد یبرادرش باعث شده بود بارنا به دلخوانش مبن یزندگ

بود  یخوب نیافسمار بزند و آرام رفتار کند، نر چند ت ر دادیداد و ب

 :گفت رفت،یکه س ت اتاقش م یا در والشیبرا

 ابیچند لحظه تنها باش شهیکامران اگه م -

ستا ک یسر شد و در را ب زد و  یلبخند انایتکان داد و وارد اتاق 

 :ستادیمرابلش ا

 راوت بگب چشت روشن؟ ا یاالن با خ -



 

 

  

 

 یآرام نشممده بود که بتواند با شمموخ دیو شمما دیآنچنان که با نوزن

 :بسازد انایک

 ااابارم بهت گفتب که هیمن  ار،یور  تو ور  ن یالک -

 :دیآمد و ورفش را بر جلوتر

 یخواسممتیاون موقع که ن  یدونیو خودتب خوب م ،نرفته ادمی -

 نیا االن خودش نکهیب ونب موندم و ا شتیخواستب پ ینب من وقت

 انیاوال جر یقوش قلی نب نسمممت برام ول یمجوز رو صمممادر کرد

 هیشممده و مامان اصممرار داره که وت ا  تریآراز جد یخواسممتگار

شب، م سوما آراز  هی وکه مامانه  یدونیمدش خونه با سب و ر بغل ر

جار و جنجا  راه  یمعترده بهتره که سممر نر مراسممب و مناسممبت

راستش ا دوست دارن بکنن ینر کار بیتا مامانا رو آزاد بذار نندازم

ندارن  یکار مونیکه به امور خصمموصمم ییتا جا بیبا خودمون گفت

بذار خوش باشن برا خودشون، واال نزار تا نب مراسب برگزار کنن! 

جا بیگذرونیو خوش م بیکنیم فیک یک یما نب تهش   یبه 

گه ا مدیمدش نرفتب چون دلب ن  نیورص خوردنا منب ا ها  او تن

سلوا اب شکر  ستیذارمت، که خی خدا رو  منب راوته،  ا یو خ نجا

 طر ا هیاز  نیا



 

 

  

 

 :گفت یازد با خنده یبه در شوخ یو ک 

 یردش کرد اکه آراز بدبخت رو ت  و تنه واال گه،یاز طر  د -

 دیا شمممانیدار ییمدش تنها هیبه  ازیشممم ا دو تا واقعا ن یرفت ول

 یدختره یکبودش کنو  اهیسمم یبزن یوضممور من اجازه نده بتون

 رو! دیچشب سف

برد و دسممت  شیدسممت پ ،لبخند که به لی کامران نب نشممسممت

 :برادرش را در دست گرفت

 هیبه خدا  انیرو دوست دار گهیچردر ن د دونبیمن م ،یداداش -

و گذشته  روزیو عاشرتهااا اصال با د یذره نب ش  ندارم که عاشرش

شمممد که رفت  یچ دونبیامروزها ن  نیندارما بحث من ن  یکار

ته ول دونبین  یوت که  یبا ن ه یچرا برگشممم وجودم مط  نب 

ش اتون برق م ش ا دو تا  نیاز ا زنهیجفتتون چ کنار نب بودنتونا 

رو به نب  یتو زندگ ،یاهیسممما چیمدش زمان بدون وضمممور ن هی

تهش روشن  ینگذره ول ینب به خوش ادیمدش ز نیولو ا دیبدنکار

با د  خانوم  کبیک ش مونده!  ،پرش رفته یدونیروشنها خودتب م

 !!!شازده پسر پوراندخت بانو ایخوشگلت راه ب

 



 

 

  

 

 :کرد یتبس  و

قو  بده که اگه  یمدش برم ول هیاالنب با اجازه داداش خوبب، من  -

خونه که توش پر از عشره  نیمن رو از ا ،شدم قس ت شد و عروس

 !!یبختب کن یخونه یران ،هیزندگ یو بو

 :باال پراند ییرواب

 ؟اصال دمیگفته من شونرش م یک بچه پررو!! -

 اش را کشید و گفت:وسط بینی و با دو انگشت اشاره

   ؟فنچو  یبزرگ شد نردریا یتو کآخه  -

 :کرد یآرام یخنده

 ترسممهینبودنت نب م یواال!!! آدم از جدااا ارذب بیدبه بخر ترشمم -

 ؟شتب بزرگ نشببودناش، مگه جراش دا یچه برسه به جد

 :گرفت ینفس و

 ارمیبگ نیآنال یتاکس هیمن  -

 :در گرفت یرهیدست به دستگ کامران

 ارو بردارم نیماش چیمنب سوئ یتا تو آماده بش ،نه -



 

 

  

 

 ادیروزنا متوجه شممده بود ز نیگرفتن اصممرار نکرد، ا یتاکسمم یبرا

برادرش  یآن، بازو یبجنگد و به جا زیبا ن ه چ سممتینب خوب ن

 :ت و نگه داشترا گرف

 ااینبر ادشیرو از  اشیاشتبانش خوب هی یکامران، به پا -

*** 

نبودا در کل کامران از آن  ختهیبه نب ر ادیدر خانه قدم زد، ز یک 

شلخته نبود که نر چ بودا  یو آدم منظ  ندازدیب ییرا جا زیمردان 

داد دوش  حیتا کامران برگردد، ترج دیکشممیطو  م یسمماعت بین

 ابود امدهین شیبود فرصتش پ دهیرس یا از وقتردیبگ یسبک

نر چه  یاز اتاقشمممان برود ول رونیبه و ام ب آمدیم شیپ ک تر

داخل اتاق   یکه از سمممرو ینیسمممنگبد و د  کرد، خاطراش د 

 اکج کرد یداشت، رانش را به س ت و ام اصل

لی واال درک م جا جا چین ندیگویچرا م کردیبود؛   ایدن یک

اش را تن کرد و شمممبانه یلباس راوت شمممود،یدم ن خود آ یخانه

ا قبل از باز کردن در چاندیپ سمممشیخ یسمممر را دور مونا یووله

س ش ینف شتا  رونیب یصدا د،یک شتنش دا شان از برگ از و ام ن

شب رو شت و آرام و ب یچ باز کرد زمزمه  رادر  یال صداینب گذا



 

 

  

 

خاص الزم شممد شممنید، به قو  ماه منیر زمان ک تر میکامران را 

 نب بود؛ باتریز شدیم نیآننگ یاش وقتبب و مردانه یصدا داشتا

 سنگب نکهیکنب نه این  هیگر

 زنهیغرورم رو به نب م هیگر

 ناشینضب دلتنگ یبرا مرد

 زنهی، قدم مکنهین  هیگر

 خوبب نکهی، نه اکنبین  هیگر

 شادم نکهی، نه استین یدرد نکهیا نه

 افتادم یزندگ ونیم هوی، هام ک هیاتفاق نصفه ن هی

 ادادیگوش م و سممر و تن گوش شممده، داده هیسممر به در و ام تک

 ی آرام کجا!آن کجا و این زمزمه بود اما دهیاش را شنقبال ترانه

 رمیتلخ ناگز یماجرا هی

 ستارهیب یکهکشونب ول هی

 یزیشکر بر یچ قهوه که نر هی

 و دارهناب ین ون تلخ بازم



 

 

  

 

 و بفه هباشه من یکی اگر

 زنبیو به نب مغرورم براش

 چتر شونش ریکه سهله، ز هیگر

 ازنبیقدم م ایآخر دن تا

ور  د  ن سرش  که دیایب یروز دیشا رسیدن ی به ذننشنرگز 

اش صممبر ی مردانها تا پایان زمزمهخالصممه شممود ایچنین ترانهدر 

داد باز دلش به بیرون آمدن راضمممی کرد، اگر تا صمممبح ادامه می

شه ، کامرانش شدن ی سختگیر و جدی بود و ک تر ن ی ی  مدیر 

عاشری  و عاشری کردن فرصت داشت ولی وقت برای عاطفی بودن

آن روزنای  رسممید کهزمانی مینایش محشممر بودند، یعنی کردن

 گرمشان تکرار شود؟

به  ادشیز یو وابسممتگ یگفت، با وجود دلبسممتگ ییایلی خدا ریز

باز در دلش ن طه یبیعج یانویکامران   ینابود؛ از تکرار راب

 خواسممتیقبل از رفتنش نراس داشممت، اگر کامران باز م یروزنا

 کرد؟ی، چه من ان رفتار را داشته باشد

 



 

 

  

 

 :نب گذاشت و لی زد یرو چشب

 ااابتونب دیبا کنب،یدرستش م -

 ارفت رونیبرگشت و ب و

ا کردیرا عوض م رونشیاتاق خواب شد، کامران داشت لباس ب وارد

باشممد و در وا   تیان یدسممتانش ب دنیکشمم ریکرد به ت یسممع

 :دیبرداشتن سشوار بگو

 مامان و بابا خوب بودن؟ -

نب و عطر  یبو د،یسممملوا کشممم یبه سمممرتا پا دارانهیرا خر نگانش

شب  شیمال یشام و صف  شامش را پر کرده بود و ن شت با  یم دا

نه ینانورمون بازمردا ختیراه م یاش  ندا  زانیاز آو ا پووو اااا

شتیکنار ووله نب م  یخ یشدن آن مونا براق  یبا آن تر گذ

برگرداندن نگانش  وا کرد و در  یا اخ کردیگردنش چه م یرو

 اخودش کرد یوواله یرانیس ت ک د، بد و ب

سشوار را زدا  یو دک ه دیکش ییصدایآه ب ،گرفتن جواباز ن سلوا

شت و رو یووله را از رو شت و در والگذ زیم یسرش بردا که  یا

کرد از  یبود، ن ان طور سممرپا سممع یشمماک نهیدر د  از نبودن آ



 

 

  

 

ک د لباس اسمممتفاده کند و به زور نگانش را ن ان جا نگه  ینهیآ

شت و تالش کرد به ن س ت مرد نعنوا چیدا ش انش  که در  یچ

شت و یرکاب  یو فرط  ستادهیا اشیمتر  ی گرمکنش  به تن دا

لباس او نب  ضینرودا در ت ام مدش تعو ،شمدتا ب و را برداشمته بود

  ادیچیاش از استرس درنب پد  و روده

 یزیکامران برگشمممت تا در ک دش دنبا  چ یبه خصممموص وقت

س ا قلبش ا شتیپولش را برم فیا اگر کستادیبگردد، ر ن ان  دا

کامران در ک د را  یوقت ادیکشممیکار به رفتن دوباره ن   رد،یجا م

ست و ز س یچش  ریب شده د،یرا د اشیتان خالد اش نف  وب  

 اشود دواریبه زنده ماندن ام توانستیرا پ  داد، واال م

ش کامران شد و بال شت تس ت تخت رفت، خب  شتا دا ش را بردا

 شیکه سممملوا بدون خشممم  کردن مونا رفتیسممم ت در اتاق م

مرابل کامران  زیم یسممشمموار را خاموش کرد و با گذاشممتنش رو

 :گفت ،ش برده بودتکه دست س ت بالش یا در والستادیا

 کامران؟ -

 :دیرا پ  کش دستش

 ه؟یچ -



 

 

  

 

فعال  شد،یضد ضربه و نشکن م دیبا دلش ات ام وجت کرده بود با

  کرد: یزود بودا تبس  خیلی دنیجانب گفتن و جانب شن یبرا

 نکرد! تیاذ یلیش خچند وقت معده نیخدا رو شکر که  ا -

 ی لبش باال رفت:گوشه

 اش مه ه؟بر -

 کسری از ثانیه چشب روی نب گذاشت و تبسب غ گینی زد:در 

 یخار یدونیم یکس تو بهتر از نرپرسیدنش نب قشنگ نیست،  -

 ارهیتو قلبب فرو م بیبره مستر زامیعز یکه تو پا

 در دستش، خواست دورش بزند: تبا ن ان بالش

ش ا به گربهبله من با - شت نب ی گذری از کوچهخبرم  د  ی به

 ، دست خودش نیستاااسوزونیمی

 و پوزخندی زد:

 اآخه مهربونی -

نایش سممموخت ولی تالش کرد در ود ن ان ی پشمممت پل پرده

شسوزش نگه دارد و نگذارد بیرون بریزد ستی را که بال را  تا مچ د



 

 

  

 

نگه داشممته بود گرفت و با مالی ت کشممید تا کامران را وادار کند 

ی کرد و نشممسممت، بارقهنت ن ین که مراوم روی تخت بنشممیندا

 امیدی را در دلش روشن کردا روبرویش ایستاد و گفت:

خرم، تازه بهت می و د  فه ب و به جوناش رو مینیش و کنایه -

دونب از رفتنب شمماکی نسممتی ولی نر چی فکر دما میوق نب می

شتهکردم دیدم چاره صبانیت و بیای ندارم، باید این ر  منطریی ع

شه سته ب س  دونهیخدا مودم به یه طر ، تو یه طر  دیگهااا ا خگ

فکر کردی ا واقع کرد،یم ینیاز خودم غب تو به دلب سنگ شتریکه ب

عذاب بودی ، فکر کردی وواسمممب متوجه نبودم خودش چردر در 

 نبود نر بار کهااا

ای اسمممتفاده و لبش را زیر دندان کشمممید و رنا کرد، از چه کل ه

که ک کی  کردنب لی باز ن ی ن بدجکرد که مناسممی باشممدا می

ی میز و دسته پولی و با سر به رو اش کشیدکندا دستی بر پیشانی

 :اشاره کرد و گفت که ن ان جا مانده بود و کسی دست نزده بود،

تنها شمممدیبااا بعدش تا چه اندازه وا  خودتب بد بود!  نر بار که -

ذار خالی گفتب ب کامران من خواستب تح ل کنب، باور کن خواستبا

 روم شه، بذاراااشه، بذار آ



 

 

  

 

 بغض صدایش را لرزاند: و

شد کامرانا باور کن نر  - سی یهولی ن من توان و ظرفیتی داره،  ک

طاقت یب گهیکه رووب د ینا رو نداشتب، نه جس تح ل اون ضربه

 ابود شده

 و آنسته مرابل پایش نشست و دست روی دستش گذاشت:

عذر - گه بخوای م بار دی به نر زبونی بخوای،ش مینزار   خوام، 

شتباه کردم که کنباعترا  می س ت مط  نب ااا االن که میا شنا

سا  شتباه کردما من کامران  سته بودم از ذننب ا نای دور رو نتون

پاک کنب، نر چند اوت اال ن ون موقع نب شممناخت درسممتی ازش 

به ترین روزنای زندگیب دوباره پا گذاشممتی تو تو پر تنش نداشممتبا

ی تنهایی و وا  بد و تنش نب بهونه دونب کهخوب میروزگار من، 

صدد تبرئه کردن  ستا، فکر نکن در  شتباه کردن نی ستی برای ا در

 چرایی خطام مشخص بشهاااخوام یکب خودمبا فرط می

 و آنی کشید:

 مخالفتیا ترینمن پای نر تص ی ت نستب بدون کوچ  -

 



 

 

  

 

 رد:و دست درشت زیر دستش را اندکی فش

 گب چشبا بگی ب ون نب کهااابگی برو، می -

سعی کرد بین بغضش تبس ی کندا ی لبش را گزید و باز گوشه و 

 در وا  بلند شدن گفت:

ص ی  - ستی که من تو  ب ونهش یادش افرط بین ت سی ن تو تنها ک

 ااین دنیا دارم

 ن چنان دست کامران را در دست داشت که آنسته ادامه داد:

ست،  معتردم فعال نب اتاقش منب عین خود - ست نی شدن ون در

 رم اتاق مه ونا، من میشهک رش اذیت می تو ن ین جا بخواب

 بوسید: را دستش را باال کشید و روی انگشتانشو 

 شی بخیرا -

ش  شان ، به زور وب اش ریختروی گونه به محض چرخیدن ا

 کرده بودا به در نرسیده بود که شنید:

 اکنموناتو خش   -



 

 

  

 

تر نب شدا نچرخید تا رعد وای دلش ابری بود و با این ور  ابرین

توسممط مرد پشممت سممری شممکار شممود، سممشمموار را  انشو برق نگ

 برداشت و زمزمه کرد:

 خوب بخوابیا -

نان از خروجش، روی دسمممتش را ل   کرد ند  با اط ی و لبخ

، گفته بود تنها کسی نست که در دنیا ک رنگی روی لبش نشست

و آن مردک  دانسمممتیوا  واضمممر فرط کامران مدر دارد ولی 

خانواده ،دیام ،خودیب ما  ؛یدارد و خوانر و برادران یاکه سممملوا  ا

 پنجو  سممتیب نبرد؛ یبه وجودشممان پ فعال کردیم جابیا طیشممرا

و  نامیب ی!! روز عادشیچند صممباح نب رو نیا دانسممتیسمما  ن 

اده نب پیدا قهر بود، اگر خانو ی  در میان و رفتینشمممان در م

 تنهازد برای پیدا کردنش! باید دم کالنتری چادر می کرد البدمی

کرد که نه سممیخ بسمموزد و نه باید شممرایط را جوری مدیریت می

کباب، سمملوا نتوانسممته بود شممرایط قبل از رفتنش را تاب بیاورد و 

رفته بود، نر چند خودش معترد بود ورش اسممت و ن ان قدر که 

ار شده بود، وق تالفی داشت ولی این دختر ش خدشه دخود غرور



 

 

  

 

سته بود تح ل کند، پ  اگر  صبور و مالیب در این ی  مورد نتوان

 وق تکرارش را نداشتا ؛خواستکه میخواست زندگی کنند می

سلوا گفته بود برای نب ، ش را نب در دست گرفتتبرخاست و بالش

ت نه؟ خواسمممفکر ن ی دارند، علتشاوتیاج زمان  به اتاقی شمممدن

سممماعاتی را در آن اتاق برایش رقب زده بود که خیلی دلچسمممی 

افتاد، عین مدرک جرم  نااسمممکناسی نبودند!! نگانش به دسمممته

شان بود ش  شه جلوی چ صالح ن ی شروع به ا ، باید از ی  جایی 

شت و داخل ک د کرد؛می شان دا شت، این اولین گام برای  بر گذا

 جبران بودا

 دوباره داشت، فیبه تعر ازین یزندگ نیا د،یکش یروتخت یدست رو

ستون بزند، دوباره بتن ر الزم بود  گریبار د  یشود و  یزیدوباره 

تر مشکل یبازساز شهین  دانستیو خوب م ردیاز نو استحکام بگ

 نیو زم دیکوب شممدیباارزش را ن  یبنانا ،اسممت هیاز سمماخت اول

را  شینایکارزهیر یکرد و وت  وقت صممرو  یانرژ دیگذاشممت با

 آورداوباره طرح زد و و به شکل اولش درد

بیرون رفت، اتاق خواب با وجود جفتشممان معنی زندگی مشممترک 

کاناپه نب عادش به وضممورش  خورداداشممت و تنهایی به درد ن ی



 

 

  

 

داشت و خیلی با آن غریبه نبود، رویش نشست و در فکر فرو رفتا 

کرد، دختری سی میباید ی  بار دیگر از ن ان او  ن ه چیز را برر

نه پا در خا به که  اش گذاشمممت چطور دختری بود؟ از ن ان او  

قدری خوش اخالق، صبور و با ووصله بود که نه تنها خلق و خوی 

ند خودش را تح ل می به وضمممور ت قت وتی  که نیچ و کرد 

و زمانی  هترین اعتراضممی نکرد، آن نب در دورخوانرش نب کوچ 

ضر می شونرش را در خانهشد وضکه ک تر زنی وا اش ور خوانر 

ود و وصممرش به ن هااا وتی به مادرشااا نای بیب ذیرد و محبت

ای که سممملوا رفته بود، چند جوری که مادرش در ن ین دو نفته

کارش کردی؟ و این یعنی خیلی  گه چی  یده بود، م باری پرسممم

ور ااا پوراندخت از او ب رسممد مگه چی کارش کردی یعنی خوب 

که  ،که سلوا اینردر صبر دارد ،وا آدم الکی رفتن نیستدانب سلمی

 کهااا من سلوا را باور دارم!!!! ،باید کارد به استخوانش برسد که برود

*** 

 

 



 

 

  

 

بود ی  شمممی عین ی  تکه سمممنگ ن ان طور که به پهلو افتاده 

ضممرب خوابیده بود تا خود صممبح، جوری که وقتی صممبح صممدای 

ساز آمد، گنگ و منگ ب شیدن چای ست و طو  جو ش شد و ن لند 

 کشید مغزش لود کند اوضاع از چه قرار استا

دوباره ! بود عت دیواری رفت، سممماعت نه و نیبنگانش روی سممما

شممی گذشممته به  که یامکیپ یادآوریرا بسممت اما با  شیناچشممب

پ  »؛ پاسخی که دریافت کرده بودو  «اخونه برگشتب»وارتان داد؛ 

صبحگا تنت رو روغن ب ا  شوخی «نی!برای کت    ،و وقتی نی ه 

جواب  «فردا شنبه است ن ه سرکاریبا» ؛نی ه جدی برایش نوشت

شعبانه و تعطیل!»داد که  سرعت ن راه با باز کردن  «فردا نی ه  با 

شد و ا رفت  جیکه ناگهان اوساس کرد سرش گ ستادیچشب بلند 

صدانا  و به ن ان والت ماند و به سر یک  شدا اهیو چش انش س

 !!لیبود و تعط دیامروز ع ؛گوش داد

 

 



 

 

  

 

ه فا  نی  گرفت و پ  برای ن ین کامران خانه بود، روز عید را ب

صورتش می ستا در والی که آبی به  ش کی نب برای زد، برخا چ

 خودش پراند:

خوای نی سمملوا خانوم بیا برو ببینب با د  شممونریت چیکار می -

 بکنیا

بود! لباسمش را از در باز اتاق خواب سمرک کشمید، روتختی مرتی 

اد محتاط انتخاب کرد، نب خوشممرنگ و شممی  و نب جوری که زی

تحری  کننده نباشممدا شمملوار ارغوانی سممیرش با بلوز نیب آسممتین 

و رژی نه  عطری به خودش زدنشممسممتا سممفید خوب به تنش می

، نب چنان شاکی از را نب با رنگ لباسش ست کرد چندان پر رنگ

صت میج کردا باید نبودن آینه لبی ک  گفت که کامراندر اولین فر

 از د  گذراند، پیش به سوی جنگ! درستش کنندا

رفت که ی  آن چشمم ش به جای خالی داشممت از اتاق بیرون می

سکناس شد و لبخندی روی لبش نای روی میز افتادا ، دلش گرم 

 نشستااا

 از ن ان ورودی آش زخانه سالم بلند باال و گرمی داد:

 ارکاصبح بخیر، عیدش مب -



 

 

  

 

 کرد، با گفتن:چای دم مینیب نگاه مردی که داشت 

 سالما -

ی دخترک خوش بر و کوتاه به سممم تش چرخیده بود که در تله

برای رنایی از خیرگی روی مرابلش گیر افتادا تای ابرویی باال برد و 

 چشب تنگ کرد و امر فرمود:

 املت ب ز!زود یه  -

 گفت: زخانه شد و با ن ان روی خندان وارد آش

 ای به چشب، ش ا امر بفرمایید رئی ا -

مرغ و گوجه، ماسممت را را باز کرد و در وا  برداشممتن تخبیخچا  

 نب بیرون گذاشت:

صبحونه  - ست خوردم،نون محلی با دیروز  دونی چه والی ن ی ما

 وای بخور ببین چی نست!!!داد! 

در ب را باز کرد و ا شمممیر آی گفتبهو ناخنکی نب به آن زد و به

 نا با خنده گفت:مرغوا  شستن گوجه و تخب

نا عفو ع ومی زندونی واسمممهناا نی آقا پسمممر اخ و، امروز عیده -

 کنناصادر می



 

 

  

 

اش این ن ه صندلی را کشید و پشت میز نشست، از کی در خانه

نش روی گودی ک رش نشممسممت، الغر شممدنش انگ گرمی نبود!

 اینردری محسوس بود که نیاز به دقت نباشدا

سمملوا با شممور و انرژیی که در پی زمان گب شممده بود، برگشممت و 

جه نده کرا نا گو گاه خیرهر ی شمممونرش رد و سمممعی کرد ن

سین  گدست اچه شت و برگشت گوجه اش نکندا رنده را داخل  ذا

 که با خنده گفت: رنده شده را بردارد

 آقا پسر ما ش اره بده نیستی اا -

 ، پراند:رفتار طنازش قشنگ بود

 خونهاکبکت خروس می -

ا رو به س ت اش را زیاد کردگوجه را داخل مانیتابه ریخت و شعله

 کامران چش انش برق زد:

و  ار باید با نب بریب روسممتا، صممبحی خروسمماش یه سممرب وای یه -

 ذارن یکی بعد طلوع آفتاب بخوابهاکننا مگه میصدایی می

ست نر چه نگاه خالی از اخب شونرش را دوست داشت ولو با خسا

کردا کل زمان صممر  صممبحانه نب تر لبخند را از او دریغ میت ام



 

 

  

 

ی سفید برفی و خوشگل ترالن گفت تا ساکت ننشست و از بزغاله

 خروس جنگی در ویاط ن سایها

سفره شت  صبحانه را ج ع میدا سر و لباس که کرد ی  با دیدن 

 ی کامران برای بیرون رفتن گفت:آماده

 ؟ریمی کجا -

 پ نگانش کرد:چچپ

 جواب پ  بدم؟ یبه جنابعالباید  -

 ای به ساعت گفت:نب پیچاند و با نگاه دوبارهدست در

 شه نری؟می -

 اخب کرد:

 برای چی؟ -

 با سری پایین گفت:

 آخه م کنه وارتان بیادا -

 چش انش تنگ شد:

 خی؟ -



 

 

  

 

 ی لبش را زیر دندان برد و چش انش را خوانشی کرد:گوشه

 ه، نرو دیگه!خیلی عصبانی -

 ای کرد:نیش خنده

بالنایی که اومده سممر تالفی  ام بیادیکی چه خوب، بدم نیسممت -

 منب در بیارها

 :دیشد و لوس و پرکرش ه غر یشاک

 کامران؟!!اااااا  -

که  والی  مد و در  ی ابرویش ناخنی گوشممممهلبش محو کش آ

 غر زد:کشید می

 ن!!اال هیاون کله خراب از منب شاک چکار کنب خی؟ -

 خود را روی مبل انداخت و با گرفتن ت اسی گفت:

یکب تونسممتب سممالم خوبی؟ صممبح بخیرااا مهیاد تو برو، من اگه  -

 میام، به عرشیا نب سالم برسونا تردیر



 

 

  

 

برای روزنای تعطیلشان و موبایل را روی میز پرش کرد، خیر سرش 

شگاه و ورزش ریخته بودبرنامه صال این دختر جان میندی با  داد، ا

 نایشازدن به برنامه گندبرای 

نشستن او د  به دریا زد و خب شد و از صورتش  خوشحا  ازسلوا 

 بوسید:

 س اس آقایی! -

برای بهتر شممدن  سممعیشخارید ولی خی از مینافرم تن این بچه 

ی جدیدی از او بود که آمد، این نب جنبهاوضممماع خوشمممش می

ورفی با  ت داشممتنیاپروا و دوسممنشممناخته بود تا ود زیادی بی

برداشممت و در وا  خودش داشممت، تالش کن فعال!! و موبایلش را 

 نایش گفت:رسانور رفتن با پیام

 بازم داری؟ دیشبیهاز اون دمنوش  -

 پر نشاط و خندان گفت:

 کنبابلهااا االن درست می -

 



 

 

  

 

تازه فنجان را مرابل کامران گذاشممته بود که با شممنیدن صممدای 

 رس گفت:آیفون با ک ی است

 وت ا وارتانها -

و مانتو و شالی که دم دست گذاشته بود، تن کردا کامران بلند شد 

 غر زد:و 

 گلستون بود! بیزندگ بردیقدر از من وساب م نین  -

طو  ویاط را طی کندا تا وارتان تا  و منتظر ماند در را باز کردو 

 دم در رسید، سلوا با ک ی اوتیاط گفت:

 سالما -

 :دنان وارتان جویده شدج الش در 

 واااسالم  -

 گامی س تش برداشت:پوفی کشید و 

کجا خودتو  ؟ییمعلوم نسمت تو کجا چین دیچش سمف یدختره -

 ی؟ه بودگب و گور کرد

 



 

 

  

 

 نب پیچاند و آنسته زمزمه کرد:دست در

 وارتان!! -

 تر توپید:پر ورص

شی  یتو خجالت ندرمونااا وارتان و زنرمارااا وارتان و درد بی - ک

خبر کدوم گوری رفته بودی؟ اصممال اسممب منو به زبون میاری؟ بی

دونی می عرل!ی بیدختره دونی این مدش به ون چی گذشت؟می

 کشیدیب؟ نر بار تلفن زنگ زد چی

 باز آنسته گفت: چه خوب نرفته بوداکامران را از نظر گذراند، 

 دادم، خوبب، نگران نباشیدامن که پیام می -

که فه ید ت ام نشمممده وارتان چنان به سممم تش آمد  اشج له

اش گوشمممش خواند بود و کت  دسمممتش به او برسمممد تکه بزرگه

ش  از او  اختیار ا بیوردخواند خنخورده از دست کامران را بدون 

شید و  شیده بود که کامران اندکی خود را جلوی او ک ک ی عری ک

د و به دختر ی وارتان گذاشت و بدون اینکه برگرددست روی سینه

 :ی پشت سرش نگانی کند، گفتترسیده

 اتاق، درم ببنداتو برو  -



 

 

  

 

ستورش ده ث صدور د شد، لحنش و وقتی از  شت و ع لی ن انیه گذ

 گونه شد:تذکر

 سلوا!! -

ش ورکت داد و در والی که زیر چشمم ی وارتان یآنسممته به پانا

 زد، س ت اتاق رفت و طبق دستور صادره در راعصبانی را دید می

  بستا

برداشت و با  وارتانی سینه روی از را شتبه اتاق دس سلوا با ورود

 لبخند محوی گفت:

 چه خبرته؟ -

 وارتان دستی الی مونایش کشید و تکیه به دیوار داد:

 کجا بوده؟ -

شاره می س ت مبل ا کرد که تبسب کرد و در والی که با دست به 

 وارتان نب بنشیند، گفت:

خانوم معروفتون تو روسممتا یه خونه داشممته  گویا اون جناب ع ه -

 رفته بوده اونجاا

 



 

 

  

 

 سری تکان داد:

 فصل کتکش بزنب! هی خوادیدلب مام که اینردر از دستش کفری -

سمممرخود  نیسمممتآو  دنده هینردر یبچه محل ما بود ا نیا گبیم

 !باشه نیک ا  ن نش تیفکر کنب وکاااا نبودا

 ا به نب آمیخت:ابرویی باال داد و خنده و جدیت ر

سمممرش به تنت  زن من؟! دسمممت بلند کنی! اونب رودیگه چی؟  -

 کنه؟!سنگینی می

 و با لبخندی ادامه داد:

دعواش کردم دیگه قدرش تح ل  ی کافی منآروم باشا به اندازه -

شترش رو نداره صا از طر  تو ابی صو  شهیگانش ن آکه ناخود ،خ

ساب م لیفام صداش م !یشیعروس و براش  ییچا هی بکنیاالن 

 افتادهیننوز دست و تنش از لرز ن یفه یم یدقت کن اره،یب

 وارتان ورصی سر تکان داد:

 ورشه!! -

 

 



 

 

  

 

 لبخندی زد:

شکآره  - مثل سلوا دونی ولی می ستیدرش ن یورش که نست 

ص آااا اگه ستین یا بریه انایک داد بکشه  هی انایسر ک رهیبگ بیدم ت

وقتی خاکش نرمتره،  کنه،یفرق م سلوا یولکت  رو زده  هیتهش 

سر بزنه  یم کنه نر کار تیاز شدش عصبان دونستیم رسید ازم 

باال نرفت چه  یکه دسمتب وت سمتادینردر سماکت و مظلوم اوا یول

 برسه به نرز رفتنا

شده  شت، واال دو طرفه خیالش راوت  شب روی نب گذا وارتان چ

 د:زمزمه کر، بودا از برخورد کامران نب ترس داشت

 اباید خدا رو شکر کنیب سالمت برگشته -

 سری تکان داد:

 اآره واقعا جای شکر داره -

 وارتان ک ی خب شد و گفت:

مه - ندگیکامران تصممم ی ت برای ادا یه؟ این جوری ی ز تون چ

 ادونیخودتب می اااشهن ی

 



 

 

  

 

 گفت:تبسب کرد و او  بلندتر 

 سلوا لطفا یه چایی بیارا -

 ن آورد:و بعد صدایش را پایی

 کنبانگران نباش، ولش می -

خروج آرام سمملوا از اتاق و نگاه محتاطش روی وارتان موجی شممد، 

 لی وارتان نب ک ی کش بیاید:

، پشتت بهش گرم باشه؟ تنها فکر کردی ن یشه شونرش پیشته -

صبر کن سابت با کرام الکاتبینه،  شه  که گیرش بیارم و واال دیر ب

 اشهدروغ ن ی

ش صورتش را ن یکامران که پ سلوا بود و مط  ن بود  بیند، تش به 

رفته بود که  کرد و به وارتان چشمممب و ابرویی صمممداییی بیخنده

 ی ک رنگی کرد:سلوا نب خنده

 طبل تو خالی فرط صدا دارها -

شدن کامران و خنده سلوا صدای فریاد وارتان و بلند   ، نبنببا ی 

  ازمان شد

*** 



 

 

  

 

ئیاش طروی که زیر دستش بود، زوم موس را ورکت داد و روی جز

نگ شمممده بود  فرصمممت  ولی خیلیکردا دلش برای طرح زدن ت

ور بود آن را به جبنشستن و کار کردن و کشیدن نرشه نداشت و م

مهندسممین شممرکت بسمم ارد و در نهایت خودش برای تایید و نظر 

 نهایی آنها را بازبینی کندا

تور چشممب بردارد، بدون اینکه از مونی صممدای تلفن که بلند شممد،

 گوشی را برداشت و بین شانه و گوشش نگه داشت:

 بلها -

 صدای نازک منشی کب سن و سالش آمد که انگار کالفه نب بود:

گب ش ا رو ببینن، نر چی میخوان یه خانومی اینجا نستن، می -

 کنناباید وقت قبلی داشته باشن، قبو  ن ی

به مشتریان و صحبت  به قدری سرش شلوغ بود که برای جوابگویی

جز برای و خودش متخصممص بازاریابی اسممتخدام کرده بود نا با آن

بحث با مشمممتری شمممد، نای مهب با مشمممتری نب کالم ن یپروژه

 ن یشه زمانگیر بودا با عجله گفت:

 مگه ذاکری نیست؟ -



 

 

  

 

 منشی با طنازی گفت:

گن باید خود گب، میمی را نسمممتن، ولی نر چی به این خانومچ -

 ا رو ببینناش 

 نوچی زد و گفت:

 اس ش چیه؟ -

 :از فرد مرابلش سوا  کردمنشی  

 اس تون؟ -

، ورص قابل تفسمممیر نبود که لبخندش زیاد به خاطرو ک ی نب 

 و گفت: خورد

 خانب سلوا صبوری نستنا -

شت شب روی نب گذا صندلی داد و چ ست ک ر به  لوا سا امان از د

سممماعت از   یفرط  واالصمممبوری، صمممبح بیدارش نکرده بود و 

 از خانه بود، رونیاصال سلوا چرا باز ب !!گذشتیخروجش از منز  م

 ،یکنب به تخت رشیاومدن سممرکار زنج از از ذننش گذشممت قبل

 گفت: تکان داد و اشیبه افکار ک د ی!! و سرییجا

 بفرستش توا -



 

 

  

 

رغب اینکه اجازه گرفته بود ولی باز محض ادب انگشممتی به در علی

شدزد و بعد  سا و ب وارد  ی جناب ا نگاه خیرهسالم داد تزلز یو ر

خیلی کاونده و سمموالی و ام بااا انگار ک ی نب  رئی  خوشممتی ش

شد و اوت اال نب اصال قصد نداشت گر رویش باال پایین میمواخذه

 جواب سالمش را بدند!

 یوفظ خونسممرد یبراجلوتر رفت و  قدمی خیا  جواب سممالمبی

به دست کرد  دوبار دست یکیدر دست داشت را که  یاپاکت نامه

معطو  شده و از جا بلند شده  شتریکه باعث شد وواس کامران ب

 انگانش کند رهیخرهیخ ،داده هیتک زینا را به مو کف دست

ست پاکت را  بآ سوس قورش داد و با باال آوردن د دنانش را نامح

 :نشان داده و گفت

خودم به دستتون  دیبا یم ولمزاوب شد یبدون وقت قبل دیببخش -

 اسوندمشریم

چش ان کامران جرقه زد  شیطالق پ یارسا  اوضارنامه یخاطره

واضح از  یرا دور زده و پاکت را با خشونت زیو باعث شد با سرعت م

  :و پراخب به او ز  زده و گفت رهیخ یدستش چنگ بزند؛ لحظات

 !یته باشراه انداخ دیجد یباز هیخدا به دادش برسه اگه  -



 

 

  

 

شب دزد یقدم ت  سکوش و چ سلوا در  شت  دهیکه  شت بردا به پ

پاکت  یفکر ینهیزم شیپ چینیته دلش را آشمموب کرد؛ ب شممتریب

 بیرون آورد و خواند:را پاره کرد و نامه را 

 جناب مهندس کامران سعادش»

 شرکتااا ست محترمیار

 با سالم و عرض ادب

 یبا شمم اره یصممبور سمملوا نجانییا رسمماندیاوتراما به عرض م

به  قید و شممرط به شممرکتخدمت بی به توجه به تعهد بایااا  هیب

سفته  شتن  سا  و دا ض مدش پنج  ست نیجهت ت انجام امور  یدر

، از خدمت اجباری ، ضممم ن عذرخوانی از دو ماه انفصممما محوله

صورتی که ننوز  ضا دارم در  نیاز دارد،  بندهبه خدماش شرکت ترا

ش هیشده و کلید ردیف کاری جد شامل از عدم وضور  یغرامت نا

و شممرط  دیقیدر زمان ذکر شممده از سمم ت بنده قابل پرداخت ب

 نجانی،یسابق ا یشغل فیبه رد ازیلذا در صورش عدم ن خواند بود،

به صممورش کتبی اعالم  شممرکتاز  بندهرضممایت خود را با خروج 

 برای پیدا کردن شغل دیگری اقدام کنباتا بتوانب  فرمایید

 با ک ا  اوترام



 

 

  

 

 «سلوا صبوری

نامه را از ابتدا تا انتها  گرید کباریاست که  چه خوانده دیانگار نفه 

 کرده و با چش ان تنگبلند و وسواس خواند و بعد سر نهیو با ط ان

شتانش را در یک  شده و متفکر و  چاندهینب پنگانش کرد که انگ

ته  گاز گرف مابود، لبش را محکب  و  ی انیشمممپ یاذره یوت ا

 اشدیدر نگانش خوانده ن  ینینشعری

 شیو سرجا دیکف دست مخالف کوب یرا لوله کرده و چند بار نامه

شت، باز خ شا رهیبرگ شد  شود ول یزیچ یاز خجالت دیبه او   یآب 

 !باطل ا یخ یزن

بعد از زدن  پارا  شممده را یخودکار را برداشممت و نامه ت،یدر نها

گذاشت و  رکتبا سربرگ ش دیجد پاکتامضا دوباره تا کرد، داخل 

 :دستش داد، موس را دست گرفته و گفت

 یکه طبق روا  کار یبه منشممم دیبد ای دیببر یدسمممت دیتونیم -

 اینیارسا  بشه به کارگز

 



 

 

  

 

صدی برای بیرون ر شد، با گرفتن نامه، بدون اینکه ق شته با فتن دا

 آورد و زیرش را خواند، نوشته بود:سریع نامه را در

ضایت کتبی از صورش ارائهدر » سر نامبردهی ر تعریف ردیف  ،ن 

 «کاری جدید بالمانع است!!!

پوفی کشممید، نیامده بود که دسممت خالی برگرددا نامه را روی میز 

 کوبید و لحنش پر از اعتراض شد:

 کامران؟؟!! -

ی ی گر گرفتهبه چهره ، لزومی نداشتنگانش را به مونیتور دوخت

 د، بدون توجه گفت:کن کارمند دیروزش نگاه

 خانب محترم، وقت زیادی ندارما روزتون بخیرا -

نا راضی دانست کامران به این سادگیجلو رفت، خودش خوب می

دست روی ل تا  شود ولی نیامده بود که دست خالی برگرددا ن ی

 گذاشت و درش را بست و گفت:

 این مشکل ن ین امروز و ن ین واال باید ول بشها -



 

 

  

 

 نیاو به صورش عصبانی سلوا چشب دوخت، اوت اال اال کشید نگاه ب

که کل روز پیش طنازی  خروشمممان یاژدنا ن ان دختری نبود 

 کرده بود! ابرونایش را به نب نزدی  کرد:

 با وراست ت اس داشته باشب؟که الزمه  -

شید سلوا را گرفت و از روی ل تا  کنار ک ست  ا و ک ی جدی تر د

 رد که سلوا باز مانعش شد:کداشت دوباره بازش می

بار گفتی مسممماله کار رو از  - کنیب و زندگی جدا میکامران، یه 

 تاکید کردی، نر اتفاقی نب که بین ون قراره بیفته مهب نیسمممتا

 یکرد یبار خواسمتگار نیکه واسمه اول؟ ن ون روز نرفتهیادش که 

نیومدم شرکت و اومدی خِرم رو چسبیدی و دعوام  فرداش من ،ازم

ی ورفت یادمه، کل ه به کل ه یادش نیست واقعا! به خدا من دیکر

 گفتیااا

با بب کردن صممدایش برای صممحنه سممازی بهتر و نفسممی کشممید و 

 :گفت

ماجرایی بیرون از نر اتفاقی، نر ور  و ودیثی و خالصمممه نر  -

دیبا ن ی شبده روی ارتباط و کارمون دخالتشمممرکت بین ون رک 

دش رو داری من کار خودم روااا اگه یعنی داخل شممرکت تو کار خو



 

 

  

 

شتی، دعوا داریب یا  شرکت با نب خوبیب یا بد، قهریب یا آ بیرون از 

شرکت می شت در  سرذاریب و مینهااا اینا رو پ کارااا الزم نب ریب 

نیست که تاکید کنب این فرط برای تو نیست برای خودمب نستا 

قرار باشمممه پ  نر جواب و یا ورفی که بیرون از محیط کارمون 

بهب بدی اط ینان داشممته باش روی شممغل تو یا من تاثیری نداره، 

 قبوله؟

اثباش  یبرا ی کهشممده و ورص و جوشمم کلفت یصممدا دنیبا شممن

سعی کرد میورفش  رو را  شیپ یگرفته نخندد و دخترک گرزد، 

از  یلیروزنا خآن بعد از  یبود ول ادشیخوب  رو نکندابیشمممتر پر

شکسته شان تاوان شکستن نب دو بابت در و نر بود قرارنا درنب 

 یبود و به روزگار نه چندان دور نییسرش پا بودندا داده ینیسنگ

ساله به خود گرفته هک صد اگر  یوتا دیشیاندیبودند م انگار غبار 

قلی  تانیکه با کارنا دادندیدسمممتش م یاخط نوشمممتهآن روزنا 

 نیعشق چند یبرا ،شدش ن یورباباز  دیکشیتش مآرا به  گریکدی

 ارا متصور نبود ییروزنا نیاش نرگز چنساله



 

 

  

 

ش یبرا سلوا سته زیم شیناور  شتریب یاثربخ  ینارا دور زده د

ش یصندل س ت خود ک رک به رک کامران  د؛یگردان را گرفت و به 

 شد:

یادته من گفتب سمممخته ع ل کردن بهش و تو  یادته این ورفا؟ -

 گفتی باید بتونیب!

 ت کامران گذاشت:سو با اوتیاط دست روی د و آنسته

کامران من که گفتب پای اشممتبانی که کردم ایسممتادم، کب نب  -

ولی از قدیب گفتن خود کرده را تدبیر نیسممتا  بابتش اذیت نشممدم

منب رانی برای برگشممت به گذشممته و جبرانش ندارم و تنها کاری 

 ه به خطا نبرمارااین تالش بکنب از که از دستب برمیاد اینه که بعد 

 و ن ان طور خیره در چش ان کامران، لحنش پر از خوانش شد:

سرکار - شلوغ می من که، اجازه بده برگردم  شرایط  دونب تو این 

شمممرکت به وضمممورم نیاز نسمممت و امکان نداره عضمممو جدید 

تهران  هیتازه از کنا راه بیفته، تون بتونه به این زودیاسمممتخدامی

نیاز دارم  منب ،د کاراش االن ج ع شدن رو نبنب الب و اونجا ینرفت

تا فعالیت شمممغلی فرصمممتی ایجاد کنه که فکرم یکب از نیانوی 



 

 

  

 

صی  صو سائل خ شه تا بتونب وداقل آزام شونر دتر ب اخب و دعوای 

 جونب رو تو خونه تاب بیارما

 کند و گفت: فیفضا را تلط یاندک یکرد با شوخ یو بعد سع

قا - خه آ قا،یا دینیرو نبشممم ا خودتون   یرئ یآ ردر آ ردر یا ن ن

 !!یمهربون و دوسممت داشممتن نردریا پ،ینردر خوشممتیمتشممخص، ا

 کنه!وظ می توناز دیدناصال آدم 

 :زده ادامه داد یزیو چش   ر

اخب  هیما  یینکنه آقا ابونیگرگ ب ییخدا نصمم گفتبیداشممتب م -

رد کرد! انداز بدون دسممت شممهیمشممهد رو م-زیاتوبان تبر کنهیم

 !سهتو د  آدم رختشورخون یانگار کنهیچپ نگاه مچپ نین چ

سر ،به خودش داد یورکت کامرانتا  ش صا  و اتو عیسلوا   دهیک

 بریه فرمایشاتش را ادامه ندادا و ستادیا

 دایجد  ینورزانامهیمآکارمند  نیاش گرفته بود و نب اخنده نب

ند ول یچیآورده بود، الزم بود دمش را قدم در یلیخ  یقتو یک

بیشعورش  یفکر پویارفت، ی سلوا نگانش روی لی زیر دندان رفته

  شان را نچشیده!از کی مزه ش رد ببیندداشت انگشت می



 

 

  

 

یاد  جا بود مه نه مه انش م یگردنپ   یاگر این نا و  کردیجا

ص یب نگیر! ؛گفتیم شار نورمونایی ت ستش را  وقتی تحت ف به د

 دهیکرده و انگار اصال نشنچفت  آرنج ریستون و ز یصندل یدسته

 :گفت کوتانیاخب با  چه گفته، نجایباشد تا ا

 ،خوای برگردی خونه؟ نه کلید داریبرام جالبه بدونب چطور می -

 نه ری وش!!

گفتند؟ چه در گوش خر؟؟؟! در آن چشب روی نب گذاشت، چه می

 اش گرفت:وانفسا خنده

 گب؟یم یچ یاصمممال گوش داد من تا االن؟؟ کردمیگل لگد م -

آدمی به  کامران من باید باناش چی کار کنب؟ اصمممال مگه داریب

 دندگی تو؟یک

در والی که دسممت در جیی شمملوارش فرو برده و  سممتادیکامران ا

 :در چش ش گفت رهیبه س تش خب شد و خ یک  بود،

وظ  کسممی غیر شممونر اخ وش کنی از دیدنا بیجا میشمم اوال  -

به عنوان کارمن ،کنی نامه نید ادوما شممم ا  در و  یآورد یااداره 

شده خدمت ش ا م جنابعالی ک ا  اوترام پارا   شد،   یتونیابالغ 

شرا در سرکار خان سرکار یالزم برگرد طیصورش اوراز  سوما   بو 



 

 

  

 

سب و روح و  یش ا کار !!یصبور سلوا صاب و ج ن ونده که با اع

ش یقاآروان  سعادش نکرده با  یگیم کاری رو هچ گهید !!یکامران 

 ؟یبکن باناش یدونیکه ن 

نکرده  ییخدا خواستیشرکت بودند و دلش ن  در ستاد،یتر اصا 

به کامران وارد شود و  یعصب یو له ایبرود  رونیاز اتاق ب ییصدا

 به لی نشاند و گفت: یاش عود کند، لبخندمشکالش معده

 یدونیم من، زیعزا تو ماستانا یزیریرو م نا هیق یباز دار نیبب -

کار مراجعه و به  یبه اداره بیاوراق وروق شمممغل یبرا تونبیکه م

قانون کار رو  نیمن نرگز ا یکنب ول ییرو تعر انیجر یصمممورش 

  ایآگانانه و دلخواه در ورب ظلب کن اگه یوت کنبین 

صال نیازی به گفتنش نبود، خودش خوب می ست و بهتر از نرا  دان

سی این دختر را  ست یفرط ن  شناختامیک چه رازی در بین دان

بود که با وجود کارنایی که در ورش کرده بود باز با ت ام وجود 

 به دیداز نر ک  دیگری خطایی میا اصال شاید به او ای ان داشت

شید و میمی راوتی ست بابخ شت، ن ان طور که توان خطای  گذ

ی قوانین ید ولی در مورد سممملوا ن همادرش و وتی کیانا کنار بیا



 

 

  

 

ترین اشمممتباه او مسمممتوجی تنبیهی ؛ کوچ ریختبه نب می دنیا

 خیلی سخت!آن و عجیی که بخشش  ووشتناک بود

بود، این دختر سلوا بودااا سلوا این دختر باید بری از نر خطایی می

راومی صمممبوری ندی در نوجوانی که ااا ن ان دختر م نیچ ترف

د ماه از با گذر چن واالو محکب ماند،  از راه بدرش کندنتوانسمممت 

نه فروکش فه یدن ماجرا و باورا نا یت شمممدید و  اش آن عصمممبان

نانی را به دوش کشممید برای گاگر بار  سمملوا بفه دتوانسممت می

 نجاش چندین نفر بودا

 چشب در چش ش شد و گفت:

در جبران دو ماه نبودنت، دو ماه کار بدون وروق، از سممماعت  -

صبح تا نشت شیا جور نانار رئی  رو نب با که  ید بکشینشت 

یاری،  دونی فعالمی با خودش م غذای بیرون بخورها پ   ید  با ن

 دی!کنی و تحویلش میگرمش می

نا یعنی خنده بر لبش نشمممسمممت، عالی بودا این اولدورم، بولدورم

! با چشمم انی برق افتاده نر دو دسممتش را دور گردنش کوتاه آمدن

 :انداخت

 با ش ا فرط امر کن!!کشیکنیب، نازتون رو نب میبیگاری نب می -



 

 

  

 

بازی درآورد و این بوی بی باز  کام کشمممیدنفسمممش  به  ، نظیر را 

لتنگی عجیبی در جوار او توانسمممت به آنی وا دندا انگار تنش دمی

 داشتااا

ی نولی او کامران بود، کسممی که توانش را داشممت روی نر خواسممت

، داشت برچسیِ نه بزندا بازوی دخترک را گرفت و ک ی فاصله داد

 گفت:یم

 رو نشوادیگه پر -

که با شمممنیدن صمممدای موبایلش نگانی به آن انداخت و از اینکه 

ند و ت اس را برقرار جنبابود، جواب دند سممری به تاسممف مجبور 

 کرد:

 سالم، چه خبر مهندس؟ -

 و چشب روی نب گذاشت:

شه کهااا خیلی خیااا االن میامانوچااا چرا؟ - سازگار با نهااا  ااا باید 

ای نیست االن یی نست، نه کامفر نست و نه معینیااا چارهنه عطا

 میاما

 



 

 

  

 

 و در وا  بلند شدن غر زد:

سی داری تو؟ می - شان ستب یه لنگه پا نگهت دارم تا ات ام چه  خوا

 راه بیفت! وقت کاری، بلکه یه ذره دلب خن  شها

 ننوز از موفریت واصله سرمست بود، با لبی خندان گفت:

 م دیگه!خی من برم سرکار -

 :گفتورصی 

خواد از باور کن دلب می راه بیفت ببینب، برگردم سممرکارم دیگه!! -

  وشیو ر دیبهت کل یوقت یریبگ ادیبلکه  اش کنباوسممط دو شممره

 تو خونه!! یباس ب ون یعنی دنین 

 نیشش باز شد:

 یعنی؟! گیرهخیلی چیزا یاد میآدمی که از وسط دو شره شد  -

ی پشمممت لبانش بیرون ن رد، ک ی خندهتا آن  نف  پری کشمممید

 نلش داد و گفت:

ری یه نانار با االن میبافه! ولش کنی تا شمممی چرش و پرش می -

رویی امروزش رو کنی ببینب پرست و وسابی درست میمخلفاش در



 

 

  

 

ش الی مه ونت می سیدنی باید یه گو تونب فراموش کنب یا خونه ر

 ر!!کار نب از فرداااا اونب ن راه نانا کنب؟

 یرا ستود و بلند و پرانرژ شیچشب قد و باال با ،نف  راوتی کشید

 :گفت

 اونب به چشبا -

شت راه می سلوا دا ست از لبخند در والی که جلوتر از  افتاد، نتوان

چه  نشممسممت، جلوگیری کندای لبش به بار میک رنگی که گوشممه

 انگیزی برای نب آغوش شدن، در دلش برپا بودای د وسوسه

شود،در ات سلوا زودتر خارج  به  اق را باز کرد و ک ی کنار کشید تا 

سرد و جدی و مع ولی عین امحض خروج چهره ش را عادی کرد، 

 ن یشها کنار میز منشی ایستاد و گفت:

 ، مشکلی بود ت اس بگیرامن یکی دو ساعتی نیستب -

 و نیب نگانش به س ت سلوا برگشت:

ستن و نر موق - سرم ن شون ن  ض ن ای سی تو در  ع اومدن و ک

 ورود ندارنا اتاقب نبود، نیاز به اجازه



 

 

  

 

منشممی که به اوترام کامران بلند شممده بود، با چشمم ان درشممت 

 ای دست اچه گفت:شده

 ای وای ببخشید، چرا خودتون رو معرفی نکردین؟ -

فروتنانه  لبخندی زد، این معرفی و دسممتور قوش قلبی شممد برایشا

 جواب داد:

 شحا  شدم از دیدنتونامشکلی نیست، خو -

 :و رو به کامران کرد

 من یه سر به مهسا بزنب بیاما -

 آورد و مودبانه جواب داد:مرابل منشی اوترام الزم را به جا می

 امرخصیه -

 متعجی اخ ی کرد:

 برای چی؟ -

 شانه باال انداخت:

 دونب، توضیح نداد منب ن رسیدمان ی -



 

 

  

 

ستا شتند دیگر خبری از او  از دو روز پیش که ن راه نب از رو برگ

تبه؟ نداشممت، فرط آخر شممی به پیامش که نوشممته بود، اوضمماع مر

 گرفتات اس میجواب داده بود شکر خدا بلها باید سر فرصت 

فه ید تا ودی سممکوش داخل ماشممین سممنگین بود، با اینکه می

ست ولی خی ن چنا شده ا سنگین بودنش کامران آرامتر  سر  ن 

 ی شکستن سکوش نب شده گفت:د را داشتا براجای خو

 یه مطلبی نست باید بدونیا -

در والی که نگاه به بیرون داشمممت، ی  دسمممتش را باال گرفت و 

 گفت:

 خدایا به خیر کن! -

 اش گرفت:خنده

 کامران؟اااااا  -

 نیب نگانش به س ت سلوا معطو  شد:

 ودتر بگو تا درمونگانو رد نکردیباز -

 



 

 

  

 

 شد: ترپر رنگاش خنده

ستب بگب مسجد روستا نیاز به بازسازی داشت،  ای - بابا، فرط خوا

 امنب قو  ن کاری دادم

 سری چپ و راست کرد:

 اش؟بریه -

 د و خندان گفت:انی ابرویش را با ناخن خارگوشه

جدیدشون نب ک   باور کن بریه نداره، البته برای ساخت انبار  -

ستنمی سج خوا دونی می ،دکه خی فعال اکی ندادم اما در مورد م

 وقتی اس ش اومد نتونستب نه بگبا

خورد ش میرتپنجره را تا انتها باز کرده بود و از بادی که به صمممو

 برد:لذش می

 خی منظور؟ -

 نفسی کشید و تن صدایش را کب کرد:

بگب اوت اال یکی دو باری الزم باشممه برم سممر ام بااا خواسممتب  -

 بزنبا



 

 

  

 

 ان به نب، سریع گفت:و با دیدن نزدی  شدن ابرونای کامر 

، فرط یکی کنب از ن ینجا شرایط رو مدیریت کنبببین سعی می -

 به و یدااا ابیبانب بر یبود کاریاصال نر وقت تو ب ااادو بار

 و سریع ورفش را خورد:

کدخدا  شای بودن که نریا بهتره بگب یه خانواده ایه آقایی بوداا -

ک   الزم دارن،  د، دیدمن و اکثر کارای اونجا دستشون بورو داشت

 گفتب واال که از دستب برمیاد چرا دریغ کنب!

 و با لبخندی گفت:

 راستی جالی بود، فامیل اونا نب صبوری بودا -

 اختیار سرعتش را کب کرد و نگاه متعجبی به او انداخت:بی

 گفتی اس ش چی بود؟ و ید؟ و ید صبوری؟ -

به سمممختی قورش داد، فرط خودش  نانش را  دانسمممت میآب د

شریف داردا شونرش غیرتی ت صور ن ه تا چه ودی  با  برخال  ت

 من گفت:ک ی من



 

 

  

 

سه  - شن، آره، ببین مهندس کشاورزیه، دنبا  مع ار بودنا  تا دادا

شونب ، آبجیشون مهندس مکانی ، یکی نب برق، یکیخوانرم دارنا

 اااااا بیشتر کارا دست خودشونهکوچیکه

 چش انش تنگ شد:

 را چیه؟اسب براد -

 با ک ی اوتیاط جواب داد:

 ، فرید و سعیدااا و ید -

اما نخواست  نظرش جلی شد ابرویی باال داد، برادرانش را دیده بود!

 و گفت: سر ور  برود بیمستر

رو  ونشونیقاآ لیزن و بچه نداشت که ش ا اسب و فام روستاشون -

 چطور آدمایی نستن؟ واس ون؟ یسوغاش آورد یبر کرد از

بیا و  واالرا مشت کرد، عجی غلطی کرد از آنها ور  زد، دستش 

 آنسته گفت: ج عش کنا

 شون تازه با من نب سنه!نبزرگتری ان ننوزااابچه -

 



 

 

  

 

 گفت:کامران آرامتر  فکر بد کنیا یعنی مبادا

منظورم  یدیخودش فه مگه من پرسمممیدم بزرگن یا کوچی ؟  -

 !هیچ

 داد:نایش را محتاطانه میجواب

یه طور دکال  - جا  نالی اون با نب صممم ی یا گه  با منب ی ته  انا الب

یه بار نب ن راه ولی ه خاتون اینا شممام دعوش کردن  ن ین طورا

 شوناخونه

 آمد ک ی بیشتر از آنجا بداند:بدش ن ی

 ولی ه خاتون؟ -

 سری تکان داد:

شناخت، کلی نب مهربونی منو نب می ستای ع هخالهآره، دختر -

اش ترالن رو فرستاد خودش اومد پیشب خوابید، یا نوهکرد، شبا یا 

 تا تنها نباشبا

 آنانی گفته بود که سلوا از فرصت استفاده کرد و گفت:

کجا  به ر برم ببینب کاردی چند روز بعد یه سمممپ  اجازه می -

 کشیده؟



 

 

  

 

 سر باال انداخت:

 نه! -

 لبش را گاز گرفت:

 کردم ولی خیااا قبو باشه اشتباه کردم بدون مشورش با تو  -

اش طوری نبود که چیز بیشممتر بخواند ولیااا واقعا شممرایط زندگی

 ادامه داد:

 متاسفانه قو  دادم بهشونا -

رفت، کنار رانن ا زد و با دیدن سممماخت انی که باید به آنجا می

 کشید:

کنبا الزم شممم اره تلفن طر  رو بده به من، خودم پیگیری می -

 رمابود برای سرکشی نب می

 نف  راوتی کشید، ن ین نب خوب بودا لبخند زد:

 دم، فرطااام نون، باشه می -

 با توقف ماشین دست به در برد تا بازش کند:

 ؟دیگه چیه -



 

 

  

 

 آنسته گفت:

، فرط نذر کرده بودم یسممتزیادی ن ی که نیسممت یعنی چیزچیز -

 کهااا ام بااا پولی بابتش نگیرما

 در وا  پیاده شدن گفت:

 نذر چی؟ -

 سر پایین داد:ش را محکب زیر دندان کشید و لب

 که رسیدنب به خونه به خیر بگذرها -

سعی کرد  انگانش کرد و در را بست زیخب کرد و ت یسرش را ک 

شدن از دید شدن و خارج  اش را قورش دند، سلوا خنده تا پیاده 

 ترسو! نر چند تا ودی وق داشتادخترک 

ه داد و نف  راوتی کشیدا با رفتن کامران سرش را به صندلی تکی

شتن به روزنای خوب ننوز کار دارد ولی خی تا می ست تا برگ دان

داده بود  به خود قو  اینجایش عالی بود و جای شمممکر داشمممتا

 اش به کار گیرداتالشش را برای بهتر کردن اوضاع زندگی ین ه

کشممیدن در   ای نفرب در ماشممین را باز کرد و پایین رفت، دلش

صبح تانوای کارگ شت که از  شده بود، روزنایی دا شی از  اه تنگ 



 

 

  

 

ین کارگاه به آن کارگاه و با رفت، از ااین محوطه به آن محوطه می

 خوشممحالی به دلش دوید، آوری اکی گرفتن از رئی  محبوبشیاد

 گشتابه روزنای اوجش برمی

 با صدای:

 این ن ه باالبر رو سنگین نکنا -

زدا تعداد را میاشمت این ور  که د رو به سموی سمرکارگری کرد

 ر کرده بودند، منطری نبود! خواستگرد را بار باالبنسبتا زیادی میل

آَشمممنا نبودند، به  اوولی خی این اکیپ با  دو تذکر بدن دجلو برو

 نا قدم زدشان است و واردندکه کار ن یشگی ش دلداری دادخود

تیر و  در محوطه سایت برایش دلچسی بود دلش تنگ خاک و خل

 شده بودا و آنن

که شنیدن صدای آشنای کامران که  ننوز دو قدمی دور نشده بود

 گفت:داشت می

شه  - پیشمرفت کار ک ه، وواسمتون به زمان قرارداد باشمها الزم با

 تعداد کارگر رو دو برابر کنااا



 

 

  

 

نف  پری از  ابردلبخندی زد، چردر از قدرش مدیریتش لذش می

بری نی ه اان و نگاه به آسمم  هشممیدنوای مطبوع اردیبهشممت ماه ک

 و نراسان: داده بود که صدای عتاب گونه

 سلواااا -

ساخت ان س ت عری و  چرا کامرانی که تا بداند داد  نگانش را به 

سب نر در محیط کار د، اینردر بلند کرکوچ  صدا ن یگز او را به ا

 ه! کهعصبانی است یا چ شمخاطی قرارش داده است از پیاده شدن

  دست کامران محکب به پشتش خورداااکف 

و به علت  تعادلش را از دسمممت داداز چرایی کارش، گیج شمممده 

روی زمین افتادا ن ه چیز در ی  آن رک داد،  سطحنان وار بودن 

اش و افتادن کامران در ی  قدمی و صدای مهیی سروط،افتادنش 

 بلند شدن کلی خاک و گرد و غبار به نوا!

گب شممد،  نان صممدای جرینگ بلند میلگردجیغ ناخودآگانش میا

 برداشممت تا به سمم ت کامران برود، زیخننوز غبار فروکش نکرده 

 رد، بیراه نگفته بوداگفت با دیدن روی زمین افتادن او م اگر می



 

 

  

 

تا به خود تکانی داد، درد در مچ پایش پیچید و موجی شمممد آنی 

شب روی نب بگذارد شب باز نکرده بود کهکامل ا ننوز چ ستی  چ د

 نگران و پر تشویش زیر سرش قرار گرفت:

 سلوا؟ -

ای شکسته شد و اتفاق رک داده، به ثانیه ای واصل ازسکوش لحظه

سمممرکارگر و نیانوی افراد « وای»ی کارگر و «یاخدا»نب زمان با 

 تکانش داد: دوبارهواضر، 

 سلوا؟ ببین منو! -

جناب و نگانش با نگاه نگران و دلواپ   سمممریع چشمممب باز کرد

ی دیدن او ترسممیده بود که ین راه شممد، به قدری از آسمم رئیسممش

بلند زد به پیراننش چنگ زد و بلند ،دانسمممت و ب فرط خدا می

 امران با اضطراب بیشتری تکانش داد:ک ازیر گریه

 کنه؟سلوا نگام کن ببینب چی شده، کجاش درد می -

، دکناین بود که کجایش درد می ان یت نداشمممتتنها چیزی که 

 :فرط نالید

 خدای من کامران، خوبی؟ -



 

 

  

 

ستش ک ی از روی زمین بلندش کرد شار د سوالش را تکرار  با ف و 

 :کرد

 کنه؟سلوا وواست رو بده به من جاییت درد می -

لرزید، می ی که ن چنانتنبا ن ان و  دبلند شده بنشین سعی کرد

 :گفت

 !!من مردم ااافکر کردم طوریت شد -

و اشمممکش ریختا دسمممت دیگر کامران نب به  و باز لبانش لرزید

کرد بلند شود، ک   آمد و در والی که تا ود نشستن ک کش می

 انگار ک ی والت نوازش گرفت:

 من طوریب نیست، نگران نباشا -

 اش را مرتی کرد:و دست جلو برد و ک ی شا  به نب ریخته

 چی؟ تو -

مران را اش را به روی دست خودش که ن چنان پیرانن کاپیشانی

در میان داشمممت تکیه داد و چند نف  پی در پی کشمممید، وا  

رامش به قلبش برنگشته بود ران خوب بود؛ خدا را شکرا  ننوز آکام

شدابرای لحظه ی مردش نب باال پایین رفتن سینه ای واقعا ویران 



 

 

  

 

را  یخارج از قاعده داشممت و این یعنی او نب لحظاش پر تشممویشمم

دو ثانیه بیشتر برای آرام شدنش فرصت پشت سر گذاشته بود ولی 

اش را گرفت و ک ی از خودش دور کرد و شانهپیدا نکرد و کامران 

 گفت:

 تونی پاشی؟ببین می -

 بدو جلو آمد و گفت: ا سرکارگردرای کنالهتا تکان خورد، 

 ن؟یا خدا چی شد؟ خوبی -

 :غریدکامران 

 ؟تو این خراب شده کنینمعلومه دارین چی کار می -

ناظر به محل وادثه که او نب مهندس  ن زمان  به علت نزدیکی 

 کنار کامران نشست و گفت: زمین افتاده بود،

 چطوره؟ ونوالش -

 برگشت: سلواشده از درد  تنگنگاه کامران به س ت چش ان 

 ؟درد دارهسلوا نگام کن ببینب، چطوری؟ کجاش  -



 

 

  

 

گرانی ولی ننوز دلنردا کبرد، خیلی درد می شدسمممت سممم ت پای

 :رنایش نکرده بود

 واقعا خوبی؟ -

سلوا،  و بدون دادن جواب، سری جنباند ست  صله با دیدن د بالفا

دیدن سممیاه شممدن آنی سمماقش  ؛سمماق شمملوارش را ک ی باال داد

 گفت: یکیا کرد شمتعجب

 اورژان  خبر کنب آقا؟ -

 را گرفت و گفت: شکامران زیر بازوی

 به نظرش بتونی بلند شی؟ -

و نف  بلند کشممید، دسممت روی زمین گذاشممت و یکی دسمملوا 

 و در ن ان وا  گفت: دخواست بلند شو

 ادونب، باید امتحان کنبن ی -

 ک ی سرش را جلو کشید و گفت:که کامران 

 دستت رو بنداز دور گردنبا -



 

 

  

 

دور و  اا وتی ی  لحظه تردید نکرد،بود و مانیامثا  جرعه آب 

ااا بالفاصممله دسممت دور گردنش بود و نبایدااا ولیان پر از مرد شممبر

انداخت، اصمممال در جوار او بودن آن نب با خواسمممت خود او، و  

شت شنگی دا ست دیگرق شد تا در  سلوا دور ک ر کامران ا د ولره 

که  شمممدکامران بلند  کندا آنسمممته به ک   شبلند شمممدن ک ک

 گفت:سرکارگر 

 ؟نستن آشنا -

 گفت: مهندس ناظر

 !ن سر رئی  نستن -

 جلوتر آمد:« ای وای»ی با زمزمه سرکارگر

 خانب خوبین؟ طوریتون نشده؟ -

یت بی با عصمممبان با بلند شمممده بود که کامران  به  ودیترری رو 

 سرکارگر کرد:

گیری؟ شه دقیق بگی تو برای چی اینجا واستادی و وروق میمی -

 اش چیه؟!وظیفه

 



 

 

  

 

 مرد آب دنانی قورش داد:

 گب دقت کننابه خدا نی دارم می -

 صدایش فریاد شد:

گه اون میلگرد میداری می - قت کنن؟ ا  به سمممرش خوردگی د

 شدم؟من متوجه ن یچی؟ یا اصال اگه 

ستش را دور ک ر محکب کرد و رو به فردی که ن رانش  سلوا و د

 بود، گفت:

 مهندس نظیروند ش ا خوبی؟ -

اش انداخت و مهندس نیب نگانی به آسمممتین پاره شمممده و خونی

 گفت:

شمملوارتون پاره شممده؟ شمم ا خودتون چطورین؟  شممکر خداا آره -

 آسیی که ندیدین؟

تر سمم ت سممر و لباس خاکی کامران رفت، شمملوار نگاه سمملوا نگران

و چش انش در جستجوی سریع کشف  از زانو پاره شده بود نکامرا

کرد کف دسممتش نب زخب شممدها بازوی کامران را محکب گرفت و 

 گفت:



 

 

  

 

 دستت زخب شده! -

 توجه لی زد:و بی رایش به کف دستش افتادنگاه گذ

 چیزی نیستا -

 :به مهندس نگانی کردو پر اخب 

سب  - ضعیت رو، ج عا یکی دو نفته ووا خودش ج عش کن این و

 نبوده کال پروژه رو خوابوندین اینب وضع کار کردنشونه!!

 :سرش را پایین انداختمهندس 

 کنباشرمنده، خودم ولش می -

رسممید ولی فعال د وسمماب این اکیپ را میبعدا سممر فرصممت بای

ضعیت  سیو کرده بودا  نشراگن دیآن وجب کبوبود،  سلوا اوراژان

 سعی کرد ک ی ورکتش دند:

 ی؟رتونی راه بمی -

با  و سممعی کرد آخی گفتدیده  با گذاشممتن پای صممدمهسمملوا 

ا صدای نیانوی دعوای دورکت کن ش به روی کامرانانداختن وزن

واضر در محوطه بلند شده بود که کامران دست  سرکارگر با افراد

 در جیبش کرد و سوئیچ ماشینش را دست مهندس داد و گفت:



 

 

  

 

 ماشینو بیارش اینجاا -

مهندس بدون ور  اضممافه اطاعت کرد و سممریع سمم ت ماشممین 

 دویدا

نهایت تند سمملوا را داخل ماشممین نشمماند و در را بسممت، قلبش بی

؟ کسممری از ثانیه شممدمیچه ا اگر وواسممش نبود م کن بود زدمی

افتاد چه باید ، اگر برایش اتفاقی میاش گذاشتدست روی پیشانی

 کردامی

 مهندس کنارش ایستاد:

 مط  نید والتون خوبه؟ -

 سر باال برد و نفسی کشید:

 آرها -

 مهندس سری تکان داد:

شت، من یه آن گفتب میلگرد خورد به شان  آوردیب  - به خیر گذ

 سرتون!



 

 

  

 

جانش به  بود دهیبه ذننش نرس یوتی صورتش کشید، دستی رو

سلوا مهب افتد،یخطر م با نف  بلندی ! بود و ب  انگار فرط نجاش 

 گلویش را صا  کرد و گفت:

 دو ساعت فرصت داری مسببین این قضیه رو معرفی کنیا -

شین می شت داخل ما شین را دور زد و دا شست که مهندس و ما ن

 گفت:

 د رئی اخبرمون نذاریبی -

شست سری تکان داد شرش  او ن شروع به محض ورکت، تو  و ت

 :شد

 باشه قبو ، شه بگی برای چی پیاده شدی؟ اصال پیاده شدیمی -

سر  یرفتیبارش بود م نیاولواسه چی وواست به اطرافت نیست؟ 

خه محوطه به گوشمممت نخورده تو؟ طیمح ی نیا ت؟یسممما ی آ

بازی و بدی به بچهکه نوش و وواسمممت رو  هجایی سممماخت ونی

س ون؟ شگان آ ش یگند بزنن تو اون مدرک و دان گرد اولش اکه تو 

 !یشد



 

 

  

 

شدش درد جا شش ن انده بود هب دنیخند یبرا ییاز  ، ورص و جو

بلکه ک ی  گذاشممت شکرد، دسممت روی سمماقخیلی درد می شپای

 رام گفت:و بغض کرده ولی آ ددردش را مهار کن

افته عوض اینکه بکشی گرد میدیدی داره میل وقتی چی تو واسه -

خدای ناکرده کردی نخوره؟ فکر نگفتی بهت می جلو؟ اومدیکنار 

  کردم؟میباید خورد من چیکار بهت میزبونب ال  میلگردا 

 :چش انش باز مواج شدو 

 چرا اومدی جلو؟ به خدا تا دیدم افتادی نفسب برید، -

به کب برای  جلو رفتنش پرسممیدن داشممت؟چشمم انش تنگ شممد، 

پرسمممید چرا اومدی جلو، ؟ تازه میدسمممت آوردنش جان کنده بود

ناراوتی با وجود آن ن ه دلچرکین شمممدن و  باز یادش نبود  اش 

سنتوا ضای طالق نرفته بود و ته بود کنارش بگذاردن ستش به ام ، د

 االنااا 

سلوا رفنگاه بی س ت  شگیقرارش دوباره  اشااا وای، تااا نبود ن ی

کرد چه اگر واقعا میله به سممرش اصممابت می !!قابل تصممور بودغیر

 شد؟؟می



 

 

  

 

وا  بد و بغض و نگرانی و ترسمممش از این وادثه را پشمممت اخب و 

 دادش پنهان کرد:

 پرسی چرا اومدی جلو؟ آخه توی نادوناااتازه می - 

، زدا لعنتینف  می، داشمممت نف را نی ه قطع کرد و ور  خود

بدون او نیچ جوره در ذننش ن ی ندگی  یدگز با لحنی نج که ا 

 گفت: کرد آرام باشد،سعی می

  کنه؟اش درد ن یفرط پاش آسیی دیده؟ جای دیگه -

 نجوا کرد: ش رفته بود، آنستهزیر دنداناز داد او  لی سلوا

 اکنه، ن ینچیزیب نیست، خوببااا فرط یکب پام درد می -

 ی:زمزمه

 خدا رو شکر! -

شد  شت کندا کامران موجی  س ت موج چش انش ن ک ی خود را 

 او کشید و صورتش را به بازوی او تکیه داد:

تو رو خدا نیچ وقت جونت رو به خطر ننداز وتی به خاطر من،  -

  نباشی منب نیستباتو  ؛قسب نفسب بند نفساته مانببه روح ما



 

 

  

 

ش منتظر اراده کردنش نشد و خود به خود از نب گشوده انگره ابرو

 ت:سلوا با ن ان صورش خی  گفا شد

 نشده؟ تیزیباشب چ مط  ن گه؟ید یکامران خوب -

ن سرش انداخت ی دست راستش را از فرمان آزاد کرد و دور شانه

 و مالیب گفت:

 آروم باشا آره من خوبِ خوببا -

*** 

گچ بزرگ و سممنگینی که  آنبا  شاسممتخوان سمماق پایترک مویی 

باید ده بیسممت  مه انش شممده بود خیلی ن خوانی نداشممت ولی

ش یزا کردی تح لش میروز ضا کامران قدم رو رفتن یرچ  یدر ف

و خیلی  ک ی روی تخت عری کشممید اطیاوت و با کرداتاق را نگاه 

دسمممت به ک ر  کامرانکه  گذاشمممته بودرا روی تخت  شآرام پای

 غر زد: ش ایستاد وروبروی

چش بود؟  یاریممخونممدم؟ کودک یمن چرا رفتب مهنممدسممم -

ضا با زدمیمهدکودک م  یصغر س ردمیعا  بد بود مگه؟ مف یاع

شونوجهیخانب نوه نت یخانب و کبر  کردمیبزرگشون م وردنآیم نا



 

 

  

 

بیرون ببین چه به روز  اومدییه نصمممف روز  گل! یدسمممته نیع

 خودش آوردی؟

کهیترس ااز  به شلب ن نا ند  نه ییجابه لبخ چا به  شاباز شمممود 

 دتر کناوترا ر کامران ا یخ نکهیا یبرا بود، دهیچسممب شانهیسمم

اش صورش طلبکار و عصبیبه  تیو با ت ام مظلوم رام سر بلندکردآ

 :نگانی کرد و گفت

 نشده که! یزیخدا رو شکر چ -

شب غره شید و چ ست از ک ر ک و با کج کردن  کرد شاای ووالهد

 :لبش پرسید

که از نظر شممخص  شممدیم دیبا یچ راینشممده که؟؟؟ دق یزیچ -

شه؟ د زیچ صتونیشخ ش تو گچه بعد نااتا ک مچ پااز  محسوب ب

 شده؟ن زیگه چیمی

 

 

 



 

 

  

 

نشد و صدای پق  دکه نخند ش را روی نب فشار دادناینر قدر لی

 کامران را بدتر کفری کرد: شاخنده

رد نگاش کن تو رو خدا، بخند بابا بخند! تو نخندی من بخندم؟  -

ی بابا تو رو واسه من؛ خندهیاش  ننوز رو سر و صورتش مونده، م

 نر چی اسگل رو نب سفید کردی!!

 یلیخ نکهای از یخی ج  نگو که نخندم ول دیجراش نداشممت بگو

شاره زیر را ندارد دلش طبق طبق  شیناکرد که ننوز طاقت اش ا

شد؛ ش دل خیبغلب کن؟!  گفت؛میاگر خیلی بد بود  ستاره باران 

که  ،بعد محضمممرنای خواسمممت آن نب نه از بغلمیرا  بغل مردش

نایی که از ن ان بغل !!کردیم خیمو به جان سممم شیادآوری یوت

 ینانا که پر از رنگ بود و عطر شکوفهن انشد، می شنصیب قبال

 د،یکشیم ریکه بهشت را به تصو یپر محبت ینابهار، ن ان آغوش

سمملوا از و  کردیکه فکر از دسممت رفتنش خون به جگر م یبهشممت

ری ت ام شمممدنشمممان د  و و با یادآو کردپ  نر بغلش بغض می

 پیچیدا به نب می شاروده

شت واالواقعا  سی از فه یدن ماجرا ندا ستر شی مزه که ا ش آغو

در  چدیپیم اسی یبا خودش فکر کرد اوت اال بو ؟چطور بود



 

 

  

 

مادر پناه  یبه زانو نایکه خسته از روزمرگ ییمشامش، مثل روزنا

ه در چادرن از بعد ن از با صمممورش قاب گرفت که یوال در بردیم

و  گرداندیم حیتسممب یناسممجاده نشممسممته و دانه یرو اشیگلگل

لییز فتیذکر م ر نا گ ته کردینرمش را نوازش م یو مو ته و 

ولی  شمد؛یکاش م مادر!! یباشم رشمادیپ شمدیم شیدعانا ین ه

فعال که مردور نبود! سعی کرد برای عوض کردن فضای رووی نب 

 شده، ور  را عوض کند:

 ری رو کاناپه؟ من که اون یکی اتاقباز شبا میامران چرا باک -

 با این ور  بیشتر گر گرفت: انگار

با  - نابود کردی  عد اینکه خودتو  ته بودم تو ب خالی نگهش داشممم

 خیا  راوت بیای تلپ بشی روش!

شمممد کال منطرش را اجاره اش گرفت، عصمممبانی که میخندهباز 

آنسممته  شیروشیفشممان پشممتاز فوران آ یریجلوگ یبرا دادامی

 گفت:

فرار نب  یخدا که پا شمممکر خیلی خی، من در خدمت شممم ام -

کن بعد برو سممرکارش، اون  مکنه دعوا، نر قدر که خنکت میمندار

 جور که من دیدم کلی کار داشتیا



 

 

  

 

 نگاه چ ی به او انداخت:

 خواست از فردا بیاد سرکار!!تازه می -

 :گفت! لبی پیچ دادای وای راست می

 کارما نذاشتی که!سر ترصیر تو شد دیگه، گفتب ن ین امروز برم -

جا جازه داده بودم ب ونه ن ون عا کاش ا ولی غرور  در د  گفت واق

 اش نگذاشت اعترا  کند و گفت:لعنتی

 آوردی!!ه بالیی سر خودش مییش  نکن سرکارم بودی  -

و بعد  را پشمممت گوش زد شیدر ودقه چرخاند و مونا یچشممم 

 زد: لبخند

 خیا اااواال بی -

 از تخت پایین بیاید:تا و به خود تکانی داد 

 وقت ناناره تا تو دستاش رو بشوری من غذاش رو کشیدما -

 

 



 

 

  

 

ر ورص روی تخت اش را گرفت و پکفری شممده از دسممتش شممانه

 خواباند و لی و دننی کج کرد:

شیدم،  - ساله نب عرلت ن یغذاش رو ک شه!قد یه بچه پنج   نه؟ ک

 ار؟ذن نیدکتر گفت تا چند روز پاش رو زم یوقت ین رانب نبود تو

ش گفتیم یبا من بود وقت شه؟ ریز تدوتا بال با این پا کجا  پاش با

 بری؟

ته خنده بار کت  را خورده بودا آنسممم اش را خورد، اوت اال این 

 گفت:

اقل خودش بکش ود !!ارهیجوش م یزودپز ن نیع واال!! باشمممه، -

گرم کردن پز قورمممه سمممبزی نب تو آرام وپزه،بخورا برنج تو پل

 یافرط بکش و بخور که گرسنه ن ون خوادین 

نای سمملوا در خانه نف  ع یری کشممید، از کی بوی قورمه سممبزی

ملوس  یچهره دنیدو کردن  یاز بدخلر وا  نیا بان یچیده بودا 

 :زد غر گذشت؛ شدیاش ن شده

شنه -  سه یجا ؟موند شنهگ شهیمگه م تونهیسا ریز !یچ یگ

 در روز!!! بیخوریپنج وعده ورص و جوش م وعده،



 

 

  

 

ادامه  امدهیوا  خروج از اتاق و رفتن به آشممم زخانه کوتاه ن و در

 :داد

  فتن هیاون المصممی اقال  رفته بود!! اسمم ش بد در انایک یعنی -

قا من  دهیبر بیتاکال تسممم ه نیا اش؛یگندکار نیب دادیم با، آ با

 به خودش بده آخه! یتنفس هیدرک اصال من به ،یچین

ندیم شینابه غر زدن زیزریر کان آک آرام دیخ با نر ت نب  یو 

به سرف ز  زد، از  دهیو درازکش دیتخت کش یرا رو خودا گفتیم

، خودش به گرفتیتصمممور آنچه در وا  وقوع بود کل تنش لرز م

سر کامران می سرش میجهنب اگر  خت! ریافتاد باید چه خاکی به 

رفع بال  یبرا یگریبه خود گفت نذر دزیر لی خدا را شممکر کرد و 

  الزم استا

*** 

 

 



 

 

  

 

 ختیروانش رو که در روح  یدر آشمم زخانه زد و از آرامشمم یدور

 ییغر ی،یعج زیچ  ی در خانه دهیچیپ ا یموج س غرق لذش شدا

 ابود یندیو خوشا

ه او ن راو باز و  کرد اگر برود  دیکشمم غذا و سمملوا خودش یبرا

سملوا  یکرده باشمدا قبل از بردن غذا شیرودر اتاق نانار بخورد پر

 !!بود ییخودش خورد، اوه! چه غذا یاز غذا ییدو قاشق سرپا یکی

شته و داشت برم یپاتخت یسلوا را رو بشراب که سلوا  گشتیگذا

 :آنسته گفت

 ؟یاریظر  ماستب ب شهیم -

 :جنباند یسر

، شامت ماست بوده، ته اون ن ه صبحونه، نانار یدیرس یاز وقت -

 !که یظرفو در آورد

 :جلو داد لی

رو  شیکی ،یمام یاز ظرفا رو داده بودم وارتان ببره برا یکینه  -

واسممه خودم،  موند یکینب که سممر ن ون شممام او  ن ه خوردن، 

  اشهیداره ت وم م نبیا



 

 

  

 

 :چپ نگانش کردچپ

سه خودمه؟ تو نخور ؟یچ یعنیاالن  - ازش؟ ماستامو  ک ه فرط وا

 ن؟یت ومشون کرد نیخورد

سر که باال انداخت  اد  برد شینادندان فیو رد گونهو چا  دیخند

س یرو شی، مونادینه بگو د  از کف  شتریو ب دندیلغز نهیشانه و 

را  شینابه نفع نبود، اخب شیآنجا ماندن و ت اشمما شممتریبردند، ب

 :و گفت دیکش نییپا

 ااالن ارمیم -

باندسمممت خو از عاد   یدش و دلش و منطرش عصممم بود چرا ت

ند؟ با نب ن  نداشمممت ند؟یچرا  جان اعصمممابش  چه سممماخت از 

 خواستند؟یم

سه خچا ی در ش یارا باز کرد و کا ست ک شت ادیما ست  یانگ به ما

ش زه بود ول زد، ست که خو صور خوردن قورمه یدر با  یسبزاز ت

 انب کردماست چهره در

 بدون نگاه انداختن دوباره برگشت،گذاشت و  یپاتخت یرا رو کاسه

 یکی دیوا  سمملوا با نیرفتا با ا رونیخورد و ب عینانارش را سممر



 

 

  

 

 لشیکالس داردا ناچار موبا انایکه ک دانستیم یول بودیم ششیپ

نبودا کار خودش به  یارا برداشمممت و به پوراندخت زنگ زد، چاره

 اکند لیرا نب تعط امروز دبود که نتوان ادیز یقدر

 :مشتاق مادرش، عجوالنه گفت یسالم متعجی ول یصدا دنیشن با

 ن؟یسالم، خوب -

با  رد،یکرده ت اس بگ نایزیناپرن نیکامران از ا آمدیم شیپ کب

 :خوش گفت یرو

ش ت  دمیشن ؟یشکر، خودش چطور بیخوب - شته، چ سلوا برگ

 مرتبه؟ یروشن، ن ه چ

 :دیکش یپوف

 ااابگب، فعال که پاش تو گچه یچ -

 متعجی و نگران گفت اندختپور

 ؟یکتکش زد کامران ؟یواسه چ یوا یا -

 

 



 

 

  

 

 :دیصورتش کش یرو یدست یورص

صغر قاتلب من آخه!! - شق ا ا ن ه اعت ادتب به  نیمادر من، من عا

باور  وجود یبا ن ه باشممه پسممرش رو ایمادر تو دن هی یعنیخودما 

 اییداشته باشه اونب خود تو

 :به تاسف تکان داد یسر و

چند روز  هی یسر ساخت ون شدااا فرط خواستب بگب، فرصت دار -

 شش؟یپ یایب

شست،  سرش در  اینتا کنار پنجره رفت و لبخندی بر لبش ن که پ

 بودا گفت: مواقع اضطراری او را به یاد بیاورد عالی

خواسمممتب باناش می ، خودمم با مامان آرازعصمممر قرار دارامروز  -

ستی کردیا  سر بیای؟میت اس بگیرم، پیش د ساله  تونی یه  یه م

 خواستب نظرش رو بدونبامهب نست که می

ساعتش کرد ساعتش نب  ،نگانی به  شت تازه یکی دو  کلی کار دا

 شده بود ولیااا خی مادرش بود! گفت:صر  بی ارستان 

 ای باید برگردمااالن میام، فرط ده دقیره -



 

 

  

 

و ن ان دم مجبور به تغییر جهت شد، ماشین را داخل ویاط نبرد 

باز کردا بدو در را  له در توقف کرد و  یاط و پ به نا را طو  و و

 سرعت طی کردا

نگانش به روی مادر افتاد، کت و دامن شممی  و مجلسممی مادرش 

 ا ن ان طور سرپا گفت:چیز عجیبی نبود که با دیدنش ویرش کند

 من در خدمت ش اما -

از دیدنش  محا  بود چش ش به قد و باالی رعنای پسرش بیفتد و

 غرق لذش نشودا با گفتن:

 بشینا -

 رو به خدمتکار کرد و گفت:

 نانار بکش براشا -

 کامران نشست و گفت:

 نه، خوردما فرط باید عجله کنب، قرار کاری دارما -

 پوراندخت رو به خدمتکار که معطل مانده بود، گفت:

 یک ی بکش بیارا -



 

 

  

 

 رو به کامران گفت:و 

 بخورانانار فسنجونه، ک ی  -

عده یاد خوردن م حث نکرد، کال اگر ز داد، خوش آزار ن ی ااش رب

 تکیه داد و گفت: غذا نب بودا

 شه؟جریان به کیانا مربوط می -

 پوراندخت نفسی پ  داد:

راز جدیه و خود کیانا نب موافرها فرک آتگاری اسممآره، جریان خو -

رو  خواستب نظر توا مینب معترده مهب خودشونن که راضی باشن

اش شممناسممیا نظرش دربارهنب بدونب، تو بیشممتر از ما آراز رو می

 چیه؟

 متفکر نگانش کرد:

یاد داشمممتیب، ن یمی - کت ز تا که من و آراز کن خوام بگب دونی 

ا به وقتش نهاا ،خیلی سر به زیر و ن چین راست برو راست بیا بود

ی شیطونی نب کرده ولی آراز از اونایی نست که با نر نوع شخصیت

ولی در  تونب!بتونه خودش رو ن اننگ کنه، برعک  من که ن ی

شاید اگه این  کل بخوام بگب برای این بحث دیره، اونب خیلی دیرااا 



 

 

  

 

کردیب جا داشت ولی االن نه، االن بحث رو چهار پنج سا  قبل می

وابستگی و دلبستگی این دو نفر اینردر وجب گرفته که نشه کاری 

نگ و نب کفو نب نسمممتیب باناشمممون و البته خی نب فرن کردا

شرایط ظانری این خواستگاری درسته ولی به نظر شخص خودم، 

با اطالع  بد نیسمممت یه مدش محرمیت بدون عرد رسممم ی ولی 

شته باشن ناخانواده شرایط چطور قراره با نب تا  دا تا ببینن با این 

 کننا

 پوراندخت اخب کرد:

بشممن نذاشممتب آخر  که محرم گفت ورفشممب نزن، اصممال مامانش -

عرد موقت یکی سمممر رانیه که دخترمون  مگهاش رو بیارها ج له

 باشه؟

ی دخترم چیزی را در ذننش جرقه زدا با نگانش تنگ شمد، کل ه

 گذاشتن آرنجش روی زانو ک ی خب شد و آنسته گفت:

خواسممتب بگبااا چطور م کنه کیانا خوب شممد یادم افتاد، نی می -

 تی چش اش عین ماه منیره؟دختر یکی دیگه باشه وق

 



 

 

  

 

 پوراندخت دستانش را روی نب گذاشت و با اندک اخ ی گفت:

کنی! فرط چون رنگ چشمم ای جفتشممون روشممنه اشممتباه می -

 رسهااینطوری به نظر می

 پوزخندی زد:

 نیستا انکارزنی؟ شبانت کیانا با ماه منیر قابل بچه گو  می -

 خطی بین دو ابرویش افتاد:

تا ابد بین خودمون ب ونه، اودی باید  این جریانیادش باشمممه  -

 نباید بفه ها به خصوص خودش!!

 کامران سری تکان داد:

فه ه و الکی غصممه بخوره، چه منب معتردم نیچ نیازی نیسممت ب -

 کاریه! فرط منو بچه فرض نکنید، جریان چیه؟

 پوراندخت نوچی زد و ن راه با اخب گفت:

 بزرگبابه مادرنیر و کیانا رفته چشای ماه م -

 چش انش درشت شد:

 یعنی چی؟ -



 

 

  

 

 پوزخندی زد:

 خاله نسرین یادته؟ -

 ا گفت:زیاد یادش نبود، خیلی رفت و آمد نداشتند ؛سری جنباند

صال یادم ن یاد  - شون یادمه ولی ا س  آخرین بار خیلی نه، البته ا

 کی دیدمشونا 

 اخب کرده گفت:

دن و خیلی کب رفت آره از اولش نب طایفه شونرش یه جوری بو -

و آمد داشممتیب مگه دیگه چی بشممه تو عروسممی و عزاااا یه دختر 

 نگاراااداشت به اسب 

 ابرویی باال داد:

 خی؟ -

 دستش را مشت کرد:

دونی که خیلی وضممع مالی خوبی ندارن، بعد ازدواج ون نی می -

ا منب گفتب بهب پیله کرد که تو شرکت براش یه کار دست و پا کنب

 دارهااا چه اشکالی



 

 

  

 

 خواند:را تا آخرش 

 بعد نب نشست زیر پای بابای من وااا -

 سری به تاسف باال پایین کرد:

آره، البته اون طور که بعدا فه یدم ن چین عاشق چشب و ابروی  -

به نون و  قیطر نیازومده افرک نب نبوده ولی خی بدش نب ن ی

و  خواستهرو میگویا دلش اون ور آب و اروپایی شدن  ابرسه یینوا

 دیدهمیداد و یه جوری فرک رو پله خی قدرش مالیشون اجازه ن ی

اش کنه ولی اینکه پوراندخت نفه ه تلکه با خیا  برای رفتن و بعد

به نب می فاقیش ن ه چی  له شمممدن ات وام و خیلی دلب  ریزهبا 

خواد اون روزا رو به یاد بیارما قرار شمممد بچه رو به دنیا بیاره و ن ی

بره خواسممت بگیره و برای ن یشممه اون میزان پولی که میبعد نب 

 اآل ان

 با تعجی گفت:

 عجی! رفت؟ -

 

 



 

 

  

 

 آنی کشید:

مد ترکیه و بعد به دنیا آوردن بچه رفت آل انا نفت نشت آره او -

 اسا  بعدشب تو آل ان تصاد  کرد و مرد

 و چشب روی نب گذاشت:

 بیرون!!شنیدم ماشینش آتیش گرفته بوده و نتونسته بیاد  -

چشب روی نب گذاشت، واال بیشتر معترد بود نباید کیانا چیزی از 

 گذشته بفه دا طو  کشید تا بگوید:

دونب ش ا نیچ من بهتر از نر ک  دیگه می ت وم شده رفته ولی -

 وقت اون آدم سابق نشدینا

 تلخ خندید:

نه نشممدما من بعد اون اتفاق مردم و اگه نفسممی برای کشممیدن  -

 توئها ارم برایداشتب و د

 خیلی جدی گفت:

دونه و این یعنی نفست رو کیانا ش ا رو مامان واقعی خودش می -

وتی شده یک ی بیشتر سهب کیانا باشه،  ،باید ترسیب کنی بین ون

خوره و الجرم نب می کشی از ته دلتهچون نفسی که برای من می



 

 

  

 

د به ند  ولی برای کیانا باید یه کب تالش بیشمممتری کنیا شمممای

سعی کردی که براش مادری کنی ولی خی بارنا از کیانا  شه  ن ی

شنیدم که گفته تو رو بیشتر از من دوس دارنا مامان کیانا االن به 

اش و این یعنی روویه زور مشممماور و روانشمممناس سمممرپاسمممت

ا کیانا برای من با ارزشه و این مدتی که دوباره به شهر پذیرهآسیی

 مهربونی کردهااا بهب خودشخودمون برگشتب بیش از توان 

و با رسممیدن خدمتکار ورفش را قطع کردا در آن خانه رسممب نبود 

شت ولی بدش  شودا با اینکه عجله دا پیش خدمتکارنا ورفی زده 

با نگانی به  نیامد چند قاشممق نب از آن فسممنجان پر لعاب بخوردا

 ساعت بلند شد و گفت:

 اشاشاید انتظار زیادیه ولی براش مادر واقعی ب -

 پوراندخت نب بلند شد:

تا ن ین جا نب غیر این نبوده، من رفتارم با اون ن ونی بوده که  -

 با تو بودها

 نیب قدمی جابجا شد و خندید:

 نا که در وق من کردی نکن براشاالبته خوانشا از اون مادری -



 

 

  

 

 پوراندخت آنی کشید:

 خوبین با نب؟ -

 دند:جواب سوالش سخت بود و زمان برد تا جواب 

شه دختر خوبی بوده، ن ون دختر ن ی - سلوا ن ی دونب چی بگب! 

 ل کنه حتونست نب منو و اخالق تندم رو تیمحکب و آرومی که م

و نب این اعت اد رو بهب بده که نیچ وقت از بودنش با کسمممی یا 

 جایی دلب نلرزها االنب ن ونه عوض نشده ولی واقعیتش اینه کهااا

 با چند ثانیه مکث کرد:و چشب روی نب گذاشت و 

 از دستش رنجیدما -

 پوراندخت جلوتر آمد و دست به بازوی پسرش گرفت:

ن ه اینا قبو  ولی اینب در نظر بگیر ن یشمممه؛ درصمممد اینکه  -

ی و این جریان با ن ه تونسمممتی ازش بله بگیری خیلی کب بودمی

دردسر داد دستت و به قو  خودش که اون روز گفتی بدیش اونو بی

تونن از دسممتت درش بیارن و بشممری ن یودش نخوای نیچ بنی خ

جا متوجه شممدم اینه که به اون چیزی که من از چند روز بودنب اون



 

 

  

 

کردین این دوست و شاید اگه با نب زندگی ن ی ت دارهشدش دوسِ 

 اومداداشتن نرگز به وجود ن ی

 :ی لبش باال رفتک ی گوشه

 ونی بیای؟تگیرمااا پ  امروز ن یدر نظر می -

 لبخند زد:

صر - س ی دور از  گفتب که ع مه ون دارم و به نب زدن چنین مرا

 تونب ساعت نشت اینا بیاماادبها می

 کامران در وا  رفتن گفت:

 ش ا نب فردا بیاااا فعالارم خونه، نه دیگه ساعت نشت خودم می -

*** 

کشممید ولی چاره چه کل تنش تیر می گذاشممتن روی زمین،پا با 

کرد وزنش را روی پای بود سمممعی می شتا جایی که در توان ابود

 نیندازدااش آسیی دیده

که به  در والیکتلت را آماده کرد و  یهی  لنگه پا و سمممریع مای

نا را داخل مانیتابه کنار کابینت تکیه داده بود، با ووصمممله کتلت

کرد نای آخر کتلت را در مانیتابه زیر و رو میدادا دانهشمممکل می



 

 

  

 

زودتر ک ی که با شنیدن صدای باز شدن در لبخندی بر لبش آمد؛ 

با دیدن رنگ و بوی  وبه سمممو  انداخت  انیسمممریع نگ آمده بودا

 خوبش لبخند زدا

نا به ا در وا  انترا  کتلترا خاموش کرد مانیتابهخب شممد و زیر 

مرتی نب چیده بود، اصممال از آشمم زی کردن  را دی  کنارش آنها

بردارد، ترجیح  از اینکه ظرفی برای کشیدن سو  لا قببردلذش می

سخت بود، وداقل  سالن که رفتن برایش  داد نر چند نه تا دم در 

 تا دم آش زخانه به استربا  شونر جانش برودا

گرفت، تا کنار کانتر رفت و که دسممت به کنار کابینت می در والی

 با ورود کامران سالم بلند باالیی داد:

 خودم، خسته نباشیا سالم جناب رئی  -

شده  سلوا کنار کانتر و پای گچ  ای که باالتر گرفته بود و با دیدن 

پرش کرد و  نزدیکشی در دسممتش را روی میز ، بسممتهنیش بازش

ه سمممر در والی که جفت ل ش را باد کرده بود، دسمممت به ک ر زد

 اجایش ایستاد



 

 

  

 

 بِ خو نالع ل کامرااز دیدن عک  نداشت،اد اصال نیاز به تفسیر زی

ی لبش را زیر فه ید جریان از چه قرار اسمممتا گوشمممهخوب می

 :شد دندان کشید و مظلوم

 سالم عرض شدا -

 و زیر نگاه سنگینش گفت:

 اخیااا خوبب باور کن -

 و وقتی باز ورفی نشنید، ادامه داد:

 اانذاشتب فشار بیاد روشا -

شید و با قدم ست از ک ر ک س تش راه گرفته بودد که  نای تندی 

را بیرون کشید و  میزسلوا پیش دستی کرد و سریع صندلی پشت 

 رویش نشست:

 اصال بیا نشستبا -

 روبرویش ایستاد و سرش را تا کنار گوش سلوا پایین آورد و پچ زد:

 کنب!ی  دو سه، آزمایش می -

 



 

 

  

 

 :خندیدورفش به گیج و مبهوش 

 ؟به سر تو نب خورد مگه نهلهیم؟ گیچی می -

 عری کشید و در جا صدایش باال رفت: ک یسرش را 

خواسمممتب ببینب کال قوه شمممنواییت رو که از دسمممت ندادی می -

 شاار!ان

 دلش ل   مونایش را خواسممت، منظورش نزدی  یاز آن فاصممله

خواسممت بگوید نشممنیدی دکتر گفت فعال ه فه یده بودا میتنگف را

بلکه تا ود نه تنها باید مراقی باشمممی وزنت را روی پایت نیندازی 

دسممتش را  ،ور  او یگیرینباید آویزان نب شممود!! عوض پامکان 

برد و آرام تا گردنش کشمممید و زمزمه الی مونای موج دار و فرش 

 کرد:

 ؟سل ونیبلند شدنا، از کی نرفتی  -

شه معجزه شتانش ن ی صال  ندگر بودل   انگ نوک  شدچطور میا

شت شد لطافت و ظرافتپر از تا این ود  یانگ صل کردن  ؟با عین و

سلو  برق نزار ولت شتادانه دانه  از  نای تنش را به ارتعاش وا دا

تا این ود در مرابل  تنش دسمممت خودش ورص خورد، چرا باید



 

 

  

 

سری که  شان مدشن  سیت ن سا واقعا  داد؟مینا با نب بودند، و

سخت بود  در ت نای ل   گرمش تارا کنتر  کند  خودکه  خیلی 

 داتسلیب نشو

از این ل   رنا شود، گانی واقعا در کامران بودن  تاد تاایسسریع 

ش  می که  شده بالغتازه کرد، چرا باید عین ی  نوجوان خودش 

شد سش با جن  مخالف با به یکباره نیجان وجودش را  اولین ت ا

گرفت، اصال راز این دخترکی که رس ا خونش را در شیشه میدر بر

 گرفت؟وی عادش ن ینیچ وقت برایش ب کرده بود چه بود که

صله  سری جنباند تا افکارش را پ  بزند و بالفا سوس  خیلی نامح

 دست پیش برد و بازویش را گرفت:

تا طر  گفت ئه، سمممریع  ببینب اینا رو ولی ه خاتون یادش داده -

 ورفو ب یچونی؟

 و خواست بلندش کند:

 فکر کنب در مورد دادن کلید اتاق باید تجدید نظر کنب! -

تر کرد و با کج کردن سرش به س ت ه وزنش را سنگینخودخواست

 ، کلی ناز و ت نا در چش انش ریخت:شانه



 

 

  

 

االن که تا اینجا اومدم، شمممام نب که آماده اسمممت، بذار دوتایی  -

 بخوریب دیگهااا خوانش!!

سالمت بگذ شی را به  ست ام شت بعید ا سلوا از ذننش گذ رانی 

ندلی دیگری را نزدی  کشممم با اخب صممم با ن ان خانوم و  ید و 

عصبانیت عاریتی و به زور وفظ شده، خب شد و پای سلوا را رویش 

 اگذاشت

 لبخند به لی سلوا نشسته بود که تند گفت:

واال خیلی خوش به والت نشممه، از فردا صممبح گفتب پوراندخت  -

کنی لوس شمممونر نب جراش میببینب جلو مادر بانو بیاد پیشمممت،

 بازی در آری یا نه!

 تر شد:نگلبخندش پر ر

چه خوب! فرط وقتی جلو مادرتون نسممتین شمم ا دو تا اعجوبه  -

 کنیداعین آدمیزاد رفتار می

 ااو خندیدا



 

 

  

 

کامران نان از رفتن  باس،  با اط ی تاق برای تعویض ل باره به ا دو

دسمممت به پشمممت گردنش کشمممید تا جای پ  گردنی خندید و 

 !دریافتی را ک ی ماساژ دند

*** 

جود دردی که در ساق پایش داشت سعی کنار تخت نشست و با و

ید، اگر کوچکترین جیکی می یا کامران از کرد صمممدایش در ن زد 

 کردانستی ساقطش می

شام گذاشت،  تپایش را آنسته روی تخت کشید و سر روی بالش

ان خیلی مزه داده بود، به خصممموص که خود کامران شمممدو نفره

و  بکشممد، غذا را ور شممده بود آسممتین باال بزند و میز را بچیندجبم

 دادانا را مرتی کند، کارنایی که ک تر تن میبعد ظر 

ریزی کند ببیند چطور ، سممعی کرد برنامهبا نگاه به سممرف دوخته

رفت که تواند شغلش را نب داشته باشد، باید روی مخ طر  میمی

کند، نه تنها دلش برای کار کردن تنگ  فعال دور کاریاجازه دند 

خواست بخشی از سنگینی کار شرکت قعا دلش میشده بود بلکه وا

این فکر بود که با دیدن کامرانی که وارد  رن چنان د را کب کندا



 

 

  

 

 دیگر تخت که جای مع و  خودش بود اتاق شمممد و به سممم ت

 ، وواسش پرش شداورکت کرد

ستن یکی دو ثانیه کنار زدن ش در کنار تخت و  اشایرو تختی و ن

ننوز  ،ختلف را با نب داشمممت، چند و  مبعد دراز کشمممیدنش

غرق  ایاش بترسممد نگرفته بود از وضممور مه ان ناخوانده بیتصمم 

 :دیلذش شود که شن

 ابیدارم کن شوییتدرد داشتی یا خواستی بری دس -

 یعنی آمده بود ن ان جا بخوابد!

به جای اینکه بخندد و خوشمممحالی کند،  که  خیلی عجیی بود 

شی را کنار نب ن بغضش گرفت؟ خوابیده بودند، از وقتی که از کی 

 چیزی دور و بر پنج ماه!!خانه را ترک کرده بودااا یعنی چند ماه؟ 

خواسممت به پهلو شممود و نگانش کند که پایش تیر کشممید و به 

 یادش آورد فعال ورکت آزادانه برایش م نوع استا

که لبش را  نفسمممش را فوش کرد و والی  یده در در  از درد پیچ

شد، فته بودزیر دندان گرساقش،  سعی کرد  از چرخیدن منصر  

سرجایش! به عوض درد پایش به این فکر کند که شته   کامران برگ



 

 

  

 

صیبت دولی خی خوب می ست با خوابیدن م شت ارددان ، عادش دا

 به پهلو بخوابدا

س تش چرخید، با دیدن لی زیر دندان او  ک ی نگاه کامران که به 

 سرش را بلند کرد و گفت:

 خوبی؟ -

به دور از سمممریع ل یدن این توجه مالیب و  بش را آزاد کرد و از د

نفسممی کشممید و آرام  موج خوردندا شچشمم انباز  ی مردشطعنه

 گفت:

اسمممترس و  یامروزم که کل یاخسمممته بخواب؛نباش، من نگران  -

عادش  خیلی وقتهشممه، من نیچیب ن ییا دیکشمم یاعصمماب خورد

 !خودم باشب و خودمن یشه کردم 

لرز  شیشممکسممت که صممدا شیدر گلو یافروخفتهو  انگار بغض 

 :گرفت و ادامه داد

 رو دسممتب آب جوشسممرما خوردم، ضممعف کردم، مریض شممدم،  -

هایی ریخت ته خودم تن بازی و  ،و چندین و چند نف بدون لوس 

 ور  زیادی رفتب برای تعویض پانس انش و برگشتبا



 

 

  

 

صو یتکانو  سرش داد تا ت  ینهخا یزخب خورده یدختر تنها ریبه 

 یبرا و زدیسممرف اتاقشممان نرش بسممته بود درنب بر یع ه که رو

 :فضا را عوض کند ادامه داد نکهیا

اینب یه ترک مویی  خدمت شممم اما در گنده و االنب سمممر و مر -

 گذرهاااا میناقابله

ولی  آب دنممانش تمما از گلویش پممایین برود ک ی بممازی درآورد

 اش عوض مهربان شدن، سخت شد:چهره

نر چی بوده و نر کاری کردی به خودش مربوط بود ولی  گذشته -

، بعد این از این خبرا نیسممتا یه بار دیگه پاش رو اینو یادش نگه دار

شتی زمین و ن ی ست و بلدم و طوری ن یدونب گذا شه نیچی نی

 ابازی در آوردی با من طرفی

 :اش گرفتخندهاز والت ن یشه دستوری او 

ست، - ش ا صف امر امر  شبی خلق خودتون رو تنگ نکنید  واال ن

 خوانشا!

گانش چتر زد، یعنی نر  به ن کار تبسمممب  به  ند  هدید و ترف چه ت

با چرخید و  رفتازیرش در می زد و ازبه در شممموخی می برد،می



 

 

  

 

با نیب نگانی به کوسممن کنارش، تکیه به آرنجش ک ی بلند شممدا 

و  تن او یکه با ج ع شدن ناگهان زانوی سلوا را ل   کرده بود تاااا

و متعجی نگاه به چشمم ان سمملوا  اش جا خوردهی  نوییانرباض 

 اا یعنی چه!دادا

زیر انگشتانش پایین رفتن محسوس دمای بدنش را نب و   وتی

شدن ورارش  ش انش و کب  شدن آنی مردم  چ شاد  کرد!! این گ

 آنی بدنش فرط ی  معنی داشت؛ ترس!!!!الع ل بدن و عک 

گاه به کامران خیل ت اس  ی سمممعی کرد عادی رفتار کند ولیبا ن

برای داشممت، دار دسممت او با بدنش کل تنش را به لرز وا میادامه

مشمممت کرد و به خود ملحفه تخت را دو دسمممتش با مهار لرزش، 

شدی!! سلوا دیوونه  ضربان باال رفته نهیی زد،  ی قلبش با عرق اما 

 تاااغیر منتظره بر تنش نشسته بود، ور  دیگری داشسردی که 

دسممت کامران روی پای او بدون ورکت ماند، خیره در نگاه سمملوا 

 آنسته گفت:

 ؟چت شد -

با دلش لرزید، مگر در طو  این چند روز بارنا دلش نب آغوشمممی 

شد؟ ذنن ناخودآگانش خیلی  سته بود، پ  چه  شونرش را نخوا



 

 

  

 

شب بی اختیار زنگ خطر زده بود؛ این تخت، این اتاق، این مردااا چ

سش را مرتی کند؛ درد روی نب شت تا نف در جانش  یدیشد گذا

نب جس یااا  رووی بود، شایدااا نداشت یمنشا ثابت یول بوددهیچیپ

س ش را یشاید درد رووی تح  شده به قدری بود که وتی ج ل 

شار قرار داده بودا  سرش را ب یسرنب تحت ف در  شتریجنباند و 

 :برد و لی زد فرو تبالش

 نیچی! -

 نشممسممته بود، به قدر به اندامشی که و لرز ار صممدادولی تن خش

کامران ماش و خیره چشممب در  اواضممح بود شممرح ماوقع یبرا یکاف

 چش ش دوخت و با برداشتن کوسن گفت:

 خواستب اینو بذارم زیر پاش!!! -

 سست گفت، پر از سوا ، پر از چراااا

 ؟نگاه سلوا پایین افتاد، چه مرگش شده بود

پرسممان کامران با او بود، کوسممن را زیر پایش ننوز نگاه مبهوش و 

منصرفش  یخواست دستش را پ  بکشد اما انگار قدرت گذاشت و

در چرخش  نداشت، کردینچه تجربه مآاز  یننوز درک درست کرد،



 

 

  

 

ل   کرد و با بین افکارش دوباره ک ی باالتر از گچ روی پای او را 

ی برداشممتن ی تن او اخب درنب کشممید و به جاج ع شممدن دوباره

گانش در برابر آخشممونت که ناخود یچاشممنی ک  ن راه بادسممت 

روی ، کردیم لیسمملوا به او و اعصممابش تح  یاز سممو یزدگپ 

ست ورکاش انگشمتانش مانور داد و  دسمتش را باالتر کشمید که د

 سلوا سریع و دست اچه روی مچ دستش نشست!!!

زنایی ، ی  چیتر شدورکت دستش را متوقف کرد و اخ ش غلیظ

ک ی طلبکارانه  کرد ولیاااخطور می جسمممته و گریخته به ذننش

 زمزمه کرد:

 ؟گفتب چته -

و ی آن روزنا رزد و نفسش تند شده بود، یادآونزار می یقلبش رو

 جابه  ریاخ یناماه ازکردن آنچه ووشت از دوباره و چندباره تجربه

اند فراتر از ندهکه جاما پنداشتیم نطوریوداقل سلوا ا ایبود  مانده

ن چنان در  ندیبب توانستیو ن  خواستیقدرش و طاقتش بود، ن 

ضاع به ودبحران باق ست به ا و نر لحظه قرار ستینظر کامران او

و ن انجا  ی تیز پرتگاه بکشممانداو را تا لبه چوب گناه عذرخواسممته

، آن اوساس خیلی بد و سخت را شاید فرط کسی بفه د نگه دارد



 

 

  

 

را از ارتفاع دچار باشممدا وقتی تصمم یب رفتن به روسممتا  که به ترس

جازاتی او را وادار م دانست نیچمی یخودش بهتر از نر کس گرفت

نه به رفتن یا نه و آشممم خا ندان ک ایو ترک  نگ و د به چ ه 

غیر از ن ین ی  مورد که گرفتارش بود  کرد؛، ن یبودافتهینجاش

شته بود،  و واال اگر اینجا بودو  شدن با او صاگر دلش اگر برگ ا  

سترا می س، خوا س ریاما  سار ا یذنن  نبود، نر چه  یزدن  که اف

و بافته بود که با اخالق خوب  دهیسیخود گفته و ر چند روز با نیا

ضا را تلط ص خوانب فیو بامحبت ف دلدار  یکردهانیکرد و خاک ع

سف اهیس س انیو از رباز مار گزیده بود اما؛ ااا را نرم شت و دیو  و

 خواست جوابی داده باشد ولی ور  در دنانش جویده شد: زده!!

ااا با این وضممع گبچیزاا چیزهااا میااا فرطااا خدا هب نیچینیااا  -

 ام بااا االنااا شایدااا پامااا

که  ییاو کرد،یسفسطه ما شد نشناسدش، مگر میاخ ش باز نشد

بود را تا ود مانده  کرده و جدا یت ام چند روز گذشممته را خوددار

و از پ  کنتر  نفسممش  دیدیرا م تشینوسممران که وضممع  ی

 ،بیش از ی  سممما  کنار نب بودند د؟یکشمممیم نییپا دیآیبرن 

نفه د در چه  و اش را بخوردبچگانه یناانتظارداشمممت گو  ور 



 

 

  

 

ست؟  صدا و ریوالی ا ضحی که در  شسته بود ترس وا شن او ن اک

  کر اضافه نداشت چرایی این ترس!!نیاز به ف وتیقابل انکار نبود و 

تر به چشمم ان او دوخته شممد، اصممال قصممد برقراری نگانش ع یق

که بدون تردید با آسیی دیدگی رابطه نداشت، آن نب در آن شی 

ی آن ننوز از درد اولیهو که در  ن ان روز اتفاق افتاده بود  پای او

 ؛مرابلشدش لذتی داشت نه برای فرد کاسته نشده بود نه برای خو

نداشممممتا ظار این واکنش را نب  ن ان طور خیره در  ولی انت

 چش انش گفت:

 دستت رو بردارا -

رد!!ااا طو  کشید تا فرمان صادره از مغز، وادارش کند دست زمان ب

بکشدااا شاید چیزی ودود چند دقیرهااا چند از روی دست کامران 

 ک ش شداای که کامران صبورانه ایستاد و منتظر اجرای ودقیره

، نگاه متفکرش شممد ش برداشممتهدسممت آرامو آرام وقتی با اوتیاط

ن ممان جمما مممانممدااا فکر اینجممایش را نکرده بود، فکر اثری کممه 

ست می با ی  دقیره مکث،  اکندماندگار ذنن او  دررفتارش با توان

ضافه دستش را از ت اس با پوست او جدا کرد ا بدون نیچ ورکت ا

 :چش ان او دادبه ا باز اخب متفکر و پر سوالش ر



 

 

  

 

 ترسیااا از من؟می -

که با انگشمممت  بود گار عتاب و توبیخ در لحنش ی  جور تاکیدو ان

از من؟؟؟ آره سلوا از  ؛دیپرسیو م زدیم اشنهیتخت س یاشاره رو

 من؟؟!!

 درست که آن لحظاش کابوسش بودند از دست خودش شاکی بود،

باور با کوچکترن یش ولی در  که  ید  کامران این گنج ین ت اس 

لبش را به در و دیوار بکوبد و تنش مه ان این عرق سممرد چنین ق

 :آنسته گفت ناگهانی شودا

 نهااا فرطااا -

با کورتر شمممدن گره بین دو ابروی کامران، چشمممب روی نب  که 

 :لی زدگذاشت و 

 ابهب مهلت بدهیکب آرهااا  -

، با ندنب افتاد و سممری به تاسممف جنبا یچشمم ان کامران نب رو

شان چه کرده بودند!! ش زندگی آرام شت و نگاه  تسر روی بال گذا

سرف دوخت سیی رووی وارده به او را متفکرش را به  ، تازه ع ق آ

 انا نبودفه ید، آسیبی که شاید درمانش به این سادگیمی



 

 

  

 

نف  نامرتی سملوا موجی شمد چشمب از سمرف بگیرد و سم ت او 

ی که از گوشه دن اش  آرام اوچرخید و با دنبا  کر بدند، به پهلو

، دستی مشت کرد، تکلیف شدگب می ریخت و بین موناچشب می

 ؟چه بود

ستانش را رو شت و محکب باال و پا ید  دیکرد، با نشییصورش گذا

ش یکنپاک شدیم کاشا کردیافکارش را ج ع م شت و بخ  یبردا

پخت دسمممت ینداشمممت مزه طاقت کرد،یاز خاطراش را پاک م

شده به کامش قابل تح ل  ختهیزنر ر شرنگ را بچشد، شانکارش

 انبود

شست و چنگ یورکت رو  ی با به  یزد، ک  شیبه مونا یتخت ن

 ینابه چش ان بسته و اش  یشد و از سرشانه نگان لیعری مت ا

چندبار گفته بود  !دیفه یکه ن  زبان؛ مظلومانه و ساکتش انداخت

 انکن هیمن گر یرو شیپ

ن یاز رو خت بل تاق بت فت، رونید شمممد و از ا با و   ر سممملوا 

بارش را باز کرده و به خروجش از شدن تش  چش ان اش سب 

 انرش اوج گرفتاتاق چشب دوخت و نق



 

 

  

 

آب  یوانیو ل  یگذشت و کامران با سر و صورش خ یارهیدق چند

نا پنهان که صممورتش را در دسممت ییکنار سمملوا ،به اتاق برگشممت

را در آن خفه  اشهینسممبتا بلند گر یصممدا کردیم یکرده و سممع

 ارد کند تو بالش گردن نیکرد دستش را از ب یکند، نشست و سع

شته و  شینابا و  گرما و فشار دست کامران، دست سلوا را بردا

 ارا پ  بزند شینااش  یکرد تا ود یسع

سرک ینگان ش ان  بلند و مواجش  ینااش انداخت، مژهشدهبه چ

 یریجلوگ یبرا شده ج ع یناو لی بودند دهینب چسبه و ب  یخ

 یریدم ع  !مرطوب و قرمز اشینیشممده و ب دیاز نق زدنش سممف

شد و دست  زیخبیکه به پشتش وارد کرد، ن یگرفت و با فشار آرام

صورتش گ وانیکامران با ل گرید س ت  ست اشد رفتهآب به   خوا

پا دهیکشممم عری یکه ک  ردیرا بگ وانیل با  مدن نییشمممد و   آ

  لبش برده شدا  ینزد شینادست

 ک ی دستلیوان را کنار گذاشتا با نگاه به چش ان نی ه سرخش، 

این  ،ی فیزیکی با اوپیش برد و سممعی کرد بدون کب کردن فاصممله

 امکان عادی بگوید:بار بدون اخب و طعنه و تا ود

 ؟تونب دستت رو بگیرممی -



 

 

  

 

 :باز اشکش ریختلبانش را بیشتر روی نب فشرد و 

 کامران!! -

تخت  یکرد تعادلش را لبه یسع ؛اش گرفتخنده ،بین وا  بدش

  ینکند به او نزد شییجاکه مجبور به جابه ییجا وفظ کند و تا

، با پشت انگشت اشکش را پاک کرد، شبه جای گرفتن دست شودا

 لحنش مالیب بود:

 کنی؟شه االن منو توجیه کنی ببینب واسه چی داری گریه میمی -

غض بدی از والت ایجاد شمده بیخ گلویش نشمسمته بود، با ن ان ب

 ن گفت:انگاه گری

 خوامامعذرش می -

 سری تکان داد و باز خندید:

 چرا اون وقت؟ -

سری ت شانه باال انداخت،  سلوا  کان داد و با ن ان لبخند وفظ تا 

بانش ک ی جلوتر کشمممید و لی روی  شمممده  اششمممریرهروی ل

آن قدر که قشممنگ متوجه آرام شممدن  اااگذاشممتااا طوالنی و  نرم

 تنفسش شودا



 

 

  

 

 آمیز گفت:مسال تسر که کنار کشید، چشب در چش ش شد و 

دست  بهت ترین نگرانی نیست، تا خودش نخواینیازی به کوچ  -

 زنبان ی

 تا لرزیدن لبش را دید باز خندان سری تکان داد:

 االن چی کار کنب گریه نکنی؟ -

 :آلود گفتن ان طور بغض

 بغلب کنا -

س سلوا را با آن پای در گچ ، ن یرا با خنده رنا کرد شنف ست  توان

دستش ی  و  دیخودش را به س تش کشس ت خودش بچرخاندا 

شانه ولره کرد شیدور بازو ار ست دیگرش را دور  ، اش پیچیدو د

در وجودش غلیان  شمممدنا میراری عجیی غریبی که مدشقآن بی

 اارار گرفتاکرد، در د  خودش نب قمی

داد، خود را سمملوا نب بدون ور  و تا جایی که درد پایش امان می

ا بغض جای خودش را به نف  کشید کرد ومحو در آغوش کامران 

نجوا  آرام و با نازآرامش نابی داد که از وجودش رخت بسمممته بودا 

 کرد:



 

 

  

 

ااا دیگه وق نداری از دستب عصبانی بشی، دعوا کنی، طعنه بزنی -

 ی کنیابداخالق

 تر شد:ولره دستانش تنگ

 دیگه چی؟ -

 لی برچیده گفت:

 فرط باید مهربون باشیا -

 خندید:

 رو د  نکنی؟ -

 :را دور بدنش ولره کند شیناکرد دست یخودش را چرخاند سع

 دی؟کنباا قو  مین ی -

 با تخسی سر باال انداخت:

بدم که نتونب بهش ع ل اوال  - گه تو سممملواع را قولی  یی کنب، ا

ای سه وعده کفرم رو باال نیاری شناس ت ع ال نفتهنستی که می

  شهان ی ت وم نفته

 



 

 

  

 

 و مختصری فاصله گرفت:

فکر کنب الزمه قبل ن ه چیز یه صمممحبت با نب داشمممته  دوما -

 باشیب، درسته؟

دانست وق با سلوا سرش را پایین انداخت و جوابی نداد، خوب می

ست  ست و نیاز ا سائل را او با نب مطرح کنند ولی از تکرار برخی م

 آمد، زمزمه کرد:و بیان اتفاقاش رک داده خوشش ن ی

 شه نر چی گذشته فراموش کنیب و از او  شروع کنیب؟ن ی -

خاصمی که فرط از خودش  کامران چشمب تنگ کرد و با بدجنسمی

تا دسممت عجو  مد بالفاصممله دسممتش جایی رفت که نباید!! آبرمی

 :لی زدت و نراسان دستش نشس سلوا روی مچ

 کامران!!! -

 زد: خند کوتانی، نف  ع یقپوزدست عری کشید و ن راه با 

 شه!!بینی که ن یداری می -

 با مکث مختصری ادامه داد:

 ، موافری؟ای بین ون ول بشهپ  یه چیزایی باید ریشه -



 

 

  

 

سری به تایید تکان داد، زیر لی خوبه سلوا  در والی و  ای گفتتا 

 کنار اش را از روی شممانهسممت مونای دیوانه کنندهکه با پشممت د

 ، پرسید:نبرد تا بیشتر د  زدمی

 کشی؟ن ین طور راوتی یا دراز می -

 با دلهره واضحی در صدایش گفت:

 انه ن ین طور خوبه -

 داری گفت:را صا  کرد و با مکث معنیک رش 

 سلوا ما یه سا  با نب زندگی کردیب، درسته؟ -

ندانش بیرون کشممید و در جوابش باز سممری تکان یر دزلبش را از 

 ا کامران نفسش را فوش کرد:داد

ای با نب زندگی یهشخی تو مدش زمانی که بدون نیچ مساله وا -

 من آدم خشنی بودم؟ ،کردیب

 نگاه به نگانش دوخت و منصفانه جواب داد:

 نها -

 



 

 

  

 

 چش انش والتی از رضایت گرفت:

جوش میارم نه عصممبانی  من سممر بحث منطری نه دونیپ  می -

شممب و ته وا  بدم م کنه منتهی بشممه به ک ی قدم زدن برای می

شدن صحبت کنیب نیچ می، پ  وقتی خودم دارم آروم  گب الزمه 

 برای اینکه ترس بشینه رو چشاش وجود ندارها دلیل عرالنی

 با اوتیاط گفت:

 یعنی االن باور کنب ن ه چیز شده مثل اولش؟ -

ی از ثانیه به زمین دوخته بود، سمری به تاسمف با نگانی که کسمر

چه نب آس ان ریس ان  این دختر چه کرده بود که نر اتکان دادا ب

و گفتارش برداشته  اردلواپسی از رفترامش کند باز آن بافت تا آمی

پیش برد و روی دسممت نرم و لطیفش گذاشممت،  ؟ دسممتشممدن ی

 فت:کاست و گشاید ت اس پوستی ک ی از بار نراسش می

واقعیتش اینه که بین ون یه عال ه مشممکل به وجود اومد که اگه  -

مان نب می یه ر ندم میتو  ندگی گفتب خو ردر اغراق ولی ز اوه چ

 کردمشونااا

 



 

 

  

 

 و ک ی دست زیر دستش را فشرد:

صد ندارم از و  و وا  بد غرور و مردونگی و  - صال ق شدن ا له 

شری که فکر می صحبت کنبع ست  ولی خی  کردم تو زندگیب ن

و بس رمش دست  اینردر نب پسر پیغ بر نیستب که یکی خطا کنه

برای کنار گذاشتن سریعت فرط علتش شوکه شدن  خدا، تص ی ب

ولی نر چی  و ناباوریب و و  اینکه امکان اصممالح وجود نداره بود

شممدم، شممدیب، من بیشممتر مط  ن میبه زمان محضممر نزدی  می

زدواج ون رو از دستب در بیارم، شها نر بار دستب رفت ولره ان ی

و خاطراش قشمممنگی که از خودش به جا  نشمممدا چشمممای مهربون

 گذاشته بودی، بهب اجازه ندادا تو محضر دیدم تو نب در نیاوردیش

 چردر مصرانه نگاه به دست من داریااا و وتی دیدم

 روم مدا  در گردن سلوا را ل   کرد:و آ

ی باال مدا  از کناره ی اینهو شممماید متوجه نبودی که گوشممم -

 و این یعنی تو نب به موندن امیدواریا ی روسممریت پیداسممترفته

هت کنب مط  ن بودم بر نه تنبی بدترین نحو، م ک به  ش گردونب 

 دستت بدماتونب از نر کاری کردم دیدم ن ی ولی

 



 

 

  

 

 و سرش را اندکی کج کرد تا صورش به صورش سلوا شود:

 تی اون روزای منو درک کنی؟تونی میزان عصبانیت و ناراومی -

 اش به گردنش چسبید:جوری سرش را پایین انداخت که چانه

 خوامامعذرش می -

 نفسی کشید و تبسب کرد:

اینا رو نگفتب که معذرش بخوای، خواسممتب یکب خودش رو بذاری  -

، دونسمممتب چطور باید خودم رو آروم کنبااا من فرط ن یجای من

بد اش مین ه، وردمریختب تو خنی ن ه چی رو می گفتب منِ 

بد باش تا بدونن بد بودن نکرده رو به چوب بدی زدن، خی بیا و 

و وواسممب به ن ه  خیالت نشممدمد نیچ وقت بینر چن یعنی چی!

سته و ته نامردیب بداخالقی تو دو تا رابطه که  ناش بودعالیق و خوا

 ، ک یااافوق فوقش به جای ناز و نوازشت

ی که ترس به ن سمممرش تح یل کرار لحظاتو ورفش را خورد، ت

 کرده بود، زیاد جالی نبودا س ت و سوی ورفش را عوض کرد:

اولش عصبانی ، رفتی و گفتی واسه چی رفتی اشتیولی وقتی گذ -

شممدم و کلی نب تو دلب براش خط و نشممون کشممیدم ولی یکب که 



 

 

  

 

یادهگذشمممت  خان به خودم اومدم و گفتب ز کامران  روی کردی 

تی براش پیام دادم که برگرد، گفتب این آخرین تالش ه، ! وقسعادش

 داشتنشهاآخرین تالشب از یه دنه پیش تا امروز برای 

 :چش انش پر اش  بود، بلند کردسرش را 

 بخشیدیب؟ واال یعنی -

 لبخندی زد:

شیدمت که - با وجود اینکه از ترس در روز پیام دادم و ام وقتی بخ

واضممر شممدی با پای فرداش  درسممت، وا  قالی تهی کردن بودی

چی بداخالقی کردم آروم  خودش برگردیا وقتی بخشیدمت که نر

ندی، وقتی نازی کردی و که  مو با وجود سمممر سمممنگینی من ط

 اااشرایط رو درست کنی خواستی

 دست از روی دست او برداشت و با پشت دست اشکش را گرفت:

 ااالنب بگیر راوت و با خیا  آسوده بخواب -

سر سل ش ان آوا  شدهبلند کرد و خیره در چ ی مردش بغض رام 

 کرده گفت:

 من نیچی ندارم بگب غیر اینکه اشتباهااا -



 

 

  

 

 چهار انگشت کامران روی لبانش نشست:

شش - ضیه ن ینجا ت وم میش ست نرااا این ق بار  شه و الزم نی

 اتکرارش کنی

 و ک ی لحنش جدی شد:

امکان نه تا ودنب که کدم ولی سعیب رو میگب قو  مین ی باالن -

به شممرطی که تو  ااادعواش کنب و نه طعنه بزنب و نه بداخالقی کنب

 انب سعی کنی خاطراش بد میون ون رو فراموش کنی

 تر گفت:ی چشب سلوا جدیبا دیدن اش  گوشه

 دیگه نب وق نداری جلو من گریه کنیا -

 و با سرعت گرفتن اش  طر  سری تکان داد:

 ما خاطراش قشنگی نب بانب داشتی ا!الاله اال ار!  -

 ی کامران تکیه داد:سرش را جلو آورد و به شانه

شبب فکر می - شه، روز و  صا  ن کردم نیچ وقت دیگه دلت بانام 

شتیب سرش روزنایی که قبال دا شه ، فکر میشده بود و کردم ن ی

گفتی، خیلی ترسیده بودم، خیلی منو به ن ون چشب ببینی که می



 

 

  

 

شتب ااا بهزیاد صد اذیت کردن تو رو ندا ، فرط خدا من نیچ وقت ق

 شه چند نفروااافکر کردم با این کارم می

و  روی در آغوشممش کشممیددسممتش را مالیب به پشممت ک ر زیبا

 :ورفش را قطع کرد

تادمیله داشمممت می، امروز وقتی دونبمی - اصمممال فکر نکردم  ،اف

به خطر بیفتب و فرط می نه خودم نب  یم ک با د تو رو دونسمممتب 

نجاش بدم، بعدتر که درسممت فکر کردم دیدم وتی اگه به جای تو 

ای نب بهش نداشممتب باز ن ین کارو کسممی بود که من نیچ عالقه

تونه نسبت به سرنوشت و زندگی دیگرون ، گانی آدم ن یکردممی

تونب کار تو تفاوش ب ونه و تازه اون موقع بود که و  کردم میبی

 رو درک کنبااا

 روی مونایش بوسید:از و 

 نا نه تایید!توجه کن درک -

ن ین نب عالی بودا سرش بار سنگینی از روی دلش برداشته شد، 

 ی کامران فاصله داد:را ک ی از شانه

 خیلی دوست دارما -



 

 

  

 

ای که ، بوسهجوابش لبی بود که گرم و پر شور روی لبانش نشست

 دااازبه قند مکرر روزنای آغاز ازدواجشان پشت پا می

*** 

نده بود، ترین شمممییکی از راوت با وجود درد نایی بود که گذرا

صورش را نب ن ی صال نر وقت  کردپایش ت سوده بخوابدا ا اینردر آ

مرد کنار دستش افتاده بود، با خیا  چشب باز کرده و چش ش به 

 تری چشب بسته بوداراوت

 به سمماعت نگاه عیسممر دید یچشممب باز کرد و تخت را خال یوقت

شد که کامران بی، انداخت ساعت نه، متوجه  صدا  و سربا دیدن 

یش پیچید، شمممد، از دردی که در پاز مییخرفتها در والی که نیب

کامران گفته بود مادرش قرار است چند روزی ابرویی درنب کشیدا 

گفت نیچ اسمممترسمممی از آمدنش اگر می دپیشمممش بیاید، نر چن

نب نبود که بودنش اذیتش نداشممت ک ی بیراه بود ولی خی آنردر 

 کندا

برگشمممت از روی پاتختی موبایلش را بردارد که با دیدن سمممینی 

سل و فالک  چایی و لیوان  ،صبحانه، واوی نان و پنیر و کره و ع

 ه کرد:منشاطی در نگانش دوید و زمز



 

 

  

 

 فدای تو! -

یاق چند لر ه خورد و چایی ریخت، ننوز  با اشمممت برای خودش 

تا سممرد شممدن چای موبایلش را برداشممت و  پوراندخت نیامده بودا

ولی روز پیش چند بار به مهسمما زنگ زده  ،پیامرسممانش شممد ردوا

جواب نگرفتممه بود، برای ن ین برایش پیممام زده بود کممه، چرا 

ستی؟ کجایی؟ خوب می سا نر قدر نب در طو  روز نی ست مه دان

سری به پیامشلسرش  شی وت ا  شد  زند ولی با نایش میوغ با

 والت نخوانده شده دلشوره به جانش افتاد، یعنی چه!دیدن 

شرکت می ش ارهبود، دراالن باید  اش را گرفت و تا آخرین بوق جا 

ست به کامران زنگ بزند و  آزاد منتظر ماند، عجیااا یعنی چه! خوا

ب رسد ولی منصر  شدا به جای آن به شرکت زنگ زد و با شنیدن 

 ود، گفت:صدای منشی کب سنی که دیروز دیده ب

 مهندس سعادشاسالم صبوری نستب، ن سر  -

 منشی مودبانه جواب داد:

 اااسالم صبحتون بخیر -



 

 

  

 

 ،مونومی که داشت ساستر نگذاشت ورفش را ادامه دند با ن ان

 گفت:

 نستن؟ نادری ندسخانب مه -

 بدون تعلل گفت:منشی 

 خیر ایشون دیروز نب نیومده بودن، امروز نب نیستنانه -

، ت اسممش با ت اس را قطع کردبا تشممکری کوتاه و نگران متعجی 

ست اگر نب مین ی اوت االکامران بیخود بود  ست و خبری دان دان

ند ولی از بود محا  بود بگویدا بین شممم اره ما ی مهیاد و وارتان 

تر بود، به او زنگ زدا تا ت اسممش پاسممخ آنجایی که با وارتان راوت

 و وقتی شنید: چرک شستندداده شود، چند بار در دلش رخت 

 سالمااا سلواااا -

زنگ خسممتگی صممدای وارتان جوری در گوشممش نشممسممت که 

کردبی ترش  نر سمممالم و  ،قرار برای  بود کممه  ن نی  ین وارتمما ا

سی شتاش ده تا برنامهاووال ر ، نفسش گرفت ی خارج از قاعده دا

 و گفت:

 وارتان خوبی؟ -



 

 

  

 

 در صدایش چیزی مزید بر خستگی بود:

 نه! -

پیش به پیشمممواز خبر رفته ش ن ان جغد شمممومی بود که پیشدل

 بود، زمزمه کرد:

 ؟خبر داریاز مهسا نه؟ چرا نه؟ااا  -

تابانه تا آن ود بیطو  کشیدااا طو  کشید جواب بگیردااا آن نب 

 و مستاصل:

 تو چی؟ -

 نگرانی به لحنش نشست:

شی پیامب رو جواب ندا - شته،  ده، از دیروز نر چی زنگ زدم برندا

 شرکت نب نرفته، نگرانشبااا چیزی شده؟

 دار وارتان آواری بود بر سرش:نای کشنف 

 وای وارتان تو رو خدا چی شده؟ -

 شد در لحن وارتان تا این ود بغض دید:ک تر می

  تصاد  کرده، والش خوب نیست سلوا!! -



 

 

  

 

 دست روی دنانش گذاشت:

 وای!!ااا کی؟ االن کجاست؟ چطوره؟یا خدا!!  -

او  سعی کرد بلند  اای بودکنده اس را که قطع کرد عین مرغ پرت

قراری باز نشست، یعنی وا  مهسا چطور بود باید شود و بعد با بی

با این رفت و میمی پایشدید ولی  باید چه می وضمممعیت  کرد؟ 

 یبیغر یدلشممموره رفتااا وارتان گفت والش خوب نیسمممتامی

و از راه  دیبگو ی دور باشممداز آن بود که بال زتریداشممت، مهسمما عز

اگر  یوت شانیدوست ینانذر سالمتش!!! در سا  یبیجیدور امن 

نب بود، انگار  ادتریز یدو و وت نر یخودش کب بود مهسممما به جا

شمممده و در نر قسممم ت  زانیاتاق و خانه آو واریبه در و د یاپرده

ش شاناز خاطر یبخ ست نب با  شد،یداده م شین ا ات ست در د د

ستانیدب یاسورمه ینالباس شت نب در کتابخانه ،ر شت به پ  یپ

شسته رویمرکز شگاه، اطیو ینا کتین ی، ن شانه دان اش سر بر 

 مادر و ع ها نیننگام تدف

ید بی با که ن یادش بود  باز  بدش  کامران با وجود وا   خبر برود، 

روی این مورد وساس شده بود و نر چند شی پیش نشان داد که 

اش ندگیزخی اصمممال شمممرایط  ان کنار آمده ولیتا ودی با جری



 

 

  

 

شت و  سریع موبایلش را بردا طوری نبود که تنش جدید وارد کندا 

ی کامران را گرفت، وقتی در بوق پنجب پیام آمد، جلسمممه شممم اره

 دارما

 سری تکان داد، نوشت:

 امن باید برم اونجامهسا تصاد  کرده تو بی ارستانه،  -

و سمممعی کرد با  گرفت، بلند شمممدمیکه از کنار تخت و در والی 

شید و در  شالش را بیرون ک س ت ک د برود، مانتو و  ک   دیوار 

بتواند از روی گچ اش بود که جسممتجوی شمملوار پلیسممه مشممکی

صدای موبایل ک ی خب شنیدن  شد که با  شد و با  شلوارش ب و

دیدن تصممویر کامران، ی  لنگه پا سمم ت تخت برگشممت و ضمم ن 

وز سالم نگفته بود که صدای کامران آنسته برداشتنش نشستا نن

 ولی محکب به گوشش نشست:

  شه بگید االن چی فرمودین؟می -

 ترکید: شبغض

گفت ااا وارتان می یرما باید برمدارم میهسممما تصممماد  کرده، م -

 والش خوب نیستا



 

 

  

 

 نف  بلندی کشید و گفت:

ضع پاش آخه؟ - صال می ببین با این و شیا که  تونی از جاش بلند 

پاشممی بری بی ارسممتان؟ برای دسممشممویی رفتن نب از گردن من 

 آویزون بودی!

کل و ی کلا وا  و ووصلهتوانست وواسش را ج ع کندن ی اصال

 با عجله گفت: توضیح نب نداشت،

 کجاست؟ اشه بگی کلیدفرط میباید برم،  -

 ورصی سری تکان داد، جلسه داشت آن نب مهب! گفت:

دونی ولی و رمزش رو نب که می صمممندوقهاوکلید و ری وش تو گ -

 ننوز تونی با اون وضممع بری که! مامانخوره! ن یبه چه دردش می

 نیومده؟

 اش  ریزان جواب داد:

 نه! -

 چند لحظه از جلسه بیرون زده بود! نوچی زد و گفت:

 چطور می خوای بری؟پ   -



 

 

  

 

 گریان گفت:

 یستباتونب رو پام باگیرم، میاکسی میت -

 تکان داد:سری 

 ناااالن میاما بلند نشی تنهایی بریمنتظر باش خیلی خی،  -

 اش را که از شدش گریه کیپ شده بود باال کشید:بینی

 رم، کار داریانه نیا خودم می -

 سریع و تند گفت:

 وقتی گفتب منتظر باش یعنی منتظر باش! -

چاره طایی و ت اس را قطع کرد،  به ع ید جلسمممه را  با ای نبود 

سید، چشبس ردا می سلوا عین بادکن  قرمز وقتی به خانه ر نای 

باد کرده بودا عصر روز پیش برایش عصای زیر بغل گرفته بود ولی 

نه گز نکند ولی االن مجبور  خا که در  یاورده بود  نه ن خا به  ع دا 

 ه بود بیاورداشد

 ی او سری تکان داد:از دیدن سر و وضع آماده شده

 ت درسته پاشی بری؟آخه ببین با این وضع -



 

 

  

 

 سلوا سعی کرد با تکیه به دست او بلند شود:

دارم از  االن من باید اونجا باشمممب، دونب درسمممته یا نه ولین ی -

  یرمانگرانی می

 عصا را تنظیب کرد و گفت:

 تونی راه بری؟می -

 و با دیدن تلو خوردنش خودش جلو رفت:

 اکنیتو آخرش منو پیر می -

ترریبا خونسرد او سعی کرد وزنش را به بازوی  سلوا با دیدن والت

 او منترل کند و گفت:

 دونستی؟می -

 با زبان روی دندانش کشید، در وا  ورکت دادنش گفت:

 تصاد  کردها آره، دیروز ودودای ظهر -

 ناالن نگانش کرد:

 والش خوبه نه؟ طوری که نشده؟ -

 



 

 

  

 

 کالفه دستی به مونایش کشید:

 شه کاری کرداه ولی تا به نوش نیاد ن یشکستگی بازو اینا دار -

 وا رفت:

 از دیروز تا واال بیهوشه یعنی؟ ؟چی تا به نوش نیادیعنی  -

 در ورودی را باز کرد:

 آرها -

 دست روی دنانش گذاشت و با نهایت استیصا  گفت:

 نکنه رفته ک ا؟ راستش رو بگوا -

 را ببندد: یشخب شد تا بند کفش مخصوص گچ پا

 توکل به خداا ،گفت نوشیاریش خیلی پایین نیستدکتر می -

 با شنیدن این ور  نور امیدی بر دلش نشست:

 گی؟راست می -

 

 



 

 

  

 

بلند شد و او را تا کنار ماشین که درست مرابل در نگه داشته بود، 

 کشید:

دارم  ،دونبیاندازه م نیمنب ن  ادین  شیپ یزیچکه  شمممااران -

 شد از نزدی  دیدش!و بود و ن ییسیگب، تو آیور  دکترا رو می

شیند،  شت ر  بن ست و منتظر ماند تا کامران پ ش صندلی ن روی 

 سریع گفت:

 رفتی دیدیش؟ -

 استارش زد و ورکت کرد:

 دیروز عصر رفتبا -

 متعجی نگانش کرد:

 پ  چرا بهب نگفتی؟ -

 جدی شد:

خواسمممتی چی کار کنی با این پاش؟ کاری از گفتب میمثال می -

یاد غیر غصمممه خوردن، واال یه چند روز نب دیرتر دسمممتت برم

ب دونسممتکه می به آراز و کیانافه یدی چه اشممکالی داشممتا می



 

 

  

 

خوره گفتب تا یه سممفارشممی بکنن وواس فه یدنشممون به درد می

 دکتر و پرستارا بیشتر بهش باشنا

 سرش را به صندلی تکیه داد:

 امروز والش بهتر نشده؟ -

 پوفی کشید:

یاد پیام دادم جواب داد ن ون طوره، دیگه بعدش صممبحی به مه -

 دونبا اصال کی بهت گفت؟رو ن ی

وارتان و وق به  ه جان وارتان نیندازد، نگفتبرای اینکه کامران را ب

 جانی و عصبی گفت:

، کلی زنبمیبهش زنگ  ه دارمشد ندونب؟ از دیروز یه سرمگه می -

  ب!گروه مشترک داریبا چطور فکر کردی م کنه نفه

رام کردنش نب شمممده زدا برای آزی نگفت، ور  منطری میچی

 ور  را منحر  کرد:

 خودش چطوری؟ پاش بهتره؟ -

 



 

 

  

 

 بغض کرده گفت:

 پام چش بود! طوریب نیست کهااا اصال یادم رفت -

 و نالید:

 آره؟ ،شه دیگهخوب میکامران تو رو خدا بگو  -

 نف  پری کشید:

 شااراان -

ی سلوا، باز ووصله به خرج دند و آنسته  هسعی کرد با وجود عجل

مهیاد و وارتان به درش دو روز بود یو برسمماند که سممییآ بهرا او 

روز پیش از شممدش گریه بدوا   ن ان ان، مادرشممچسممبیده بودند

 کجا نستندا واال دانستو ن ی هشد

شت نق س ا دا سیدن دم در ر کامران مرابل  کردانق میسلوا با ر

 ایستاد و گفت: بود، انش دو گوی خونمهیادی که چش 

 چه خبر؟ -

 



 

 

  

 

چشمم ان مهیاد روی نب افتاد و جفت دسممتانش را روی صممورش 

 گذاشت:

چرا بممه نوش  دونبین  به ون، گنین  یچیواال ن دونبین  -

 ن یاد؟

و فاصله  سلوا را روی صندلی نشاند اش زد وکامران دستی به شانه

 استیشن پرستاری گفت:دم در  گرفت،

 ایشون دو دقیره بی ارمون رو ببیننا هاگه م کن باش -

ی دکتر بی ار توصممیه شممدهن راه پرسممتاری بیرون آمد و با دیدن 

 مح دی گفت:

 دمااالن ترتیبش رو می -

نگاه سمملوا سمم ت وارتانی رفت که انگار ی  شممبه پیر شممده بود و 

 گفت:

 تو رو خدا بگو چی شده؟ -

 سرش را به دیوار تکیه داد:وارتان چشب روی نب گذاشت و پشت 

 دعاش کن سلوا، به ن ون دینی که معتردی بهش دعا کنا -



 

 

  

 

دیدن مهسممما سمممود زیادی برایش نداشمممت، آن نب با آن دم و 

سته و رنگ عین گچش سته بود و چش ان ب ستگانی که به او ب ، د

که اگر  ینامفهوم ینازد و زمزمه و نق دیفرط دسممتش را چسممب

سروا  قطعا مثل ن مهسا چش انش باز بود   یبرسرخاک شهیو 

ش  و کردیاش موواله شت چ ون که آمد در بیر اکردیم نازک یپ

ی که از شمممدش گریه نفسمممش باال ر والشمممر  غش کردن بود، د

 مد، باز رو به وارتان گفت:آن ی

 گن؟یم یدکترا چ باشه آخه؟ ینجوریا دیبا یتا ک -

 کرد:اش میخفهدست روی دنانش گذاشت، بغض داشت وارتان 

 گنااز ن ون او  فرط گفتن باید به نوش بیاد، االنب می -

 کامران بازوی سلوا را گرفت:

به نیچ دردی  - با این وضمممع نب موندنت  خیلی خی، دیدیش، 

 خورهان ی

 سر باال انداخت:

برم خونه  خدا ار ب ونب بهذخدا کامران ب رو تورم، من جایی ن ی -

  یرمامی



 

 

  

 

 اشنهیسممم یکتش کرد و سمممرش را رو یرهیبند  دسمممتانش راو 

 :گذاشت

مهسما که ، کامران !دهیاونجا خواب دفاعیچه مظلوم و ب یاگه بدون -

شه که، االن با دینبا و زمان  نیزم دیبا، دیخندیبلند م دیساکت با

منه،  ریش ترصممشممد؟ ن ه ینجوریآخه چرا ا دوخت،ینب م رو به

 ادم که ازش غافل موندمش دمخو یایگرفتار رینردر درگیا

شرد شش ف شت   ی باا و بلندتر نق زد و خود را در آغو ست پ د

سب سلوا را چ ست  بود که تعادلش بهب نخورد و دهیک ر  دیگرش د

 نیفرط ن  کرد؟را پشممت گردنش کشممید، باید با این بچه چه می

 کب مانده بود که خود را مرصر تصاد  کردن مهسا بداند!!

صمبر و  دو نفر را کب نر ریچند وقت اخ نیا ینا و دردسمرناتنش

 یبود ول کرده شممانینانشمماندن گفته یخودخواه در به کرسمم یک 

س ضر با توجه به آ سلوا،  یپا یدگیدییآنچه مسلب بود در وا  وا

تنها بگذارد و   ارستانیب یاو را در رانرو نکهیکامران اصال تح ل ا

گاه در آناخود خشممونت که یبه شممرکت برگردد را نداشممت، با ک 

را فشمرد و  شیبازو کردیاوضماع مشمابه در وا  و رفتارش ن ود م

 :به او داد و با تحکب گفت یکالمش تکان شتریب ریتاث یبرا



 

 

  

 

 فالن و رمین  ییجا ب؛یاومد نجایا تا نکهیا نکن از  ونبیپشممم -

 داره؟ یادهیچه فا نجایا موندنت انبیبب فتیراه ب ب،یندار

 د:از دیوار کنده نش

 یجور خدا!! آخه من چه رو کامران تو کنبیخوانش متونب ن ی -

رو دارم جز مهسا  یمن ک ،نجایار ب ونب ن ذتو خونه، ب ارمیطاقت ب

 ؟آخه

 و دست گذاشت رو صورش و گریه کردا

 انهیم یکامران برا اشیتوجه به شمممناختش از اخالق نب با ادیمه

 به صورش داشت وکه دست  ییرو به سلوا شد، کشانیگرفتن نزد

 :کرده و آرام نامش را صدا زد زدینق م

شت ا یوت دونبیسلواخانب، منب خوب م - سته و بدون  نیپ در ب

 یکار کدوم ون چیاز دسمممت ن یچردر دلت آرومتره ول دنشید

 اااکردن، ش ا برو خونه من جز دعا ادیبرن 

مادرش در گوششان نشست که  یاش ت ام نشده صداج له ننوز

 و مادر و پدر دندیچرخ سممه نرا سمملوا را صممدا زد یجز و زاربا ع

 ادندید شدندیدست چپ وارد م یرا که ن راه آراز از رانرو ادیمه



 

 

  

 

 یاز سو یگرفت و قبل از نر ورکت واریاز د هیتک دنشانیبا د سلوا

 سرداد، هیانداخته و گر لنگان خود را در آغوش مادرشلنگکامران 

شردبود  مادرش نب که منتظر بهانه سینه ف و از ته  محکب او را به 

 د  زار زدا

 آقای نادری کنار ن سرش ایستاد و سعی کرد جدایش کند:

 تو رو خدا االن بلند شدی، بسه دیگها -

 گفت؟ خودش را تاب داد و نق زد:شونرش داشت چه می

 ای وای سلوا تو رو خدا دعاش کنا -

، نه بند نبود سمملوا خب شممد و دسممت به زانویش گرفت، روی پایش

اینردر نق  اش افتضمماح بوداکرد که وا  روویتنها پایش درد می

یش را گرفت زوکامران سریع زیر با ،زده بود که و  ضعف داشت

 و بلند کرد:

 خوبی؟ -

 گریان جواب داد:چشب روی نب گذاشت و 

شب وقت یجور چه - سا اون توئه یخوب با به  خندهین  یوقت، مه

 نه!! ایقراره بهتر بشه  بدونین  یوقت، روم



 

 

  

 

روز  و دم گوشش گفت باشه آروم باش تو؛ بعد دوکامران نوچی زد 

 ا مامانش تازه تونسته از جاش پاشه

شد یفرط مانده بود با زبان گرفتنش آتش به خرمن خانب نادر ! ب ا

 ی او، رو به آراز گفت:و با دیدن رنگ و روی پریده

صندل - شه، رو  شینه تونهن یی جایی نست ک ی دراز بک با این  ب

 وضع پاش!

 گفت: رو به پرستارراز آ

 تخت خالی داریب؟ -

 پرستار سری تکان داد: 

 اتازه خالی شده 405اتاق  -

 آراز با دست به س تی اشاره کرد:

 بیارش اینجاا -

 ک   کرد تا روی تخت دراز بکشد، آنسته رو به آراز گفت:

یکب آروم شممه؟ کرد شممه تزریق آرامبخشممی، ترویتی چیزی می -

 ایتابیب ن ه نیبا ا ارهیسر خودش ب ییبال هی ترسبیم



 

 

  

 

شد، در والی که ن راه کامران از اتاق خارج میسری تکان داد و 

 رو به پرستار بخش گفت:

 یه نوروبیون وااا -

 و ک ی سوالی س ت کامران برگشت:

 ببینب اوت ا  واملگی که نداره؟ -

ست بگوید نه، ولی متفکر  شکوک جا ماند؛ رابطهخوا شان م ی آخر

گذاشمممت و بود، تند نب رفته بود، ن ان باری که فردایش سممملوا 

 تعللش در جواب موجی شد، آراز بگوید: ارفت

 ش  داری؟ -

 ، چیزی که اصال به فکر خودش نرسیده بودا مبهوش ور  آراز ماند

 و رو به پرستار گفت: چیزنایی روی کاغذ نوشتراز آ

شته باشین و بعد یه تست اورژ - جواب منفی اگه انسی واملگی دا

 شاهبود دارونا رو تزریق کنین ب

 



 

 

  

 

روی تخت دراز کشمممیده بود ولی قدرش باز کردن چشممم انش را 

باز نایش را ه زور الی پل صمممدای پر درد وارتان ببا نداشمممت که 

 :کرد

 پاش چی شده؟ -

 اصال وواسش به پای خودش نبود، با ن ان وا  نزار گفت:

 ترک جزییه! هی یچین -

تا کنار تخت دسممتی الی مونایش برد و مونایش را ک ی کشممیدا 

 آمد و گفت:

 اهنیچ وقت والب به این بدی نبودتا واال  ، یرم سلوادارم می -

 سلوا نب باز اشکش ریخت:

 نبودا یتو رانندگ یاطیاوتیآخه چش شد، مهسا انل بمنب  -

 را خب کرد:جفت دستانش را کنار تخت گذاشت و سرش 

شکی قد من ن ی - شهااا نی صر این تونه والش بد با وایااا وای مر

 وادثه منبا

 



 

 

  

 

 متعجی نگانش کرد:

 گی؟چی داری می -

 نایش لرزید:شانه

ماشینش رو با اون سرعت کوبیده باشه به اینکه مهسا ع دا فکر  -

 کنه سلوااماشین بغلی، رنام ن ی

 :را مورد و له قرار داددوباره مونایش و دست از تخت کشید و 

تونب خودم اگه خوب نشه، اگه به نوش نیاد من تا ع ر دارم ن ی -

 رو ببخشبا

و روی صممندلی کنار تخت وا رفت و سممرش را با دو دسممت گرفتا 

 سلوا مبهوش و متعجی پرسید:

 جریان چیه؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده بود؟ دعواتون شده بود؟ -

 نایش لرزید:شانه

 اااتا واال انل دعوا بودم این دومین بار باشه آخه من از کی -

 عجوالنه سوا  کرد:

 پ  چی؟ -



 

 

  

 

 چش ان سراسر سرخش را بلند کرد:

کار دارم، او  رفتیب  - ناش  با دیروز بهش گفتب مرخصمممی بگیر، 

 کبااا آب پاکی رو ریختب رو دستشاصبحونه بعد نب قدم زدیب ی

 و مظلومانه در چش ان سلوا ز  زد:

سی، میمنو می تو که - ستبشنا به  ،دونی که آدم تندی کردن نی

 خدا تا جایی که در توانب بود سعی کردم با منطق ور  بزنبا

 گیج شده بود:

 چی گفتی بهش؟ ،تر بگو ببینبواضح -

 :چش انش را پر درد بست

گفتب تو ن یشه برای  ریب بن بسته،گفتب این رانی که داریب می -

ی بعد این باید یادمون باشه در ن ین من مهسایی دوست سلوا ول

دیگه رو بالک کنیب تا هش داریب، برای شممروع نب بهتره ن ود نگ

کردم نه  یبه خدا نه من تند اااما و دیدارامون قطع شمممهایاعتیاد پ

شه گفت م سته کنار نب  یگیم یچ فه بیاون!! گفت با گفت در

 !ستیشکل اصال درست ن نیاونب به ا  ونبودن



 

 

  

 

ث ر ماند، پایش به درد آمده بودا در برای بلند شدن بیسعی سلوا 

 ن ان وا  گفت:

فه ی داری چی وارتان میچند بار پرسمممیدم، چردر بهت گفتب  -

 قطع کنیب، اونب واال؟ ،بالک کنیب کنی؟ یادته؟کار می

 :و از نا افتاده گفت چش ان خیسش را به سلوا دوخت

، قرار نبود اینطور بپرسممتپرسممتی و میبه ن ون خدایی که می -

شها  سی منو؟ آخه مگه ن یب شوخی و شنا شوخی بود،  ن ه چی 

ی پر ور ، عرل، دخترهی بیی زشمممت، پسمممرهدخترهبگو بخندا 

ولی ما نر دوتامون بین  ،اش ن ین بودی زبون درازااا ن هپسمممره

مون یه خال بزرگ داشتیب، سلواااا سلوای پیامامون پیامای نر روزه

شغو  زندگی عجیی و غریبتا خالی بود  سر تو بیش از اندازه م و 

با  پر کردن این خال بودیب، فکر  گار نب مهسممما و نب من دن ان

شممه مگه! مگه کردم مهسمما نب خی یکی مثل سمملوا، چی میمی

ر کب شد کانا سر به سر نب نذاشتیب ور  بار نب نکردیب، کبسا 

ا اصممال خودم نب ایاا، چه کارهبخیر، چه خبرروزانه، سممالم صممبح

یه نو دیدم روزای تعطیل ون نب داره کنار نفه یدم چی شممد که 



 

 

  

 

مون نب ی اصلیه بستنی، یه قهوه، بهونهیی گذره، به بهونهنب می

 نبود تو بود!

 سلوا دستی روی دنانش گذاشت:

 ندادم؟ !من بهت تذکر دادم -

 را با جفت دستانش در بر گرفت: شدوباره خب شد و سر

باورم ن یتی میوتی وق - به خودم گفتی نب  یه روز  ما  شمممد، ا

خبر باشب که نگرانش بشب، کافیه یه نصف روز ازش بی اومدم دیدم

ش شب میاد از اون بال کوچولوی قلبی براش بخرم،  تدیدم انگار خو

ایسمممتب چشممم ب دنبا  یه نا که میدیدم که جلوی ویترین مغازه

شاخه ساااا  کنن دنن کجی می نای گل بهبچیزی نست برای مه

 خوردمااا یهویی که بخرمشون، تلنگر رو

 نایش صدایش نب لرزید:این بار ن راه شانه و

 فه یدم افتاده ن ون اتفاقی که نبایدا -

 و صورتش را بلند کرد:

 قطعش کنباخواستب ت ومش کنب، خواستب قطورتر نشده  -



 

 

  

 

شده بودا سلوا نب روان  صورش  ش  روی  د وارتان باز مونای خو ا

 را کشید:

، یه ساعت دندون یب جفت ونوقتی خداوافظی کردیب داغون بود -

رو جیگر گذاشممتب، دو سمماعت دندون رو جیگر گذاشممتب بعد دلب 

که سممال ه، که عین سممیر و سممرکه جوشممید، فرط خواسممتب بدونب 

که  تا این نگ زدم  نداشمممت، نی ز نگ زدم بر به، نی ز والش خو

صاد  باالخره یکی جو سلوا ن هاب داد و گفت ت اش ترصیر کرده، 

 من بودااا

ج له در دنانش ت ام نشده بود که صدای محکب و پر ورص یکی 

 اتاق را پر کرد:

 تو چه غلطی کردی؟ -

ی در نگران سمملوا سمم ت مهیادی رفت که بهتزده در آسممتانهنگاه 

شان وارتان نب خشکش زده بود که مهیاد فاصلهاتاق ایستاده بودا 

ی وارتان را گرفت و از صممندلی بلندش صممله یرهرا پر کرد و بالفا

 :و صدایش فریاد شد کرد

 چی کارش کردی؟ -



 

 

  

 

بدون اینکه بخواند وارتان با چش ان سرک و خیسش به او ز  زد و 

 گفت:خود را از دست مهیاد نجاش دند، 

 اکردمباید ت ومش می ، منبدم شیباز خواستبین  -

 زد:نف  میمهیاد داشت نف 

 اغلط کردی شروع کردی که بخوای ت ومش نب کنی تو اصال -

 سری تکان داد:وارتان 

 کردم تا این ود داغون بشه کهاااکر ن یف -

ی او آزاد کرد و دسممت مشممت مهیاد پر ورص دسممتش را از یره

ای اش به س ت صورش وارتان رنا شده بود که سلوا جیغ خفهشده

توسط  دستش انبه صورش وارت مشتش قبل از اصابتولی کشیدااا 

 شد:نفر پشت سری گرفته 

 کنی؟چی کار داری می دمهیا -

صورش  شت و با ن ان  سلوا با دیدن کامران دست روی قلبش گذا

سر شت  شکش چند نف  پ سعی  غرق ا شیده بود که مهیاد  نب ک

 کرد دستش را آزاد کند:

 گباااولب کنااا ولب کن می -



 

 

  

 

 و رو به وارتان داد کشید:

 افتاده، نان؟ ا خوانرم که به این روزار کردی بچیک -

 کامران متعجی و گیج سعی کرد مهیاد را عری بکشد:

 نا!چه خبرته؟ بی ارستانه -

شممد، انگشممت مهیاد در والی که توسممط کامران عری کشممیده می

 تهدیدی س ت وارتان گرفت:

برو فرط دعا کن به نوش بیاد، خوب نشمممه با دسمممتای خودم  -

 کش ت!می

زد، از اتاق بیرون ی زد و مهیادی را که دسمممت و پا میکامران نوچ

شید سرک سط اتاق  و با چش انی  باال گرفت دردناکش را ا وارتان و

 :که از ن ان روز پیش ی  لحظه خش  نشده بودند، زجه زد

 خداااااا! -

به زور و نزار زبان بازی توانست مهیاد را آرام کند، سری تکان داد 

ا نر چند به وارتان نب جریان چیسممتنشممنیده نب ودس زده بود 

دانسمممت آدم نارو زدن و خال  کردن اعت اد کافی داشمممت و می



 

 

  

 

اینردر متشنج بود که نتواند ن ه نیست ولی خی فعال روویه ن ه 

 را آرام کندا

خواست به اتاق برگردد که با شنیدن اس ش از زبان آراز ایستاد و 

 رانش را س ت او کج کرد:

 چه خبر؟ -

چنان نگانش به جوابی آزمایشی بود که در دست داشت و آراز ن 

 گفت:

 تونی بگی چند روزااا ام باااکامران می -

 تر گفت:کامران سریع

 چند روز چی؟ -

اش کشید، سوا  روتینی بود از ن ه و خیلی آراز دستی به پیشانی

 صدایش آنسته شد: پرسیدنش از بی ار سخت نبود، غیر از فامیلا

 دگی خانومت گذشته؟از وقت قاع -

صال ن ی ستاخطی بین دو ابرویش افتاد، ا و چرا  ستیچ رایدق دان

 :عری مانده باشد؟ متعجی دست س ت برگه برد دیبا



 

 

  

 

 نست؟ خطرناک نباشه؟ یچ -

 :و آنسته گفت اطیاوت با بدون مراومت دست او داد و ابرگه ر آراز

 منظورمه، عادش مانانه؟؟ ودشونیپر -

به بر ننوز گانش  به  کردیم یبود و سمممع شیآزما یگهن کل اش 

شن شف کند، با  شده را ک شته  صار نو آراز، آنان  یصدا دنیاخت

نداد و  یشرویپ یاجازه آراز نگانش کرد؛ زیگفت و تند و ت یظیغل

 :دیفورا پرس

یا نه؟ ایدر زمانش داشمممتن  یریتعو دایجد یدونین  - تغییر  و 

 هااارفتاری یا چیزی که دا  بر واملگی باش

برگه  گرفت،جلوی صممورتش ای برگه را با چشمم ان گشمماد شممده

 منفی نبود که سر در بیاورد، عجوالنه پرسید: یاواوی نیچ مثبت 

 االن اینجا چی نوشته دقیرا؟! -

 آراز دوباره تاکید کرد:

 ، ضعفی، تهوعی و  نکردیاغذایی تغییر رفتار -

 



 

 

  

 

 خیره در چش ان آراز گفت:

رگشته، صبحونه نانار شام فرط داره ماست از وقتی بچرا نست!!  -

 اخورهمی

 لبخند به صورتش آمد:

 پدر شدیا به اوت ا  قویمبارک باشه،  -

دسممتش پایین افتاد و مبهوش شممنیدن ورفی که تصممورش را نب 

 کرد، گفت:ن ی

 مط  نی؟ -

 آراز سری تکان داد:

 تو زمان یرییتغاینکه آیا تونسممتی در مورد نود درصممد، اگه می -

تونستب صد در صد بهت بگب ، ک   کنی مینه ایشون نست دوره

به  جه  با تو خی  نه ولی  یا  که گفتی آره  غذایی  عادش  تغییر 

اوت الش خیلی زیاده ولی برای اط ینان چهار پنج روز بعد نب یه 

 آزمایش بدینا

 ننوز در ذننش در وا  جستجو بود:

 ادهمی دیروز قورمه سبزی رو نب پ  زد و گفت بوی بدی -



 

 

  

 

 خندید:

 خی پ  مبارکها -

شده تکیه به دیوار داد؛ بچه! بچه شاط پخش  سلوا!! و  ن ی او و 

 ا آراز سر به سرش گذاشت:در دلش چیز عجیبی بود

 دیگه تخت خالی نداری ا!! ؟واال پ  نیفتی -

 ن راه با کشیدن نفسی دوباره قد صا  کرد:

 این مساله فعال بین خودمون ب ونه، باشه؟ -

 از ابرویی باال انداخت:آر

شه تزریق کرد بهش، اینا ن ی مط  ن باشا فرط دیگه آرامبخش -

 خوره بهتره فعال محدودش کنهاوتی اگه مسکنی برای پاش می

 بازوی کامران را فشرد:

یه ن چین تون به وجودش پر خیر و برکت باشممه براتون، زندگی -

 تغییری نیاز داشتا

 و فاصله گرفتا



 

 

  

 

از اضممافه شممدن  مانده بود، ی  و  گرم و پر شممور امتفکر بر ج

بود ولی چیزی شممان در دلش جریان گرفته خانه عضممو کوچکی به

فرزندش  دوسممت نداشممت ؛گذاشممت لذش کافی ببرداین میان ن ی

سلوا رقب زده بودا شد که برای  سختی با  یادگار لحظاش پر تنش و 

اتاق  به س تنف  بلندی  ن راه با و چشب روی نب گذاشتدمی 

 راه افتادا

*** 

گرداندنش برای برروتختی را کنار زد و سمملوا را کنار تخت نشمماند، 

 برودافرو زبان نفهب  ک ی در جلد کامران به خانه مجبور شممده بود

نای ر را نگانی کرد و با ووصممله دک هزیر چشمم ی سمملوای دلخو

نای وسطی ک ی مانتویش را باز کردا دستش روی باز کردن دک ه

شد، بیشتری داد، نیچ تغییر خاصی روی شک ش دیده ن ی مانور

نده ی  موجود ز عا  ندگی یعنی واق ی کوچولو آن تو داشممممت ز

کرد باز آمد می اما و اگری که در ذننش رفت و کرد؟ با وجودمی

ن سممر از وجود کودکش در بطن  توانسممت منکر این شممود کهن ی

 خوشحا  استا نی ه قهرش

 



 

 

  

 

 ار گذاشت و گفت:نای بیرونش را کنلباس

 دراز نکش، یه چیزی بیارم بخوریا -

 بغض کرده گفت:

دلب دووم ن یاره، از  خداب ونب اونجا به یاشممتذمیکامران، کاش  -

جا،یمن ا  یرمانگرانی می ندون یدرک نکن چوقتین یاله ن تو  یو 

س یگندگ نیبه ا یایدن نیا ست به چندتا  صل  بیتنها ک و لوله و

ع ه فوش  یاز وقت ،ستیمامانب ن یاز وقت یوندیم ،یچ یعنیباشن 

 ناست که ن ه ک  منه!مهسا مدش، قبلتراش یلیاصال از خ شد،

 تیز برگشت و دست به ک ر زد:

بدش، ن ه کست مهسا  یه بارم این ورفو زدی گذاشتب پای وا  -

 ام؟!باشه من این وسط چی کاره

واقعا االن  ش باال رفت،سلوا تا چش ان طلبکار ن سرمتعجی نگاه 

 کردیاش به آن معنا که او فکر موسممادش بود!!! اصممال گفته یجا

بل از رفتنب نب ا با خودش فکر کرد ق ردر وسمممماس و ینبود،  ن

ود  نیپنهان تا ا قیو روشمممدن ورا یدور نیا ایبود  ریگسمممخت

نف  به نفسمممش چه خواب راوتی شمممی پیش  !!زودرنجش کرده



 

 

  

 

وتی درد پایش نب باعث نشممد کرده بود! خوابی به دور از کابوس، 

که از این آرامش کنار کامران خوابیدن چیزی کب شمممود و االن با 

شده بود که  دستی که به عصبانیت به ک ر زده و نگانش توبیخی 

چه و  خوشایندی داشت،  ی اتفاقاشفارغ از ن ه ام!!من چه کاره

 دیکته شدن اینکه ن ه ک  تو منب!!

 :تبسب ک رنگی بر لبش نرش بست

 ب ونی براما -

به سرش  ایبوسه سوتی ته دلش شیطنت کرد و نو ،لبخندی زد

شته باز زد ولی  شی گذ صلهبا وجود ناپرنیزی  ی ع یری که در فا

ند،  ته بود ماه گرف به دوران این چند  نده بود  گار برشمممان گردا ان

 ی پنهان از نب داشتنداساوو ی  رو در نامزدی

درش که در آش زخانه مشغو  بود، از اتاق بیرون رفت و با دیدن ما

ما نهلبخندی زدا  خا مد در آی خودشمممان کب پیش میدرش در 

آشمم زخانه دیده شممود ولی نر بار اینجا آمده بود از او وسممابی کار 

 مادر قبل از او به ور  آمد: کشیده بودندا

 والش خوبه؟ -



 

 

  

 

 سری تکان داد:

 مون نگرانیبانگرانه، یعنی ن ه -

 ش غ گین شد:پوراندخت نب نگان

 کشه االن!ک   مادرش باشه، چی می خدا -

کامران سممری تکان داد و از کیسممه خریدنایش ظر  ماسممت را 

 داشت، گفت:که ظرفی را برمی برداشت و در والی

 مامان سلوا اگه داروناش رو خواست بهش ندینا -

 متعجی سر از نب زدن قابل ه برداشت:

 چرا؟ -

 کامال آنسته کرد:رفت سراغ قاشق و صدایش را 

 پیر شدی پوراندخت بانو!! -

 :آنسته گفت یول عیتا چش ان مادرش درشت شدند، سر

 !! شبیمن دارم بزرگ م یجوون موند ش ا !بیتسل -

شان داد شینادندان فیبزرگ زد و رد یو لبخند  قندا را به مادر ن

 لیدل یاش، ولصممورش خندان دردانه ندیدر د  زن آب شممد از د



 

 

  

 

 با! صمممدقه رفتن ب اندبخواند و منتظر قربان رزنیاو را پ شمممدین 

وا  رد شدن از کنارش  زد و در شیقاشق در دست محکب به بازو

 :داد یخندان خیتوب

سن ریبگ ادی - ش یتو نر  جا با پدر و مادر ه ناب یشوخ ینب که با

 امحترمه یقاآ هیدور از شان 

ش از شت به اندام ک نا را اخت و دستاند یمادر نگان یبایو ز دهیپ

شا نچنان آبود که دلش  یاز معدود موارد دیدور بدنش ولره کرد، 

 بی  جوا شممدیبود، باورش ن  تنگ دربر گرفتن مادر را خواسممته

 اچنان د  را به محبت و والوش بجوشاند مثبت آزمایش،

 :کرد و گفت  یرا به گوش مادر نزد سرش

مب او  با قاشمممق بچه یجلو یخوایم یعنی! بداخالق مادربزرگ -

 ؟یبد ادمیرو  یتیپشت دستب بعد نکاش ترب یبزن

لبخند و درخشش  دنیبا د ،مدآکه از چرخش گردن مادر  ییصدا

را پ  راند و با وضور و  ینگران ،شیبایمنعک  شده در چش ان ز

 !!نا را برنب نشاندرامش پل آ

 



 

 

  

 

 :و در آغوشش گرفت دیکامل چرخ مادر

 ؟یفتچرا زودتر نگااا وای -

 با تبس ی آنسته گفت:

 فه یدیا اون زا ننوز خودش خبر نداره، ش ا قبل -

 :او را به خود فشرد شتریب یاپوراندخت با نگاه تر شده

سرکب داره بابا م من، یخدا - روزنا  نیشکرش که ا ای! خداشهیپ

 اجانمامان مبارکه دم،یرو نب د

 :دیکنار کش و

 ؟یدیاز کجا فه خبر نداره؟ پ  تو  خودش یجورچه -

 ن راه با تبس ی گفت:

ساعت پیش فه یدم، برای تزریق  - سه  راز آرامبخش آمنب ن ین 

زمایش اورژانسی آپرسید وامله نباشه، منب مط  ن نبودما دیگه یه 

 کردن و متوجه شدیبا

 پوراندخت نب چنان متعجی بود:

 اون وقت چرا به سلوا نگفتی؟ -



 

 

  

 

 نیب نگانش س ت در اتاق رفت:

به شونراشون  ونمع وال خانوما دوست دارن این خبر رو خودش -

شته باشه، این  لذش رو بدن، منب گفتب بلکه برای گفتنش برنامه دا

 ازش نگیرما

شرانهنگاه  سرش مبهوش ولی عا شاد پ ش ان  ی پوراندخت روی چ

 خیره ماند:

 از ته د  دوسش داری!! خوبه که اینردر -

گفت، ته د ااا مادرش راست می ضربان قلبش دوباره شارژ شد، از

انرژی دوباره  ، انگار از ور  مادراز ته د  دوستش داشت واقعا او را

 یافتا

ظر  ماست را برداشت و دوباره به اتاق برگشتا در وا  دادن آن 

 گفت:

اش کار پیش اومده ک تر شممرکت بودم، سمملوا این چند روز ن ه -

تونی ل تا  رو بذارم یاگه م ؟یک   کن ناتو ات ام طرحتونی می

 اینجاا



 

 

  

 

سلوا را با کار منحر  کند، اگر میع دا می ست ذنن  ست خوا توان

ضافه پیدا  ت رکز کندنا وادارش کند روی نرشه ک تر فرصت فکر ا

ی ماست انش برد و با چشیدن مزهنکردا سلوا قاشری س ت دمی

 پاستوریزه ابرو درنب کشید:

 اینطوریه؟چرا اش این مزه -

شید، یعنی نه ماه ت ام هخند ستی الی مونایش ک اش را خورد و د

 راند؟کوبید و تا روسمممتا میباید برای خرید ی  ظر  ماسمممت می

 سری جنباند:

سر باید فردا - سجد، بزنب ییه  ستا برای کارای اون م ستی  رو خوا

 خرم میارماماست نب می

 چش انش ک ی شاد شدند:

 مسجد بودما اش نگراند نکنه، ن هوای دستت در -

 :ادامه دادو مشتاقانه 

نا، بهش زنگ بزنب بگب یه شهولی نر ماستی ماست خاتون ن ی -

 بگیری؟ ازشچندتایی برام نگه داره فردا 



 

 

  

 

ست این چند ماه کال خاتون رو بردارد و  خندان فکر کرد بد نب نی

 و گفت: صرفدشان این بیشتر میبیاورد خانه

 هتره، زنگ بزنااینطور ب کنیباشه، فکر می -

نب تنگ شمممده بود، از ذننش  نای اوی کشممم دلش برای مزه

و  لیست درست و وسابی تهیه کنددر فرصت مناسی گذشت باید 

 با ج ع کردن وواسش گفت:به کامران بدندا 

 شب اینجااآره ل تا  رو بیار، خوب نب نست، از بیکاری خفه می -

سلوا را پشت گوشش  یبا نوک انگشت چند تار موی بیرون افتاده

 زد:

 االن از ماشین میارما -

 و دستش با نوازش مالی ی از صورتش جدا شد:

 نب مراقی خودش باش که زودتر خوب شیاتو  -

 و چش کی زد:

 مون تنگ شدهالحظاش عاشرانهدلب برای  -

  



 

 

  

 

 فصل بیست و نهم:

شت، خومثل ن ه شدن دا دم را با ی مواقعی که ذننب نیاز به آزاد 

شب باز می سبی کار خفه کرده بودما به محض اینکه چ کردم و به 

توانسممتب تکان بخورما ل تا  در بغلب بود و مدام شممرایط پایب ن ی

آمد و زدم، جوری که وتی طرح ارسالی کب میطرح روی طرح می

سی کنب، خوب به کامران می ست برر گفتب چند طرح دیگر را بفر

ستب با نبودن ممی شده، دلب از دان شرکت کب  ضو فعالی از  سا ع ه

ستب و از  شید، روزی نبود که برایش پیام نفر سا تیر ک یادآوری مه

 شداخورد غصه در دلب ج ع میاینکه نیچ کدام تی  ن ی

با ورود پوراندخت به اتاق به اوترامش به خود تکانی دادم، سممینی 

و شیر  در دستش را روی میز کنار دستب گذاشت، آناناس قاچ شده

ی کی  دسمت پخت خودش را کنارم گذاشمتا با اینکه موز با تکه

نا را نب چند روزی بود درسمممت به ن ین ترتیی وتی میان وعده

 کشیدما با شرمندگی گفتب:داد، ولی من خجالت میرد ن ی

اش نشستب ش ا سرپا عذاب زو ت نکشین تو رو خدا، من ن ه -

 گیرماوجدان می



 

 

  

 

نار ت مد و ک تا جلوتر آ خت نشمممسمممتا خود را ک ی ج ع کردم 

وت نای او  را نا برخال  روز که این روز ندی  باشممممدا لبخ تر 

 شناخت ان زیاد روی لبش بود، بر لبش آمد:

کردا به از وقتی که اومدی تو این خونه، کیانا نی تعریفت رو می -

شه لذش میعینه می سته اون دیدم از اینکه تو این خونه با برها در

که نایی  جا ولی اون  روز مدم این کامران مریض بود چند روزی او

شمممد خیلی به آرامش مواقع به قدری تنش وجود داشمممت که ن ی

 جاری شده تو خونه فکر کردا

 و بشراب آناناس را دستب داد:

 بخور تا بگبا -

 ای در دنانب گذاشتب:تکه

 م نونبا -

 نگاه با محبتی انداخت:

ن با چه وا  و نوا و عشمممری بینب کامراولی این روزا وقتی می -

نه و چطور بی یاد خو یه و  آرامشمممی تو وجودم م ته،  قرار دیدن

 شه که نیچ وقت ل سش نکرده بودماتزریق می



 

 

  

 

 و دست آزادم را ل   کرد:

نای  - کامران خیلی آرزو نای خودم برای  یا ته من تو رو درسممم

دنت باشکوه ساخته بودم ولی االن از اینکه تو اینجایی و پسرم از بو

شحاله، می سی بودی که میاین ن ه خو ستی فه ب تو تنها ک تون

کنب تونستین روزای ناجور خوشبختش کنی و من خدا رو شکر می

 رو پشت سر بذارینا

 و بلند شد:

نا و ورفام رو شممماید انتظار زیادی باشمممه ازش بخوام گذشمممته -

 فراموش کنی ولی به یه مادر قو  بده، مراقی پسرم باشیا

نای خودش، شناختب وتی شاید بیشتر از بچهاندخت را میمن پور

 از ته دلب گفتب:

من نیچ وقت و  بدی نسمممبت بهتون نداشمممتب و ن یشمممه  -

ناش بهترین رو رفتارتون رو درک کردم، یه مادر ن یشه برای بچه

 خوادامی

 

 



 

 

  

 

 و نفسی کشیدم:

در ضمم ن ن یشممه فکر کردم اگه پیشممنهاد اون موقع شمم ا نبود  -

گرفتا پ  تو نر کار خدا گز این ازدواج صمممورش ن یشممماید نر

وک تی نست، درسته خیلی اذیت شدیب ولی خی وا  خوب این 

نایی داشممت که روزای زندگی ون شمماید نیاز به گذروندن سممختی

 قدرش رو بدونیبا

کشید، لحظاتی به صورتب خیره شد و در والی که نف  راوتی می

 با خنده گفت:

ر پنج ظر  ماسمممت گرفته آورده، نر وقت دیروز از روسمممتا چها -

 دوست داشتی بگو بیارما

ام گرفتا از ضممعفی که در دلب برای خوردنشممان ایجاد شممد، خنده

 دانب برق چش انب را دید یا نه که گفت:ن ی

 ولی او  باید اینایی که آوردم تا ته بخوری بعدا -

نبود میلی سر کشیدم، خیلی میلب به چیز شیرین شیرموز را با بی

ستش را نب رد کنبا برای کامران پیام  شتب د ست ندا ولی خی دو

 دادم که:



 

 

  

 

 کنباطرح ژی نازیوم رو بفرست تا شی ت ومش می -

شب روی  ستگی ک ی چ سرم را به تخت تکیه دادم و برای رفع خ

نب گذاشممتب، مرور این چند شممبی که کنار نب خوابیده بودم وا  

وتیاط و مالی تی که کامران کرد، انایب جاری میخوبی را در رگ

در برخوردنای ان داشت، برایب باورکردنی نبودا او وتی ن ان شی 

صت دند، ور  از او  زندگی ستب ک ی فر مان نب وقتی از او خوا

د ولی این چند روز به طور قابل توجهی زی  مرتبه پریدن در آب 

و کردم روابط تلخ رفتارش محتاط بودا نر چند خودم نب باور ن ی

ام تاثیر ناجور سمممرد چند مدش پیش تا این ود بتواند روی روویه

دانسممتب بگذارد و موجی ترسممب شممود ولی کامرانی که خوب می

کرد که برایب باور چردر روویه عجولی دارد، داشمممت صمممبری می

 کردنی نبودا

دسممتی روی شممک ب کشممیدم، ن یشممه بعد از خوردن شممیر درد 

زیر دلب رفتا استرس آمدن به خفیفی داشتا ناخودآگاه دستب به 

خانه و بعد جریان پایب و مهسمما دسممت به دسممت نب داده بودند و 

موجی شممده بودند کال تاریخ یادم برودااا ی  چیزی درسممت نبود 

 نه!



 

 

  

 

استرسی بر دلب نشست، با گیجی دوباره به ماه گذشته فکر کردما 

ا نه اصال تاریخ خاصی یادم نبود ولی خی ی  وساب سر انگشتیاا

ای نب در روستا بودم ی  نفته بود ودودا برگشته بودم و دو نفته

 و قبلش نب خی خیلی به یاد نداشتب ولی طبق روابط آن اواخرااا

کردم؟ منطری بود! چه کار میدست روی دنانب گذاشتب، ک ی غیر

ساعته می ساعت رفت، کیانا باید نیب  س ت  سریع نگانب  سیدا  ر

 برایش پیام  دادم:

 نی اومدنی یه بیبی چ  بگیری بیاری؟تومی -

 جوابب سریع رسید:

 خیر باشه، خبریه؟ -

 برایش نوشتب:

 رسی؟دونب، کی مین ی -

 جوابش باز سریع رسید:

سی که تو وارد کردی، به اذن خدا با  در میارم،  - ستر واال با این ا

 اماای خونهده دقیره



 

 

  

 

ارسا  کرده بود،  ای که کامران برایبدست و دلب به باز کردن نرشه

در راه به  انایک اینا خراب بود عرربه دانبی نرفت؛ دلهره گرفتبا ن

 خواب رفته بود!

نگانب روی دو خط قرمز شمممده روی بیبی چ  خیره مانده بود، 

باور می ید  با فاقی کردم، اویعنی  به ات لین وسمممب اسمممترس بود 

ضربمنتظره و ناباور و پیشغیر سروی  باز  شدها در  ه خورد بینی ن

 و صدای کیانا آنسته آمد:

 نیبا ا بیبجنی خی!! چشب بازار رو کور کرد گهید شهیذره ج هی -

بند شممماش دیاالن با نیعروس آوردن ون!! از شمممان  گندمون ن 

 کنب روش! شیخودم برم ج رونیب ایب یایاز پسش بر ن  شد،یم

 :ادامه داد یو با ناله و زار

 یااز فضول من مردم ایتو رو خدا سلوا ب -

 در را باز کردم و عین آدم گیج گفتب:

 کیانا این یعنی منفی دیگه آره؟ -



 

 

  

 

دانستب ی روی چکر مرایسه کرده بودم و مییعنی نزار بار با نوشته

یعنی مثبت ولی خی انگار ذننب باورش نداشمممتا کیانا عجوالنه 

 نگاه کرد و گل از گلش شکفت:

سلوافتبیم کنبیغش ماالن  نیمن ن  رهیمنو بگ یکی ایخدا -  !!! 

 نی تو رانی داری!، این یعنی نیسلوا سلوا

 و دست دور گردنب سلوا انداخت:

 عزیز دلبااا وایااا خدایا شکرشا -

ماش و مبهوش مانده بودم، به نظرم وتی آن و  نیجانی که کیانا 

دادم جواب داشممت عجیی بودا یعنی ی  درصممد نب اوت ا  ن ی

 تعجی گفت:مثبت باشدا کیانا با 

 ناراوتی؟ -

زده نگانب در او خیره ماند، ناراوت؟ ناراوت بودم؟ نه بیشممتر بهت

 بودما لی زدم:

 ریزی نداشتیب ننوزابرنامه -

 



 

 

  

 

کیانا خندید و باز دسمممتش را دور گردنب انداخت و این بار مدش 

 بیشتری در آغوشب نگهش داشت:

واد؟ بیاااا خیادش نیسممت کامران چند بار بهت گفته بود بچه می -

شتنت ی   شتها این چند روز بعد برگ ست دا بیا که خدا خیلی دو

تون رو اینردر محکب کنه که نای زندگیسممر از خدا خواسممتب پایه

 نیچ لرزی نلرزوندشا شکر کن سلواااا شکر کنا

شممدم؟ مادر فرزند چشمم انب خی  شممدند، یعنی داشممتب مادر می

ش  شتب ا نایب آزادانه بریزندا کیانا کامران؟ به در تکیه دادم و گذا

 تر بیبی چ  را از دستب گرفت و کنار گذاشت و گفت:مسلط

 کنیادستاش رو بشور بیا بیرون االن غش می -

 نای منگ گفتب:عین آدم

 االن چیکار کنب؟ -

 کیانا خندید:

نیچی، او  تا ن ین جا از وا  نرفتی بیا بیرون که طوریت بشه  -

 گب چیکار کنا، بعد بهت میخان داداش ون ما رو کشته

 



 

 

  

 

 و چش انش پر از شیطنت شد:

 فکر کن ع ه شدم!!! -

 گیج نگانش کردم:

 خی؟ -

 ی  دور ریسه رفت و گفت:

تون رو جوری تربیت کنین که فحش خورم مل  شممد! لطفا بچه -

 من پاسخگو نباشب!!

*** 

سه  شت دو  شینش دلب به تالطب افتادا با گذ صدای ما شنیدن  با 

انسته بودم تا ودی جریان را باور کنب و دلب از این اتفاق ساعت تو

ی شگر  و عجیی به شور و نشاط دچار شود، یعنی واقعا به فاصله

 شد؟مان اضافه میچند ماه ی  موجود کوچ  به خانه

 کیانا از دم در اتاق چش   زد و گفت:

 کنه؟شه یه فیلب بگیری ببینب چی کار میکوفتت بشه ن ی -

 



 

 

  

 

 س خندیدم:پر استر

 خوای ب ون ببینامی -

 دننی کج کرد:

 کنهاور  مفت نزن، من ب ونب کامران با تی ا بیرونب می -

دانستب که گوشب به ورود و سالم بلند کامران بود، خیلی خوب می

شودا اصال شاید پرسد و بعد وارد اتاق میاو  اووالی از مادرش می

وا  خوبش را از که آن  مادرش در  فرط این من بودم  وضمممور 

کردم و چردر از اینکه روابطشان رو به بهبود بود مان درک میخانه

 بردمالذش می

ته به روی بسممم گانب  ی کادو پیچ شمممیکی که کنارم بود رفت، ن

نان دلهره داشمممتب و از عک  کامران مین چ یدما الع ل  ترسممم

خی این می چه زده بود ولی  گانی ک ابیش ور  از ب دانسمممتب 

ی   مد  که ن یپیشمممما توانسمممتب خیلی روی نویی چیزی بود 

 برخوردش وساب کنبا 

 



 

 

  

 

با ورودش به اتاق در د  خدایایی گفتب و با تکیه به عصممما بلند 

 شدم:

 سالم خسته نباشیا -

 جلوتر آمد و اخب تصنعی بر صورش راند:

 چند بار بگب بلند نشو با این پاش؟ -

 توجه به تشر دریافتی چشب در چش ش شدم:بی

 نباشیا خسته -

 داد، تبس ی کرد و جلو آمد:در والی که خیلی ریز سر تکان می

 ش ا نب خسته نباشی، خوبی؟ -

ام بوسممیدا چرا باز بغض کردم از عجایی بود، و خب شممد و از گونه

 متعجی سرش را عری کشید و گفت:

 کنه؟سلوا طوری شده؟ پاش درد می -

 و بازویب را گرفت و روی تخت نشاند:

 رهاتو گوشت ن ی ور  که -



 

 

  

 

ی کیانا پیش رفتب، من خیلی آب دنانب را قورش دادم و طبق نرشه

ای که زیر رو تختی قایب کرده بودم، از این کارنا بلد نبودما بسممته

 در آوردم و با ک ی اوتیاط به س تش گرفتب:

 تردیب ش اا -

سته بندی بنفش رنگ با طرح کودکانه رفتا  نگاه متعجبش روی ب

 بسته مکثی کرد و متعجی گفت:در گرفتن 

 تولدم که نیست! -

نوک انگشممتب را به دندان گرفتب، شمماید اگر کامران چند ماه او  

بینی کنب ولی توانسممتب رفتارش را پیشمان بود بیشممتر میزندگی

خی این فاصله رک داده با اینکه در این نفته اخیر تعدیل شده بود 

 باز برایب قابل تصور نبودا گفتب:

 ازش کناب -

دانستب ابرویی باال انداخت و با ووصله در بسته را باز کرد، خوب می

شد برای سرن ی سفید خوشگلی بود که پسر دختر نداشت و می

نر دو جن  بچه استفاده کرد و رویش کارش کوچکی بود که کیانا 

 گفت با دستخط خودم بنویسب:



 

 

  

 

ه تنب ببینی تونی اینو ببابایی نفت نشت ماه دیگه صبر کنی می -

 نی تو!شاارااا نیان

ت ام وجودم چشممب شممده بود تا ببینب چه وسممی از دیدنش پیدا 

شستا می صورتش ن ست و بعد لبخند به پهنای  کند، او  چشب ب

سرن ی نوزادی را باال کشید و از رویش بوسید و بسته را که روی 

ستش محکب و جانانه در برم گرفت، از آن  شت، نر دو د تخت گذا

ضعف میغلب صدای کرد، از آننایی نابی که دلب برایش  نایی که 

برد که در ای میآورد و تنب را به خلسمممهنایب را در میاسمممتخوان

شد دید و من تشنه عین بستنی یخی در نیچ خواب و رویایی ن ی

 وا  آب شدن بودما و فرط وقتی کامران برگشت گفت:

 چیه؟شه بگی االن این اشکا برای دقیرا می -

اندا باور این لحظه و این متوجه شممدم که چشمم انب خی  شممده

صممحنه برایب سممخت بود آن نب در والی که چند روز بیشممتر از 

گذشتا سرم را روی قلبش گذاشتب و آنسته زمزمه برگشتنب ن ی

 کردم:

 واقعا خوشحالی؟ -

 



 

 

  

 

 سرم را به سرعت بلند کرد و به چش انب خیره شد:

 تو نیستی؟ -

شناختبا آرام ولی نا را مینگاه کردم، من این چشبدر چش انش 

ندگی ند، اگر قرار بود ز نگ آرامش بگیرد چرا ک ی نگران بود ام ر

شممدم ولی ی  وسممی از ناکجاآباد دلب موجی نباید خوشممحا  می

 شد دلشوره داشته باشبا خیره در چش انش گفتب:می

کنه کنب این آرامش و خوشممی ناش فکر میخوشممحالب ولی ن ه -

 پایدار نباشه، نکنهااا

 دو انگشت دستش را پیش آورد و روی لبب گذاشت:

 نی ااا ادامه ندها -

 صورتش را جلو کشید و از صورتب بوسید:

 ترسیدی! -

و دوباره صورتب را این بار با مالی ت و آرامش بیشتری به آغوشش 

 برگرداند:

سته به دلتااا یه بار کیانا بهب گفت ن ه - ش اون روزایی ی ترس ن

که تو باناش زندگی کردی سمملوا درد کشممیده، اسممترس و دلهره 



 

 

  

 

بینب راست گفتها تو از ن ون کنب میداشته! االن که خوب فکر می

ی او  ازدواج ون ترس از دست دادن و فه یدن و نزار فکر لحظه

ناجور دیگه داشمممتی، چه قبل از به ن ب خوردن رابطه و فه یدن 

 جریان چه بعدشا

 تانش را دورم محک تر کرد:و دس

ولی نرچی بوده ت وم شممده، االن ور  مگویی بین ون نیسممت،  -

 درسته؟

سممرم را به عالمت مثبت ک ی تکان دادما انگشممتانش الی مونایب 

 فرو رفت:

خی پ  فرط آروم باش و به این فکر کن که قراره یه کوچولوی  -

ی که تو مونااا یه موجود نازدوسممت داشممتنی رنگ بده به زندگی

 مامانشی و من باباش!

ماندم و از این امنیت کنارش خواسمممت تا ابد ن ان جا میدلب می

 شدم ولیااا صدای زدن در اتاق و به تعاقی آن:بودن غرق لذش می

 تونب بیا تو!کامران، سلوا می -



 

 

  

 

کیانا موجی شممد سممریع سممر بلند کنب و غر زدن کامران را نب  

 بشنوم:

 شداشونر نب کرد آدم ن -

کند، الع ل کامران دارد غش میمن به نوای اینکه از دیدن عک 

 گفتب:

 بیا تو کیاناا -

صورتش چیزی بین نگرانی و  صورم  شد ولی برعک  ت در اتاق باز 

 خوشحالی درنب بود وقتی سریع گفت:

 ماه منیر اومدهااا -

 گفت:کامران داشت می

 خوش اومدهااا -

 عجوالنه گفت:که کیانا لبی زیر دندان کشید و 

 ترانه نب نستا -



 

 

  

 

شد، پ  دلهره شیده  صورش کامران ک س ت  دلیل ام بینگانب به 

اش ک ی نبود! خطی که بین دو ابروی کامران افتاد با لحن عادی

 متفاوش بود:

 خی اومده باشن، تو چرا این ریختی شدی؟ -

 و در وا  بلند شدن ادامه داد:

 میایبا اومد بگی، ما نبتا تو سالم و خوش -

نگاه زیر چش ی کیانا س ت من کشیده شده بود که کامران با نل 

دادنش به آن س ت در و بستنش رس ا بیرونش کردا متوجه مکث 

کوتانش برای برگشممتن سمم ت من شممدم ولی وقتی برگشممت باز 

نگانش خالی از نر والت خاصمممی بود، نه تبسممم ی داشمممت و نه 

 :اخ یااا به سر تا پایب نگانی کرد و گفت

 کنی براش بیارم؟لباس عوض می -

شوره بی سب رفته بود که از دل س ت ک د لبا سب را و به  خودم نف

 فوش کردم و گفتب:

 واسه چی اومدن به نظرش؟ -



 

 

  

 

نایب بدون اینکه به سممم تب برگردد در وا  زیر و رو کردن لباس

 گفت:

 وت ا برای عیادش توا -

 :ام را بیرون کشید و س تب آمدو پیرانن یاسی

 خیلی وقته اینو ن وشیدیا -

 در چش انش نگاه کردم: 

 دونستی میان؟می -

پیرانن را روی تخت گذاشت و در وا  ک   برای درآوردن بلوزم 

 گفت:

ست از نرفتن ون گله داره، عید نب که  - ماه منیر یه چند مدتی ن

 نشد جایی بریبا

وک انگشتش بلوز را کنار گذاشت و قبل از اینکه پیرانن را بردارد، ن

گونه روی پوسممت تنب کشممیده شممدا ج ع شممدن تنب و  نوازش

شتب متفاوش سی که قبل از این دا تر به عجیبی بود که از نر اوسا

 رسید!نظر می



 

 

  

 

دستش بالفاصله از روی پوستب جدا شد و جفت بازویب را چسبیدا 

 در والی که اخ ی نب روی صورتش نشسته بود، گفت:

سبیدی  - سلوا؟ چرا چ خوای ی تلخ ون و ن یبه دو تا رابطهچته 

 کنار بیای؟

 داری تاکید کرد:معنی و ن راه با مکث

 خوره!!داره بهب بر می -

دانستب و شونرم نیچ وقت مرد صبوری نبود، این را از قبل نب می

نر انتظاری غیر از این بیخود بودا ک ی جلو کشیدم و لی گذاشتب 

بود و نف  پرم ن ان جا روی رگی که در گردنش ضمممربان گرفته 

خالی شممد، چه و  خوبی داشممت بوسممیدن بدون تنش و ترسااا 

 عالی بود!

ش ان منتظرش  شد، نگانب را به چ شار روی بازونایب در دم کب  ف

 دوختب و گفتب:

به می - تازه تجر کنب به نیچ دیروز و پریروزی نچسمممبیدم، دارم 

 کنارش بودن بدون استرس، چه لذتی داره!



 

 

  

 

در نگانش دوید به قدری واضمممح بود که دلب بخواند گرمایی که 

 دست دور گردنش انداخته و خود را در آغوشش رنا کنبااا

*** 

ست بدنب که خود ماه منیر جلو  ست پیش بردم تا با ماه منیر د د

 کشید و به آغوشب کشید:

 اینه رسب معرفت دختر خوب؟ از کی یه سراغ از من نگرفتی؟ -

تر گرفت، نر چه به کامران گفته بودم حکبکامران زیر بازویب را م

بده، قبو  نکرده و خودش ک کب کرده بودا  عصمممای زیر بغلب را 

 جوابش را کامران زودتر از من داد:

دونی که سممملوا انل جان گنانش گردن منه وگرنه میماه منیر -

 معرفتی نیستابی

از صممورتب بوسممید و کنار کشممیدا در والی که با لذش به صممورش 

 کرد، اخب ک رنگی نب کرد:ران نگاه میکام

 شناسب جن  خرابت روامی -

 کامران خندان چش کی زد:

 ره طر  نب بهاااگن تره به تخ ش میدیگه او  و آخر می -



 

 

  

 

و با نیش باز نگاه معنی داری به ماه منیر انداختا لحن پوراندخت 

 معترض شد:

 کامران؟؟؟؟ -

کان داده بود که ماه منیر کامران با نیب نگانی به مادرش سمممری ت

 دست دور گردن کامران انداخت با محبت بوسید:

 الهی من قربون خودش و جن  خرابت با نب!! -

ی نوه و مادر بزرگی به سمم ت دخترکی کشممیده نگانب از عاشممرانه

شه متفاوش لباس می سبان و شد که ن ی شلوار چ شید و با آن  پو

قایری مشمممکی ره  نگ و بلوز ی تاه خردلی ر با طرح طالیی  کو

سممخاوت ندانه تیپ انصممافا متناسممبش را به ن ایش گذاشممته بودا 

اش نب زیاد با رنگ لباسممش سممت بودا مونای لخت آمبره شممده

نگانش نب روی بازوی کامران بود که سمممفت و محکب دور ک رم 

 ولره شده و سرپا نگهب داشته بودا

 مودبانه سری فرود آوردم و گفتب:

 خوش اومدینا -

 



 

 

  

 

 مد و دست س تب گرفت:جلو آ

خدا بد نده، اومده بودم خونه ماه منیر شمممنیدم صمممدمه دیدین  -

 گفتب منب بیام یه عیادتی بکنبا

 دستب را در دستش گذاشتب: 

 لطف کردینا -

 ماه منیر کنار کشیده بود که نگاه کامران نب س ت ترانه رفت:

 خوبی؟ -

ص ی ی س تش چرخترانه  ید و من در تر نگاه به کامران داد و به 

باشمممی! ولی  یاد بگیر وسممماس ن باش،  دلب گفتب، سممملوا آروم 

الع ل کامران سمممریعتر بود، قبل از این که اویانا ترانه برای عک 

 دست و روبوسی اقدام کند، مرا س ت مبل ورکت داد:

 شرمنده یه لحظه، سلوا زیاد سرپا موندا -

 در وا  نشمسمتن روی مبل نگانش کردم، او نب مکث مختصمری

 روی چش انب داشت با ی  تبسب مالیب گفت:

 یه چیزی بیارم زیر پاش؟ -



 

 

  

 

 سر باال انداختب:

 نه م نونا -

 کیانا جلوتر آمد و ض ن برداشتن عسلی، دننی نب کج کرد:

 نه م نونااا  -

و پر ورص عسلی را مرابلب گذاشتا در والی که کامران داشت با  

ا نب دست به ک ر زد گذاشت، کیانمالی ت پایب را روی عسلی می

 و غر زد:

 مردمافه یدم آرزو به د  ن ییعنی من فلسفه تعارفاش رو می -

 پوراندخت خیلی جدی گفت: 

سفه - ش ا دو ادبااا فل اش ادبه! نر چی رو که من جون کندم یاد 

شد، ن ه سلوا یاد دخترش داده و اون نب به تا بدم و ن اش رو مادر 

 ب بلده!!جا استفاده کردنش رو خوب خو

 کیانا زد زیر خنده:

 گیرین! مامان جان، خوب از آب گل آلود مانی می -

 



 

 

  

 

 و نگانش بین من و مادرش چرخید:

بعدم مامان خانوم انگار باید برم رو فاز وسممودی، یه بونایی داره  -

 میادااا

 و خندید:

 نا!مثل اینکه عروست بد دلتو برده -

 گفت:داشت می پوراندخت به جای جواب به شیطنت کیانا،

 عوض این ورفا، وسایل پذیرایی رو بیارا -

که کامران با اط ینان از اینکه جای پایب مناسی است، ایستاد و به 

سمم ت ترانه برگشممت و خودش بدون اینکه خیلی نزدیکش شممود، 

 دستش را جلو برد:

 خوش اومدی، مامان و بابا خوبن؟ -

خندی داردا دستش وقتی ترانه با کامران دست داد، و  کردم پوز

 را سریعتر پ  کشید و ض ن نشستن جواب داد:

 تون رو نب یادش نیاد!!!م نون، البته فکر کنب ش ا اسب دایی -

 



 

 

  

 

 کامران با خنده گفت:

 پرسب خیالت تختایادم نب نیاد از مامان می -

 و کنارم نشست:

 راوتی؟ -

شتبا  شب روی نب گذا بدون اینکه ورفی بزنب، به عالمت مثبت چ

 لبخندی زد و بی پ  و پیش گفت:

شدن، بهت میاد کنب ببینب نتیجهماه منیر جان دارم فکر می - دار 

 یا نه! 

 چش ان ماه منیر برق زد:

 اکنبین  داینام پش رو تو نوهجربزه یول ادیاومدنش که م -

سوق  گفت و بعد یدارکش ریمن ماهکامران  س تب  نگاه گرمش را 

 داد:

فت نشممم هیواال  - ماه دن  نینیبیم دیکه بغلش کرد گهیت 

 !خان چند مرده والجهکامران



 

 

  

 

 مادربزرگ و نوه بودما نیا یناصدقه رفتننا و قربانکللک عاشق

وسممرش  یبود ول شمم انیبزرگتر پ  یدرسممت که ع ه به عنوان 

داشتن پدربزرگ و مادربزرگ داشتن نب مثل وسرش پدر و خوانر 

 ودان رانب ب شهیو برادر داشتن ن 

ماه منیر نب زمان شد با کف زدن کیانا و « وای خدای من»صدای 

ام ولره شممد و دلب را برد؛ انگار جن  دسممت گرمی که دور شممانه

شتنی بود که به قو  عالقه ست دا شق نبود، ی  دو ام به کامران ع

شریعتی  شق»دکتر علی  شوی در « برتر از ع بودا از آنها که غرق 

 آرامش و امنیتشااا

غذا سممفارش داد و ن ه را برای شممام نگه داشممتا وتی به  کامران

بد و  با وجود  ید و من  یا تا ب با آراز نب ت اس بگیرد  نا گفت،  یا ک

تری نای تازهنای زیادی که کنار نب گذرانده بودیب، باز تازهخوب

کردم، ی  مه انی خانوادگی و با محبتا جوری که آخر تجربه می

ای که برعک  نداشته باشب، ترانهشی با وجود ترانه نب و  بدی 

تصممورم تا لحظه رفتن بگو بخند کرد و سممر به سممر کامران و کیانا 

گذاشمممت ولی رفتار با اوتیاطش با من مشمممهود بودا البته کامران 

ترین اطالعی از اط ینان داده بود که نیچ کسممی از فامیل کوچ 



 

 

  

 

طالع مان ندارند و اصمممو  رفتاری پوراندخت اجازه اجریاناش بین

داند دند و وتی ماه منیر نب در ن ان ود میداشتن به کسی ن ی

ی  نفر بوده و  که علتش موش دوانی  که اختالفی داشمممتیب 

 خوشبختانه قبل از اینکه ماجرا به طالق بکشد ول شده استا

*** 

نای مسیر بود، در عجی بودم که این مسیر را ی  نگانب به زیبایی

شته بودم ول ش ب نیامده بار رفته و برگ ی چیزی از طبیعتش به چ

نا گفتند د  باید خوش باشد تا چشب زیباییبودا راست بود که می

 را ببیندا

سممر به صممندلی تکیه دادم و به چپ چرخاندم، آرامشممی که این 

روزنا در چهره داشممت به قدری برایب خوشممایند بود که از دیدنش 

 شدما نگانش س تب چرخید و لبخند زد:سیر ن ی

 چیه؟ -

 با تبس ی شانه باال انداختب:

 ؟خوادیم ینگاه کردنب عوارض -

 



 

 

  

 

 خندید:

 مون!، نخوریسسه شعبه ریکه ت  یزبون ن -

شتب که ننوز  شیدم، باز ی  ورفی دا خندیدم و نف  از ته دلی ک

 به او نگفته بودم!! گفتب:

 واال واسه چی خواستی منب بیام؟ -

 دوباره نگانش س ت جاده چرخید:

ی مسممجد رو که خودش شممروع کردی، خواسممتب پروژه میاوال -

عدم مگه دلت ن ی بدیا ب نالی اینجا رو خودتب تحویل  باز ا خواد 

خوان ببینی؟ اونا که نر بار میام مدام جویای اووالت نسممتن و می

 با خودم ببرمتا

 با لبخندی جواب دادم:

لذتی ای که اینجا بودم غرق دلشمموره بودم و ی اون دو نفتهن ه -

 شونااز اینجا بودن نبردم ولی دوست دارم باز ببینب

 با پیچیدن در فرعی، سرعتش را کب کرد:

صبوری یه چیز دیگهشون آدمای خوبین ه - سرای  ان! ان ولی پ

 قبو  داری؟



 

 

  

 

شمممناختب و ام را میبا وجود آرامش این روزنایش، شمممونر غیرتی

تیاط الزم را به ی آقایون باید اودانسممتب برای صممحبت دربارهمی

کردم واقعا چه در محیط تر که فکر میع ل آورما نر چند درسممت

کار و چه در رابطه با وارتان نیچ وقت تعصبی ع ل نکرده بود ولی 

کردما خی مسمماله وسمماس نشممدنش بود که باید دقت الزم را می

 گفتب:

ی ما یه چند نفری بودن که ن ه به عنوان معت د محل تو محله -

اومد یه راسممت شممون و نر کی کاری براش پیش میختنشممنامی

رفتن پیش اوناااا واال نرش این خانواده نب ن چین چیزیه تو می

 روستاا

نگانش کوتاه سمم تب چرخید، از صممبح چیزی در نگانش بود که 

 برایب عجیی بود انگار نیجان خاصی داشت:

ع وی البته ترریبا نصمممف زمینای اون دور و بر نب ما  باباش و  -

 باباشها

 آنی کشیدم:

دونب، جریان باباشون با دخترع وشون نب خودش یه تراژدیها می -

کنب بعضی وقتا نع ت و زمین و ثروش به جای اینکه گانی فکر می



 

 

  

 

شنگ سختزندگی آدما رو ق شاید اگه بهونهتر میتر بکنه،  ی کنها 

 ارث و ک  و کار نبود االن دخترع وئه زنده بودا

 و ابروی کامران نشست:اخ ی بین د

 دونی؟اینا رو از کجا می -

 نگاه متاثرم را به دشت سر سبز اطرافب دادم:

شی  - شون مه ونی، از و یدااا ام ب یعنی رفته بودم خونهکه یه 

 پسر بزرگشون شنیدما

سب بردن گوشه ی لی کامران باال رفت؛ متوجه اوتیاط سلوا برای ا

سرنا بود، عجی زنر چش ی از  این دختر گرفته بود که تا این از پ

 برد! لبخندی زد و گفت:ود از او وساب می

 دونی ع وئه زنده است؟می -

 زیاد امر مه ی نبود، بود؟ شانه باال انداختب:

 نه! -

 

 



 

 

  

 

 خودش ادامه داد:

ترین فرش فروشمممای تبریزه، وقتی پوراندخت یکی از خوشمممنام -

 !شناسدش یعنی تو صنف خودش اسب و رس ی دارهمی

 متعجی نگانش کردم:

شناخت مامانت و این  - سب ع و و  سیدین به ا شد که ر واال چی 

 ورفا؟

 تفاوتی به خود گرفت:ظانر بی

نیچی، تو چند باری که اینجا اومدم متوجه شممدم که ع وشممون  -

شهر و میمونه و میبعد جریان دخترش دیگه اینجا ن ی زنه تو ره 

پنج سمماله که از به نامای  کار خرید و فروش فرش، االن بیسممت و

 بازارها

نای ابتدایی روسمممتا خیره ماند، بیسمممت و پنج نگانب به روی باغ

 سا !!! بیست و پنج سا ااا من بیست و پنج سالب بود!

زد، نگانب بیسممت و پنج عین چکشممی روی مغز و فکرم ضممربه می

خوردا نای روستایی بود و افکارم انگار تازه جرقه میروی گذر خانه

صبوری بود! و س ش نب و ید  ساله بودااا ا  ید نب بیست و پنج 



 

 

  

 

دیوانه شده بودم؟ الکی داشتب  ام؟ییداشت داستان سرا یچه معن

 بافتب؟برای خودم قصه می

فامیلی  نام  پدرش دختر ع ویش بود!  ته بود زن او   ید گف و 

صبوری می صبوریااا مح د دخترع و نب باید  بودااا ن سر مح د 

صبوری!!! ی  صبوریااا نا سنامه چه بود؟ مح د  شنا م پدر من در 

 آن تنب گر گرفتااا

به این  قت مرا  نانب را قورش دادم و فکر کردم؛ ع ه نیچ و آب د

 روستا نیاورده بودااا چرا؟

 نا که معنی خاصی نداشتند، داشتند؟ نفسب تنگ رفت، این

، به نای اضمممافی راه به بیرون بیابنددنانب را باز کردم تا آن نف 

 اختیار به آستینش چنگ زدم:س ت کامران برگشتب و بی

 کامرانااا -

 نگاه آرامش س تب چرخید:

 جونب! -

 



 

 

  

 

نای نامرتبب بغض درسممت پشممت ولرب چنبره زده بود، با آن نف 

 گفتب:

 دونی اسب دخترع وش چی بوده؟تو می -

شین را کنار کشیدا گیج و مبهوش  صورتب گرفت و ما نگانش را از 

ی بممه بیرون نظری انممداختب، چرا آمممده بود دم خممانممهتوقفش 

ست من رنا صبوری شید تا از د ستش را به مالی ت کنار ک نا؟ د

 شود و دست به در برد، بار دیگر با ناتوانی سوا  کردم:

 دونی نه؟کامران، تو می -

شین را دور زد چهره شدا ما شده بود، بدون جواب پیاده  اش جدی 

ا بازویب را گرفت و در وا  پیاده کردن لی و در کنار مرا باز کرد

 زد:

 آروم باشا -

پایب  باز وقتی روی  باز کرده بودند ولی  که  مدتی بود  پایب را  گچ 

ظه این کب می تادم مختصمممری درد داشمممتب ولی آن لح ایسممم

شمممد به آن فکر کردا گیج و منگ ترین چیزی بود که میان یت

 ت، باز پرسیدم:پیاده شدم و با نفسی که قصد کند شدن نداش



 

 

  

 

 دونی؟اسب دخترع وشون رو می -

ش ان من خیره به لبان کامرانی  شدن دری آمد ولی چ صدای باز 

 بود که جفت بازویب را گرفت و آنسته گفت:

 ای؟وواست نست که وامله -

ی چش انب موج سواری کرد، اینجا خبری بود وگرنه اش  در ورفه

باره و  واملگی بود؟ دو یادآوری  جای  بار الت اسچه  نان این  ک

 گفتب:

 کامران!! -

 نف  ع یری کشید و ک ی بازونایب را فشار داد:

 گباقو  بدی آروم باشی می -

 دیگر اشکب ریخت:

 وایااا کامرانااا مهربانو که نبودااا نه؟ -

 تبسب کرد و با آرامش چشب روی نب گذاشت:

 بودا -



 

 

  

 

شتب خواب می شد، من دا ست  س و قدمی دیدم؟ یکی از دپانایب 

 گفت:

 سلوا! -

دست باال بردم و این بار پیرانن کامران را میان مشتب گرفتب، مگر 

شممد؟ نگانب مسممتاصممل و ویران سمم ت و یدی رفت که با می

شده بود و من عین  چش ان براق و ن یشه مهربانش به من خیره 

 ی ترسیده دوباره محک تر به کامران چسبیدم:بچه گربه

 کامران!!!-

 بتش را به چش انب دوخت:نگاه پر مح

باش سممملوا، چیزی نیسمممت عزیزما مگه ن یشمممه دلت  - آروم 

خواست خانواده داشته باشی؟ برادرته، قبال نب که باناش آشنا ن ی

تو  ؟یکردیم فیچردر از آقا بودنش تعر سمممتین ادشی شمممدیا

 گفتی چردر خوبن؟ی مینبود

شت چه می شتب از  یمن کگفت؟ دا  دیو  یو خوب ییقاآجراش دا

یاده کرده بود و  که بیبگو شیبرا ینام جا پ به مرا این ی  مرت

نا ی  خواب بود که باید ی ایناش! ن هگفت، برادرش! خانوادهمی



 

 

  

 

یدار می ی شمممدما نگانب گیج به اطرا  چرخید، ن ان دو خانهب

تر از بریهااا و منااا منی روبروی نبااا و چند نفرااا و و ید نزدی 

 ام ی  جا دچار اختال  شده بوداپنجگانهکه ت ام وواس 

کامران بازونایب را رنا کرد و ن چنان تحت و ایتش به سممم ت 

 و ید چرخاند:

 خوای به برادرش سالم بدی؟ن ی -

شتن خوانر و برادری را   سرعت ریخت، چردر آرزوی دا شکب به  ا

این ن ه سا  به د  کشیده بودم و سالمی که طر  مرابلب زودتر 

 داد:

 ی خودش!المااا خوش اومدی به خونهس -

ای که با نیچ ی خودم!!! خودمااا بدون نیچ قراردادیااا خانهخونه

 ی پدری!!!منت باشد، خانهشدا جایی که بیقراردادی فسخ ن ی

و ید با اوتیاط جلو آمد و چند ثانیه به صمممورش ناباور و مبهوش 

ور گردنب من نگانی انداخت و باز ن ان قدر با اوتیاط دسمممت د

 انداخت:

 شه اون دختر محجوب و دوست داشتنی خوانرم باشهاباورم ن ی -



 

 

  

 

ی او تن داده بودم من ننگ کرده و بدون ورکت به آغوش برادرانه

صال ن ی شکب میو ا شب، فرط ا شته با ستب چه رفتاری دا ریخت دان

تر ن چنان پشممت دانسممتب چه کنب و دسممتی گرمورکت ن یو بی

گفت، شمم  بود و میان این ن ه عجایی انگار میک رم ایسممتاده 

 نکنب لحظه به لحظه پشتب به وضورش گرم خواند بودا

ای که به ک ر و ید خورد مرا نب عالوه بر او تکان دادا یکی ضربه

 گفت:

اَه چردر بدم میاد از نندی بازی، کشمممتیش که!! بیا بکش کنار  -

به این ن ه فببینب، این خوانر تازه نداره، مون عادش    و فامیل 

 نا!گردهره دیگه برن ینر کدوم اینردر بچلوننش می

 و ید که ک ی فاصله گرفت، با بغض نشسته برگلویب گفتب:

 یعنی واقعا من برادر دارم؟ -

 یکی کنارش کشید و خودش جایش را گرفتا دننی کج کرد:

 بیعده عال  دور نب بود هی یجور نینه بابا برادر کجا بوده ن  -

چندتا  هی بیخودشب قهره رو بغل کن که با اروی نیزن ا بیبر بیتگف

 !!بیریماچ ازش بگ



 

 

  

 

قبل از  یدر دلب رخت شمممسمممت ول یخنده دسمممت یجا انگار به

 یاش که با فحشممبلند خنده یصممدا برگشممتنب به سمم ت کامران،

سع سب را باز کرد و بعد در آ دیمردانه نثار  شغشد نف شرده  یو ف

و میان  بود انگار ختهیمآجان و تنب  با دشیجد یشمممدم که گرما

 آغوشش تابب داد:

چه مزه داره  - مدیا  جووونااا آخرش خوانر خودم از آب دراو

ش زه بلدی ب زی؟  شتناااا ببینب باز غذانای خو شگل دا خوانر خو

 پزی برام؟پزه، میکسی واسه من الزانیا ن ی

 ام گرفت:میان گریه، خنده

 پزمامی -

 و با خنده گفت: صورتش را عری کشید

یام  - نار م نا گاه تبریزم نر روز  آک جون، من دانشمممجوی دانشممم

 توناخونه

 سعید ن یشه بامزه بودا با ن ان خنده و گریه نب زمان گفتب:

 بیاا -

 



 

 

  

 

 چش ان پر شیطنتش برق زد:

 اتاق اضافی دارین؟ -

 از پ  گردنی که خورد جیغ کشید:

 بیشعور خوانر خودمه به تو چه! -

 ویش را گرفت و کنار کشید:و ید باز

 گهاشناسیش که، ولش کنی تا شی چرش و پرش میمی -

 و با اشاره به فرید که ک ی با فاصله ایستاده بود، گفت:

نه دیگه، خودش بهتر می - یاد یخش آب اونب برعک  ای تا ب دونی 

 بشه فردا شدها

 فرید مودبانه سری پایین آورد:

 سالم، خوش اومدینا -

شاید اگر آن موقع نیچ وقت ن ی سر در آورد،  شد از کارنای خدا 

آوردم و آشممنایی زدم و به این روسممتا پناه ن یاز خانه بیرون ن ی

بود قبلی با این خانواده نداشممتب، برخورد امروزم چردر سممخت می

دانسممتب شممناختب ولی االن میای که ن ینای تازهآن نب با قیافه



 

 

  

 

تا چه ودی پسر خوب و مودبی  فرید شاید انل پرگویی نباشد ولی

اسممتا انگار من نب ک ی در خلق و خوی او شممری  بودم و خیلی 

شد جلو برومااا دستی که ن چنان پشت ک رم مانده بود رویب ن ی

 مختصری به جلو نلب داد؛ یعنی برو!

 خودم دست دور گردن فرید انداختب و گفتب:

 شهاننوز باورم ن ی - 

 م:صدای خندان سعید را شنید

 واال سلوا باید بهت جایزه داد، ما تا واال از فرید بغل نگرفتیبا -

 و خودش با تخسی بازویب را کشید و جدا کرد:

اونو و  کن، بیا این جوجو رو بچسمممی که خوانر یه چیز دیگه  -

 است، وگرنه برادر که سهب دیگرونه!!!

و خودش به خوشممم زگی خودش خندیدا به عسمممل نگاه کردم، 

ست به ن سر به زیر و خجالتی  ان اندازهدر ای که قبال دیده بودم، 

با ت ام وجود در برش گرفتب، وای  یدم و  ندی کشممم بودا نف  بل

ی  خوانر واقعی! توی  ی  خوانر از خون خودمااا  خدای منااا 

بغلب کلی تکان تکانش دادم و اشممم  ریختب، یعنی جدی خواب 



 

 

  

 

جدایش کردم و کرد، از آغوشب نبودم؟ عسلکب نب داشت گریه می

 گفتب:

 گریه واسه چی؟ -

 با ن ان چش ان گریان لبخند زد:

نب شمم ا و نب داداش  نیینجایکه ادونبااا فرط خوشممحالب ن ی -

 کامرانا

تر شممده بودما دوباره به آغوشممش کشممیدم و نب زمان ک ی آرام

 نگانب به اطرا  چرک زدا 

نا بود و داشمممت فیلب می یا هاک خدای من یعنی آن فت!!  نب  گر

ستند و کامران بدجن  تا آخرین لحظه مرا بیمی شته دان خبر گذا

 بود؟ کیانا با دیدنب دستی تکان داد و با خنده گفت:

سودی می - صیبت ببین به ت  برادر من و سه تا ن سه تا  کردی، 

 شدا

چون دوربین به دسممت بود چشمم کی زد و جلوتر نیامد، من ن ان 

شرایط عجیی ی  نویی پیش آ س ی کرده طور گیج  مده فرط تب

باس با آن ل بانویی که  نازنین  به  تاد  گانب اف نای خاص بودم که ن



 

 

  

 

ستایی عری شکش، رو ستاده بود و از روی آن نگاه متاثر و پر ا تر ای

سی که ن ی ست یا ناراوت ولی آن ک شحا  ا ستب بفه ب خو توان

 چش ب دنبالش بود، نبود!

انو نزدی  شمممدم، بدون اینکه عسمممل را رنا کنب ک ی به نازنین ب

نایش به قدری ی عجیبی داشممت و موقعیتزندگی من نب قصممه

شد فه ید در آن لحظه باید چه درنب، برنب و پیچیده بود که ن ی

دانسممتب چه رفتار و ورفی درسممت اسممت کرد و واقعا من نب ن ی

 بزنب که خود نازنین قدمی س تب برداشت و گفت:

مونه، ن یشممه واب ن یجدونسممتب اون ن ه دعای مح د بیمی -

مدن من  که او بانو برگرده و بهش بگب ببخش  منتظر بودم مهر

 زندگیت رو به نب ریختا

 ی چش ش ریخت:و اش  از گوشه

خیلی براش ناراوت شمممدم، خیلی زیاد، از وقتی شمممنیدم براش  -

 گریه کردم، البته مح د نبااا 

گانب دوری در محوطه سمممبز اطراف  بار مح د گفتنش ن ب با نر 

 زد، پ  کجا بود؟می



 

 

  

 

 ولی خوشحالب تو نستیا -

 دست پیش بردم:

گفتن، شمم ا وقتی روسممتا بودم ن ه از خانومی و خوبی شمم ا می -

 دهاببخشید که وضور من زندگیتون رو تحت تاثیر قرار می

 دو دستی دستب را چسبید:

شمماید باورش نشممه ولی به خدا برای آرامش مح د ن یشممه دعا  -

مهربانو برسمممه و از خدا خواسمممتب بخاطر اون ن ه کردم خبری از 

 خوبیش خدا به آرامش برسوندشا

 قرارم چپ و راست شده بود که و ید گفت:ی  بار دیگر نگاه بی

 اونورهااا -

شاره کرد به خانه سر ا شکب ریخته بود که و ید و با  ی مهربانوااا ا

 گفت:

 از صبح رفته اون تو، ننوز بیورن نیومدها -

ود آن را بگیرما ن چنان صورتب کشیدم تا خیسی بیدست روی 

بودم و با نر قدم خود را  ریاسممم یتینهایدر خال بشمممد، باورم ن ی

ندارد،  ینانیاط  یبعد یپا یکه از جا کردمیو  م یفضمممانورد



 

 

  

 

س یاکردهراه گب سته  دیدیسراب م ریبودم که خود را ا و خوددان

نگاه پر مهر برادرنا و از  ،امقلی کوبنده کرد،یورکت م اشیدر پ

سرم خ نانین ه مه تر اط  رو را از کابوس ا  روبهیس ا ینگاه ن 

 ادادیم تیبود و وکب به واقع کرده لیصادقه تبد یایبه رو

در ت ام مدش کامران وتی ی  قدم از من فاصمممله نگرفته بود، دم 

 گوشب گفت:

 نبودن پدرش رو چطور واسمممه خودش معضمممل یوقت هی ادتهی -

 یجلو یسمممد سممماخته بود هیازش  ادتهی ؟یکرده بود نحلشیال

االن ن ین جاسمممت تو دو قدمیت، پدر  نیبب اما ت؟یخوشمممبخت

 شرعی و قانونی و واللتااا 

 و قد راست کرد و دستب را در دست گرفت:

 بیا وت ا منتظرتها -

ستب یخ زده و دلهره صدای د سته بودا با ن ان  ش ی بدی بر دلب ن

 لرزان گفتب:

 تو باناش ور  زدی؟ -

 



 

 

  

 

 با اط ینان چشب روی نب گذاشت:

بله که ور  زدم، فکر کردی ن ه چی اکی نشمممده دسمممتت رو  -

ئه گرفتب و میمی مدارک نب ارا به،  آوردمت اینجا؟ ن ه چی مرت

ی ه بهونهشممده و با وجود دالیل کافی بدون اینکه خودش بفه ی ب

ترین تردیدی  ای نب گرفتیب، کوچانتسممت بارداری آزمایش دی

 وجود ندارها

 آمد، گفت:مان میو ید نب که داشت ن راه

سی جراش ن ی - شه ک شه بابا وقتی اونجا با کنه مزاوب خلوتش ب

 کنیادونب تو فرق میولی می

ای که دیوارنایش ی  دسممت پر ای زد به در خانهاشممارهنب زمان 

 پیچ  بودا نگاه مرددم را به کامران داده بودم که گفت:

که م - ته دونبیبرو  ها بریااا من منتظر ید تن با ، فرط فکر کنب 

 ن ین جاما

دمای دستانب به زیر صفر رسیده بودند وقتی دست به دستگیره در 

زد، در را اللهی در را باز کردما قلبب در دنانب میگرفتب و با بسمممب



 

 

  

 

که باز کردم بوی محشممر یاس مشممامب را پر کرد، خدای من یاس 

 د، گلی که عاشرانه دوستش داشتاگل مادرم بو

س ت  ست متری که  شاید بی کفش از پا کندم، ورودی مکانی بود 

راسممتش دو در بزرگ تا انتها باز بودند و فضممای دلباز اتاقی را که 

کشیدا از دم توانستب بفه ب پذیرایی است یا نشی ن به رک مین ی

 سجاده بود و سر به سجده داشت! در نگاه کردم، سر

وی نب گذاشممتب و دلب پر شممد از وسممی نوااا خیلی نوااا چشممب ر

وسی که شبیهش را قبال داشتب ولی نه عین آنااا جوری دیگر به 

نایش داشت نای آرامب را تا باالی سرش کشیدم، شانهمادرما قدم

 لرزد؟؟!! نای ی  پدر نب میلرزیدا مگر شانهمی

دم، یعنی باالی سممرش نشممسممتب و آرام و با اوتیاط دسممت جلو بر

شتب روی  شتانب را انگار دا شت؟ نوک انگ سی دا ل   پدر چه و

اش گذاشممتب، لرزان و ترسممیده روی شممانهای میشممی ناشممناخته

 گذاشتب تا لرزش را بگیرم، ی  پدر وق لرزیدن نداشت!!!

ریخت که برای خودم نب اشمممکب به قدری داغ روی صمممورتب می

 نداشتااا نایب نب پدرعجیی بود، در ت ام ع رم خواب



 

 

  

 

سممرش را که از سممجاده بلند کرد، دسممت روی دسممتب گذاشممت و 

اش فشمممردا خدایا چه محکب و پر قدرش میان دسمممتان ننوز قوی

 دیدم! صورتش سراسر خی  بود وقتی گفت:می

 باالخره اومدی؟ آره؟ -

صورتش رنگ  سته و منتظرش افتاد، چردر نگاه و  نگانب به نگاه خ

شممان آمده بودم متوجه وز که خانهو بوی آشممنا داشممت! چرا آن ر

دانستب چه جوابی دنب که با فشار به دستب نشده بودم؟ ننوز ن ی

 مرا س ت خودش کشید:

بانوم رو  - که دیدمت رنگ و بوی مهر باری  به خدا ن ون اولین 

 ازش گرفتبا

نایب چندین برابر لبب را زیر دندان گرفتب و سمممرعت بارش اشممم 

و نر دو دستب را روی نب گذاشت  شدا دست دیگرم را نب گرفت

صدای نق زدن شده بود، نای مردانهو در والی که  ضا پر  اش در ف

جفت دستانب را گرفت و در والی که ک ی خب شده بود، به س ت 

 گانش تکیه داد:اش برد و به سجدهپیشانی

نا پیش زنب اونردر وقتی سا خدایا وق شکایت ندارم نه؟ ندارم  -

بچه تو شممک ش از این خونه رفت و االن دخترم با یه پناه با یه بی



 

 

  

 

شته به این خونه  شتش، برگ شک ش و یه مرد عین کوه پ بچه تو 

 ولی با این وجب دلتنگی چه کنب!

 نای مردانه لرزید:و باز آن شانه

دونسممتب مهربانوی مغرور و زودرنجب تاب ن یاره، من من که می -

ام دونستب فرشتهن که میدونستب توان تح لش رو نداره، مکه می

تونه با این قضمممیه کنار بیادا وای خداااا چه غلطی کردم که ن ی

سا  ستادم و االن  سا ِ بابتش دارم عذاب و مرابل بزرگترا نای نای 

کشبا این شرطش نبود مهربانو، این شرطش نبود، دخترش درد می

 رو بفرستی خودش نیای!! 

اشمممت برای مادرم اشممم  کرد، دداشمممت برای مادرم عزاداری می

ریخت و من مانده بودم چه صدایش کنب برای آرام کردنش، آقا می

کردند؟ یا مح د، واج مح د، ن ان طور که انالی صمممدایش می

 بابا!!

خودش سرش بلند کرد و این بار جفت دستانب را به س ت لبانش 

 برد و بوسید:

 خودم فدای تو و یادگاریت بشبا -



 

 

  

 

 محبت غلیظش را نیاورد و لی زدم:دلب تاب این ورفا و 

 بابا! -

 نگانب کرد و با ن ان صورش خی  به آغوشب کشید:

 جان د  بابا! -

گار از ج ع ن ه ردر این آغوش بزرگ بود! این آغوش ان ی و چ

تر و برای منی که منتتر و بینای جهان بزرگتر بود و امنآغوش

 ااای  ع ر در وسرش پدر بودم ن ه چیز بود، ن ه چیز

انگار از زمان و مکان رنا شمممدم و دیگر نیچ چیزی در دنیا غیر از 

 من و او نبودا ن ان طور سر بر آغوشش بودم که گفت:

گفتب  الهی خودم قربون مهربونیت، از وقتی شمممنیدم جریانو نی -

نکنه سممملوام منو نخواد، نکنه برای تنها موندن مادرش ازم بدش 

 بیادا نکنهااا

 بریده گفتب:بریدهمیان ورفش 

دونید چردر وسممرش پدر داشممتن شممه، مگه م کنه؟ میمگه می -

دونب پدرم دونید چی کشمممیدم تا به کامران بگب ن یداشمممتب؟ می

 کردم و چه تصورایی ازااادونید چه فکرا میکیه؟ می



 

 

  

 

 آغوشش محک تر شد:

شونرش ن ه  - سرتت، ب یرم براش بابا، ب یرما  ب یرم برا د  پر و

یاشااا بگردم براش، چی  چی رو بهب با جزی ته! ن ه چی رو  گف

 کشیدی!

سینه شکافت و بیرون پرید، خدایا این لحظه اگر نف  بلندم  ام را 

رویا نب بود، اینردر شممیرین بود که نخوانب تا ابد ت ام شممودا این 

رفت و ام میمردی که داشممت اینردر سممخاوت ندانه قربان صممدقه

ند، پدرم بودبرایب د  می ؟ واقعا پدرم بود؟ وای خداااا این سممموزا

لحظه پاداش کدام کارم بود که بیش از ود تصمموراتب بوی بهشممت 

 داد؟می

شده و مونای جو  سته  شک صورش ک ی  سرم را بلند کردم و به 

هایت پر مهرش چشمممب دوختب، ن هگندمی و چشممم ان بی ی ن

شیدم  ست ک شتند یا نه؟ د شت دا پدرنای دنیا تا این ود بوی به

 حاسن کب پشتش:روی م

 یعنی باور کنب واقعی نستین؟ -

 



 

 

  

 

 دستب را باز گرفت و روی لبش گذاشت:

 من چی باور کنب واقعی نستی؟ -

 لبخند زدمااا لبخند زد:

شه و بوی مهربانو تو این دونستب یه روزی در این خونه وا میمی -

پیچه، دخترم تو بوی مهر آوردی به این خونها شکر خداااا خونه می

 بار شکرا نزار

سجاده سر  شد و چراغ اتاق را با اینکه نوا ننوز تاری  از  اش بلند 

نا را کنار نشمممده بود، روشمممن کردا به سممم ت پنجره رفت و پرده

 کشیدااا خانه پر از نور و روشنایی شده بودا

*** 

ساعتی را  شتیب، ویرش کردم!  وقتی ن راه پدرم پا بیرون خانه گذا

کلی ور  برای زدن داشمممتیب، من از  با پدرم خلوش کرده بودیبا

گذشته و زندگی و مامان گفتب و او از جریاناش و چرایی کارنایشان 

 و روزنای قبل و بعد آن وادثهااا

از دیدن آن ن ه آدم در محوطه سممرسممبز مرابل خانه خشممکب زد، 

خدای من ما ی  ساعت بیشتر آن تو نبودیب، چطور توانسته بودند 



 

 

  

 

 ه صممندلی بیرون خانه بچینند و آدم در عرض ی  سمماعت این ن

 تیریکار کامران اسممت و قدرش مددانسممتب ج ع کنند، خوب می

 ا ن چنان مبهوش بودم که صدای ی  دست و آننگینِ:رشینظیب

 تولدش مبارکا تولدش مبارکااا -

موجی شد دست روی دنانب بگیرم و چش انب پر اش  شود، امروز 

 وای خدا واقعا تولدم بوداچندم بود؟ خردادااا چندم خرداد؟ 

 قابل وصفی گفت:مران کنارم ایستاد و با نشاط غیرکا

 تولدش مبارک خانومبا -

ویا کردم به آغوشممش ب رم و خواسممتب دسممتش را بگیرم که خود 

 ویایش به آغوشب کشید و زیر گوشب گفت:بی

شت، منو بغل  ییع یساعت بغل باباش بود هی نبیبغلب بب ایب - ندا

 بده؟ یکن

 :و گفت دیسرم را بوس یور

 تولدش مبارک عزیزما - 

 



 

 

  

 

 ولی بغلش کوتاه بود و سریع کنار کشید و با گفتن:

 یه سورپرایز ویژه دارم براشا -

 ک ی کنار کشید وااا 

 نای امروزم ت امی نداشتاوای که غافلگیری

 مهسا!!!

چش ب به مهسایی بود که با وجود بازوی بسته شده و رنگ پریده 

 یه داده به مهیاد ولی سرپا بود و سالمتااانر چند تک

 خدای من!!!

اشکب ریخت و بدو س تش رفتب، این چند مدش نر وقت خبر از او 

 گرفته بودم، فرط جواب شنیده بودم:

 گن رو بهبودهادکترا می -

بدجن  یعنی ن ه ی  ای لعنتی  ندگی من فرط از  قاش ز فا ی ات

نایش بند بودا به  گرفت، ن انی که نفسمممب به نفنفر ریشمممه می

 آغوشش کشیدم و از سر خوشحالی گریه کردم:

 خدای بزرگ شکرش، نزارنا بار شکرشا -



 

 

  

 

مهسا نب ی  دستی بغلب کرد، بیشتر از من به خودش مسلط بودا 

دانسممت با من روبرو من از دیدنش غافلگیر شممده بودم ولی او می

 شودا آنسته گفت:می

 بیشتر مراقی خودش باشیا آروم باش مامان خانوم، تو باید -

 نگانش کردم:

 خدایا، ببین ت واقعا خودتی؟ -

 ریز خندید:

 نه بابا باور نکن، گنجش  رنگ کردن جای قناری قالبت کننا -

شیدما مهیاد  سیدمش و نف  راوتی ک خود خودش بود، دوباره بو

 با گفتن:

 تولدتون مبارکا -

ن آنها وارتان ک   کرد مهسا روی صندلی بنشیندا با فاصله گرفت

تر آمد، نیب نگانش به سممم ت مهسممما رفت و نف  بلندی نزدی 

ای که این چند وقت دیده کشممیدا آرامش به آن چشمم ان آشممفته

 بودم، برگشته بودا گفت:

 خدا جواب دعانام رو دادا -



 

 

  

 

 لبخند زدم:

 دونی که!ولی باید مراقی باشی، می -

 ی ک رنگی کرد:دونب باال پایین کرد و خندهسر به عالمت می

خوبه دیگه سمممه تا داداش کله خر پیدا کردی ما رو نب واجی  -

 واجی مکه!!

 از ته د  گفتب:

از نر برادری برادرتری برام، اگه یه روز تو دنیا از ن ه ببرم از تو  -

 برما ش  نکنان ی

ای از غب داشممت ولی لحنش رغب آرام شممدن باز ن هاش علیقیافه

 ن ان بود که بود:

ش  کنب، بهتر از من کجا گیرش مین - سرش ه بابا بیام و  اومد، از 

 ام به خداااضافی

 ام گرفت:خنده

 شهاروش نب که نیچ وقت کب ن ی -

 



 

 

  

 

 و دننی س ت کامران کج کرد:

یا برو با ف  و فامیل این یارو سمممالم اووال رسمممی کن، واال  - ب

 ی شونر بازی براش درنیارناخانواده

 :و گفتب دمیخند

 ی!قشنگ نیاس ش به ا خدا!! رو تو گهید هیچ روای -

 :گفت دمیپشت کردم که شن و

 !ارویاسب اون  یکی یتو قشنگ یکیره آ -

به اجازه  ازین دنیخند یامروز انگار عضمممالتب برا دمینب خند باز

 گرفتن نداشتندا

شمممد ن ه بودند، پوراندخت، فرک، کیانا، آراز، ماه واقعا باورم ن ی

ستا نب ن ه بودندا میز  یمنیر، خانواده سا، مامی نب بودا از رو مه

با کی  و میوه و شممیرینی و کلی بادکن ،  بزرگی نب آن کنار بود

سالم و خوش سیدا و ید مد میآبه ن ه  شینی تازه ر گفتب که ما

 کنارمان آمد و گفت:

 خان ع و اومدنا -



 

 

  

 

 مرتفع یبرانا به قدری دور از ذنن بود که ننوز برایب این نسممبت

شد، ام کامرانشدن والت مبهوش چهره ست به مجبور  شده د کار 

 :دیبگو

 بزرگته، پدر مهربانواپدر -

 دستش را محکب گرفتب:

 چی کار کردی؟ چطور تونستی ن ه رو ج ع کنی؟ -

 لبخند مالی ی زد:

 خیلی اذیت شده بودی، یه روز خوب ک ترین ورت بودا -

سته برد، ه میو در والی که مرا به سم ت ماشمین متوقف شمد آن

 شیطنت زمزمه کرد:جوری که فرط خودم بشنوم پر

 باشد که فرجی واصل شودا -

با خنده سمممری تکان دادم و نگانب به مردی رفت که از ماشمممین 

پیاده شمممدا مردی که با وجود عصمممای در دسمممتش قد و قامت 

ستاده سنش را میای شت،  شتاد تخ ین ای دا شد چیزی ودود ن

ی پدری ن ان قدر گرم سممم ت او نب انوادهزدا با دیدن گرمی خ

س تب دراز کردا آب دنانب را رفتب ولی با قیافه ست  سنگینی د ی 



 

 

  

 

سالم دادن پیش  شتب و در  ستش گذا ستب را در د قورش دادم و د

 دستی کردم:

 سالما -

شد و من با اینکه آنش خیلی کوتاه  سر تا پایب کشیده  نگانش از 

 بود ولی آن را شنیدما گفت:

سا  جا - شه با این قد و قواره و این ن ه  شته با لبه، آدم یه نوه دا

خبر باشمممه، متاسمممفب برای خودم بابت تربیت دختری که ازش بی

نا ن ه رو تو نو  و وال نگه داشتا درسته یکی یه دونه بود و سا 

 زیادی لوسش کرده بودیب ولیااا

 و نفسش را فوش کرد:

 دونب تو ترصیری نداریاالبته می -

 غض کردم:ب

 اون طور که ازااا  -

 

 



 

 

  

 

تر از چیزی بود که بتوانب براوتی بر زبانب ی پدر سنگینانگار کل ه

 برانب، زور برد بگویب:

، دوسممتتون داشممت تینهایب نکهیوجود ا باباباااا شممنیدم مامان  -

شته برای ن ین ساکت  جراش اینکه روی ور  ش ا ور  بزنه ندا

 مونده بوده وااا

 کرد و صدایش بلند شد:ورفب را قطع 

مون رو چشب انتظار گذاشت؟ فکر کرده نا ن هبرای ن ین سا  -

 داد؟اش رانش ن یبود پدرش تو خونه

و   یاشمممده یخال بزرگ تو یاز شمممدش بغض قلبب را وفره

  :کردمیم

دونب، مامان نیسمممت که از خودش دفاع کنها شممماید فکر ن ی - 

 ایااکرده برش گردونین به خونهمی

 پر ورص گفت:

 معلومه کهااا -

 

 



 

 

  

 

 که و ید بازوی او را گرفت:

خان ع و آروم باشممیدا سمملوا ن ین امروز فه یده چی به چیه،  -

فه ب چردر براتون ترین آدم این وسممط باشممه، میگناهشمماید بی

 سخته فه یدن مرگ دخترتون ولیااا

 ور  او را نب قطع کرد:

بدرقه رانش ن ی - بدعای خیرم رو  به کنبا  بد کرد نب  د کردااا 

 من، نب به مح دااا

 و نگاه در نگانب دوخت:

 و نب به این دخترااا -

 و ورصی و مالکانه گفت:

ی کسی زندگی کرده که یه روز بهشون نا تو خونهی من سا نوه -

ی من یه روزی پناه داده بودما فکر کردی راوته بشمممنوم ت  نوه

ی دور و دراز مجبور بوده فهجایی نداشمممته و با وجود یه ایل و طای

عرلب سممموزن برای یه لر ه غذاش کار کنه؟ واال بگذریب دختر بی

رو سممموزن زده تا زندگی شمممو بچرخونه، اون ورش بوده، خودش 



 

 

  

 

شته؟ کشید ولی این بچه چه گنانی داد میکرده بود و خودش بای

 نان؟ چرا باید تو غلطِ مهربانو شری ااا

 اض کردم:تاب نیاوردم و پر بغض اعتر

 تو رو خدا راجع به مامان اینطور ور  نزنیدااا -

و ید با اوترام دسممت پشممت ک ر خان ع و گذاشممت و در وا  

 ندایتش به س ت بخش مه انی گفت:

ید خوانش می - باشممم ماجرا براتون کنب، میآروم  دونب فه یدن 

 چردر سنگین بودها یکب زمان بدینااا

 د:که کامران آنی کشید و سری تکان دا

 پیرمرد غد، یه دنیا باناش ور  زدم ولی کو گوش شنواا -

 با چش ان اشکی نگانش کردم:

 به خدا مامان من ماه بودا -

 چشب روی نب گذاشت:

دونی شمممنیدن شمممه، میبزرگت نب آروم میدونب عزیزما پدرمی -

ردر آدم رو داغون می ند چ یه مرگ فرز ند روز گها االن چ نه دی ک



 

 

  

 

ه باناش کنار بیادا با وجود نبودن مهربانو شممنیده و ننوز نتونسممت

انگار ن ه منتظر برگشممتش بودن و واال که امیدش ناامید شممده، 

 شهاخیلی سخته براشا بهتره درکش کنیبا زمان بگذره ول می

به عصمممای مردی که داشمممت سممم ت  نگانب به قامت تکیه داده

 رفت، خیره ماند:نا میصندلی

سخ - شاید برای ن ین ولی از ظانر امر برمیاد  شه،  تگیری تو خون

 ی پدریش پناه ببرهانب مامانب نتونسته به خونه

 کامران سری تکان داد:

 م کنها -

 چشب در چش ش شدم:

 کامران! -

 نگانب به گرمی پاسخ داده شد:

 جانب؟ -

 



 

 

  

 

دادم، چردر باید خدا را شمممکر برای نر بار جانب گفتنش جان می

 کردم برای آرام شدنش! گفتب:می

نامون پدر شی، قو  بده برا بچهتو نب گانی خیلی سختگیر می -

 مهربونی باشیا

 جن  شد و با تردید سوا  کرد:نگانش تنگ و بد

مامان خوشممگله!!  یفتادیکه ننوز از نوس ن نبیبیمنامون؟ بچه -

 !!یاشونیفکر بعد ومدهین یاول

و  اوه تازه فه یدم گا  دادما پدربزرگ و اخب و تخ ش یادم رفت

 نیشب باز شد:

 در آن معتردم!! ستنینستب و به ز یاختهیمن انسان فرنخیر، نه -

 گبان ین االنش رو دارم می

 ای ماش نگانب کرد:با چش ان درشت شده

 درست ور  بزن نرو رو اعصاب منا!! جان ختهیفرن -

 خندیدم:

 به خدا ترصیر من نیست، ترصیر خود ناجنستها -



 

 

  

 

را  بیمد و خواسمممت طبق مع و  بازوبه سممم تب آ یقدممتعجی 

سر ردیبگ صله گرفتب و عیکه  ش انش  طنتیش با فا شب به چ چ

سه ثان خدا شکر! دوختب صدش  صفر تا  شت  هیتا که  نب نبود؛ دا

 ی گفت:وقت شدیخان سعادش شرکت مکامران

 ؟؟یگیم یچ نبیکن بب فیجلوم واستا و درست تعر ایب -

ش د  خورده بودم که ؛دمینب خند باز ، لبب کردمیم یباز ریبا دم 

بت  جان انگیزم را دادم، نوبتی نب بود، نو گاز گرفتب و خبر نی را 

 من بود که غافلگیرش کنب:

 دیروز رفته بودم سونوااا -

 سریع گفت:

 خی؟ و تا جایی که یادمه گفتی ن ه چی مرتبها -

 خندیدم:

یه نی - به جای  به، فرط  له ن ه چی مرت تا نیب نی نی منتظر دو 

باید باشمممیبا نگهش داشمممته بودم تو یه موقعیت خوب با کی  و 

شیرینی براش بگب که با این بساطی که اینجا مهیا کردی دیدم چه 

 فرصتی بهتر از واال!



 

 

  

 

شید صورتش ک ستی روی  س ان بلند کرد و  د سرش را رو به آ و 

 :گفت

 !خدانوکرتب  -

وواس و نگانی به پشمممت سمممرش داد که پر بود از آدم و طبیعتا 

 تر کرد و گفت:نا نب به ما بود، ک ی صورتش را نزدی خیلی

غل آدم این خبرو تو ج ع می - خه؟ االن من چطور از خیر ب ده آ

 کردن این سه نفری که روبرومه بگذرم؟ 

 اماااا کامران بود دیگر! وتی ننوز کامل نگفته بود:

 گور پدرشون!! -

پانایب که از زمین کنده شمممده و دور خودمان چرخیدی ب، وقتی 

ی کوتانی کردم دوباره به زمین نشست، با ن ان نف  رفته، خنده

 و دستش را گرفتب:

 ازش تشکر کنب؟ چطور -

 نگانش جدی شد:

 ن یشه کنارم ب ونا -

 پایان

1400 ماهمهر


