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 داشتيم از خنده ريسه ميرفتيم که يهو يه ماشين کنار ماشينم نگهداشت، 

خنده هايی که تا رديف آخر دندونامم نشون ميداد  سر  برگردندم که يه بين همون 

 :چشم شدم  و همون لحظه يکيشون داد زد دفعه با دوتا مامور پليس چشم تو

  شالت و بکش رو سرت مگه اومدی لس آنجلس؟ _

با صدای وحشتناکش ترسيدم و لرزی به تنم وارد شد بااين حال به روی خودم نياوردم 

 :طور که شيشه ماشين و ميدادم باال تا زودتر از شرشون خالص شم گفتمو همون

 لس آنجلس که جای شما خوباست، _

 !ما بدبخت بيچاره ها به همينجا راضی ايم

  !و شيشه ماشين و باال دادم و گازش و گرفتم و رفتم

 :ساغر که باورش نميشد همچين غلطی کرده باشم، هينی کشيد

 ی از دست پليس فرار ميکنی؟ديوونه شدی ياسی؟ دار_

 از تو آينه عقب و نگاه کردم،

 :بدجوری سيريش بود که داشت تعقيبمون ميکرد

 نترس هيچی نميشه_

برخالف من که بيشتر از اينکه ترسيده باشم، قد بازيم گل کرده بود ساغر داشت 

 :خودش و خيس ميکرد که عين احمقا گفت

 بيچارمون ميکنن ياسمن،_
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 !زندانميندازنمون 

انقدر حواسم و پرت کرد که ماشيِن پليس پيچيد جلومون و من مجبور شدم ماشين و 

 نگهدارم،

انگار ديگه چاره ای نداشتم که دستم و کوبوندم رو فرمون و به اين بخت بدم لعنت 

 :فرستادم و همزمان يکی از مامورا اومد سمت ماشين و  در و باز کرد

 پياده شو_

که رنگ و روش پريده بود انداختم و بعد زل زدم به مامور  نگاه گذرايی به ساغر

  ...جوونی که کنار در ايستاده بود

پاهام و که تو شلوار سفيد زاپ دارم حسابی تو ديد بود بهم چسبوندم و با لوندی 

 :موهای بلندم و پشت گوشم فرستادم که پوزخندی زد

 فکر کردی اينجوری ميتونی گولم بزنی؟_

 کردم، با عشوه نگاهش

 مگه مردی روی زمين بود که با يه کم عشوه خرکی رام نشه؟

ولی انگار رو اين يارو فعال جوابگو نبود که هرچی خريت عشوه های من بيشتر 

 :ميشد نيشخند اونم شديد تر ميشد

 ميدونی اينجوری که همه چيت و ريختی بيرون من و ياد چی ميندازی؟_

که سرش و خم کرد و خيره تو چشمام ادامه چشم ريز کردم و منتظر جوابش موندم 

 :داد
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 !ياد ميمون بی پشم_

 !همونقدر زشت و داغون

 سوراخای دماغم از شدت حرص گشاد شد،

 داشت به من ميگفت ميمون؟

از ماشين پياده شدم و خواستم چيزی بهش بگم اما همينکه صاف روبه روم ايستاد  و 

 آب دهنم و به سختی قورت دادم، قد و هيکلش نمايان شد همه چی و يادم رفت و

قد بلندش باعث شد که از پايين تا باالش و نگاه کنم و با رسيدن به صورتش واسه 

 چند لحظه خيره بشم بهش،

به چشم برادری بد جيگری بود اما خب منم واسه خودم يه تيکه ماه بودم که با همون 

 :حرص به جامونده تو صدا و قيافم گفتم

 !بهترماز توی زرافه که _

 :چشماش چهارتا شد

 به مامور قانون ميگی زرافه؟_

 :هول شدم و يه قدم عقب رفتم

 !همونطور که تو به يه شهروند محترم ميگی ميمون_

 :اين بار زد زير خنده

  شهروند محترم؟_
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  !يه چيزی بگو بهت بخوره

 :بااين حرفش آتيشم و تند و کرد که لبخندی کجی گوشه لبام نشست

  !عين تومنم يکيم _

 :با ترش رويی صداش و کلفت تر کرد

  ميدونی بلبل زبونی واسه مامور پليس چه عواقبی داره؟_

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 هرچی که باشه مشکلی نيست، _

  !دم ما کلفت تر از اين حرفهاست

 دوباره خنديد، 

 :گفت حالم از خنده هاش که حسابی تخريب کننده بود بهم ميخورد که بين خنده

 نه ديگه نشد، _

وقتی ماشينت و فرستادم پارکينگ و از دور دور تو اندرزگو انداختمت، اونموقع 

  !ميتونی اقدام کنی و ببينی ميتونی با دم کلفتت ماشينت و دربياری يا نه

قفسه سينم از عصبانيت داشت باال و پايين ميشد و فقط شنوای حرفاش بودم که يه قدم 

 :ه دادجلوتر اومد و ادام

  ...از همين لحظه ماشينت توقيفه و ميره پارکينگ_
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سيم زد و پالک و اطالعات انگار جدی جدی داشت ماشين و توقيف ميکرد که بی

ماشين و به استحضار همکارای نسبتا محترمش رسوند که خودم و بهش نزديک 

لب  کردم و با صدايی که هرچند ضعيف اما پر از حس تنفر نسبت به اين آدم بود

 :زدم

  !اين کارت عواقب خوبی نداره، بابای من يکی از کله گنده های اين شهره_

 : نيشخندی زد

  ...تو نگران من نباش خانم کوچولو _

 :با حرص گفتم

  !پس بچرخ تا بچرخيم _

حاال ساغر هم پياده شده بود و هر دومون لب خيابون ايستاده بوديم که همون مامور 

 :پليس به سمتمون اومد

 اگه وسايلی چيزی تو ماشين داريد برداريد_

 :نگاه سردم و بهش دوختم

 فردا تا قبل از ظهر ماشينم و پس ميگيرم_

 :سری تکون داد

 استعالم گرفتم،_

 قبال هم پيام تذکر فرستاده شده و توجهی بهش نکردی،
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 !پس انقدر به دلت صابون نزن

 :پوزخندی زدم

 !حاال ميبينی_

 چيزی بگهقبل از اينکه بخواد 

 :همکارش که يه کم سن و سالش بيشتر بود و قد متوسطی داشت گفت

 سوار شيد خانما،_

 ماشين و تا پارکينگ سازمان مياريد و تحويل ميديد بعد ميتونيد تشريف ببريد

 ابرويی باال انداختم،

پس هنوز وقت وداع با ماشين نرسيده بود که سرخوش راه افتادم سمت ماشين و 

 :اون تحفه رو پشت سرم شنيدم همزمان صدای

 !مجيد جان، من خودم ماشين و ميارم ديدی که دفعه قبل فرار کردن_

 سرم به سمتش چرخيد،

حتی تصور اينکه اين مرتيکه بخواد پشت فرمون عروسکم بشينه هم حالم و ميگرفت 

 :که گفتم

 ما خودمون ميايم_

بودم اسمش مجيِد جواب  انگار اصال نشنيدن چی گفتم که همکارش که حاال فهميده

 :داد
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 خيلی خب اميرحسين،_

 ...زودتر راه بيفت

و برگشت تو ماشين پليس و حاال  من و ساغر مونده بوديم و اين جوجه پليس که 

 :نگاهش و بين من و ساغر چرخوند و گفت

  بفرماييد_

  و به ماشين اشاره کرد

بود که چند باری پشت اينکه قبل  از ما سوار ماشين شد حسابی حرصم و درآورده 

 :سرهم عميق نفس کشيدم

 بی صبرانه منتظرم بابام امشب برگرده ايران،_

 ياسمن نورايی نيستم اگه اين يارو رو از کار بيکارش نکنم

 :ساغر دستم و گرفت و من و پشت سر خودش راه انداخت

اين  فعال که بابات ايران نيست، پس  بيا زودتر سوار شيم که مطمئنم اين مامورِ _

 !دفعه با هفت تير گيجگاهمون و نشونه ميگيره

 حرفش باعث شد تا وسط اين گرفتاری آروم بخندم و باالخره به ماشين رسيديم،

ساغر عقب نشست و من در جلو رو باز کردم که متوجه نگاه متعجب راننده اجباری 

 :ماشين شدم

 بفرماييد عقب بشينيد_
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 :بينيم و باال کشيدم و جواب دادم

 !ماشين خودمه و هرجا دلم بخواد ميشينم_

 :قشنگ داشتم کفريش ميکردم که تن صداش باال رفت

اگه من از اين زبون درازيات واسه چند شب بازداشت کردنت استفاده نکردم و _

 ننداختمت اون تو،

 !از شغلم واسه هميشه استعفا ميدم

 :نشستم کنارش و در و بستم

 !نگران نباشاستعفا هم ندی، اخراج ميشی _

نگاهش نميکردم اما مطمئن بودم به جنون رسوندمش که حاال به عنوان ضربه آخر، 

دست بردم سمت ضبط ماشين و شاد ترين آهنگ ممکن و  پلی کردم و با خيال آسوده  

شروع کردم به آروم آروم تکون دادن شونه هام و صدای خنده های ريز ساغر که 

ر بهم دل و جرئت داد که تو همون حال رو کردم از پشت به گوشم ميرسيد هم بيشت

 :به سمت زرافه خان، که حاال فهميده بودم اسمش هم اميرحسيِن و گفتم

 !راه بيفت ديگه، صبح شد_

نفسش و فوت کرد تو صورتم و يه جوری ماشين و به حرکت درآورد که سه بار 

 :ترل کنمعقب و جلو شدم و با گذاشتن دستم رو داشبورد تونستم خودم و کن

 چه خبرته؟_

 مال مفت گير آوردی همچين رانندگی ميکنی؟
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 :انگشت اشاره اش و مقابل بينيش گذاشت

 ...هيس_

 !فقط ساکت شو تا برسيم و من تکليفت و روشن کنم

 تموم مسير با آهنگايی که انتخاب خودم بود سر شد،

پشماش ميشد هرچی به من و ساغر خوش گذشته بود به اين پسره امل، که از ريش و 

فهميد بسيجيم هست سخت گذشته بود که رنگش عينهو لبو سرخ شده بود و فقط بااخم 

 زل زده بود به مسيِر پيش رو،

 که رسيديم و بعد از پارک کردن ماشين،

 :باالخره صدای دلخراشش تو فضای ماشين پخش شد

 پياده شيد_

 :کيفم و از عقب برداشتم و در ماشين و باز کردم

 خيلی خب،_

 خداحافظ

 :نگاهم که به لباسش افتاد اينبار متوجه فاميليش هم شدم و ادامه دادم

 !ستوان اميرحسين تهرانی_

 :تا خواستم پياده شم از کيفم گرفت
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واسه خداحافظی زوده، حاال باهم ميريم اتاق جناب سرگرد تا ايشون واسه هنجار _

 !شکنی مثل تو تصميم بگيرن

 :از دستش بيرون آوردمخودم و عقب کشيدم و کيفم و 

 چه بهتر،_

 !خودمم حوصله ندارم از االن برگردم خونه

 :پوزخندی زد

 آره خب امثال تو بايد شبشون و تو خيابونا سر کنن_

 :دندونام و محکم روهم فشار دادم

 !بفهم چی ميگی_

 بی اينکه جوابم و بده از ماشين پياده شد،

 :حاال ساغر هم پياده شده بود که گفت

 کن ياسی، ديوونش کردیولش _

 :طلبکار نگاهش کردم

 خودش شروع کرد،_

 !خودش بهم گفت ميمون

 :خنده اش گرفت

 توهم کم بهش نگفتی_
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 :لبام و با زبون تر کردم

 همينجوری ولش نميکنم،_

 ...بايد از کار بيکارش کنم

 تو فقط بشين و تماشا کن

حرفی بزنه صدای اون بچه قبل از اينکه ساغر بخواد بشينه و تماشا کنه يا حتی 

 :بسيجی حواسمون و به خودش پرت کرد

 !تشريف بياريد_

شالم و رو سرم مرتب کردم و با کفشای پاشنه بلندم که تو سکوت اينجا حسابی تق و 

تقش به گوش ميرسيد جلوتر از ساغر راه افتادم که ستوان تهرانی يهوعين جن زده 

 :ها وايساد و برگشت به سمتم

 ا رانندگی ميکردی؟بااين کفش_

 :سری به نشوته تاييد تکون دادم

 !هميشه باهمين کفشا پشت فرمون ميشينم_

 نگاه معناداری بهم انداخت،

 :از همونا که يه خدا شفات بده ريزی توش موج ميزد و ادامه داد

 ميخوای با همين تق تق کفشات راه بيفتی تو اداره؟_

 !کفشات و درار
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 :چشمام چهارتا شد

 و درارم؟کفشام _

 با تکون دادن سرش حرفم و تاييد کرد،

 :نگاهی به پاهای خوشگل الک زدم انداختم و گفتم

 حتی فکرشم نکن که من پا برهنه راه بيفتم_

 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 !کی گفته پا برهنه، االن ميگم واست دمپايی بيارن_

 مخم داشت از دستش سوت ميکشيد،

و بازم با شال و شلوار سفيدم هيچ جوره با دمپايی قابل هضم نبود مانتوی آبی نفتی جل

اما تا خواستم اعتراضی کنم با پرت شدن يه جفت دمپايی جلو پاهام از فکر بيرون 

 اومدم،

دمپايی های مردونه پالستيکی آبی رنگی که از کثيفيش قشنگ معلوم بود متعلق به 

  !يه سرباز با سليقست

و اين دمپايی های بو گندو بهم ميخورد که سر بلند کردم و  حالم داشت از اين وضع

 :گفتم

 ...من_

 !من اينارو نميپوشم
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 :دمپاييارو با پا ،بيشتر بهم نزديک کرد

 بپوش_

 !تازه آبيم هست درست همرنگ مانتوت و تيپتم رويايی تر ميکنه

 

ن صداش، انقدر عصبی و کالفه بودم که گلوم خشک شده بود بااين وجود با باال گرفت

 :شوکه شدم و لرزی به جونم افتاد

 ...بپوش_

 !همين حاال

 بااون دمپايی های فيل سايز،

 ...پشت سرش راه افتادم

با هر نفس که ميکشيدم نقشه بيچاره کردنش و تو ذهنم مرور ميکردم که ساغر با 

 :صدای آرومی گفت

 اصال برات مهم نباشه، ما که ديگه راهمون نميفته اينورا_

 :گربه وحشی چشم دوختم بهش عين يه

 اصال مهم نيست_

قيافم انقدر براش ديدنی و خنده دار بود که نتونست خودش و نگهداره و خنده از البه 

 :الی لبهای چفت شدش بيرون ريخت
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 ...ميدونم_

 ...ميدونم

 رو ازش گرفتم،

 !بدتر داشت رو زخم عميق و فجيعم نمک ميپاشيد

 خونه،با ورود به داخل اين مصيبت 

 نگاه سربازايی که اونجا بودن روم سنگينی ميکرد،

حتی تصورشم نميکردم يه روزی بااين وضع جلو چشم کسی ظاهر بشم و با همه قد 

 بودنم ته دلم بغضم گرفته بود که رسيديم به يه اتاق در بسته و همزمان،

 :زرافه به سمتم برگشت

 موهاتو بکن تو_

 :جيغ زدم

 وردی،کفشام و که از پام درآ_

 !موهامم از بيخ بزن

 :چشماش گرد شد

 صدات و بيار پايين_
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رو ازش گرفتم و بی اينکه دست به موهام بزنم تو سکوت منتظر موندم ببينم چه 

غلطی ميخواد بکنه که انگار فهميد زورش به من نميرسه و اينبار خطاب به ساغر 

 :گفت

 ...شماهم همينطور_

 !حجابت و رعايت کن

 س پوشيدن خيلی خانمانه تر از من رفتار ميکرد،ساغر که تو لبا

با تعجب نگاهی به سر و وضعش انداخت و بعد شالش و روی سرش مرتب کرد و 

 :همزمان زرافه در اتاق و باز کرد

 ...بريد داخل_

 دست به سينه وارد اتاق شدم،

سرگرد ميانسال که پشت ميزش نشسته بود، با جديت داشت نگاهمون ميکرد که اون 

 :رو، بهش ادای احترام کرد و کنارمون ايستاديا

 ...با اجازه جناب سرگرد_

سرگرد که سری به نشونه تاييد تکون داد، زرافه شروع کرد  و هرچی که اتفاق 

افتاده بود بی کم و کاست تحويل سرگردش داد و باالخره حرفهاش و با جمله آخرش 

 :تموم کرد

 اگه امری نيست من برم بيرون_

 روی صندليش بلند شد،سرگرد از 
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 :حاال نگاهش هم جدی تر شده بود که به سمتمون اومد

 الزم نيست بری بيرون ستوان_

 :نگاه دقيقش و به من و ساغر دوخت و ادامه داد

 ميدونيد مجازات هنجار شکنی چيه؟_

 :ساغر به تته پته افتاده بود و خودشم نميدونست داره زير لب چی ميگه که من گفتم

 ينطور نيست که مامورتون داره ميگههمه چی ا_

 :يه تای ابروهای مردونه و پرش باال پريد

 يعنی مامور پليس داره دروغ ميگه؟_

 :با يه کم مکث جواب دادم

 ايشون اونجاهايی که خودشون مقصرن و اصال نگفتن_

و نيم نگاهی به نچسب ترين ستوان دنيا که از شانس گندم مامور ارشاد من شده بود 

 :مانداخت

 مثال ايشون به من گفتن ميمون،_

 !ميمون بی پشم

 :چشمای سرگرد چهارتا شد و چرخيد به سمت ستوان دو متريش

 همينطوره ستوان؟_

 کارد بهش ميزدی خونش درنميومد،
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 :شايد فکرش رو هم نميکرد که من انقدر نترس باشم  که جواب داد

 توضيح ميدم خدمتتون جناب سرگرد_

های انتقام جويانه من و ستوان تهرانيشون باخبر شده بود برگشت سرگرد که از نگاه 

 :پشت ميزش

 با پدراتون تماس بگيريد بيان اينجا_

 :ساغر دوباره نوار قاطی کرد و من گفتم

 ...نميشه_

 ...پدرم ايران نيست

 :سری تکون داد

 هرکی که مياد اينجا يا خانوادش کال خارج از کشور زندگی ميکنن يا پدرش فعال_

 ايران نيست،

 !جالبه

 :داشت بهم تهمت دروغگويی ميزد که جلوتر رفتم

 پدر من واقعا ايران نيست،_

 !اگه مامانم بياد خودتون متوجه ميشيد

 :با کمی مکث جواب داد

 خيلی خب، شما با مادرت تماس بگير_
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 :و روبه ساغر ادامه داد

 و شما با پدرت_

 :ساغر جلوتر اومد

 حجابمم مشکلی نداره ولی من که کاری نکردم،_

عجيب بود اما انگار اون مرتيکه نچسب فقط بامن دشمن خونی بود که از ساغر دفاع 

 :کرد

 ايشون کاری نکردن جناب سرگرد،_

 نه بی حجاب بودن نه به مامور قانون توهين کردن

 :سرگرد تحت تاثير حرفهاش قرار گرفت و گفت

 خيلی خب،_

 پس شما ميتونيد بريد

 :مخاطب حرفهاش شدمو دوباره من 

 ...شماهم با مادرت تماس بگير و تااومدنش بيرون منتظر باش_

خيلی طول نکشيد که ساغر فلنگ و بست و رفت و من با مامان تماس گرفتم تا واسه 

 نجاتم بياد و بعد از اون اتاق بيرون رفتم،

در  روی صندليايی که توی راهرو بودن تک و تنها نشسته بودم و بيکار و بی عار

 و ديوار و نگاه ميکردم که يهو ستاره نگون بختيم بيرون اومد،
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 :با ديدنش هرچند نگاهم سرد بود اما گفتم

 !حداقل گوشيم و بهم بده، حوصلم سر رفته_

 :راه افتاد سمتم

 !اينجارو با خونه خالت اشتباه گرفتی_

 :نيشخندی بهش زدم

 !چيه آمارت و دادم به رئيست قاطی کردی؟_

 :ريش های، همرنگ موهاش مشکيش کشيددستی تو 

 ...ال اله اال ال_

 :صاف نشستم و گفتم

 پس گوشيم و بده_

 :گام بلندی به سمتم برداشت

 !من که ميدونم درد تو چيه_

 :يه تای ابروی خوش فرمم و باال انداختم

 دردم چيه؟_

 :نگاهی به دور و برش انداخت و با پوزخند جواب داد

 !به من نخ بدیداری خودت و ميکشی که _

 :دهنم از تعجب باز موند و اون عوضی توهماتش و ادامه داد
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ولی بايد بگم که من نه تنها حالم از اون چشمای عسليت بهم ميخوره بلکه از ته دلم _

 !آرزو ميکنم ديگه هيچوقت حتی اتفاقی هم نبينمت

 لبام عينهو دهن ماهی باز و بسته ميشد اما صدايی ازم در نميومد،

 م نميشد اين کثافت داره با من،باور

 ياسمن نورايی،

 تک دختر اردشير نورايی بزرگ،

اينطوری حرف ميزنه که بی هوا قطره اشکی از گوشه چشمام جاری شد و مسير  

 :گونه هام و طی کرد

  ...ازت_

 !ازت متنفرم عوضی

امه زل زده بود تو چشمام و انگار لذت ميبرد از اينکه اشکم و درآورده بود که اد

 :دادم

 ...برو نميخوام ببينمت_

 :انقدر قد و يه دنده بود که جواب داد

 !اينجا محل کاِر منه و تو نميتونی به من بگی کجا برم يا نرم_

 :دماغم و باال کشيدم و گفتم
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به يه هفته نميکشه که از کار بيکارت ميکنم، اونوقت ميفهمی يه من ماست چقدر _

 !کره ميده

اطراف چرخوند که رو ازش گرفتم و همزمان متوجه حضور با نيشخند،چشمی به 

 مامان شدم،

 :باالخره اومده بود که با ديدنم قدمهاش و تند تر کرد و به سمتم اومد

 چيشده ياسمن؟_

 چرا آوردنت اينجا؟

 :دوباره دماغم و باال کشيدم و  انگشت اشارم و به سمت زرافه گرفتم

بی گناه رو آورده اينجا بين اين همه سرباز ساله  22از ايشون بپرس که يه دختر _

 ...جوون

 :نگاهم و به دمپاييام دوختم و ادامه دادم

 !تازه اون کفشامم که از دبی خريده بودم ازم گرفت مامان_

 :صورت مامان گرفته شد و راه افتاد سمت باعث و بانی اين ماجرا

 اينجا؟ کفشای دخترم و ازش دزديدی اونوقت با پررويی تموم آورديش_

حاال درست بود که من سعی داشتم مامان و تحت تاثير قرار بدم تا گندی که زده بودم 

و به نحوی ماستمالی کنم ولی اونم ديگه خيلی جدی گرفته بود که زده بود به سيم 

 :آخر و داشت به يه ستوان پليس هرچی دلش ميخواست ميگفت

 ه خودت خواهر مادر نداری؟بچه من و آوردی اينجا بين اين همه مرد جوون،مگ_
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چشمای مشکی ستوان تهرانی گرد و گرد تر ميشد با حرفای مامان که ديگه سکوت 

و جايز ندونستم و واسه اينکه مامان کاری نکنه که حتی بابا هم نتونه نجاتمون بده 

 :خودم و بهشون رسوندم و گفتم

 !خودت ببری ولش کن مامان،بايد  بری اتاق جناب سرگرد تا بزارن من و با_

نگاه سردش و از ستوان اميرحسين تهرانی حال بهم زن گرفت و راهی اتاقی شد که 

 روبه رومون بود و بعد از هماهنگی سربازی که جلوی در بود،

 ...رفت داخل

با رفتنش با پشت دست نم صورتم و گرفتم و خواستم دوباره بشينم رو صندلی که 

 :صدای روان خراشش به گوشم خورد

 !مامان بيچارت و پيچوندی خوب_

 :با نوک انگشتم تاج ابرو های خوش فرمم و مرتب کردم و گفتم

 حتما بخاطر اينم بايد تعهد بدم؟_

 :بهم نزديکتر شد

 !تو عمرم دختری به پررويی و بی حيايی تو نديدم_

 :نگاهی به ريش ها و سر و وضعش انداختم و گفتم

 مگه تا حاال دخترم ديدی؟_

حقيرش بود اما انقدر بلبل زبون و گستاخ بود که با جوابش حسابی سوالم واسه ت

 :تخريبم کرد
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 آره دختر زياد ديدم،_

 !ولی عنتری مثل تو نه

 :از اين حجم بی شعوريش رنگ عوض ميکردم که گفتم

 چجوری انقدر بی ادب و بد دهنی؟_

 :شونه ای باال انداخت

 !برخورد مناسب تری واسه تو سراغ ندارم_

 :راهش و بکشه و بره که گفتم و خواست

 خوب به در و ديوارای اينجا و همکارات نگاه کن،_

 از چند روز ديگه قراره کاسه کوزت و جمع کنی و بری،

 !حتما دلتنگشون ميشی

 :بين راه ايستاد و نيمرخ صورت استخونيش به سمتم چرخيد

 !بی صبرانه منتظرم ببينم چيکار ميخوای بکنی_

 :يين تکون دادمسرم و به باال و پا

 !نشونت ميدم_

لبخندی از سر تمسخر زد و دوباره مسيرش و از سر گرفت و خداروشکر از جلو 

 !چشمام دور شد

 با رفتنش نفس عميقی کشيدم،
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انقدر رو مخ بود که بخاطرش بدجوری کالری سوزونده بودم و حاال فرصت دم و 

 اومد،باز دم پيدا کرده بودم که مامان از اتاق سرگرد بيرون 

اين بار قيافش نگران نبود و با چشماش داشت برام خط و نشون ميکشيد که آب دهنم 

 :و با سر و صدا قورت دادم همزمان مامان به سمتم اومد

 آخه من به تو چی بگم ياسمن؟_

 :قيافه مظلومی به خودم گرفتم که ادامه داد

 بی حجابيت بخوره تو سرت،_

 فرار از دست پليس،

 ؟توهين به پليس

 !تو ديگه چقدر کله شقی دختر

 :زل زدم به زمين و گفتم

 همش تقصير اون پليسه بود،_

 ...من هيچ کاری بهش نداشتم و اون داشت اذيتم ميکرد

 :مامان بالفاصله جواب داد

 خيلی خب،_

 اين بار و با تعهد ولت کردن ولی دفعه بعد خبری از تعهد و اين داستانا نيست،

 !دختر خوبی باشمحض رضای خدا يه کم 
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 :لب و لوچم آويزون شد

 دختری بهتر از من سراغ داری؟_

 :پوفی کشيد

 ...همه اينا زير سر اون بابای_

 :بهش که چشم دوختم بابارو مورد عنايت قرار نداد و حرفش و عوض کرد

انقدر لی لی به الالت گذاشته که فکر ميکنی همه خانوادتن و ميتونی هرجور که _

 ...ر کنیدوست داری رفتا

 :خميازه ای کشيدم

 مامان اگه تموم شد بريم،_

 !اگه نه من همينجا يه چرت ميزنم شماهم حرفاتون و ادامه بديد

 :سری به نشونه تاسف واسم تکون داد

 ...بريم_

 :هم قدم باهم راهی شديم که سکوت چند ثانيه ای که بينمون بود و شکوندم و گفتم

 ...روسکم بمونه اينجاکاش بابا رسيده بود و نميزاشت ع_

 :و با افسوس نفس عميقی کشيدم که مامان جواب داد

 !نگران نباش، فردا ماشينت و پس ميگيری_

 :لب زدم
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 ...ميدونم_

 و همزمان با رسيدن به در خروجی، همينطور که گوشيامون و تحويل ميگرفتيم،

 نگاهم به ستوان تهرانی افتاد،

 :صدام و تو گلوم صاف کردمزل زده بود به هرجايی غير از من که 

 !اگه کفشامم تحويل بديد ممنون ميشم_

 :باور کردنی نبود اما سوييچ ماشينم و روی ميز انداخت و گفت

 !ميتونيد بريد از داخل ماشين برشون داريد و بعد هم سوييچ و برگردونيد_

 :از البه الی دندونای چفت شدم  جوابش و دادم

 تو اون تاريکی تا اونجا برن و برگردن؟ دوتا خانم محترم اين موقع شب_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

فقط مادرتون اينجا ميمونن و شما ميريد و برميگرديد و بعد از تحويل سوييچ تشريف _

  !ميبريد

 دلم ميخواست از بيخ و ريشه تک تک موهاش و بکنم،

سر من خالی  عوضی داشت تموم عقده اش در مقابل دخترای خوشگل دنيارو يه جا

 :ميکرد که گفتم

 !من تنهايی ميترسم_

 :چشماش و يه لحظه بست و دوباره بازشون کرد
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 !اون ديگه مشکل من نيست خانم_

 نيم نگاهی به مامان انداختم،

بعد از اينکه از اتاق سرگرد بيرون اومده بود و مطمئنا با يادآوری حرفايی که به 

 زرافه بسته بود،

 :بود که گفتممحترمانه سکوت کرده 

 !مامان تو يه چيزی بهش بگو_

 :قربونش برم همچين خودش و زده بود به اون راه که خيلی جدی جواب داد

 !برو زود برگرد_

 :نگاه پر نفرتم دوباره به سمت زرافه چرخيد و لب زدم

 ...باشه ميرم_

 و با همون دمپاييای گنده  که باعث شده بود عين پنگوئن راه برم،

به سمت در خروجی برداشتم و رفتم بيرون که يهو صدای دلخراشش و قدم هام و 

 :پشت سرم شنيدم

 ...صبر کن_

 تو تاريکی شب سرجام ايستادم و سرم و چرخوندم به عقب،

 :در حالی که دستاش و پشتش، بهم قفل کرده بود به سمتم اومد و گفت



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

29 
 

من خواست که مامانت نگران بود که تک و تنها ميخوای بری تو پارکينگ و از _

 !لطف کنم و باهات بيام

 :نيشخندی بهش زدم

يه لحظه فکر کردم خودت با شعور شدی و فهميدی که يه دختر جوون و اين موقع _

 ...شب نميفرستن بين چند تا سرباز جوون

 :و با جيغ ادامه دادم

 اصال اگه اونا باليی سرم مياوردن تو ميخواستی جواب بدی؟_

 :خ شدن صورتش و به وضوح ميديدم که با جديت گفتشب بود و تاريک اما سر

 !سربازا غلط کردن بخوان باليی سرت بيارن_

 وقتی متوجه نگاه متعجبم شد،

 :قيافش و از اون گرفتگی دراورد و رو ازم گرفت

 ...بريم_

قدم هاش و جلوتر از من برداشت و تا رسيدن به ماشين خداروشکر حرفی بينمون 

 .رد و بدل نشد

 :فاصله از ماشين ايستاد و گفتبا کمی 

 عجله کن_

 بی هيچ حرفی در ماشين و باز کردم و کفشای خوشگلم و برداشتم،
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نشستم رو لبه صندلی ماشين و دمپاييارو درآوردم و اول با چند اليه دستمال پاهام و 

تميز کردم و بعد شروع کردم به پوشيدن کفشا که متوجه پوزخند جناب رو مخی 

 :شدم

 !مال يه انسانه دمپاييا_

 :نگاهم و از کفشام گرفتم و جواب دادم

 وسواس دارم_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 خيلی خب، دمپاييارو بردار  بايد تحويل صاحبش بديش_

 :نيم نگاهی به دمپاييا انداختم و دوباره زل زدم بهش

 ميگم وسواس دارم ميگی دمپاييارو بردارم و تحويل بدم؟_

 :ش کشيددستی تو صورت

 بزار همونجا بمونن،_

 !راه بيفت

 :با آرامش بلند شدم

 !يه طوری دستور ميدی انگار با يه قاتل طرفی_

 :اينطور که پيدا بود اصال اعصاب نداشت که نفس بلندی کشيد

 راه بيفت، من کارهای مهم تر از بحث کردن به تو دارم_
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 :نيشخندی زدم

 آره خب،_

 !جوون بدبخت ديگه رو هم بکشونی اينجاتا  4بايد بزنی به دل شهر و 

 :قدم اول و برداشت و جواب داد

 جوون اگه آدم باشه قانون شکنی نميکنه_

زورم گرفت بااين حرفش و خواستم به سرعت خودم و بهش برسونم که در عين 

ناباوريم پاهام گير کرد به اون دمپاييای لعنتی و مثل کبوتر اوج گرفتم و اما اين اوج 

حظه ای بود که بالفاصله پخش شدم رو گرده  ستوان تهرانی  و همين باعث گرفتن ل

شد تا مرز پخش شدن روی زمين بره که به زور خودش و کنترل کرد و با ترس و 

 :تعجب چرخيد به سمتم

 چيکار ميکنی؟_

 اون نيفتاده بود زمين، 

که با صدای اما من با زانو رو زمين بودم و زانوهام از درد و سوزش کزکز ميکرد 

 :گرفته گفتم

  !دارم ميزان تواناييم تو پرش و به اثبات ميرسونم_

 :حيرون که نگاهم کرد با همون صدای بغض آلود جيغ زدم

  خب پام گير کرد به اون دمپاييای آشغال و افتادم زمين، مگه نميبينی؟_

 :بويی از انسانيت نبرده بود که شونه هاش و ماساژ داد و گفت



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

32 
 

 مامور پليس حمله ميکنی آره؟ از پشت به_

 ...حاليت ميکنم

 !آدمت ميکنم

  !بهت ميفهمونم که بی اجازه دست زدن به يه پليس چقدر واست گرون تموم ميشه

  !و با چندش لباساش و تکوند

 بيخيالش شدم،

اگه تصميم به نفهميدن گرفته بود کاری از من ساخته نبود که نشستم رو زمين و 

 زانوهام و تکوندم،

پارگی قسمت زانوی شلوار پای راستم، زخم و خونی شدن پام و نمايان کرده بود که 

 :آه پر افسوسی کشيدم و دوباره صدای اون لعنتی و شنيدم

 پاشو_

 :به زانوم اشاره کردم

 نميبينی زخمی شدم؟_

 :چشماش و با عصبانيت بست و دوباره بازشون کرد

 حتما بايد واست آمبوالنس خبر کنم؟_

 :زه هايی که به زانوم چسبيده بود و جدا کردم و جواب دادمسنگ ري

 همينکه بری و راحتم بزاری کافيه_
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 :طلبکار گفت

 از پشت به من حمله کردی يه چيزيم بدهکارت شدم؟_

با تموم وسواس بودنم چرخيدم سمت عقب و يه لنگه از اون دمپاييارو برداشتم و 

 :پرت کردم سمتش

 ادم،پام گير کرد به اينا افت_

 توهم حمله رو از کجات درآوردی؟

 :حرف چند دقيقه قبلش و تکرار کرد

پاشو واسه باقی مداوای اين زخم شمشير ميتونی تا صبح هرجايی که دوست داری _

 !بشينی و هرکاری دوست داری بکنی فقط واسه من دردسر درست نکن

پاشنه های کفشم به سختی بلند شدم و خواستم راه بيفتم که متوجه لق بودن يکی از 

شدم و انگار فقط من اين قضيه رو نفهميده بودم و زرافه هم فهميده بود که خيره به 

 :کفشام لبخند رضايت بخشی زد

 !کفشای مارکت خراب شده_

 :سريع جواب دادم

 اصال اهميتی نداره،_

 !جفتش و تو خونه دارم

و همين واسه اينکه  و خواستم به مسيرم ادامه بدم که اينبار کال پاشنش از جا کند

 :زرافه زهرش و بريزه کافی بود که با تمسخر گفت
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فکر کنم امشب رو مجبوری با همين دمپاييا که ظاهرا کاراييش بيشتر از کفشای _

 !مارکته بگذرونی

 :و بهم نزديکتر شد

البته اگه صاحبش اجازه بده که با دمپايياش بری خونه وگرنه بايد پا برهنه راه بيفتی _

 !پر ادعاخانم 

 :نفسای پر حرصم و تو صورتش فوت کردم

 !تک تک اين حرفات و يادت باشه_

 :سرخوشانه لب زد

  ...يادمه، حاال يا دمپاييارو بپوش يا پابرهنه راه بيفت_

 از پارکينگ که بيرون زديم،

 .مامان جلوی در منتظر ايستاده بود

 :نگاهش که به من افتاد به سمتمون اومد و با تعجب پرسيد

 پس تو که هنوز با اين دمپاييايی_

 :قبل از من زرافه جواب داد

 کفشا خراب شدن_

 :تعجب مامان که بيشتر شد خودم گفتم

 خوردم زمين، پاشنه کفشم شکست_
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 :مامان تاسف بار نگاهم کرد

 امشب کوالک کردی،_

 !اگه خراب کاری ديگه ای مدنظرت نيست بريم خونه

 :ز دست مامان دلخور شمپوزخند اين مرتيکه باعث شد تا ا

شماهم که معلوم نيست اومديد من و خالص کنيد يا با برادرای نيروی انتظامی کمال _

 همکاری و داشته باشيد

 :چپ چپ نگاهم کرد

 ...بسه بلبل زبونی، بايد بريم خونه_

و بالفاصله از اون دراز نچسب خداحافظی کرد و راه افتاد که نيم نگاهی به ستوان 

 :انداختم

 فردا اومدم ماشين و ببرم يه جفت دمپايی نو واسه سربازت ميارم_

 :در کمال آرامش لبخندی زد

 حاال اگه ماشينتم نبردی، دمپاييارو حتما بيار_

نگاه معناداری بهش انداختم و بی هيچ حرفی دنبال مامان رفتم و باالخره با سوار 

 ماشين شدن و راهی شدنمون،

 ...شد و به سمت خونه رفتيم اون قيافه نحسش از ديدم خارج
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با رسيدن به خونه يک راست مسير اتاق و در پيش گرفتم و خواستم خودم و به طبقه 

 :باال برسونم که مامان صدام زد

 ياسمن صبر کن_

 :رو اولين پله مارپيچ منتهی به باال ايستادم و برگشتم به سمتش

 جونم؟_

 :نگاهی به ساعت انداخت

 نبال باباتمن دوساعت ديگه ميرم د_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ...باشه_

 من خيلی خستم ميرم بخوابم

 ...و زير لب شب بخيری گفتم و خودم و به اتاقم رسوندم

 وارد اتاقم که شدم نفس آسوده ای کشيدم،

 انگار اين شب که بلند تر از يلدا شده بود،

 آينه نشستم،باالخره داشت تموم ميشد که لباسام و عوض کردم و جلوی 

 ...کش موم که باز کردم موهای بلند و تيرم جون تازه ای گرفتن

شونه ای به موهای صاف و لختم زدم و يه کمی از شير پاککن روی پنبه ريختم و 

 آرايشم و نصفه و نيمه پاک کردم،
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خستگی تو چشمهای روشنم موج ميزد و لب و لوچه آويزونم خبر از کالفگی بخاطر 

 ...بود رو ميدادشبی که گذشته 

واسه پاک کردن باقی آرايشم از اتاقم بيرون زدم و با شستن صورتم و انجام کارهای 

 قبل از خواب،

 ...دوباره به اتاقم برگشتم

 حاال همه چيز مهيا بود واسه خوابيدن،

دلم ميخواست بيدار بمونم تا وقتی بابا رسيد ببينمش اما انقدر له بودم که تا سرم و 

 ...بالشتم خوابم برد گذاشتم روی

نميدونم ساعت چند بود اما آفتاب افتاده بود وسط اتاق و صورتم زير نور خورشيد 

 داغ شده بود که چشم باز کردم،

 هنوز از خواب سير نشده بودم اما اينطور که از شواهد پيدا بود لنگ ظهر بود،

 نگاهم که به ساعت افتاد افکارم به يقين تبديل شد،

 ...يگذشت و من تا االن خوابيده بودمم 11ساعت از 

 خميازه کشون در اتاق و باز کردم و رفتم بيرون،

خونه غرق در سکوت بود و فقط سر و صداهای ريزی از پايين به گوشم ميخورد 

 که سر پله ها ايستادم و از جايی که آشپزخونه تو ديدم بود متوجه اکرم خانم شدم،

بويی که تو خونه به راه بود ميشد فهميد که  تو آشپزخونه مشغول آشپزی بود و از

 يکی از اون قرمه سبزی خوشمزه هاش و بار گذاشته،
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 !غذای مورد عالقه جناب نورايی

از پله ها پايين رفتم و تو دستشويی پايين آبی به دست و صورتم زدم و وارد آشپزخونه 

 شدم،

 :تخيلی طول نکشيد که اکرم خانم ميز صبحونه رو واسم چيد و گف

 خوشگلم اگه چيز ديگه ای هم ميل داری بگو واست بيارم_

 لبخندی به مهربونيش زدم،

 همه چيز بود،

 همه اون چيزايی که از بچگی ميخوردم،

 يه ليوان شير عسل،

 ...گردو و پنير پرچرب و البته نون تازه

 :همه چيز مطابق ميلم بود که جواب دادم

 اکرم خانم،_

 ن چيزايی که رو ميزه صبحونه نميخورم،من تا آخر عمرم خارج از اي

 !اين هزار بار

 :آروم خنديد

 گفتم شايد واستون تکراری شده باشه خانم کوچولو_

 حرفش و رد کردم و خواستم صبحونه خوردنم و شروع کنم که يهو ياد زرافه افتادم،
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 حاال که خودش نبود،

 يادآوری حرفاش باعث اوقات تلخيم شد،

 به جز اکرم خانم،اون تنها کسی بود که 

 ...من و خانم کوچولو صدا زده بود

با فکر بهش اشتهام داشت کور ميشد که تند تند سرم و به اطراف تکون دادم تا ذهنم 

ازش خالی بشه و باالخره لقمه اول و خوردم و همزمان صدای بابا تو خونه طنين 

 :انداز شد

 دختر ناز من کجاست؟_

 فته،از ذوق شنيدن صداش بعد از يک ه

 از جا پريدم و به سرعت از آشپزخونه بيرون زدم،

رو پله ها ايستاده بود که با ديدنش لبخند گله گشادی زدم و سريع خودم و بهش 

 رسوندم،

 دستاش و که باز کرد،

 :خودم و تو بغلش جا دادم و همزمان با گذاشتن سرم روی شونش گفتم

  ...باباجون دلم واست يه ذره شده بود _

چسبيده بودم به بابا و ول کن هم نبودم که صدای خنده های مامان فضای  عين کنه

 :خونه رو پر کرد
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 !خوبه همش چند روزه که همديگه رو نديديد_

 :باالخره از آغوش بابا جدا شدم و با همون حالت لوس هميشگيم گفتم

 !خب دلم تنگ شده بود_

 :بابا لبخندی به روم پاشيد

 منم دلتنگت بودم،_

 !م قشنگ مندختر چش

 :لب و لوچم آويزون شد

 چشم قشنگ؟_

 :دقيق تر نگاهم کرد

 ...معلومه_

 تو قشنگ ترين چشمای دنيارو داری

 :پوفی کشيدم

 فقط از نظر شما اينطوره،_

 نميدونيد ديشب چه حرفايی شنيدم،

 !حتی به چشمامم توهين شد

 :تعجب صورت بابارو پوشوند

 چيزی شده؟_
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برام خط و نشون ميکشيد سعی در جمع کردن ماجرا مامان که داشت با چشماش 

 :داشت

 چيزخاصی نشده عزيزم،_

 برو بشين واست ميگم

کنار که ايستادم بابا از پله ها پايين رفت و همزمان با نشستن رو مبل سه نفره 

 سلطنتی،

 :کرم رنگ گفت

 خب،بگو ببينم چيشده يکتا؟_

نشستم که مامان شروع کرد به  مامان رفت و کنار بابا نشست و من همونجا رو پله

 :حرف زدن

 هيچی،_

 ديشب ياسی و گرفتن

 :چشمای بابا گرد شد

 گرفتن؟_

 کيا؟

 :مامان ادامه داد

 يعنی ماشينش و گرفتن،_
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 !به دليل بی حجابی

 :تعجب چشمای بابا فروکش کرد

 ...خب_

 :مامان نگاهش و دوخت به من

 گذاشته،هيچی ديگه يه کمم با مامور پليس دهن به دهن _

 ازش تعهد گرفتن ماشينشم توقيف کردن،

 ...ديشب قبل از اينکه تو برسی، من رفتم دنبالش و آوردمش خونه

 :بابا سری تکون داد و چشم دوخت بهم

 پس دلتنگی بيش از حدت بخاطر اينه که کارت گيره_

 :قيافم و مظلوم کردم

 واقعا اينطوری فکر ميکنيد؟_

 :نفس عميقی کشيد

 بگو ببينم چيشدهحاال خودت _

و با دست به جای خالی کنارش روی مبل اشاره کرد که پاشدم و همزمان با رفتن به 

 :سمتش گفتم

من فقط يه لحظه شالم از رو سرم افتاد که يهو پليس رسيد و يکی از اون مامورا _

 !هرچی که از دهنش دراومد بارم کرد
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 :ستم گفتمنگاه ناراحتم و بهش دوختم و همينطور که کنارش مينش

 باورتون ميشه به من ياسمن نورايی دختر شما گفت ميمون؟_

 :بابا از شدت عصبانيت سرخ شد و اخم صورتش و پوشوند

 !کی جرئت کرده به من دختر من همچين حرفايی بزنه؟_

 :صدام آرومتر شد و ادامه دادم

 اميرحسين تهرانی،_

 !ستوان اميرحسين تهرانی

 :د شدبابا بی معطلی از سرجاش بلن

 همين االن ميرم دنبال کار ماشينت و اون مامور گستاخ تا بفهمه با کی طرفه_

 :قشنگ  داشت قند تو دلم آب ميشد که مامان با نگرانی گفت

 عزيزم تو که ياسمن و ميشناسی،_

 فکر نکنی اون پليسه بيخود و بی جهت به اين خانم چيزی گفته،

 !بيچاره رو کالفه کرده حتما ياسمن يه جوری چزوندتش و اون مامور

 هرچی بابا هوای من و داشت،

دقيقا به همون اندازه مامان هوای زرافه رو داشت و همين باعث شده بود تا لبام 

 :عينهو يه خط صاف شه و بی پلک زدن به مامان چشم بدوزم که صدای بابا بلند شد
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ولی يه مامور اين بچه هرچی که گفته باشه، از رو بچگيشه از رو سن و سال کمش _

 !پليس حق نداره به اين بچه چيزی بگه

 :دوباره با حرفای بابا دلم قرص شد که ادامه داد

آماده شو اول ميريم دنبال ماشينت بعدشم اون مامور و به من نشون ميدی، باقيش  _

 !با خودم

 :با خوشحالی دويدم سمت پله ها و همزمان صدای اکرم خانم و شنيدم

 صبحونت چی؟ياسمن خانم، پس _

 :همينطور که ميرفتم باال جواب دادم

 !نميخورم، سيرم_

 و سريع خودم و به اتاق رسوندم،

 حاال که بابا کنارم بود و ميدونستم کسی نميتونه بهم بگه باالی چشمات ابروئه،

حسابی به خودم رسيدم و تو آرايش اصال دريغ نکردم و نهايتا با رژ لب قرمز و 

 گوشتيم زدم،جيغی که روی لبهای 

 به آرايشم خاتمه و تو آينه نگاه رضايت بخشی به خودم انداختم،

 ...همه چيز مهيا بود واسه جزغاله کردن اون جوجه پليس

 !همراه بابا راهی شديم و رفتيم اداره پليس،همونجايی که ديشب داستانها داشتيم
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ماشين و از گير  هرچی که الزم بود و بهش گفتم و بابا با دوتا تماس چند ثانيه ای

 !توقيف خالص کرد و حاال فقط مونده بود حال گيری اون ستوان پليس

 خوشحال بودم که ميخوام ماشين و پس بگيرم اما بيشتر از اون،

شاد و سرمست حالگيری زرافه بودم و از اين بابت در پوست خود نميگنجيدم که بابا 

 :همزمان با نگهداشتن ماشين گفت

 ست باشه،ياسی باباجون حوا_

 الزم نيست اينجا هيچ حرفی راجع به اون مامور پليس بزنی،

ما فقط برای تحويل گرفتن ماشين اومديم و تو بايد خيلی زيرکانه اون مرتيکه رو به 

 !من نشون بدی همين

 :لبخند خبيثانه ای زدم

 بعد از اين همه سال دختر شما بودن ديگه خودم ميدونم بايد چيکار کنم_

 :ويلش دادمو چشمکی تح

 ...خيالتون راحت جناب نورايی بزرگ_

 از ماشين که پياده شديم،

 هم قدم با بابا راه افتادم،

اين بار کسی جرئت نداشت بگه پاشنه کفشت صدا ميده و کسی هم حق نداشت به 

 !بيرون بودن موهام اعتراضی کنه چون بابا عين شير پشتم بود
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 طولی نکشيد که وارد اتاق سرگرد شديم،

 سرگردی که با ديدن بابا،

 ...اصال اون آدم سابق نبود و حتی با منم در کمال ادب و احترام برخورد ميکرد

حرفهاشون که باهم تموم شد سوييچ ماشين و شخصا تحويل بابا داد که بابا نيمرخ 

 :صورتش و به سمتم چرخوند

 ...بريم عزيزم_

ستاره بيرون زديم و همزمان  5از اون اتاق که ديشب زندون بود و امروز يه هتل 

 چشمام افتاد به سمت ستوانی که قرار بود نقشه بيکار شدنش اجرايی بشه،

 :داشت به سمت اتاق سرگرد ميومد که آروم تو گوش بابا گفتم

 همينه بابا،_

 !همينکه داره مياد سمت ما

 بابا سری به نشونه تاييد تکون داد و به مسيرمون ادامه داديم،

زرافه نزديک تر ميشديم پوزخند رو لبامم شديد تر و عميق تر ميشد که از هرچی به 

 :قصد درست روبه روش ايستادم و با لبخند سوزش باری گفتم

 سالم،_

 خيلی ممنون که ديشب مراقب ماشينم بوديد

 :و سوييچ و جلو چشماش گرفتم
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 همون جای ديشب پارکه؟_

 :نه بابا گفتچندباری پشت سرهم پلک زد و تا خواست حرفی بز

 !فکرکنم بهتره خود شما مارو راهنمايی کنيد تا رسيدن به ماشين دخترم_

نگاه بابا انقدر جدی و پر نفوذ بود که حتی نتونست چيزی بگه و فقط سيبک گلوش 

 ...باال و پايين شد

شايد حتی تو خوابم نميديد که حرفای ديشبم و عملی کنم و حاال مطمئن بودم انقدر 

که حتی کارد بزنی خونش در نمياد و فقط تو سکوت مارو تا پارکينگ  حرصش گرفته

 برد،

سوار ماشين که شدم بابا کمی صبر کرد و نگاه آخر و به جمال ستوان تهرانی انداخت 

 :و بعد به سمتم اومد

 عزيزم،_

 !من ميرم خونه توهم زود بيا خونه

 و از پارکينگ بيرون رفت،

اون يارو که در ماشين و بستم و شيشه پنجره رو دادم با رفتن بابا من مونده بودم و 

 :پايين و سرم و بردم بيرون

 راستی، دمپاييارو يادم رفت بيارم_

 :و کارت بانکيم و بين دوتا انگشتام گرفتم

 ميخوای بری يه جفت دمپايی بخری و زود برگردی؟_
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 :و شمرده شمرده گفتم

 1011رمزش هم روز و ماه تولدمه _

 نديده بودم،نظير اخمش و 

 :همچين اخم کرده بود که شبيه يه هيوال شده بود

 راهت و بکش برو وگرنه بد ميبينی_

 :کارتم و پرت کردم رو صندلی کناريم و بينيم و باال کشيدم

حيف شد که قبول نکردی چون دفعه بعد که من گذرم بيفته اينجا و بخوام دمپاييارو _

 !بيارم متاسفانه تو اينجا نيستی

 :اومد و با چشم های سرخ شده از عصبانيتش نگاهم کرد جلوتر

 ...من دوتا اسم دارم، اميرحسين تهرانی اسم اصليم نيست_

 !اين و يادت باشه

 :قهقهه ای زدم

 جدی؟_

 فکرش و ميکردم که بايد اسمت داغون تر از اين حرفا باشه،

 حاال خودت بگو اسمت چيه؟

 !قول ميدم بين خودمون بمونه

 :رفته سرد شد و عقب رفتنگاهش رفته 
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 !ميتونی بری_

حاال که نميخواست بگه من هم اصراری نداشتم که دوباره شيشه پنجره رو باال دادم 

 ...و به سرعت از کنارش رد شدم و از اون پارکينگ خارج شدم

 حالم انقدر خوب بود که وصف شدنی نبود،

فلنگ و بست و در رفت  انقدر توپ که حتی يادم رفته بود ساغر ديشب تو اوج رفاقت

 و البته حق هم داشت، 

 بااخالقی که از باباش سراغ داشتم اگه ميفهميد دخترش پاش به اداره پليس باز شده، 

  !حتما ديگه نميزاشت ساغر آفتاب روز و ببينه

گوشی و تو دستم گرفتم و شماره ساغر و گرفتم و دوتا بوق بيشتر نخورد که صداش 

 :تو گوشی پيچيد

 ياسی جونم_

 :صدام و براش لوس کردم و گفتم

 ياسی جونت داره مياد دنبالت، _

  ...بدو حاضر شو که ناهار باهميم

 ناهار همون هميشگی بود،

 !چيکن استريپس محبوب من
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همونی که هرچقدر ميخوردم سيری ناپذير بودم و در مقابل سس سيرش واقعا تسليم 

فراموش ميکردم و با خودم تکرار بودم که هيکل خوب و باربی بودن و همه چی و 

 ميکردم

 ...دنيا دو روزه'

 '...گور بابای باربی بودن

کيلو عبور ميکنه با بغض عهد  60و گاهی که واقعا ديگه حس ميکردم وزنم داره از 

 !ميبستم که اين آخرين باری باشه که دارم همچين غلطی ميکنم

 :ستم کشيدش و گفتکم مونده بود ظرف سس و ليس بزنم که ساغر از زير د

 !بسه ديگه اندازه يه گاو هلندی خوردی_

 :به ميز خالی از غذا نگاه کردم

 تو که ميدونی تو اين مواقع به اين راحتيا سير نميشم_

 :با خنده گفت

 سير نميشی درست ولی خسته ام نميشی؟_

 :و خنده هاش کمی باالتر گرفت

 فکت از جا درنيومد؟_

 :نگاه سردی بهش انداختمتکيه دادم به صندليم و 

 چون غذای مورد عالقه تو نيست بايد اين حرفارو بزنی؟_
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 :خنده هاش ساکت شد و سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 !من فقط دارم راجع به ظرفيت باالی تو حرف ميزنم_

 :آروم زدم رو ميز چوبی بينمون

 !تا کور شود هرآنکه نتواند ديد_

 :لوچه ساغر آويزون شد و نهايتا لب زداين بار من خنديدم و لب و 

 !عوضی_

 :نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

 پاشو بريم_

 :کيف طوسی رنگش و از روی ميز برداشت و جواب داد

 آره بريم که فردا امتحان دارم و هنوز نصف کتاب و نخوندم_

 :تو صفحه خاموش گوشيم نگاهی به خودم انداختم و گفتم

 حد جو گير ميشی همين ميشه،وقتی موقع انتخاب وا_

 !همه دانشگاه امتحاناشون تموم شده تو هنوز موندی

 :با خنده گفت

 منظورت از همه دانشگاه خودتی؟_

 :نگاه گذرايی که بهش انداختم ادامه داد
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من اگه ميخواستم به اميد تو بمونم که تا سی سالگی بايد واسه گرفتن يه ليسانس _

 صبر ميکردم

 :بلند شدم و گفتموقتی ديدم مرتبم 

خب حاال که به اميد من نموندی و دو ترم بيشتر تا خانم مهندس شدنت باقی نمونده _

 !به عنوان شيرينی ليسانست ناهار و امروز و حساب کن

 :لبخند دندون نمايی زد و در کمال خونسردی گفت

 !خر خودتی_

 :سری به نشونه تاسف واسش تکون دادم

 !رفاقتم رفاقتای قديم_

 :صورتيش و روی سرش مرتب کرد و همزمان با بلند شدنش جواب داد شال

 !وقتی دوتا دوتا غذا سفارش ميدادی بايد به فکر حساب کردنشم ميبودی_

 :چشم و ابرويی واسش اومدم

 !بودم_

 ...و جلوتر از ساغر واسه حساب کردن ناهار راهی صندوق رستوران شدم

 راهی خونه شدم،بود که ساغر و رسوندم و  3ساعت حدودای 



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

53 
 

هوای گرم اولين ماه تابستون انقدر داغ بود که کولر ماشين تاثير چندانی نداشت و 

فقط دلم ميخواست زودتر برسم خونه و بعد از يه کمی استراحت برم تو استخر و 

 ...جون تازه ای بگيرم

 با رسيدن به خونه، ماشين و تو پارکينگ پارک کردم و رفتم تو،

زه داشتن ناهار ميخوردن که سالمی کردم و رفتم سمتشون و بااينکه مامان و بابا تا

 :نميخواستم غذا بخورم کنار بابا نشستم

 !بابا جون بخاطر ماشين خيلی ممنون_

 :داشت ساالد ميخورد که لبخندی بهم زد

 فقط از اين به بعد حواست و جمع کن ياسی،_

س بپوشی ولی اينجا بايد هروقت اونور بوديم ميتونی هرجوری که دوست داری لبا

 !حواست به قانون باشه

 :زير لب چشمی گفتم

 اون مامور پليس چيشد؟_

 :و با خوشحالی ادامه دادم

 از کار بيکار شد يا نه؟_

 :بابا ابرويی باال انداخت

 ...فعال نه_
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 :متعجب شدم

 نه؟_

 ...شما که همه چی و با دوتا تلفن درست ميکنيد پس چطور

 :بريدمامان حرفم و نصفه 

اينطور که بوش مياد طرف به يه جايی وصله، بخاطر همينه که بابات نتونسته با _

 !دوتا تماس تورو به خواستت برسونه

 :و نگاه معنا داری بهم انداخت که تموم انرژيم تحليل رفت و بلند شدم

 اميدوارم به همين زوديا بيکار بشه،_

يه دونه دختر شما انقدر توهين چون اصال برام قابل هضم نيست که يه مرتيکه به 

 !کنه و بعد هم سرکارش بمونه

 :بابا سر چرخوند به سمتم

 نگران نباش دير يا زود داره ولی سوخت و سوز نه_

 :و اطمينان بخش ادامه داد

 ...حاال برو با خيال راحت يه کمی استراحت کن باباجون_

 سری به نشونه تاييد تکون دادم و راهی اتاقم شدم،

خواست از بابا بشنوم که زرافه از کار و زندگی افتاده ولی هنوز اين اتفاق دلم مي

 ...نيفتاده بود و من بازهم بايد صبر ميکردم
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ليوان آب پرتقالم و گذاشتم لب استخر  و دوباره خواستم تا انتهای استخر و شنا کنم 

 :که صدای مامان تو فضا پيچيد

 ...ياسمن_

 :سته شده خيسم سفت کردمکش موم و دور موهای گوجه ای ب

 ...بله_

 :قدم برداشت به سمتم

 ماهی خانم از آب در بيا بايد واسه شب آماده بشی_

 :نفس عميقی کشيدم

 شب چه خبره؟_

 :باالسرم وايساد و جواب داد

 !سالگرد ازدواج پسر آقای ملکِی و ماهم دعوتيم_

 :چشمام و با حرص بستم و روی هم فشارشون دادم

 عروسی شازدش بس نبود؟ پارسال رفتيم_

 :مامان دست به سينه جواب داد

 حتما بس نبوده که دعوتمون کرده،_

 ...حاال بيا بيرون و برو آماده شو که دو ساعت ديگه بايد بريم

 :قيافم زار شد
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 نميشه من نيام؟_

 :با نگاه جديش بهم فهموند که نميشه

 ابش و ميدونیميدونی که تو تنها بچه اردشيری، پس سوالی نپرس که جو_

 لب و لوچم آويزون شد با اين وجود با رفتن مامان،

 دوش سرسری ای گرفتم و  حوله به تن رفتم تو خونه

 :بابا با ديدنم صدای تلويزيون و کم کرد و گفت

 عزيزم مهمونی امشب رسميه، يه لباس مناسب بپوش_

 ...رسوندمزير لب چشمی گفتم و مسير پله هارو طی کردم و خودم و به اتاقم 

در اتاق و پشت سرم بستم و همينطور که  موهام و با حوله خشک ميکردم به سمت 

 کمد ديواری ته اتاق رفتم و درش و باز کردم،

 نگاهی به لباسام انداختم و از بين همشون،

 يه پيراهن مشکی نظرم و جلب کرد،

رنگ خودش همون پيراهن آستين سربی که با يقه قايقيش و البته سنگدوزی های هم

 روی نوار کمرش،

 !حسابی زيبا و تو چشم بود

 لباسم و انتخاب کردم و رفتم به سمت ميز آرايشم،
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حاال بايد به خودم ميرسيدم و امشب تو اون مهمونی که همه رفقا و همکارای بابا و 

 خانواده هاشون بودن،

 ...مثل هميشه ميدرخشيدم

 م،موهای خرماييم و اتو کشيدم و از فرق باز کرد

 آرايش ماليم چشمام و رژ زرشکی روی لب هام باعث شد تا لبخندی از سر رضايت،

 ...تو آينه تحويل خودم بدم

 همه چی خوب بود،

 :چشم از آينه گرفتم و خواستم لباس هام و بپوشم که صدای مامان و پشت در شنيدم

 ياسمن آماده ای؟_

 :به سمت در رفتم و بازش کردم

 !آمادم_

 :م انداختنگاه دقيقی به

 خداروشکر که باالخره آرايشت تموم شده،_

 بدو لباساتم بپوش که داره دير ميشه

مامان آماده بود که در و باز گذاشتم تا بياد تو و همينطور که ميرفتم سمت کمد 

 :مانتوهام گفتم

 نميدونم کدوم شال و مانتوم و بپوشم_
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آجريش ست کرده بود مامان که خودش مانتوی سرمه ايش و با روسری سرمه ای 

 :همزمان با نشستن رو لبه تختم جواب داد

 !نميدونم فقط يه چيزی نپوشی که دو قلو به نظر بيايم_

 :ابرويی باال انداختم

سال اختالف سنی هنوز معتقدی باهم  28قربون اون اعتماد به نفست برم که با _

 !همسن و ساليم

 :نگاه معنا داری بهم انداخت

 ميبينتمون باورش نميشه تو دختر من باشی يعنی حق با منههمينکه هرکی _

 :با شيطنت جواب دادم

 !ميدونن حساسی بخاطر همين مراعاتت و ميکنن مادر من_

بااين حرفم دست برد سمت کفش های مشکی پاشنه بلندش و يه لنگش و از پاش در 

 آورد و تا خواست پرت کنه به سمتم،

محکم خورد به کمد و صدای بلندش باعث شد تا سريع رفتم تو کمد ديواری و کفش 

 :چشمام و واسه لحظه ای ببندم

 !اينجوری که پرت کردی اگه ميخورد تو سرم حتما ميرفتم کما_

 :و آروم سرم و از کمد بيرون آوردم که چشم ريز کرد و جواب داد

 دقيقا به همون قصد زدم ولی از شانس بدم جا خالی دادی_
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فش ديگش به خواستش برسه که دوباره خودم و قايم کردم و و خم شد تا با لنگه ک

 :گفتم

 مامان غلط کردم،_

 تو چند ساليم از من کوچيکتری

 !فقط بزار يه امشب و زنده بمونم

 :صدای خنده هاش اتاق و پر کرد و بين خنده گفت

 !حاضر شو زبون دراز بعدا حسابت و ميرسم_

ريز ريز از کمد ديواری بيرون اومدم و خودمم خنده ام گرفته بود که با خنده های 

 :قبل از اينکه بخوام چيزی بگم صدای بابا به گوش هردومون رسيد

 يکتا عزيزم،_

 حاضريد؟

 :مامان لبش و گاز گرفت و از رو تخت بلند شد

 بدو ياسمن يه چيزی بپوش بريم_

 :دادمسری به نشونه تاييد تکون دادم و قبل از هرکاری لنگه کفش مامان و تحويلش 

  االن لباسام و ميپوشم_

و سريع مانتو کتی مشکيم و همراه با ست شلوارش پوشيدم و شال پلنگيم و روی 

 سرم انداختم و بعد از پوشيدن کفش های پاشنه بلند پلنگيم و برداشتن کيف ستش، 
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  ....همراه مامان از اتاق بيرون زدم

 .باالخره رسيديم

 خونه وياليی بزرگ آقای ملکی،

بود از مهمونايی که بعضياشون و قبال ديده بودم و آدمايی که اولين بارم بود پر 

 ميديدمشون،

بااين وجود هم قدم با بابا و مامان با تکون دادن سر و لبخند زدن با چند نفری سالم 

و عليک کرديم و بعد از عرض تبريک به ملکی و خانمش و همينطور پسرش 

 ...وی مبل های سلطنتی نشستيمارسالن و البته عروسش، آناهيتا ر

صدای بلند موسيقی و ادا و اطوار های اونايی که روی سن مشغول رقصيدن بودن 

 :باعث شد تا واسه لحظه ای چشم ببندم

 چقدر امشب حوصله اين مهمونی و ندارم_

 :مامان ليوان نوشيدنيش و تو دستش گرفت و جواب داد

 ، حوصلت مياد سرجاشپاشو برو يه دستی به سر و روت بکش و بيا_

 :پوفی کشيدم

 پس من ميرم باال_

و به يکی از خدمتکارا اشاره کردم که به سمتم بياد و حاال که لباسم و تحويلش داده 

 بودم،

 .جلوتر از اون راهی طبقه باال شدم
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هنوز نميدونستم تو کدوم اتاق بايد لباسام و عوض کنم که صدای اون دختر خدمتکار 

 :و پشت سرم شنيدم

 ...همين اتاق خانم_

نيمرخ صورتم که به سمتش چرخيد به اتاق روبه روييم اشاره کرد و اين بار جلوتر 

 :از من قدم برداشت و در اتاق و باز کرد

 بفرماييد_

وارد اتاق که شدم لباسم و روی چوب لباسی آويزون کرد و منتظر موند تا واسه 

 :خودم تو آينه قدی روبه روم گفتمپوشيدنش کمکم کنه که همزمان با نگاه کردن به 

 !نيازی به کمک ندارم، ميتونی بری_

لبخندی زد و از اتاق خارج شد با رفتنش تا چند دقيقه روی تخت دو نفره ای که اينجا 

 بود نشستم،

 ...شايد بزرگترين دليل اين بی حوصلگيم ديدن دوباره قيافه هومن بود

 هومن فروزان پسر همايون فروزان،

يمی بابا و البته خواستگار پر و پا قرص من که بابا خيالم و راحت کرده رفيق صم

 ...بود دير يا زود بايد باهاش ازدواج کنم و منافع زيادی تو اين وصلت بود

 آه عميقی کشيدم و بلند شدم،

با نشستن هيچ چيز درست نميشد و من خيلی نميتونستم خودم و اينجا قايم کنم و 

 !اون بيرون جايی که هومن بودباالخره بايد ميرفتم 
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 لباسم و از تو کاورش درآوردم و پوشيدمش،

 زيپش که از بغل بود و باال کشيدم و نگاهی به هيکلم انداختم،

کمر باريکم تو لباس جذب تنم که تا پايين زانوهام بلند بود و فقط ساق پاهام بيرون 

 بود، 

موهای صافم و روی شونه هام ريختم به خوبی نمايان بود که لبخندی به خودم زدم  و 

  ...و از اتاق بيرون زدم و رفتم پايين

با رسيدن به طبقه پايين متوجه حضور آقای فروزان و همسرش و هومن کنار بابا 

 اينا شدم،

حاال همگی دور يه ميز نشسته بودن و باهم مشغول خوردن و گپ و گفت بودن که 

 عد بين مامان و  بابا نشستم،با يه لبخند ظاهری به سمتشون رفتم و ب

هومن روبه روم  نشسته بود و با چشمای آبيش زل زده بود بهم و لبخند روی لب  

 هاش نمايان بود،

 بازم مثل هميشه،

خوشتيپ بود و اين بار تو کت و شلوار طوسی راه راهش  و اون پيرهن مشکی 

 زيرش،

تم و همزمان صداش هيکل مردونه و ورزيدش و به رخم ميکشيد که رو ازش گرف 

 :و شنيدم

 ياسمن خانم  افتخار ميدی باهم برقصيم؟_
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قبل از اينکه من چيزی بگم بابا با لبخند نگاهش و بينمون چرخوند و سری به نشونه 

تاييد تکون داد و اما من هيچ جوره دلم نميخواست با هومن حتی همکالم بشم چه 

 !برقصه به رقصيدن

بيارم که اين بار مامان با پا کوبيد به پام تا بلند شم که  مونده بودم چه بهونه ای براش

 :همزمان آخ بلندی کشيدم و گفتم

 پام،_

 !پام باال پيچ خورد فکر نميکنم بتونم برقصم

 :و قيافه مظلومی به خودم گرفتم که هومن ابرويی باال انداخت

 چيزی که نشد؟_

 :و از جايی که آقا پزشک تشريف داشتن ادامه داد

 ای يه نگاهی به پات بندازم؟ميخو_

 ميدونستم اگه سکوت کنم يا بايد پام و بدم دستش،

 يا دست بزارم تو دستش و برم اون وسط برقصم،

 :پس تند تند سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 ...نه نيازی نيست_

 و واسه اينکه اين بحث ادامه پيدا نکنه،
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همينکه سرم و برگردونم و خواستم  سر چرخوندم و نگاهی به اطراف انداختم اما

 چيزی بخورم،

 ...چشمام متوجه چيزی شد

 !يه آدم آشنا

اين بار آروم گردنم و چرخوندم و ناباورانه به مردی که رو يکی از مبلهای سمت 

 راستم نشسته بود و زل زده بود بهم نگاه کردم،

 ...اون

  ...اون

 !ستوان اميرحسين تهرانی بود

 تعجب گرد شد،چشم هام که از 

پوزخندی روی لبهاش نشست و چند ثانيه بعد رو ازم گرفت و مشغول صحبت با 

 ...دختری شد که کنارش نشسته بود

 داشتم به چشمام شک ميکرديم،

 چطور ممکن بود اون اسکول تو همچين مهمونی ای باشه؟

 چشم ريز کردم، 

  !خودش بود

 بيشتر زل زدم بهش،
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  !خودش بود

 که داشت باهاش حرف ميزد انداختم،  نگاهی به دختری

 !حتما يا نامزدش بود يا دوست دخترش و الحق هم که خوشتيپ و خوشگل بود

 :با شنيدن صدای هومن از ديدنشون دست برداشتم

 اتفاقی افتاده؟_

 چند تانيه ای زل زدم به هومن و دوباره نگاهی به اون يارو و دختره انداختم،

شت تعريف ميکرد که نميدونم چرا اما حرصم گرفت و دختره با قهقهه تو گوشش دا

 :پاشدم سرپا و روبه هومن گفتم

 !ميخوام برقصيم_

 :با تعجب که ابرو باال انداخت، خانم فروزان لبخندی زد

 !عزيزم اگه پات درد ميکنه الزم نيست بخاطر دل هومن اينکار و انجام بدی_

 تو دلم به حرفش خنديدم،

 بخاطر هومن؟

 ...من

حتی خودمم نميدونستم چرا يهو همچين تصميمی گرفتم و اون داشت همچين خيال من 

باطلی ميکرد بااين وجود لبخندش و با لبخند جواب دادم و قدم برداشتم به سمت 

 :هومن
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 !من خوبم_

 و منتظر چشم دوختم بهش که بلند شد و دستم و گرفت،

 از گوشه چشم ستوان مملکت و ميديدم،

 ون دختره بود،حتی اگه گوششم باا

چشماش با من بود و نگاهش و روی خودم حس ميکردم که همراه هومن راهی شدم 

 و بين بقيه شروع کرديم به رقصيدن،

يه رقص دو نفره که عجيب توش ماهر بود اينو از قرار گرفتن دستاش پشت کمرم 

 خوب ميفهميدم،

اختيار همزمان با روبه لبخند از رو لبهاش رفتنی نبود که دستام و باال آوردم و بی 

رو قرار گرفتن با زرافه و دوست دخترش، دستام و رو شونه های هومن گذاشتم و 

 با يه عشق کذايی زل زدم بهش و ديوونه کننده براش خنديدم،

 :انقدر نوشيده بود که سفيدی چشماش به سرخی ميزد و صداش هم دو رگه شده بود

 اينجوری ديوونم ميکنی؟تو ميدونی من بی تاب لمس تنتم و _

نميتونستم با يه جواب درست حسابی با خاک يکسانش کنم و همچنان بايد بخاطر 

خنک شدن دلمم که شده بود به اين بازی ادامه ميدادم که نگاهم و خيره بهش نگهداشتم 

و همزمان دستام و از روی شونه هاش برداشتم و دستای هومن دور کمرم شل شد و 

گرفت که با همون لبخند روی لبم چند باری چرخ زدم و تو بغل دست چپم و باال 

 هومن متوقف شدم و رقصمون وارد مرحله جديدی شد،
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حاال دستاش زير سينه هام قرار گرفته بود و ماهرانه پاهامون و باهم حرکت ميداديم 

 که چرخيدم سمتش و همزمان با پايان موزيک،

بهای داغش و روی دستم نگهداشت که يهو هومن پشت دستم و بوسيد و تا چند ثانيه ل

 متوجه، ستوان تهرانی درست پشت سر هومن شدم،

نگاهش پر از حرف يا شايدهم طعنه بود که سری واسم تکون داد و دکمه کت مشکيش 

و باز کرد و به سمت دختر و پسری رفت که با يه کمی فاصله از ما ايستاده بودن و 

 منتظر موزيک بعدی بودن،

همون دختری بود که تا چند دقيقه پيش تو گوشش داشت عشوه ميومد و  اون دختر

 !ميخنديد و حاال دست تو دست پسر ديگه ای بود

 :حسابی گيج شده بودم که هومن دستم و آورد پايين و گفت

 با اينکه خيلی دوست دارم دوباره باهم برقصيم اما سالمتيت برام مهم تره_

 ...برگرديم سرجاهامونو اينطوری بهم فهموند که بهتره 

سرم و چند باری به باال و پايين تکون دادم و با همون ذهن پر از سوال، جلو تر از 

 ...هومن راه افتادم

کنار مامان که نشستم دستش و روی دستم گذاشت و همزمان خانم فروزان يا همون 

 :دگيتی خانم دهن به تعريف و تمجيد از منی باز کرد که اصال فکرم اينجا نبو

 !چشم بد به دور، بين همه فقط دلم ميخواست شما دوتارو نگاه کنم_

 :و با رضايت نگاهش و بين من و هومن چرخوند که اين بار آقا همايون گفت
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 اردشير ديگه کم کم وقتشه تکليف اين دوتا بچه رو مشخص کنيم،_

بار تنها  ميدونی که هومن بايد به زودی برگرده کانادا و من اصال دلم نميخواد اين

 !بفرستمش

 حرفهاشون و ميشنيدم،

حرفهايی که کم کم داشت نگرانم ميکرد و جواب بابا باعث شد تا واسه چند ثانيه نفسم 

 :تو سينه حبس بمونه

 همايون جان، _

هروقت که شما بخوايد ميتونيد تشريف بياريد منزل ما، ياسمن اول و آخر متعلق به 

 !هومِن عزيزمه

 شادی باز شد، لب همه به لبخند و

همه به غير از منی که دلم ميخواست اين مهمونی زودتر تموم بشه و از شر افکارم 

 !خالص بشم

حرفهاشون همچنان ادامه داشت که يهو صدای موزيک قطع شد و رفت و اومد 

خدمتکارا خبر از آماده شدن شام ميداد که صدای مرد ميانسالی باعث شد تا موقتا 

 :ی فروزان نصفه نيمه بمونهصحبت های بابا و آقا

 !سالم جناب همايون فروزان_

 :و نگاهش و به سمت بابا چرخوند

 !سالم_
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از نگاه متعجب بابا پيدا بود که نميشناختش اما انگار آقا همايون خيلی خوب 

 :ميشناختش که سريع از جاش بلند شد و دست اون مرد و به گرمی فشرد

 کوروش چطور من تا االن نديدمت_

 :مرد شونه ای باال انداخت و آقای فروزان به مبل خالی کنارش اشاره کرداون 

 بفرماييد_

 :و همراه اون مرد نشستن و شروع کرد به معرفی

 جناب اردشير نورايی از بهترين دوستان من هستن_

 :و روبه من و مامان ادامه داد

 ايشون هم خانمشون_

 :و نگاهش و روی من ثابت نگهداشت

 !ن جان، دختر اردشير و نو عروس منو البته ياسم_

دستم مشت شد با حرفش با اين وجود نميتونستم حرفی بزنم که متوجه لبخند اون مرد 

 :شدم

 خيلی خوشبختم از آشناييتون_

بابا به جای همه زير لب تشکری کرد و چند کلمه ای حال و احوالپرسی بين اون و 

 چشمش به کسی افتاد، خانواده فروزان رد و بدل شد که يه دفعه انگار
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کسی که ميشد از رد نگاهش فهميد، درست پشت سر منه و خيره بهش شمرده شمرده 

 :گفت

 ...الزمه منم معرفی کنم_

صدای قدم های کسی رو پشت سرم ميشنيدم که همزمان با عبورش از پشت سرم آقا 

 :کوروش ادامه داد

 ...پسرم گرشا_

رسيدن بهش، چرخيد و صورتش نمايان شد و و با دست به مردی اشاره کرد که با 

 !...اون کسی نبود جز ستوان اميرحسين تهرانی

  .عمرا تعجب بابا و مامان به اندازه من نبود

من حيرون اتفاقای امشب بودم که ستوان با لبخند سالمی عرض کرد و کنار پدرش 

 :نشست و اين بار آقای فروزان گفت

سالی ميگذره، اونموقع ها خيلی با هومن  7،8يه  از آخرين باری که ديدمت فکر کنم_

  !رفيق بوديد

 :نگاه هومن و ستوان به سمت همديگه چرخيد و آقا کوروش جواب داد

خودمونم ديگه نميبينيمش بخاطر شغلش کال مسيرش و از ما جدا کرده و امشب هم _

 با اصرار مادر و خواهرش راضی به اومدن شده

 م،نميدونستم بايد چی صداش کن

 گرشا تهرانی اميرحسين تهرانی يا همون ستوان،
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 :اما سری به نشونه تاييد تکون داد

 افتخار ديدنتون و نداشتم عموجان_

اينکه آقای فروزان و عمو خطاب کرده بود خبر از رابطه خوب بين پدرهاشون ميداد 

 :که مامان با صدای آرومی تو گوشم گفت

 يعنی اين همون مامور ديشبه؟_

 :دهنم و به سختی پايين فرستادم و لب زدمبزاق 

 !خوِد خودشه_

بين سردرگمی ما صحبت های اونا ادامه داشت که آقای ملکی به سمتمون اومد و 

 دعوتمون کرد به ميز شام،

انقدر ذهنم مشغول بود که حتی نفهميدم چجوری مسير اينجا تا حياط و طی کردم  و 

خالی، صدای آشنای ستوان و کنار گوشم  حاال همزمان با رفتن به سمت صندلی های

 :شنيدم

اگه ميدونستم قراره باهم آشنا در بيايم و تو عروس آقای فروزان باشی ديشب انقدر _

 !اذيتت نميکردم

 :با پوزخند سر چرخوندم سمتش

 من عروس خانواده فروزان نيستم_

 :شونه ای باال انداخت
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اينکه اينجا دوباره همديگه رو به هرحال متاسفم، هم بخاطر ديشب و هم بخاطر _

 !ديديم

 :انقدر حرص درار بود که داشت از سرم دود بلند ميشد بااين وجود جواب دادم

 ...آره_

 !منم خيلی متاسفم که دوباره ديدمت، اميدوارم ديگه هيچوقت نبينمت

 :اين بار نوبت اون بود که نيشخند بزنه

اسه مراسم ازدواج تنها پسرش دعوت بعيد ميدونم آقای فروزان خانواده تهرانی و و_

 !نکنه

 تا خواستم جوابش و بدم و دوباره تکرار کنم که هيچ نسبتی با هومن ندارم،

هومن که جلو تر از من قدم برميداشت به سمتم برگشت و يه صندلی واسم عقب 

 :کشيد

 !بشين عزيزم_

 سری به نشونه تاييد تکون دادم و نيم نگاهی به ستوان انداختم،

خند رو لبش باقی بود اما داشت به اطراف چشم ميچرخوند که با حرص رو ازش پوز

 گرفتم و نشستم رو همون صندلی ای که هومن کنارش ايستاده بود،

با نشستنم، خودش هم کنارم نشست و حاال فقط يه صندلی خالی سمت راست من باقی 

ی پر ميز انداخت مونده بود و ستوان هنوز سرپا بود که ناچار نگاهی به صندلی ها

 و کنارم نشست،
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حتی اينکه صدای نفس هاش و کنارم ميشنيدم رو مخم بود و خيره به ميز فقط داشتم 

 :تند تند پلک ميزدم که هومن ظرف غذارو کنار بشقابم گرفت

 استيک که دوست داری؟_

حوصله سر و کله زدن باهاش و نداشتم که زير لب اوهومی گفتم و هومن يه تيکه 

 توی بشقابم گذاشت،استيک 

 بی ميل بودم اما کارد و چنگال و تو دستم گرفتم و آروم آروم مشغول شدم،

 از گوشه چشم گرشا يا اميرحسين تهرانی روهم ميديدم،

با جديت زل زده بود به بشقابش و داشت غذاش و ميخورد و انگار اين فضا فقط 

 ...برای من خفقان آور بود

ميگذشت و تو سکوت زل زده بودم به ارسالن و آناهيتايی يک ساعتی از خوردن شام 

که درحال بريدن کيک سه طبقه سالگرد ازدواجشون بودن و همزمان صدای دست 

 زدنها بلند شد،

 آروم براشون دست زدم، 

هومن که کنارم نشسته بود دستش و رو پشتی مبل گذاشت و با صدايی که فقط من 

 :ميشنيدم گفت

 اسم ازدواجمون کيک چند طبقه سفارش بديم؟دوست داری واسه مر_

 سرم چرخوندم به سمتش،

 :منتظر زل زده بود بهم که سری تکون دادم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

74 
 

 االن خيلی زوده واسه اين حرفا_

 :نفس عميقی کشيد

 ...اينطور نيست_

 ...ماه مراسم ازدواجمون برگزار ميشه 6ماه ديگه بايد برگردم کانادا و تو اين  6من تا 

 ن گرفتم،لبم و به دندو

 من نميخواستم با هومن ازدواج کنم من نميخواستم از ايران برم و ساکن کانادا بشم،

اينا هيچکدوم خواسته من نبود و کاش بابا تو اين يک مورد هم عين هميشه حق و به 

 !من ميداد

 :سکوتم که طوالنی شد هومن ادامه داد

 فکرکنم سوال سختی بود، ميتونی بعدا بهش جواب بدی_

 لبخند مصنوعی تحويلش دادم و سرم و چرخوندم، يه

 ..مامان حسابی با خانم فروزان مشغول بود و بابا با آقا همايون و آقای تهرانی

و روی مبل کناريشون پسرش و زنی که فهميده بودم همسر آقای تهرانيه کنار هم 

 نشسته بودن و دختری هم که خيال ميکردم نامزد ستوانه و خواهرش بود، کنار

شوهرش نشسته بود و اوناهم به نحوی مشغول بودن و البته مشغول بودن ستوان 

کمی با بقيه فرق داشت که لب به نوشيدنی های روی ميز نميزد و تو سکوت فقط به 

 ...نقطه نامشخصی خيره شده بود
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چشمام و واسه لحظه ای بستم تا کمی آروم بگيرم، بوی الکل هومن داشت حالم و بهم 

 :ه محض باز کردن چشمام بلند شدم و گفتمميزد که ب

 !من کيک نميخورم، ميرم باال لباسام و عوض کنم_

 و از کنارش رد شدم و خودم و به طبقه باال رسوندم،

خلوت بودن اينجا حالم و جا مياورد که رفتم تو اتاق و در و پشت سرم بستم و نشستم 

گرفتم تا يه کم از حرارت تنم کم  رو لبه تختی که تو اتاق بود و موهام و با دست باال

 :شه و کش و قوسی به تنم دادم که صدای تق تق در و بعد هم هومن به گوشم رسيد

 اينجايی ياسمن_

واسه فرار ازش اينجا قايم شده بودم و اون دنبالم راه افتاده بود  که با کالفگی بلند 

 شدم و به سمت در رفتم و بازش کردم،

 :پلک ميزد و تکيه داده بود به ديوار کنار در که گفتم انقدر مست بود که سنگين

 ميخوام لباسم و عوض کنم بعدش ميام پايين_

انگار نشنيد بهش چی گفتم يا شايد هم خودش و به نشنيدن زد که اومد تو و در و 

 بست،

چشم های سرخش و لبخند کج روی لبهاش حس بدی و بهم القا ميکرد که عقب عقب 

برخورد به تخت، نشستم  و همين باعث شد تا هومن روبه روم رفتم و همزمان با 

 بايسته و چونم و بين دوتا انگشتاش بگيره،

 :نگاه هوس انگيزش به لب هام باعث شد تا سرم و کج کنم
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 ...داری معذبم ميکنی، برو_

 صدای قهقهه آرومش گوشم و پر کرد و سفت دستم و چسبيد و بلندم کرد، 

 :کرد و من و چسبوند به خودشدستش و دور کمرم حلقه 

 الزم نيست معذب بشی،_

 !تو ديگه مال منی

و دست ديگش و پشت گردنم گذاشت و سرش و واسه بوسيدن لبهام جلو آورد که تقال 

 کردم واسه جدا شدن ازش،

من نميخواستم اتفاقی بينمون بيفته و بايد خودم و از شرش خالص ميکردم و چقدر 

بی فايده بود و تن نحيفم در برابر هيکل درشتش حرفی  غمگين بود اينکه تقالهام

 واسه گفتن نداشت،

 :دستم و گذاشتم رو سينش و سعی کردم هولش بدم عقب

 برو کنار هومن وگرنه داد ميزنم_

 :يه قدمم عقب نرفت

  !جز من و تو هيچکس اينجا نيست _

 :و دستش و رو گردنم تکون داد

 !لبات و کردهنميخوام اذيتت کنم فقط دلم هوس  _
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و دوباره سعی در نزديک کردن صورت هامون به همديگه رو  داشت که چشمام و 

 بستم و جيغ بلندی کشيدم،

جيغی که باعث شد دستش رو کمرم شل بشه  و همزمان صدای باز شدن در اتاق به 

 گوشم برسه،

  ...به خودم جرئت دادم و چشم باز کردم

جون گرفتم و با همون حال نابسامان خودم و  با ديدن گرشا تو چهارچوبه در يه کم

 ...از آغوش اجباری هومن بيرون کشيدم و عقب عقب رفتم

 هومن بدجوری وحشت زدم کرده بود که نفس نفس ميزدم،

 نگاه ستوان تهرانی به من خيره مونده بود،

 نگاهش و نميفهميدم،

 مثل ديشب نبود،

 !نگاه يه غريبه نبود

 :خيلی از خودش بيخود نشده بود که داد زدهومن هرچند مست بود اما 

 تو اينجا چيکار ميکنی؟_

 :و راه افتاد به سمتش که گرشا صاف ايستاد و گفت

 !اينجا، جاش نيست هومن_

 :هومن پوزخندی زد
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 جای چی؟_

 به چه حقی در اتاق و باز کردی؟

 :ستوان تا چند ثانيه سکوت کرد و شونه ای باال انداخت

 ...فکر کردم اتفاقی افتاده نميدونستم توصدای جيغ شنيدم _

 :هومن سری به نشونه تاييد تکون داد

 !حاال که ديدی اتفاقی نيفتاده، برو_

 :هيچ جوره نميخواستم بااين آشغال تنها بمونم که حرفش و رد کردم

 اگه در و باز نميکرد حتما يه اتفاقی ميفتاد_

 :ادمو لباسم و از روی چوب لباسی برداشتم و ادامه د

 !اگه دنبالم بيای قول نميدم به بابام حرفی نزنم_

 :قهقهه ای زد و با همون حالت مستی جواب داد

 به بابات حرفی نميزنی؟_

 :و روبه روم ايستاد

 !بابات دو دستی تو رو تقديم کرد به من، فقط هنوز رسمی نشده خانم خوشگله_

 :ازش فاصله گرفتم

رسمی نشده پس تا اونروز بهم نزديک خودت جواب خودت و دادی هنوز هيچی _

 نشو
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و رو ازش گرفتم و به سمت در رفتم که دنبالم اومد و اما، ستوان جلوم ايستاد تا دست 

 :هومن بهم نرسه

 !هومن تو خيلی مستی، بهتره بری يه آبی به صورتت بزنی_

 :هومن با عصبانيت دندوناش رو هم فشار داد

 !مزاحم عوضی_

ی پشت سرهم نفس عميق سر دادم، حتی تصور اينکه هومن راه افتادم و چند بار

ميخواست بهم دست درازی کنه هم حالم و بد ميکرد و عين بچه ها بغضم گرفته بود 

 که وسط راه ايستادم و دستم و به ديوار تکيه دادم،

نميخواستم کسی من و با اين حال ببينه و بايد روبه راه ميشدم که صدای منجی امشب 

 :ديشب و پشت سرم شنيدمو مصيبت 

 خوبی؟_

 :نيمرخ صورتم و به سمتش چرخوندم

 دکتری؟_

 :ابرويی باال انداخت

 !نه_

 :بينيم و باال کشيدم و ادامه دادم

 پس حتما ميخوای ازت تشکر کنم که نجاتم دادی_
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 :سری به اطراف تکون داد

 !نه_

 :سمتشعصبی از اينکه هرچی ميگفتم با نه جواب ميداد کامال چرخيدم 

 پس چی؟_

 اصال چرا در اتاق و باز کردی؟

 :لباش و با زبون تر کرد

  ...اومده بودم باال يه کم از سر و صدای پايين دور بشم_

 :با جديت بيشتری ادامه داد

 نميدونستم تو و هومن تو اون اتاقين_

 :با عصبانيت زل زده بودم تو چشماش اما اون در کمال خونسردی بود

نياز به کمک داره اگه ميدونستم پای تو وسطه مطمئن باش قدم از فکر کردم کسی _

 !قدم برنميداشتم

 :عصبی ترم کرد

 پس چرا وقتی هومن گفت برو نرفتی؟_

 :صدام باالتر رفت

 چرا وقتی ميخواست بياد دنبالم جلوش و گرفتی؟_

 ...چرا
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 :پريد وسط حرفم

 ...چون_

 رانش بودم، چون هومن از دوستامه و حسابی مست بود، منم نگ

  !نميخواستم اتفاقی براش بيفته

 :نگاهم بهش ادامه پيدا کرد اما صدام حسابی پايين اومد

پس برو دنبالش ببين ميتونه از پس پيدا کردن دستشويی بربياد يا به کمکت احتياج _

  !داره رابين هود

دور و پوزخند معنا داری بهش زدم و قبل از اينکه بهش مهلت جواب دادن بدم ازش 

 ...شدم

تا آخر اين مهمونی که، تموم شدنی هم نبود سکوت کردم و خودم و با گوشيم مشغول 

 کردم و حاال باالخره داشتيم راهی ميشديم،

 به سردی جواب خداحافظی هومن و دادم و تو ماشين نشستم،

بابا و مامان هنوز سوار نشده بودن و حرفهاشون با خانواده فروزان انگار تمومی 

 که سرم و چرخوندم تا هومن و نبينم و همزمان متوجه ستوان شدم، نداشت

حتی فکرشم نميکردم يکی مثل اون، پسر همچين کله گنده ای باشه و صاحب همچين 

 !ماشينی باشه

با همون حالت مغرورش، بی اينکه با کسی گرم بگيره، سوار بنز سفيد رنگش شد و 

 رفتن شد،جدا از خانوادش که هنوز اينجا بودن آماده 
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همچنان مثل بز زل زده بودم بهش که متوجه نگاهم شد و قبل از به حرکت درآوردن 

 ماشينش، نگاهی بهم انداخت،

چشم ازش نگرفتم، پلک زدم همچنان بی حرکت مونده بود که يهو شيشه ماشينش و 

 !باال داد و رفت

 با رفتنش بی اختيار،

 چند تا حرف ناجور بارش کردم،

 اعصابم و بهم ميريخت که حتی رفتنش هم باعث حرصی شدنم ميشد،اينکه انقدر 

گيجم کرده بود بااين حال قبل از هر فحش ديگه ای بابا و مامان سوار ماشين شدن و 

 .راهی خونه شديم

 :نصف مسير به سکوت گذشته بود که باالخره بابا گفت

 تو چرا بی حوصله ای عزيزم؟_

 :ا منه و جواب دادماز تو آينه که نگاهم کرد فهميدم ب

 خوبم_

 :آروم خنديد

 من ياسمن خودم و خوب ميشناسم، تو خودتی بابا جون_

 نکنه هومن بهت حرفی زده؟

 :حاال که خودش حرف هومن و پيش کشيده بود از فرصت استفاده کردم و گفتم
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 آره تو خودمم، ناراحتم بخاطر هومنم ناراحتم_

 :مامان چرخيد به سمتم

 چرا؟_

 :خی زدملبخند تل

چند بار گفتم من نميخوام با هومن ازدواج کنم و باز شما امشب قول و قرار عروسی _

 گذاشتين؟

 :از تو آينه زل زدم به بابا

 اين بود دوستداشتنتون؟_

 اين بود اينکه طاقت ناراحتيمو نداشتين؟

 !من بخاطر هومن ناراحتم بابا تا وقتی هم که شرش کم نشه ناراحتيم پا برجاست

 :از بابا، مامان جواب داد قبل

 تو واقعا متوجه نيستی که ازدواجت با هومن بهترين انتخاب همه زندگيته؟_

 :و با نفس عميقی ادامه داد

 تو چی ميخوای که هومن نداره؟_

اون از تيپ و قيافش اون از خانوادش اون از شغلش، از همه مهم تر ميتونی باخيال 

 ...و تو کانادا به دنيا بياری و راحت تو کانادا زندگی کنی بچه هات

 :پوزخندی زدم
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 خوبه تا تهش،_

 !بهش فکر کرديد

 :مامان هيچ جوره قصد کوتاه اومدن نداشت

 معلومه که بهش فکر کردم،_

  ...تو بايد با هومن ازدواج کنی

نااميد از اينکه، مامان و بابا بااين نخواستن کنار بيان تا رسيدن به خونه سکوت کردم 

 :بی هيچ حرفی داشتم ميرفتم تو اتاقم که بابا صدام زدو حاال 

 ياسمن_

 :نرسيده به پله ها ايستادم و چرخيدم سمتش

 بله_

 :کت نوک مدادی رنگش و از تنش درآورد و جواب داد

امشب، پدر اون مامور پليس به جای پسرش بخاطر توهينايی که بهت کرده بود _

ونه من ديگه نميتونم کاری کنم که معذرت خواهی کرد حاال که از دوستای هماي

 !ميخوای، همينطوری ببخشش

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !من کال اين موضوع و يادم رفته بود، برام اهميتی نداره_

 :به سمتم اومد و ادامه داد
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تو گستاخی اون شکی نيست اما اونطور که پدرش ميگفت خودش هم مونده بود که _

همچين خانواده ای بزرگ شده يه آدم متعصب گنده دماغ باشه چطور پسری که تو 

 !که به جای چرخوندن کارخونه های پدرش، تصميم گرفته يه مامور ساده پليس باشه

 :قبل از اينکه من چيزی بگم مامان با پوزخند گفت

 تعجب نداره که،_

 يه نگاه به دختر خودت بنداز که خر مغزش و گاز گرفته

 :درآوردو ادای من و 

 !من به هومن عالقه ندارم_

 :بابا آرامشش و حفظ کرد و با لبخند نگاهم کرد

چندباری که هومن بياد اينجا و باهم باشن مهرش ميفته به دل ياسمن، من نگران _

 نيستم

 :برگشتم و به سمت پله ها رفتم اما حرف بابا ادامه داشت

تکليف و مشخص کنيم و منم  راستی همايون اصرار داشت که فرداشب بيان اينجا و_

 قبول کردم

دستم و رو نرده ی چوبی  ثابت بود و پاهام رو همون پله ميخکوب شد و فقط تونستم 

 :گردنم و بچرخونم و ناباورانه به بابا نگاه کنم

 قبول کرديد؟_

 ...اونم وقتی من
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 من انقدر مصممم واسه نخواستن هومن؟

 :اما باال رفت به ندرت پيش ميومد صدای بابا باال بره 

 آره قبول کردم،_

 !چون من خوشبختی تورو ميخوام و تو با رفتار بچگونت سعی در نفهميدنش داری

 ناچار به مسيرم ادامه دادم،

 اگه بابا اين تصميم و گرفته بود

 اگه اردشير نورايی اين تصميم و گرفته بود، 

وسک مينشستم هيچکس نميتونست جلو دارش باشه و من بايد فرداشب مثل يه عر

 !روبه روی هومن و اون نگاه خريدارانه هميشگيش و بهم ميدوخت

با خودم فکر کردم، هومن راست ميگفت اون ديشب نميخواست هيچ کار بدی بکنه 

 و واقعا بابا من و دو دستی تقديمش کرده بود فقط هنوز جايی ثبت نشده بود،

 !هومن حق داشت که من و جزو دارايی هاش ميدونست

 ...م تو اتاق و در و بستم و تکيه به در چند باری نفسام و بلند بلند بيرون فرستادمرفت

 برخالف هميشه،

 امروز از ايستادن جلوی آينه و ديدن خودم متنفر بودم،

هيچکدوم از اون براشای نرم خوشگلم دلم و نميبرد و حتی عالقه ای به اون رژ لب 

 قرمز محبوبم هم نداشتم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

87 
 

بشينم يه گوشه و زانوی غم و دو دستی بغل کنم و  از شانس گندم  فقط دلم ميخواست

اجازه اين کار رو هم نداشتم که هر چند دقيقه يه بار يا مامان در و باز ميکرد و 

 'ميگفت 'حاضر شدی؟

 !يا اکرم خانم  و به نمايندگی از خودش واسه سرکشی به اتاقم هدايت ميکرد

وب نمونده بود و من با صورت پف کرده نگاهی به ساعت انداختم، چيزی تا غر

 :بالتکليف وسط اتاق ايستاده بودم که دوباره در باز شد و مامان با ديدنم، کالفه گفت

ياسمن چه به خودت برسی و خوشگل کنی چه همينطوری شلخته و رنگ و رو _

 !رفته به اميد معجزه بمونی، بابات مجبورت ميکنه بيای بيرون

 ميخوای اونا چه جوری ببيننت؟ حاال انتخاب با خودته

 :و نفس عميقی کشيد

خدا رحم کرده دخترشون هانا ايران نيست که اگه بود و تورو اين شکلی ميديد تا _

 !آخر عمرت بايد ازش سرکوفت ميشنيدی

 :بی حوصله نگاهی به مامان انداختم

 من به چی فکر ميکنم، شما به چی_

 :بالفاصله جواب داد

 !دفعه بعدی به جای اکرم خانم بابات و ميفرستم سراغتآماده شو ياسمن _

 ...و از اتاق بيرون رفت و در و بست
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دوباره گلوم سنگين شده بود و بغضم گرفته بود که سرم و باال گرفتم تا اشکی از 

  ...چشمام جاری نشه و باالجبار رو صندلی ميز آرايشم نشستم و شروع کردم

پوشوندم و مژه های پر پشتم و به ريمل آغشته کردم،  پوستم و با اليه ای از کرم پودر

 !اما چشمام نميدرخشيد

 !غم چشمام انقدر تلخ بود که هيچ عسلی، حتی عسل مردمکم شيرينش نميکرد

رژ لب صورتيم و روی لب هام زدم و با يه اليه از دستمال کاغذی حجم اضافيش و 

 گرفتم و بعد از حالت دادن به ابروهام با ژل ابرو، 

 ...از جام بلند شدم و موهام و شونه کردم

شوميز حرير صورتی روشنم و همراه با شلوار پاکتی سفيدم تنم کردم و همزمان با 

 پوشيدن صندل های پاشنه بلند سفيد رنگم نگاهی به خودم انداختم،

موهام و دم اسبی و مرتب بسته بودم و لباسام همونايی بودن که دوستشون داشتم اما 

ن مردی نبود که هميشه منتظرش بودم و همين باعث شده بود تا پشت اين هومن او

 !آرايش و لباس، دلم غمگين باشه

 صدای زنگ آيفون که به گوشم خورد، فهميدم رسيدن،

از اتاق بيرون رفتم بابا در و باز کرد و قبل از به استقبال مهمونها رفتن، نگاه 

که همراه آقای فروزان و هومن  رضايت بخشی به من انداخت و خيلی طول نکشيد

 و گيتی خانم به خونه برگشت،
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کنار مامان جلوی در ايستاده بودم که سالم و احوالپرسی ها شروع شد و هومن با 

 :دسته گل شيکی که تو دستش گرفته بود به سمتم اومد

 !با اينکه خودت از هر گلی زيبا تری، ولی اين دسته گل تقديم به تو_

ش و با يه لبخند مصنوعی جواب دادم و دسته گل و ازش گرفتم و لبخند دندون نما

 :همزمان بابا با صدای رسايی گفت

 خيلی خوش اومديد بفرماييد بشينيد_

 ...و همرو به سمت مبل های سلطنتی کرم رنگ خونه راهنمايی کرد

تموم مدتی که روبه روش نشسته بودم و لبخندای مداومش و تحمل ميکردم، داشتم  

ميگرفتم که بايد اين شرايط و تحمل کنم و بی صبرانه منتظر اين بودم که باهاش آتيش 

 برم واسه حرف زدن و همه چی و بهش بگم ،

 از نخواستنش،

 !از راضی نبودنم به اين ازدواج و خيلی چيزهای ديگه

 :فنجون خالی چايش و که روی ميز گذاشت، آقا همايون صدايی تو گلو صاف کرد

افق باشی، بچه ها برن يه گوشه باهم حرفاشو بزنن، سنگاشونو وا اردشير اگه مو_

 .بکنن، ماهم حرفای مربوط به خودمون و بزنيم

 :بابا سری به نشونه تاييد تکون داد

 البته_

 :و چشم چرخوند به سمت من
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 ياسمن، با هومن جان بريد طبقه باهم خلوت کنيد_

 بی هيچ حرفی از روی مبل بلند شدم،

 و بعد از صاف و مرتب کردن لباسهاش به سمتم قدم برداشت، هومن هم پاشد

 جلوتر ازش راه افتادم،

با هر پله ای که باال ميرفتم تو فکر اين بودم که چجوری موضوع و باهاش درميون 

 !بزارم اما بايد ميفهميد که من هيچ جوره قرار نيست تن به اين ازدواج بدم

 :ی به دورهمی سمت راستم کردمهمزمان با رسيدن به طبقه باال اشاره ا

 ميتونيم اينجا باهم حرف بزنيم_

 :دنبالم اومد و دوباره روبه روی هم نشستيم که شروع کرد به حرف زدن

 خب من که حرفی ندارم،_

 هرچی که دوست دارم تو وجود تو هست، اگه تو چيزی ميخوای بگی بگو

ن اما باالخره بايد چيزی بزاق دهنم و قورت دادم و يه کم دست دست کردم واسه گفت

 !ميگفتم قبل از اينکه دير بشه

 :دستام و تو هم قفل کردم و چند باری پشت سرهم پلک زدم

 خب راستش من خيلی حرفا واسه گفتن دارم_

 :مشتاقانه ابرويی باال انداخت

 !ميشنوم عزيزم_
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 :يکمی رو مبل جابه جا شدم و لب زدم

 ...من_

 هومنمن نميتونم با تو ازدواج کنم 

 :چشماش گرد شد

 نميتونی با من ازدواج کنی؟_

 :و پوزخندی زد

 حالت خوبه ياسمن؟_

 :صدام يه کم بلندتر شد

 آره خوبم ولی ميخوام خوب هم بمونم،_

 ازدواج با تو حال خوبم و ازم ميگيره ميدونی چرا؟

 :قبل از اينکه بخواد چيزی بگه ادامه دادم

تو  سالم بود و 8يادمه از همون موقع ها که من چون من تورو از بچگی ميشناسم، _

  ...ساله بودی هوام و داشتی اما من از همون موقع تا حاال 15،16يه پسر 

 :نزاشت حرفام و کامل کنم

 اين چرت و پرتا چيه ياسمن؟_

 :سريع گفتم
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چرت و پرت نيست، دارم ميگم من نميتونم با تو ازدواج کنم هومن من اصال  دلم _

 ...زدواج کنم ولی بابا اصرار داره که بايد باهات ازدواج کنمنميخواد ا

 :نگاهش گرفته و عصبی شده بود بااين وجود هنوز حرفام ادامه داشت

بيا بگذر از خير اين ازدواج، من نميتونم اين ازدواج و بهم بزنم اما تو ميتونی کافيه _

 امشب به خانوادت بگی که پشيمون شدی

 :م که با لحن آرومی حرف آخر و بهش زدمتو سکوت زل زده بود به

 کمکم کن هومن_

 :سر کج کرد

 تموم شد؟_

 زير لب آره ای گفتم،

 :هومن ادامه داد

 نميخوای با من ازدواج کنی؟_

 :چشم ازش گرفتم

 باور کن نميتونم_

 از روی مبل بلند شد و بی توجه بهم به سمت پله ها رفت،

 :دستپاچه دنبالش رفتم و گفتم

 دختر کم نيست، ناراحت نباشواسه تو _
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 جوابم و نداد و فقط از پله ها پايين رفت،

دل تو دلم نبود بااين وجود سعی در کنترل کردن خودم داشتم که گيتی خانم با همون 

 :لبخند مهربونش نگاهمون کرد

 خب بچه ها چيشد؟_

 سر چرخوندم و نگاهم و به هومنی دوختم که قفسه سينش از شدت عصبانيت باال و

پايين ميشد و منتظر موندم تا آب پاکی رو روی دست خانواده ها بريزه که در کمال 

تعجبم لبخندی زد و همزمان با چرخيدن مردمک چشمهای آبی رنگش به سمت من، 

 :با صدای رسايی جواب داد

 ...من و ياسمن هيچ مشکلی باهم نداريم_

ودم به هومن و اون بين کل بدنم داغ شد، با چشمای از حدقه بيرون زدم زل زده ب

 :تبريک گفتنهای پدر و مادرها لبخند تحويلم ميداد که لب زدم

 تو... تو داری چی ميگی؟_

 :لبخندش پابرجا موند

 !خيلی بيشتر از مخالفت تو بااين ازدواج، من موافق اين وصلتم، چون دوستدارم_

 :صدام درنميومد

 ...ولی هومن_

 :با صدای رسايی گفت قبل از ادامه پيدا کردن حرفم بابا

 چرا اونجا وايسايد بيايد بشينيد_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

94 
 

 :آقای فروزان با خنده جواب داد

 !حتما از ذوق زياده_

 کارد ميزدی خونم در نميومد،

خونه داشت دور سرم ميچرخيد و کسی حالم و نميفهميد که هومن با دست اشاره کرد 

 که برم و بشينم،

 نشستم و هومن کنارم نشست، ناچار راه افتادم و رو مبل سه نفره خالی

 !نگاه آقا همايون و گيتی خانم روم سنگينی ميکرد و من هيچ غلطی نميتونستم بکنم

تموم اميدم به هومن بود و فکر ميکردم اگه بفهمه نميخوامش به غرورش برميخوره 

 و ميره پی کارش اما نشد،

 !اما نرفت

بدل ميشد نبودم و تو افکار  اصال متوجه حرفهايی که بين بابا و آقا همايون رد و

 :پريشون خودم سير ميکردم که هومن دستش و جلو چشمام تکون داد

 ياسمن بابا با شماست_

 :به خودم که اومدم آقای فروزان لبخند عميقی تحويلم داد

 نظرت چيه عزيزم؟_

حتی نميدونستم راجع به چی داره ازم سوال ميکنه که بابا نگاه معناداری بهم انداخت 

 :رو کرد به سمت آقا همايونو 
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معلومه که ياسمن هم مخالفتی نداره، هرچه زودتر مراسم عقد و برگزار کنيم بهتر _

 هم هست، مگه نه ياسمن؟

تازه فهميدم داشتن راجع به تاريخ عقد حرف ميزدن، نگاه سردمو به بابا دوختم و 

 :هيچ حرفی نزدم که هومن گفت

ين هفته قراره بريم دبی واسه ديدن هانا من دلم عمو جان همونطور که ميدونيد ما ا_

ميخواد اين مسافرت اولين مسافرت من و ياسمن باشه و اگه شما اجازه بديد ياسمن 

 !هم همراهمون بياد

 :هيچ جوره دلم نميخواست با هومن حتی تا شاه عبدالعظيم برم که نوچی گفتم

 !من نميتونم بيام_

 :مامان متعجب نگاهم کرد

 !م تو که امتحانای دانشگاهتم تموم شدهچرا عزيز_

هروقت ميخواستم بهونه ای بيارم و کاری کنم مامان پيش پيش همه مسيرارو ميبست 

و حاال بهونه دانشگاه رو ازم گرفته بود و من عين بز زل زده بودم بهش و چارتا 

 :چرت و پرت تحويل همه دادم

 ...نه من_

 ...من ميگم که يه وقت

 !شما نباشميه وقت مزاحم 

 :گيتی خانم آروم خنديد
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عزيزدلم، تو مراحمی هانا هم خيلی دوست داره تورو ببينه ولی ميدونی که فعال _

نميتونه بياد ايران حاال که تا دبی اومده فرصت خوبيه که بريم ديدنش و چی بهتر از 

 !اينکه توهم همراهمون باشی

جواب دادم و چشم اميدم و دوختم حرفهاش و با لبخندی که از گريه غم انگيز تر بود 

به بابا که شايد اجازه نده اما جمله ای که بابا تحويل خانواده فروزان داد کيش و ماتم 

 :کرد

حاال که خودتم دوست داری بری و گيتی خانم هم خيالت و راحت کرد که موذب _

 !نباشی من حرفی ندارم دخترم، اميدوارم بهتون خوش بگذره

 ...و اين يعنی تموم

 ...يعنی نه راه پيش داشتم و نه راه پس

  ...يعنی کم کم بستن چمدون

 !يعنی همسفر شدن با هومنی که ازش فراری بودم

عين يه بچه دو ساله که کسی اهميت نميده دلش چی ميخواد نشسته بودم و بزرگترا  

 :داشتن واسه خودشون ميبريدن و ميدوختن که متوجه صدای هومن شدم

 الت بريم خريد، هرچی که واسه اين سفر الزم داری ميتونی بخریفردا ميام دنب_

 :بی اينکه نگاهش کنم جواب دادم

 !ممنونم، نيازی نيست_

 :در کمال آرامش جواب داد
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 !شايد تو اين مسافرت غير از ديدن هانا، خبرای ديگه ای هم باشه پس گوش کن_

 :سرچرخوندم سمتش

 چه خبری؟_

 :شونه ای باال انداخت

 هروقت قطعی بشه بابا بهمون ميگه_

 :لب زدم

 در هر صورت فردا ميريم خريد_

 با حرص چشم ازش گرفتم،

نميدونستم تا کی ميتونم تحملش کنم اما  صبرم داشت لبريز ميشد، همه چيز کالفه 

 ...کننده بود

 :با دوباره شنيدن صداش از فکر بيرون اومدم

انقدر که کل امشب و از ياد ببرم پس  ميخوام تو اين سفر، حسابی بهم نزديک شيم_

 !بايد همه تالشت و کنی

 :لبخند خبيثانش گويای همه چيز بود که خيلی سرد گفتم

 حرفای امشبم قرار نيست فراموشت بشه، من تا آخر عمرم به تو هيچ حسی ندارم_

نگاهش که کردم، عصبانيت تو چشماش موج ميزد بااين وجود ميخواست کم بياره 

 :بخند رو لبهاش باقی موندکه همون ل
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 !عجله نکن، وقت واسه اينکه تورو عاشق خودم کنم زياده_

 :با صدا زدن اسم هومن توسط بابا مکالمه نفرت بارمون موقتا تموم شد

 خب هومن جان، تو واسه هميشه ميخوای کانادا زندگی کنی؟_

 :هومن چشم از من گرفت و به بابا دوخت

ا باشم واسه بعدش هم تصميم ميگيريم، اگه ياسمت دوست فعال يه دو سالی بايد اونج_

 !داشت ميمونيم اگه هم نه ميتونيم برگرديم ايران من تابع نظر ياسمن خانمم

 تو دلم يه دل سير به حرفاش خنديدم،

 تابع نظر من بود؟

اين نامرد که حتی براش مهم نبود من دوستش ندارم اونوقت ميخواست با نظر من 

 ه يا برگرده ايران؟تو کانادا بمون

 :تنها کاری که ازم برميومد مشت کردن دستام بود که بابا گفت

پس خيالم راحت شد، زود برميگرديد و من و يکتاهم خيلی دلتنگ نميشيم، نه بابا _

 جون؟

 :نگاه معناداری به بابا انداختم

 !آره... دلتنگ نميشيد_

دلم چيکار ميکنن اما داشتن به هم بابا و هم مامان خيلی خوب ميدونستن که دارن با 

اين بازی که به قيمت زندگيم بود ادامه ميدادن، غم دنيا تو دلم جمع شده بود اما 



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

99 
 

شب بود که  1حرفهای اين خواستگاری تا آخرشب ادامه داشت و حاال ساعت حوالی 

 باالخره رفتن،

هاش برداشت با رفتنشون به جای اينکه من طلبکار باشم مامان نقاب لبخند و از رو لب

 :و با اخم گفت

 حواست بود امشب داشتی چيکار ميکردی؟_

هرچی گيتی با محبت نگاهت ميکرد انگار نه انگار هرچی هومن بهت لبخند ميزد 

 ...انگار نه انگار تو

 :حرفش و قطع کردم

 من از اين بدتر ميشم که بهتر نميشم،_

 خيال کرديد زندگی شوخيه؟

 يه معامله تجاريه؟

ه من حتی صدای نفس کشيدنای هومن عذاب آوره، اونوقت شما بخاطر مامان واس

 ...منافع خودتون داريد با من اينکار و ميکنيد، داريد من و دو دستی تقديم اون ميکنيد

 ...من

 !من هيچوقت نه با هومن نه با خانوادش خوب نميشم حاال خود دانيد

صدای بلند، تقريبا داد زده بودم و قبل از اينکه بخواد جوابی به حرفهام که همرو با 

 :بده به سرعت به سمت پله ها رفتم که صدای بابا تنم و لرزوند

 دختره ی احمق،_
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 فکر کردی من بخاطر خودم دارم اينکار و ميکنم؟

 !تو موقعيت هومن و درک نميکنی، درست مثل يه بچه زبون نفهم

 زد،اين اولين باری بود که بابا داشت باهام اينطوری حرف مي

 ...بيشتر از لررش تنم، دلم لرزيد

قلبم شکست و پاهام واسه رفتن سست شد،من بخاطر نخواستن هومن حرفهايی از 

 ...سال هرگز نشنيده بودم 22بابا شنيدم که تو اين 

زمان،هرچند با ناراحتی و غمبادی که بهش دچار شده بودم، در حال گذر بود و حاال 

 صدای  زنگ گوشيم درومد،بايد با هومن ميرفتم خريد که 

 :نگاهم که به شمارش افتاد بی حوصله جواب دادم

 بله_

 :صداش گوشم و پر کرد

 بيبی من پايين منتظرتم_

با چندش گوشی و قطع کردم و تو آينه نگاهی به خودم انداختم، قيافم هنوز گرفته بود 

از خونه ای که  و تالشهام واسه لبخند زدن بی فايده بود که با کالفگی راه افتادم و

 جز اکرم خانم کسی فعال توش نبود،

 .زدم بيرون

 تو پورشه مشکيش،
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 لم داده بود و چشم دوخته بود به منی که حاال داشتم به سمتش ميرفتم،

واسه خاتمه دادن به ديد زدنشم که شده سريع رفتم و سوار ماشين شدم که عينک 

 :دوديش و درآورد

 سالم، چطوری_

 :ب کردم و جواب دادمشالم و رو سرم مرت

 سالم، خوبم_

 :لبخند گله گشادی تحويلم داد و ماشين و به حرکت درآورد

 دوست داری از کجا خريد کنيم؟_

برام کوچيکترين اهميتی نداشت و حتی يه درصد هم ذوق و شوق خريد نداشتم که 

 :شونه ای باال انداختم

 نميدونم، فرقی نداره_

 :ی به خودش گرفتواسه يه لحظه قيافه متفکرانه ا

 ميريم مرکز خريدی که نصف بوتيکاش مال دوستا و آشناهامه_

 :بی تفاوت بودم که حرفی نزدم و هومن ادامه داد

 حلقه ای که واست انتخاب کردم و ديدی؟_

 :سر چرخوندم سمتش

 نه نديدم_
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 :گوشيش و باز کرد و تحويلم داد

 برو تو گالری، عکسش هست_

 هرکاری ميخوام اين حلقه رو برات بخرموقتی رسيديم دبی قبل از 

 نگاهی به حلقه ای که ميگفت انداختم،

 !يه حلقه جواهر تک نگين سفيد که حسابی ميدرخشيد اما دردی از من دوا نميکرد

 :صفحه گوشی و خاموش کردم و گفتم

 قشنگه_

 :لبخندی زد

 تو دست تو قشنگ ترم ميشه_

 :صدايی تو گلو صاف کردم

 ...هومن_

 :تظری بهم انداخت و دوباره چشم دوخت به مسير پيش رو که ادامه دادمنگاه من

 حرفهای من همون حرفاست که بهت گفتم،_

 ...من

 من هيچ عالقه ای به تو ندارم، پس چرا داری همه چی و ادامه ميدی؟

 چرا داری اين کار و با من ميکنی؟

 :پوفی کشيد
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 جز اون چرت و پرتا حرفی واسه گفتن نداری؟_

 :به نشونه رد حرفش تکون دادمسری 

 ...نه_

 اينايی که تو بهش ميگی چرت و پرت حرف دل منه،

 برات مهم نيست که با کسی ازدواج کنی که هيچ عالقه ای بهت نداره؟

 :نگاه تيزش به سمتم کشيده شد

 مهم نيست چون ميدونم چجوری عاشقت کنم_

 :پوزخندی زدم

 ميشه اونوقت قراره عاشقت شم؟من حتی حالم از اينکه کنارت نشستم بد _

نه هومن بين من و تو هيچوقت عشقی شکل نميگيره اگه به اين اميد داری همه چی 

 ...و ادامه ميدی سخت در اشتباهی و

 :حرفم ادامه داشت اما با بلند شدن صداش باقی حرفام و از ياد بردم

 !دهنت و ببند_

 :چشمام از ترس و تعجب گرد شد

 چی؟_

 :ری داد زدبا صدای بلندت

 گفتم دهنت و ببند نميخوام صدات و بشنوم،_
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 من و تو باهم ازدواج ميکنيم برام مهم نيست که عاشقم ميشی يا نه،

اگه عاشقم شدی زندگی واسه خودت راحت ميشه اگه نه منم عين تو ميشم بااين تفاوت 

که تو ميمونی و ميسوزی و ميسازی و ميشی عروسک دست من که هروقت دلم 

 ت بهت دست بزنم هروقتم دلم نخواست پست بزنم،خواس

 !حاال ديگه خود دانی

حرفهاش سدی از بغض شد توی گلوم، بااين وجود به روی خودم نياوردم و همزمان 

هومن ماشين و برد تو پارکينگ يه مرکز خريد و بعد از پارک تو جايگاه رو کرد به 

 :سمتم

ديگه ای که خواستی بخر فقط تو حاالهم پياده شو، چهار دست لباس و هرکوفت _

 !اين سفر باعث آبروی من نشو

 گفت و بی توجه به حال و روز من با عصبانيت از ماشين پياده شد و در و بست،

 ...با رفتنش چندباری پشت سرهم نفس عميق کشيدم و ناچار از ماشين پياده شدم

با هومن نداشتم و  هرچند به ناچار تو اين مرکز خريد قدم برميداشتم اما هيچ کاری

جلو جلو خودم داشتم مغازه هارو نگاه ميکردم و واسه زودتر خالص شدن از هومن 

هم که شده از هر بوتيکی دو دست لباس ميخريدم بی اينکه خوشم بياد يا حتی رنگشون 

 !برام مهم باشه

مان حاال ديگه انقدری خريد کرده بوديم که نخواد بهونه بياره و همين باعث شد تا همز

 :با بيرون اومدن از آخرين بوتيک بگم
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 من ديگه خسته شدم ميخوام برم خونه_

 :همه خريدا تو دستش بود که نگاهی بهشون انداخت

 ديگه چيزی نميخوای؟_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 کافيه_

 به سمت در خروج نرفت و راه افتاد سمت مغازه ای که کنارمون بود،

 ش پر بود از  لباس خواب و لباس زير،مغازه ای که ويترين

 :خيره به همون ويترين صدام زد

 ياسمن بيا اينجا_

 :دلم نميخواست اما با فاصله کنارش ايستادم و هومن ادامه

 چندتا لباس زير و لباس خواب هم بخر_

 :چشم غره ای بهش رفتم

 فکر نميکنم تو اين سفر به اينا نيازی باشه_

 :لبخند خبيثانه ای زد

 ...چرا عزيزم، الزم ميشه خودت برو داخل چندتا انتخاب کن_

 :و دوباره چشم چرخوند سمت ويترين

 !اين لباس خواب مشکی رو هم از قلم ننداز خيلی دوست دارم تو تنت ببينمش_
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 :رفتار وقيحانش باعث عصبانيتم شد

ی هم حد و مرزت و بدون من فقط دارم با تو و خانوادت ميام مسافرت و هيچ نسبت_

 !باهات ندارم که بخوای همچين حرفايی و بزنی

 :سر کج کرد

چيه نکنه به حالل و حروم معتقد شدی و ميخوای تا عقد شرعی و قانونی حتی _

 دستتم نگيرم؟

 :و با پوزخند ادامه داد

 تو ذهنت چی ميگذره ياسمن؟_

 :جواب اين حرفاش و ندادم و فقط گفتم

 اکسی برم؟من ميخوام برم، ميرسونيم يا با ت_

 :لحن و نگاهم انقدر وحشی بود که نخواد باهام سر به سر بزاره

 !بريم_

 .جلوتر ازش قدم برداشتم و باالخره به ماشين رسيديم

نشستم تو ماشين و هومن بعد از اينکه خريدارو تو ماشين جا داد سوار شد و ماشين 

تی يه کلمه هم باهاش و به حرکت درآورد، تو تموم مسير زل زده بودم به خيابونا و ح

 :حرف نميزدم که سکوت بينمون و شکست
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 ...ميخوای بريم رستوران و_

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 !نه_

 :نفس عميقی کشيد

 چرا؟_

 :شونه ای باال انداختم

 چون حوصلش و ندارم_

 :سرعت ماشين و بيشتر کرد

ياسمن بابای هرچی ميخوام بهت هيچی نگم بدتر ميشی، بس کن اين بچه بازيات و _

من عالم و آدم و با خبر کرده از اين ازدواج اونوقت تو هنوز خيال فرار از من و تو 

 !سرت داری

با همون سرعت يهو ماشين و کنار خيابون نگهداشت و همين باعث شد تا چند باری 

 :تو جام تکون بخورم و دستم و بزارم رو داشبورد

 چرا همچين ميکنی؟_

 :باال و پايين ميشدقفسه سينش از عصبانيت 

کالفم کردی ياسمن،د اگه منم بخوام مثل تو بشم که برام کاری نداره پس چرا با من _

 همچين ميکنی چرا داری ديوونم ميکنی که بزنم به سيم آخر؟
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 :صدام اومد پايين

 من و برسون خونه، اينجوری واسه جفتمون بهتره_

 :فت شدش غريدمشت محکمش و رو فرمون کوبيد و از الی دندونای چ

 ...لعنت به من که عاشق توئم_

 ...و دوباره ماشين و به حرکت درآورد

 امروز دومين روزی بود که واسه غذا خوردن نميرفتم پايين،

اعتصاب غذا کرده بودم و هرچی که اکرم خانم هم مياورد تو اتاق دست نخورده 

 !برميگردوند و همچنان کسی عين خيالش نبود

ا بايد با هومن و خانوادش راهی ميشدم باعث نفس های عميق و فکر به اينکه فرد

 متعددم ميشد که به پشت دراز کشيدم و همزمان صدای زنگ گوشيم بلند شد،

 دست بردم زير بالشتم و گوشی و برداشتم،

 :با ديدن شماره ساغر باهمون کسالت جواب دادم

 جونم_

 :حال من و عوض کنهبرخالف من صداش پر انرژی بود، شايد هم ميخواست 

 چيکار ميکنی ياسی خوبی؟_

 دلم واست يه ذره شده پاشو بيا دنبالم بريم بيرون

 :حوصله نداشتم که پيشنهادش و رد کردم
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 حال ندارم ساغر، صبح پرواز داريم بايد وسايلم و جمع کنم_

 :با کمی مکث گفت

دی و برام فردا ميری؟ يادت نره اون کفشه که دفعه قبل برای خودت خريده بو_

 بگيريا

 :لب زدم

 باشه_

 :غر زد

 چته؟ چرا انقدر تو خودتی؟_

 :نشستم و جواب دادم

 تو نميدونی من چمه نه؟_

 :صدام که باال رفت، لحنش آروم شد

 ...خب حاال_

 بشينی غصه بخوری درست ميشه؟

 :نوچی گفتم

 درست نميشه، بعدا بهت زنگ ميزنم ساغر فعال خداحافظ_

 انداختمش رو تخت و بلند شدم، گوشی و که قطع کردم

 ...هواس اتاق رو سرم سنگينی ميکرد که در بالکن و باز کردم و رفتم تو بالکن
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 ...هرچقدر عميق نفس ميکشيدم بی فايده بود حجم اندوه دلم بيشتر از اين حرفها بود

تموم روزم تو بالکن و اتاق گذشت و حاال دم دمای صبح بود و چيزی تا اومدن 

 ی نبود که نگاهی به چمدون باز و خالی از لباسم انداختم،هومت باق

 چشمام مدام پر و خالی ميشد و بينيم و باال ميکشيدم،

 هيچ چيز اونی نبود که ميخواستم و من همه اينارو از چشم بابا ميديدم،

از چشم بابايی که به قول خودش بخاطر من داره اينکارارو ميکنه و اما من هيچ 

 !يم حس نميکردم که بخواد با ازدواجم با هومن جبران بشهکمبودی تو زندگ

عصبی لباسايی که خودش برام خريده بود و تو چمدون جا دادم و ناچار چمدونم و 

 بستم،

 من هيچ جوره نميتونستم از زيربار اين سفر در برم،

 ...من حتی جرئت فرار کردن رو هم نداشتم

 اصال کجا بايد ميرفتم؟

فتم دوباره برگردونده ميشدم به همينجا و هيچ کاری از دستم خونه هرکسی که مير

 ...برنميومد

 آماده شدم و سرسری دستی به صورتم کشيدم،

 آفتاب طلوع کرده بود و چيزی تا اومدن هومن باقی نبود که مامان اومد تو اتاق،

 :دبا ديدنم لبخندی زد و جلوتر اومد و هرچند من سرد بودم اما اون با گرمی بغلم کر
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 بهت خوش بگذره عزيزم_

 :سريع ازش جدا شدم

 نميگذره ولی ممنون_

 :دستم و گرفت

 بهت قول ميدم بعد از اين سفر به هومن عالقمند شی_

 :چشمای بيخوابم گرد شد

اگه نشدم چی مامان؟ تا آخر عمرم بايد با مردی زندگی کنم که هيچوقت دوستش _

 !نداشتم و شما مقصر همه چيزيد

 :زبون تر کردلباش و با 

انقدر تلقين نکن که دوستش نداری همه چی درست ميشه، تو اين سفر يه کم باهاش _

راحت باش برو گردش برو رستوران برو خريد همه اينا باعث ميشه حست بهش 

 عوض بشه

 :رو ازش گرفتم

 !شما منو نميفهميد، نميخوايد که بفهميد_

 :ردحواسش و به وسايالم جمع و بحث و به کلی عوض ک

 !همه چی برداشتی؟ چيزی از قلم نيفته_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم و مامان ادامه داد
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سريع بيا پايين صبحونه بخور، بسه اين يکی دو روز خودت و اذيت کردی ديگه _

 وقتشه به خودت بيای ياسمن

 :رفتفقط بلند بلند نفس ميکشيدم و چيزی نميگفتم که راه خروج از اتاق و در پيش گ

 ...خودم واست ميز صبحونه رو ميچينم عزيزم_

 ...گفت و از اتاق رفت بيرون

 .به غمگين تر از اين خروج از خونه رو به ياد نداشتم

خداحافظی سردی با مامان و بابا کردم و حاال سوار ماشين هومن شده بودم و هومن 

 داشت چمدون و تو ماشين جا ميداد،

به خونه انداختم بخاطر وخامت اوضاع مامان اينا  دستم و زدم زير چونم و نگاهی

 ...نموندن تا رفتنمون و در بسته بود

 :غرق همين افکار هومن نشست تو ماشين و حرکت کرديم

 ديشب نخوابيدی؟_

 :نگاهم به سمتش چرخيد و هومن ادامه داد

 !چشمات خيلی خستن_

 :زير لب اوهومی گفتم

 تموم شب و بيدار بودم_

 :داد لبخندی تحويلم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

113 
 

يه کم ديگه صبر کنی ميتونی تو هواپيما يه چرت بزنی بعدشم که کل روز و ميتونی _

 استراحت کنی گردش و ميزاريم واسه فردا

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ميريم هتل؟_

 :حرفم و رد کرد

 ميريم خونه خودمون تو دبی_

 :ابرويی باال انداختم

 نميدونستم اونجا خونه داريد_

 :تکرار شد لبخندش

 از حاال ديگه فهميدی_

وقتی لبخنداش جواب متقابلی نداشت، خيلی زود رو لبش خشک ميشد و چشماش 

 ...خيره ميموند به مسير پيش رو

انگار هرچقدر من از نخواستن هومن لبريز بودم، اون سرشار از اين عشق بود و 

 !حاال دلم داشت واسه جفتمون ميسوخت

 !و احساسشون به کسی که حسی بهشون نداره، نمی افتاد کاش آدما هيچوقت مسير دل

تا رسيدن به فرودگاه چيزی جز سکوت بينمون نبود و حاال تو مسير سوار شدن به 

 :هواپيما هم قدم با گيتی خانم، راه ميرفتم که گفت
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 !نميدونی هانا چقدر ذوق ديدنت و داره_

 :لبخندی تحويلش دادم

 ...منم مشتاق ديدن هانا جونم_

تا رسيدن به دبی، چشمام و بستم و دوباره پلک زدم و تموم اين دوساعتی که تو 

 هواپيما بوديم برای من همينجوری گذشت و باالخره رسيديم،

گرمای سرسام آور هوا باعث کالفگی بيشترم شده بود که سوار ماشين شديم و 

 .کولرهای ماشين يه کمی حالم و جا آورد

بودم و حاال ديگه هيچ فاصله ای بينمون نبود، چسبيده  عقب ماشين کنار هومو نشسته

بود بهم و دستمم گرفته بود و وجود بقيه مانع از اين ميشد که بتونم دستم و از دستش 

 بيرون بکشم يا ازش فاصله بگيرم،

 ...انگار کم کم بايد تسليم ميشدم

 !...بايد تن ميدادم به هرچی که باب ميلم نبود به هومن

 يه خونه وياليی متوقف شد،ماشين جلوی 

با ديدن خونه فوق العاده ای که داشتم ميديدم تا چند ثانيه نگاهم خيره مونده بود که 

 :صدای هومن و شنيدم

 !عزيزم پياده شو_

نگاهم که به راننده ای که در و برام باز کرده بود تازه به خودم اومدم و پياده شدم و 

 :هم کرداين بار آقای فروزان با مهربونی نگا
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 !اميدوارم اينجا حسابی بهت خوش بگذره عروس_

 :زير لب تشکری کردم و آقا همايون ادامه داد

 ...بريم داخل که هانا تا االن کلی منتظر مونده_

 !و اينجوری وارد خونه ای شديم که انگار يه تيکه از بهشت بود

بوديم که آقا چند ساعتی از رسيدنمون ميگذشت و حاال همگی دور ميز شام جمع 

 :همايون نگاهی به خدمتکارا انداخت

 ...ميتونيد بريد_

 تا خدمتکار، 3با رفتن اون 

 :نگاهش و بين هممون چرخوند 

 ...بفرماييد شام_

هومن قبل از خودش واسم غذا کشيد و من تو سکوت فقط نظاره گرش بودم که متوجه 

 نگاه خيره مونده هانا شدم،

 :هانا باالخره سکوتش و شکست نگاهش روم سنگينی ميکرد که

 معلومه داداشم و حسابی عاشق خودت کرديا_

 :و با چشمای روشنش به هومن اشاره کرد که هومن خنديد

 نکنه حسودی ميکنی؟_

 :هانا لبخند دندون نمايی زد
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نه اتفاقا خوشحالم که ياسمن جون وارد خانوادمون شده من از بچگی آرزوی خواهر _

 !اسمن ميتونيم خواهرای خوبی واسه هم باشيمداشتم و حاال من و ي

نميتونستم نسبت به مهربونيش بی تفاوت باشم که لبخندی به روش پاشيدم و قبل از 

 :اينکه من چيزی بگم آقا همايون گفت

 !از بد روز گار دير خواهردار شدی عزيزم، توهم به زودی بايد ازدواج کنی_

 :هانا سری به نشونه تاييد تکون داد

 من همچنان معتقدم که زوده ولی_

 :گيتی خانم چشم غره ای بهش رفت

سالی هم از تو کوچيکتره و داره با داداشت ازدواج ميکنه  4، 3زوده؟ ياسمن _

 اونوقت تو هی ميگی زوده

 :هانا نفس عميقی کشيد

 بگم يا نگم مگه کاری از دستم برمياد؟_

 د من چيکاره باشم؟شما با خانواده اين خواستگار جديده بريديد و دوختي

 خنده تلخش باعث شد تا يه کم باهاش احساس نزديکی کنم،

انگار هانا خوب حال من و ميفهميد و تو شرايطی مشابه شرايط من بود که آقا همايون 

 :صدايی تو گلو صاف کرد

 ...غذامون و از دهن افتاد، باقی صحبتا بمونه واسه بعد از شام_
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 چنگال، صدای ديگه ای به گوش نرسيد،با اين حرفش جز صدای قاشق و 

عين جوجه به غذام نوک ميزدم و با وجود مهيا بودن انواع و اقسام غذاهايی که 

 ...دوست داشتم، عين چند روز گذشته گشنگی و کم خوردن و ترجيح ميدادم

بعد از خوردن شام، کنار هومن رو مبل نشسته بودم و هنوز اعالم مرخصی نشده 

  !م بخوابمبود که بتونم بر

تو سکوت با دکمه شوميزم مشغول بودم، هانا که روی مبل کناريم نشسته بود گوشيش 

 :و گذاشت رو ميز و خطاب به من و هومن گفت

 حال بيرون رفتن داريد؟_

 :هومن قبل از اينکه جوابی بده به من نگاه کرد که با صدای آرومی گفتم

 !من خيلی خستم_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

عزيزم اصال حواسم نبود که هنوز خسته سفری ولی دلم ميخواست امشب و _

 بترکونيم

 :و نگاه گذرايی به مامان و باباش انداخت و با صدای آروم تری ادامه داد

 !آخه فکرکنم فرداشب مهمون ناخونده ها از راه برسن رفتنشونم با خداست_

 :هومن آروم خنديد

 !جرئت داری بلند بگو_
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 :صاف نشست

 جرئت دارم هومن خان ولی حوصله نه_

 به دقت نگاهش کردم،

 :هرچند ميخنديد اما نگاهش برق نميزد که گفتم

 فرداشب قراره مهمون بياد؟_

 قبل از هانا،

 :هومن جواب داد

آره بهت که گفتم اگه همه چی قطعی بشه بابا بهمون ميگه و اينطور که پيداست _

 !قطعی هم شده

 :هانا نفس عميقی کشيد

 هرچی فکر ميکنم اصال حال و حوصله خواستگاری و اين صبحتارو ندارم_

 :ابرويی باال انداختم

 توهم خواستگاری اجباری در پيش داری؟_

با تعجب نگاهم کرد، قيافه هومن هم گرفته شده بود که واسه جمع کردن قضيه هم که 

 :شده يه لبخند گله گشاد زدم

 ج کنی؟منظورم اينه که دلت نميخواد ازدوا_

 :با همون حالت گيجش ابرويی باال انداخت
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 ...آها راستش آره_

دلم ميخواست درسم و کال تموم کنم بعد برگردم ايران و واسه ازدواجم تصميم بگيرم 

 اما يهو همه چی عوض شد و نميدونم اين خواستگار جديد از کجا پيداش شد

 :هومن همزمان با کشيدن نفسی گفت

پسر دوست باباست قبال هم ديديش حاال بزار فرداشب برسن  از جايی پيداش نشده،_

 !شايد عاشق طرف شدی

 :تک خنده ای کرد

 !تو چقدر خوش خيالی_

 :صحبت هامون با شنيدن صدای گيتی خانم نصفه نيمه موند

ياسمن عزيزم اگه خسته ای برو باال استراحت کن، همايون بهترين اتاق اين خونه _

 کرده رو سفارشی واسه تو آماده

 :حاال که ميتونستم برم فرصت و از دست ندادم و بلند شدم سرپا

 پس با اجازتون من ميرم بخوابم، شب بخير_

و قدم اول و برداشتم و يه دفعه با شنيدن جمله ای که گيتی خانم گفت تو همون قدم 

 :قفل شدم

راحت  هومن پاشو با ياسمن برو، هم اتاق و نشونش بده هم کنارش باش شايد اينجا_

 !نباشه

 آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و سرچرخوندم،
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هومن از خدا خواسته چشمی گفت و بلند شد و به سمتم اومد و من تو دلم داشتم به 

زمين و زمان و حتی گيتی خانم که راحتی و ناراحتی من و پيش بينی ميکرد لعنت 

 :ميفرستادم که همزمان هومن روبه روم ايستاد

 !عزيزم بريم باال_

 ...و اينجوری باهام همراه شد

 :در اتاق و باز کرد

 برو داخل_

قدم برداشتم تو اتاق و با ديدن تخت خواب دو نفره وسط اتاق چشمام گرد شد و 

 :چرخيدم سمت هومن

 تخت يه نفره هم برای من کافی بود_

 :در اتاق و بست

 !اينجا اتاق من و توئه، اتاق مشترکمون_

 :پوزخندی زدم

 ق مشترک؟ اونوقت به چه مناسبت؟اتا_

قبل از جواب دادن، تو يه حرکت سريع تيشرتش و از تنش درآورد که هينی کشيدم 

 :و روبرگردوندم

 چيکار ميکنی؟_
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 :خودش و انداخت رو تخت

 !من عادت ندارم تو اتاق خوابم لباس بپوشم_

 :دوباره با سر و صدا، آب دهن قورت دادم

 مشترک باشهچرا اتاق من و تو بايد _

 :شمرده شمرده گفت

 !چون من و تو قراره باهم ازدواج کنيم_

يه ذره سرم و چرخوندم البته به تنها چيزی که توجه نميکردم باالتنه هيکلی و برهنش 

 :بود

 من اينطوری راحت نيستم_

 :آروم خنديد

 از امشب عادت ميکنی_

 :روی تخت که دراز کشيد صدای نفس کشيدنم بلند شد

 ن رو اون تخت کنار تو بخوابمعمرا م_

 :آرنجش و رو تخت گذشت و سرش و به شونش تکيه داد و خيره تو چشمام گفت

اون بيرون کسی نميدونه که تو بااين ازدواج موافق نيستی که اگه بدونن همين _

امشب از اين خونه پرتت ميکنن بيرون و هر شراکتی هم که با پدرت بوده بهم 

 !حال خودت کن ميخوره، پس يه فکری به
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داشتم از خستگی ميمردم و دست به کمر وسط اين اتاق وايساده بودم که نگاهم به 

 بالشت اضافی روی تخت افتاد و به سمتش رفتم،

انقدر خوابم ميومد که رو زمين خوابيدن و به بيداری ترجيح ميدادم که همزمان با 

 :برداشتن بالشت هومن دستم و گرفت

 بی؟ميخوای رو زمين بخوا_

 :دستم و از دستش بيرون کشيدم

 آره اون گوشه ميخوابم_

 :قهقهه ای از سر حرص زد و نشست تو جاش

 ...ساله طرفم 5سالته؟ همش فکر ميکنم با يه دختر بچه لوس  22تو مطمئنی _

بی اهميت به حرفاش بالشت و انداختم رو زمين و با آرايش روی صورتم و همون 

 :ت هم نبودن دراز کشيدمشوميز و شلوار هرچند که راح

 ...چراغ و خاموش کن_

 :کالفه اسمم و صدا زد

 ...ياسمن رو اعصاب من راه نرو_

جوابش و ندادم و چشمام و بستم که صدای نفس های پی در پی اش بلند شد و طاقت 

 :نياورد که دوباره گفت

 همين االن پاميشی ميای رو اين تخت ميخوابی_
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 :چشم باز کردم

 !نميکنی من کجا بخوابم يا نخوابمتو تعيين _

 :از تخت پايين اومد

 !چرا من تعيين ميکنم_

هرچی بيشتر بهم نزديک ميشد بيشتر ميترسيدم که نشستم و قبل از اينکه بهم برسه 

 :گفتم

 نزديکم بيای جيغ ميزنم_

 :دوباره خنديد

خوشحالم چه عالی، اون بيرونم همه فکر ميکنن همين شب اولی کارت و ساختم _

 !ميشن بابت عروس شدنت

دهنم عينهو ماهی باز و بسته ميشد و اما صدايی از گلوم در نميومد که رسيد بهم و 

 :دستش و به سمتم گرفت

 !پاشو عين يه دختر خوب کنار شوهرت بخواب_

 :چونم ميلرزيد

 تو شوهر من نيستی_

 :عصبی دستش و تکون داد

 !رمتپاشو وگرنه تا خود تخت کشون کشون ميب_
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هرچی چشم های من پر از ترس و غم بود، نگاه هومن مملو از خشونت و جديت 

 :بود که با همون حال نابسامون بلند شدم و با صدای آرومی گفتم

 رو اون تخت ميخوابم ولی حق نداری به من دست بزنی_

 :لبخند کجی زد

 !ب تر ميشینميدونی وقتی اينجوری تقال ميکنی واسه کم نياوردن، چقدر برام جذا_

واسه تلف کردن وقت هم که شده تو روشويی صورتم و شستم و نيم ساعتی هم عوض 

کردن لباسام و طول دادم اما هومن به اين سادگيا کوتاه نميومد و همچنان بيدار بود 

 که رفتم و بی توجه بهش که رو لبه تخت نشسته بود،

 :دراز کشيدم و پتو رو هم روی خودم کشيدم

 ...شب بخير_

 ...شب بخيرم بی جواب موند و بااينکه چشمام بسته بود وجودش و کنارم حس کردم

 !دراز کشيده بود کنارم و چقدر اذيت کننده بود حسش از اين فاصله نزديک

 با تکون خوردن پتوم چشم باز کردم،

حاال پتومون هم مشترک بود که تو تاريکی اتاق نگاهی به چشمهای تيله ای آبيش 

 انداختم،

ازگاهی پلک ميزد اما نگاهش به من بود که چرخيدم به پهلو و پشت بهش دراز هر

کشيدم به خيال خودم اينجوری داشتم ازش فرار ميکردم اما انداختن دستش روی 

 !کمرم بهم فهموند که از اين خبرا نيست و هومن از پشت خودش و بهم چسبوند
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 :تنم يخ کرد بااين کارش و لب زدم

 ی، بزار بخوابمداری اذيتم ميکن_

نه تنها دستش و برنداشت که بيشتر خودش و بهم چسبوند و آخر سر تو گوشم لب 

 :زد

بعد از اين همه سال صبر کردن واسه به دست آوردنت ازم نخوا کنارم باشی و با _

 !اين همه حسی که بهت دارم فقط بخوابم

 صداش مو به تنم سيخ کرده بود که سرچرخوندم سمتش،

نميخواست بهم دست بزنه دلم نميخواست هيچ اتفاقی بينمون بيفته و هيچ کاری دلم 

 :ازم برنميومد

 من امشب آمادگيش و ندارم_

 :نيم خيز شد روم

 تو فقط با من راه بيا، خودم همه چی و درست ميکنم_

 :چونم ميلرزيد

 !نميتونم هومن، نميتونم_

 :باز کالفش کردم که لحن مهربونش ته کشيد

 !شب ميخوامت، رو حرفمم حرف نزنمن ام_
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گفت و چونم و بين دوتا انگشتاش گرفت و با همه تقالهای من واسه فرار ازش، لب 

 !هاش و روی لب هام گذاشت و من و بوسيد

وجودم يخ کرده بود اما هومن برخالف من گرم گرم بود و اين و از حرارت لبهاش 

 ميفهميدم،

لبهام و به بازی گرفته بود که کم کم سنگينيش و از لب هام کام ميگرفت و مالکانه 

 رو خودم حس کردم،

 !حاال تنش روی تنم بود

 لبهاش باالخره از روی لب هام برداشته شد،

قطره اشکی که از چشمام چکيده بود صورتم و نمدار کرده بود و نميدونم تو اين 

بار زبون داغش  تاريکی هومن متوجهش شده بود يا نه اما به کارش ادامه داد و اين

 ...و روی گردنم کشيد

جمع شده بودم تو خودم و هومن با دستاش دستام و گرفته بود تا نتونم کاری کنم که 

 :سر بلند کرد و در حالی که نفس نفس ميزد نگاهم کرد

 ...تيشرتتو درار_

 :تکون نخوردم

 بسه هومن_

 :حوصلش خيلی زود سرميرفت که دست برد سمت تيشرتم

 ميارمخودم درش _
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و درآوردن اين تيشرت از تن نحيف من براش عين آب خوردن بود که به ثانيه نکشيد 

 :و چشماش روی باال تنه برهنم قفل شد و لبخندی از سر رضايت روی لبهاش نشست

 !همونجوريه که دوست دارم_

 ...و سرش و تو تنم فرو برد

 ...اشت اذيتم ميکردپيشروياش بيشتر از اينکه حس و حالی واسم به وجود بياره د

داشت ديوونم ميکرد و مدام احساس يه تجاوز دردناک و داشتم که سرش و عقب 

کشيد و دست برد سمت کمر شلوارش و همين واسه از گريه ترکيدنم کافی بود که 

 :التماسش کردم

  ...نه هومن_

 ...امشب نه

 ...جون من ديگه بسه

 !بسه ديگه نميتونم

همچنان رو کمر شلوارش بود که با حرص نفساش و از گريه ميلرزيدم و دستش 

 ...فوت کرد تو صورتم و از تخت پايين رفت

 با رفتنش تيشرتم و تنم کردم و نشستم رو تخت،

 !از اتاق بيرون رفته بود و آرزوم اين بود که برنگرده، حداقل امشب برنگرده

شد و هومن  نفس عميقی کشيدم و با پشت دست صورتم و پاک کردم که در اتاق باز

 ...برگشت تو اتاق
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از گوشه چشم نگاهش کردم، حاال چراغ روشن بود و به خوبی ميتونستم عصبانيتش 

و ببينم بااين حال بهش اهميتی ندادم و بالشتم و برداشتم تا روی زمين بخوابم که 

 :صداش و شنيدم

 ...بگير بخواب کاريت ندارم_

 :با صدای گرفتم گفتم

 بی؟اونوقت تو کجا ميخوا_

لب پنجره وايساد و يه نخ سيگار روشن کرد و بعد از گرفتن کام سنگينی از سيگارش 

 :جواب داد

 به تو ربطی نداره_

دستم مشت شد، همه اين تحقيرا بخاطر منافع زيادی بود که اين ازدواج واسه بابا 

 !داشت

 :دراز کشيدم رو تخت و هومن که حرفاش هنوز تموم نشده بود، ادامه داد

يم ايران تکليفت و روشن ميکنم، همه اين کارات و به بابات ميگم، ميگم که من برس_

همه تالشم و کردم تا با دل دختر لوسش راه بيام و از اين به بعد ديگه از اين خبرا 

 !نيست

ياسمن کاری ميکنم که بفهمی اين رفتارای مسخرت چه عواقبی در پيش داره فقط 

 !کافيه برسيم ايران و عقدت کنم

 :چونم دوباره با حرفهاش داشت ميلرزيد بااين وجود پوزخندی زدم
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 اينکارا واسه چيه؟_

 ...انقدر شراکت باباهامون برات مهمه که

 :سيگار و پرت کرد بيرون و با عصبانيت چرخيد سمتم و حرفم و قطع کرد

 

 !واسه اينه که دوستدارم و تو نميخوای اين و بفهمی_

 :نشستم تو جام

 داشتنيه هومن؟ اين چه دوست_

 تا کجا ميخوای اين دوست داشتن و ادامه بدی؟

 :روبه روم وايساد

من اين دوست داشتن و تا تهش ادامه ميدم، تو کنار من ميمونی تو پسر من و به _

 ...دنيا مياری و کنار من پير ميشی، باهاش کنار بيا

ميکردم که با چشم دلم ميلرزيد با حرفهاش، چشمام پر و خالی ميشد و فقط نگاهش 

 :به بالشتم اشاره کرد

 !شب بخير_

پتو رو کشيدم روم و جمع شدم تو خودم، دلم ميخواست بره تا راحت به حال خودم 

 ...گريه کنم که تخت و دور زد و با فاصله ازم روی تخت دراز کشيد

 پشت بهش، 
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ريختم و اما دستم و جلوی دهنم گذاشتم تا صدايی ازم بيرون نياد و آروم آروم اشک 

انگار تالشم بی فايده بود و صدای نفس هام و هق هق های آرومم به گوشش رسيده 

 :بود که گفت

گريه نکن فردا قراره مهمون بياد و تو عروس خانواده فروزانی، دلم نميخواد يه _

 !دختر رنگ و رو پريده با چشمای گود کنارم بشينه

که بخواد اشکم و بند بياره، دل شکسته نفس کشيدن برام سنگين شد حرفاش به جای اين

 :ترم ميکرد که گريه هام ادامه پيدا کرد و هومن با کالفگی ادامه داد

 به درک، _

 ...انقدر گريه کن که

 ...حرفش و با نفس عميقی تموم کرد و ديگه صدايی ازش نشنيدم

 :صبحم با شنيدن صدای هومن شروع شد

 پاشو بايد بريم پايين واسه صبحونه_

 دتا پلک سنگين زدم و از جام بلند شدم،چن

هومن تو گوشيش بود و حتی نگاهمم نميکرد که رفتم دستشويی و آبی به دست و 

 ..صورتم زدم

 :از دستشويی که بيرون اومدم جلوی آينه داشت موهاش و مرتب ميکرد

 ...من ميرم پايين خودت بيا_

 ...گفت و بی اينکه منتظر جوابم بمونه از اتاق بيرون رفت
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با رفتنش تا چند دقيقه رو لبه تخت نشستم اما خيلی فرصت نداشتم و بايد ميرفتم پايين 

که آماده شدم و خودم و به طبقه پايين رسوندم، آقا همايون به دقت زل زده بود بهم و 

گيتی خانم و هانا با لبخند نظاره گرم بودن که قبل از نشستن کنار هومن، سالم و 

 .عد نشستمصبح بخيری گفتم و ب

 :هنوز صبحونه خوردن و شروع نکرده بودن که هانا رو به آقا همايون گفت

 عروسمونم که اومد حاال اجازه هست؟_

نگاه آقا همايون روم سنگينی ميکرد، شايد از يه چيزايی بود برده بود، شايد هم من 

 !اينطور فکر ميکردم

 :به هرحال جواب داد

 آماده شه و باهم بيايد پايين؟ هومن چرا منتظر نموندی تا ياسمن_

لبخند رو لبای گيتی خانم و هانا خشکيد و من با استرس به هومن نگاه کردم که هومن 

 :شونه ای باال انداخت

 ياسمن اصرار داشت که من زودتر بيام پايين و صبحونه بخوريم_

 :و چشم چرخوند سمتم و هرچند نگاهش سرد بود اما با لحن گرم و نرمی ادامه داد

 !آخه دلش نميومد مِن گشنه وايسم تا آماده بشه_

 :نگاهش و که ازم گرفت آقا همايون لبخندی زد

 !عروسم مهربونه ولی بايد بدونه، تا هممون جمع نباشيم هيچکس هيچی نميخوره_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم
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 ...ببخشيد که منتظرتون گذاشتم_

 و باالخره شروع کرديم به صبحونه خوردن، با ادامه دار کردن لبخندش جوابم و داد

اين بار به خير گذشته بود و کسی از چيزی بويی نبرده بود و اين بخاطر بازی حرفه 

 ...ای هومن بود

 !درست مثل شب خواستگاری

تموم طول روز و با هانا مشغول بودم و وجودش باعث شده بود موقتی هم که شده، 

 تو اتاقش داشتم عکساش و ميديدم که گيتی خانم حس و حال بهتری داشته باشم و حاال

 :وارد اتاق شد

 مزاحم نميخوايد؟_

 :هانا با همون سر و زبون جواب داد

 شما که مراحمی گيتی خانم_

اين حرفش باعث به خنده افتادنمون شد و گيتی خانم همزمان با نشستن کنارمون 

 :جواب داد

 !گيتی خانم دوست داره، مامان صداش کنی_

 :لب چشمی گفت زير

 !چشم گيتی خانم_

 :و باعث خنده های دوبارمون شد
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 ساله رفتار ميکنه 2سالم عينهو بچه های  25ميبينی ياسمن؟ دختر _

 :من که وسطشون نشسته بودم نگاهم و از گيتی خانم گرفتم و به ياسمن دوختم

 دن منيدخوبه خودتونم ميدونيد که کودک درونم چقدر فعاله و باز به فکر شوهر دا_

 :با اين جمله انگار گيتی خانم چيزی يادش اومد که هينی کشيد و از رو کاناپه بلند شد

 پاک يادم رفت،_

اومده بودم همين و بگم، خواستگارت و خانوادش تا دوساعت ديگه ميرسن اينجا، 

 پاشيد آماده شيد

 :هانا با بيخيالی جواب داد

 خب حاال وقت هست_

ی بعدی توی لپ تاپ خم شد به سمتم که گيتی خانم روبه و واسه نشون دادن عکس ها

 :روش ايستاد

 همه چی و انقدر شوخی نگير،امشب بايد مثل ماه بدرخشی_

 :و روبه من ادامه داد

 !اون لپ تاپ و خاموش کن عزيزم، به هانا کمک کن که امشب فوق العاده بشه_

 :نفس عميقی کشيد زير لب چشمی گفتم و لپ تاپ و خاموش کردم و همزمان هانا

 پس بقيه عکسا بمونه واسه بعد از خواستگاری مزخرف امشب_
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گيتی خانم نگاه معناداری بهش انداخت و راه خروج و در پيش گرفت و از اتاق 

 ...بيرون رفت

به هانا تو انتخاب لباس هاش و آرايش امشبش کمک کردم و حاال جلوی آينه قدی تو 

 :مينداخت که گفتماتاق داشت نگاه آخر و به خودش 

 عالی شدی هانا جون_

 :اشاره ای به شوميز فوق العاده خوشگل سبزآبيش کرد

 به نظرت اين شوميزم بهتره يا خردليه؟_

 :جلوتر رفتم

 اين رنگ با شلوار سفيدت خيلی تو چشم تره، تا خردلی_

 :لبخندی به روم پاشيد

 !هرچی تو بگی_

 وهای اتو کشيدش نگاه کردم،و دوباره چرخ زد روبه آينه، به دقت به م

موهای بلوندش صاف و براق، به زيبايی امشبش اضافه کرده بود و هانا بااين تيپ 

 :و صورت خوشگلش حتما از خواستگار امشبش دل ميبرد که دوباره چرخيد سمتم

 فرق بهم مياد يا موهام و ببندم؟_

 :دادمسری به نشونه رد حرفش تکون دادم و خيره تو چشمای آبيش جواب 

 همه چی خوبه هانا، دست به هيچی نزن_
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دوباره لبخند زد و يه دفعه يادش افتاد که من هنوز کامل آماده نيستم و لبخندش محو 

 :شد

تو که هنوز حاضر نيستی، بدو آماده شو که اگه وقت نشه به خودت برسی هومن _

 !َکلَم و ميَکنه

 :آروم خنديدم

 مونده نگران نباش من فقط شونه کردن موهام_

 :نگاهی به سرتاپام انداخت

 لباسات که اوکيه_

 :و با رسيدن به صورتم ادامه داد

 !فقط يه رژ غليظ تر بزن هومن عاشق رنگای جيغه_

 :و به رژ لب قرمزش اشاره کرد

 !اين رژ عاليه_

به حرفش گوش کردم، نه بخاطر هومن فقط بخاطر اينکه حرفش و زمين نندازم و 

لب هام زدم  و در آخر موهام و شونه کردم و با کش مو  رژ لبی که گفت و روی

  ...بستم و موهای جلوم و يک طرف صورتم ريختم

هنوز با هانا تو اتاق بوديم که در اتاق زده شد و صدای خدمتکار که اجازه ورود 

 :ميخواست به گوشمون رسيد و هانا جواب داد

 بيا تو_
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 :تو چهار چوب در ايستاددر اتاق که باز شد، خدمتکار ايرانی جوونی 

 آقا ميگن بيايد پايين مهمونا نزديکن_

 :با رفتنش هانا روبه من کرد

  ...تو برو عزيزم، برو ببين هومن در چه حاله من خودم ميام_

از اتاق بيرون رفتم، هومن تو همين طبقه روی مبل نشسته بود و پاروی هم انداخته 

اره حواسش و پرت گوشيش کرد که روبه بود که با ديدنم نگاهی بهم انداخت و دوب

 :روش ايستادم

 فکرکنم مهموناتون دارن ميرسن_

 :صفحه گوشيش و خاموش کرد و روی ميز گذاشتش

 بريم پايين_

و بلند شد و بی توجه به من جلوتر ازم قدم برداشت و من هنوز همونجا ايستاده بودم 

 :که وايساد و سر چرخوند سمتم

 ن به بابارو ندارمبيا حوصله جواب پس داد_

از ديشب رفتارش باهام زمين تا آسمون تغيير کرده بود و البته برای من هيچ فرقی 

 !نداشت

هم قدم باهاش راهی طبقه پايين شدم و همزمان خدمتکارا کنار در صف کشيدن و آقا 

همايون با نگاهی به ما، همراه با گيتی خانم وسط خونه و نزديک به در ورودی 
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و هومن هم با کمی فاصله پشت سرشون وايساديم و همزمان مهمونها  ايستاد و من

 وارد شدن،

مهمونهايی که ديدنشون باعث گرد شدن چشمام شد، باورم نميشد من دوباره داشتم 

 !اون مامور پليس و ميديدم و خواستگارای هانا خانواده تهرانی بودن

 ...شوک دوباره ديدن زرافه باعث حيرونيم شده بود

اونشب تو مهمونی ديده بودمش تا االن هضم نشده بود و حاال اينجا تو دبی  اينکه

 !داشتم ميديدمش

روبه روی هم که ايستاديم سالم و احوالپرسی ها شروع شد اما تموم حواس من پی 

 ستوان بود،

اونی که من و بخاطر افتادن روسريم از روی موهام تا کالنتری کشونده بود، از 

 !بود و حاال قرار بود با هانا ازدواج کنههمچين خانواده ای 

 :غرق فکر و خيال زل زده بودم بهش که لبخندی زد

 احوال شما؟_

 :با صداش به خودم اومدم و جواب دادم

 ...خوبم ممنون_

لبخندش رو لبش باقی موند و همزمان با راه افتادن خانواده ها به سمت مبل های 

 :و لب زد سمت راست، هومن دستش و پشت کمرم گذاشت

 !بريم بشينيم عزيزم_
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 :بااين کار هومن يه کمی جا خوردم و ستوان چشم ازمون گرفت

 بفرماييد_

 ...و باهم به جمع خانواده ها اضافه شديم

خانم و آقای تهرانی و آقا همايون و گيتی خانم نرسيده باهم مشغول بودن که کنار 

همزمان صدای هانا به هومن روی مبل نشستم و ستوان روبه رومون نشست و 

 :گوشمون رسيد

 !سالم_

تو ديدم نبود اما سالمش که بی جواب موند، سر چرخوندم به سمتش و با ديدنش هين 

 !آرومی کشيدم

نگاهم که به هومن افتاد چشماش داشت از حدقه بيرون ميزد و بقيه هم وضع مشابهی 

 ...اناداشتن و عمارت غرق در سکوت شده بود که دوباره زل زدم به ه

با بيخيالی داشت لبخند ميزد و انگار نه انگاره اون لباس های ضايع رو تنش کرده 

بود و موهاش و کج و کوله بسته بود و رژ گونه صورتی رو روی گونه هاش خالی 

 !کرده بود

 :با ادامه دار شدن تعجبمون به سمتمون اومد و روبه خانم تهرانی گفت

 

 !خيلی خوش اومديد_
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تازه فهميدم عالوه بر اون خال ساختگی زير چشمش، يکی از دندوناشم  لبخند که زد

سياه کرده تا وحشتناک تر به نظر برسه و آسوده خاطر روی مبل کنار گرشايی 

نشست که برخالف ما انگار تعجبش کمتر از ناراحتيش بود و به جای همه جواب 

 :هانارو داد

 !سالم_

 :تهرانی ابرويی باال انداخت و زل زد به آقا همايونو لبخند دندون نمايی زد که آقای 

 !چقدر هانا خانم تغيير کرده_

 :هانا دندون سياهش و دوباره به رخ کشيد و قبل از پدرش جواب داد

 بله، يادم نمياد آخرين بار کی همو ديديم اما احتماال برميگرده به بچگيم_

 :و روبه مادر ستوان ادامه داد

خوشگل بودم ولی االن ديگه اين چيزا برام مهم نيست شايد  اونوقتا خيلی ناز و_

  ...باورتون نشه ولی ماهی يه بار

دستش و کنار دماغ و دهنش گذاشت و با صدای آرومی که مثال آقايون نشنون خيره 

 :تو چشمای خانم تهرانی گفت

 !انقدر غرق درسمم که ماهی يه بار به زور ميرم حموم_

  !!سرشو شروع کرد به خاروندن 
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سرخ شدن گيتی خانم و نفس های عميق آقا همايون گويای همه چيز بود، بنده های 

خدا حتی نميدونستن بايد چی بگن و فقط زل زده بودن به نمايشی که هانا راه انداخته 

 !بود و البته منم بدم نميومد

ب به جسارتش واسه تن ندادن به اين ازدواج باعث شد تا کم کم لبخندی بزنم و زير ل

 :هومنی که حتم داشتم لبريز از عصبانيته و به همين خاطر هم خفه خون گرفته گفتم

 !خواهرت خوب داره حفظ آبرو ميکنه واسه خاندان فروزان_

 و نگاه معناداری بهش انداختم،

از چشماش خون ميباريد بااين وجود سکوت سنگين جو و پايان داد و خدمتکار و 

 :صدا زد

 ...پذيرايی کنيداز مهمونا _

چفت شدن دندوناش روی هم، حال دلم و بهتر هم کرد هرچی اذيتم کرده بود و غرورم 

و شکسته بود حاال داشت به خودش برميگشت و پيشونی خيس از عرقش همه چيز 

 !و تصديق ميکرد

با مشغول شدن خدمتکارا نگاه از هومن گرفتم، هانا و ستوان هردو لبخند به لب و با 

کامل دست هيچ خدمتکاری و پس نميزدن و حسابی داشتن از خودشون اشتهای 

پذيرايی ميکردن که آقا همايون از رو مبل بلند شد و با معذرت خواهی از بقيه روبه 

 :هانا گفت

 !هانا دنبالم بيا_
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هانا به چندش ترين حالت ممکنه يه گاز  بزرگ به موزش زد و با دهن پر جواب 

 :داد

 !يم و ميخورمدارم موز خواستگار_

و بيخيال چشم از آقا همايون گرفت که اين بار هومن طاقت نياورد و به سمتش رفت 

 !و مچ دست هانار و سفت چسبيد و  دنبال خودش راهش انداخت

به زور خودم و نگهداشته بودم تا نخندم و فقط زير چشمی اينور و اونور و نگاه 

عميق و گيج کننده ای که به لب داشت ميکردم که با ستوان چشم تو چشم شدم،  لبخند 

باعث سخت تر شدن کنترل خنده هام شده بود که دستم و جلو دهنم گرفتم و نگاهم و 

 ...به هرجايی غير از زرافه دوختم

 چند دقيقه ای طول کشيد تا آقا همايون و هومن و هانا برگشتن،

مصنوعی تحويل سکوت سنگينی بر جو حاکم بود و خانواده تهرانی به سختی لبخند 

 !خانواده فروزان ميدادن

تو قيافه هانا هم تغييری ايجاد نشده بود سر و وضعش همون بود که قبال بود اما اين 

 !بار ديگه خبری از شيطنتاش نبود

ساکت کنار ستوان نشست و همزمان آقا کوروش که بخاطر رفاقت با آقا همايونم که 

 :تشده نميخواست چيزی رو به روشون بياره گف

ميگم چطوره تا ما يه کمی باهم گپ ميزنيم بچه ها هم برن يه گوشه حرفاشون و _

 بزنن؟



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

142 
 

 :آقا همايون سری به نشونه تاييد تکون داد

 هرچی تو بگی کوروش جان_

 ...و با نگاهی به هانا بهش فهموند که بلند شه و گرشا رو همراهی کنه

 ...طبقه باال هانا جلوتر از ستوان راه افتاد و هر دو باهم رفتن

با رفتنشون از سنگينی جو کم شد و صحبت بين پدر و مادرها شروع شد و بيکار 

 :ترين آدمای اين خواستگاری من و هومن بوديم که نفس عميقی کشيدم

 اين خواستگاری تا کی ادامه داره؟_

 :با لحن سردی جواب داد

 !باشن نميدونم اگه جواب مثبت باشه فکر کنم چند روزی هم مهمونمون_

 ابرويی باال انداختم،

با شاهکار هانا اگه بازهم اين ازدواج سرميگرفت حتم پيدا ميکردم اون دختر حتی 

 :از منم بدشانس تره که با صدای دوباره هومن به خودم اومدم

 اگه قهوه ميخوری بردار_

اولش گيج نگاهش کردم و بعد با ديدن خدمتکاری که سينی قهوه رو به سمتم گرفته 

د دو هزاری کجم افتاد و با هول دست بردم سمت سينی که يهو همزمان با برداشتن بو

يه فنجون قهوه دستم لرزيد و نصف فنجون قهوه داغ خالی شد رو لباسام که از جا 

 :پريدم

 !سوختم سوختم_
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 تو حال خودم بودم و لباسام و از خودم جدا ميکردم که يهو نگاهم افتاد به آقا همايون،

سطحی سوخته بودم اون از اعماق وجودش داغ ديده اين خواستگاری هرچی من 

 !شده بود که بلند بلند نفس ميکشيد و گيتی خانم هم ماتش برده بود

بااين وجود بدجوری داشتم اذيت ميشدم که هومن خطاب به خدمتکار با صدای بلند 

 :گفت

 حواست کجاست؟_

 :و روبه روم ايستاد

 خوبی عزيزم؟_

 :کور بود و اوضاعم و نميديد که جوابش و ندادم و ادامه دادمرتيکه انگار 

 !بريم باال لباست و عوض کن_

 :با همون حالم سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 الزم نيست تو بيای،_

 !تو بمون پيش مهمونا خودم ميرم

و بی اينکه منتظرش بمونم با عجله رفتم باال تا زود تر از شر اين لباسا خالص شم 

 ...يه نگاهيم به خودم بندازم که مبادا پوستم سوخته باشهو 

با رسيدن به طبقه باال ميخواستم برم تو اتاق مشترکم با هومن اما هنوز قدم دوم و 

 :برنداشته بودم که صدای هانا از تو اتاقش به گوشم رسيد
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 ...من نميخوام تن به اين ازدواج بدم_

کم من با اتاق از طرف ديگه باعث شده بود باز بودن در اتاقش از يه طرف و فاصله 

 :تا صداشون و به وضوح بشنوم که ستوان جواب داد

 !اين مسئله ای نيست که تو تنهايی بخوای راجع بهش تصميم بگيری_

 پوزخندی زدم،

پس ستوان هم دست کمی از هومن نداشت و ميخواست هرجور شده هانارو به دست 

 !ينطور آدمهابياره و من چقدر متنفر بودم از ا

پوزخندم رو لبم موند و ديگه نموندم واسه شنيدن بقيه حرفاشون و رفتم تو اتاق و 

 لباس هام و عوض کردم و از اتاق بيرون اومدنم همزمان شد،

 با خروج ستوان و هانا از اتاق،

نگاهم که بهشون افتاد هردوتاشون لبخند به لب داشتن و شايد آقا پليسه تونسته بود  

 !س خانم روهم بزنه که هانا اينجوری صورتش از گرفتگی دراومده بودمخ عرو

 :هانا چند قدمی جلو اومد

 ياسمن جون تو چرااومدی باال؟_

 :و نگاهی به لباسم انداخت

 لباسات و چرا عوض کردی؟_

قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم، گرشا کنارش ايستاد و نگاهی به سرتاپام انداخت 

 :لبخند از روی لب هاش محو شد که جواب دادمو در کمال تعجبم 
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 قهوه ريخت رو لباسام، مجبور شدم اين تونيک و بپوشم_

و به تونيک جذب قرمزم که تا باالی زانوهام بود و با صندل های پاشنه دار مشکيم 

 :پاهام و کشيده تر نشون ميداد کردم که و دوباره رو کردم بهشون

 اين شد که اينارو پوشيدم_

 :گلوی ستوان باال و پايين شد و هرچند سعی ميکرد رو ازم بگيره اما لب زدسيبک 

 !اون لباس قبلی خيلی مناسب تر بود_

ابرويی باال انداختم و سر هانا به سمتش چرخيده شد که يه لبخند مصنوعی تحويل 

 :جفتمون داد

 فقط نظرم و گفتم_

که، شوهِر خواهر شوهِر زير لب آهانی گفتم و از جايی که نظرش حتی با وجود اين

 :احتماليم بود اهميتی نداشت که جواب دادم

 ...من ميرم شماهم بيايد_

 ...و ازشون فاصله گرفتم و راهی پايين شدم

دوباره کنار هومن نشستم و شنونده صحبت های بزرگترها شدم که بعد از چند دقيقه 

 .سر و کله هانا و ستوان پيدا شد

و آقای تهرانی بااينکه هنوز قيافه هانا براش قابل هضم نگاها به سمتشون کشيده شد 

 :نبود پرسيد

 خب چيشد؟_
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 :گرشا با لبخند چشم چرخوند سمت هانا و هانا جواب داد

 ما حرفامون و باهم زديم،_

 !جواب من مثبته

 و لبخند گله گشادی به همه تحويل داد،

خرسند جواب مثبتش جوابش هممون و غافلگير کرده بود بااين وجود خانواده ها 

 !بودن اما من نه

 من تموم فکرم پی اون حرفايی بود که شنيده بودم،

هانا تا چند دقيقه پيش داشت از مخالفتش ميگفت و حتی اين جوری گند زده بود به 

 !استايل و قيافش و حاال با اين لبخند عميق جواب مثبت داده بود

ه ها بهتر بود اما من همچنان تو بعد از اون تعجب چند لحظه ای حاال حال خانواد

 خودم بودم،

برام عجيب بود که اين ازدواج انقدر برام بااهميت شده بود که اينجوری فکرم 

 !درگيرش بود

 :با شنيدن صدای گرشا از فکر بيرون اومدم

 گفتنی هارو هانا خانم گفت،_

 !حاال اجازه هست ما بشينيم؟

 :تکون دادآقا همايون تند تند سری به نشونه تاييد 
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 البته،_

بفرماييد بشينيد يا حتی اگه ميخوايد ميتونيد با هومن و ياسمن بريد سالن بيليارد و 

  !خوش بگذرونيد

 :اين حرف آقا همايون با استقبال هومن همراه شد

 !آره اينجوری حوصلمونم سرنميره تا موقع شام_

 و اينجوری روونه سالن بيليارد شديم،

بازی نکرده بودم و عالقه ای هم بهش نداشتم و اما هومن  بيلياردی که من هيچوقت

 !و هانا بدجوری مشتاقش بودن

 با ورود به سالن،

 :هومن قبل از همه به سمت ميز بيليارد رفت و همزمان باايستادنش رو کرد به گرشا

 باهم بازی کنيم_

 :گرشا ابرويی باال انداخت

 من؟_

 !ازی کنيد و من تماشاچی باشممن اصال اهلش نيستم، ترجيح ميدم شماها ب

 :اين بار نگاهش به سمت من چرخيد

 تو چی ياسمن؟_

 :نشستم رو مبل دو نفره چسب ديوار و جواب دادم
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 منم بلد نيستم_

 :هانا موهای شل و ولش و باز کرد و دوباره با کش باالی سرش جمعشون کرد

 باهم بازی ميکنيم،_

 !فقط جر زنی نکنی هومن خان

 :بيثانه ای زد و چوب بيليارد و تو دستش گرفتهومن لبخند خ

 ...ضعيف بودنت و گردن من ننداز_

 با ادامه پيدا کردن کری خونی هاشون،

 ستوان کنارم روی مبل نشست،

با نشستنش کمی خودم و جمع و جور کردم و دستم و زير چونم زدم و منتظر شروع 

 :بازی هومن و هانا موندم که يهو صداش و شنيدم

 نقدر تو خودتی؟چرا ا_

 ...چشمام از تعجب گرد شد و سرم چرخيد به سمتش

 :نگاهم نميکرد و چشم دوخته بود به هرجايی غير از من که گفتم

 ...چيزيم نيست_

 :باالخره نگاهم کرد

 حالت يه جوريه،_

 !اگه دوست داری ميتونی باهام حرف بزنی
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 :چشمام گرد تر شد

 چرا بايد با تو حرف بزنم؟_

 :جواب خودم و دادمو خودم 

اگه بخاطر اينه که تو داری با هانا ازدواج ميکنی و ما متاسفانه باهم عضو يه _

 ...خانواده ميشيم بايد بگم که

 :حرفم و بريد

 چرا متاسفانه؟_

سر و صدای هومن و هانا انقدر زياد بود که يه لحظه با کالفگی نگاهشون کردم و 

 :بعد جواب گرشا رو دادم

 ...همينطوری_

 :لبخند کجی گوشه لبهاش نشست

 تو خوشحال اينجا بودنت نيستی،_

 هستی؟

 :بزاق دهنم و قورت دادم و بيخيال تنفری که ازش داشتم لب زدم

 ...نه_

 !نيستم

 :زل زده بود بهم
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 ...ولی تو عروس خانواده ای هستی که تو هرچيزی حرف اول و ميزنه_

 :چشمام پر از غم شد

 افع پدرهامونهازدواج ما فقط بخاطر من_

 :و مکثی کردم

 توهم هانا رو مجبور کردی که بهت جواب مثبت بده نه؟_

 :دستاش و تو هم قفل کرد و جواب داد

 ...من مجبورش نکردم_

 :قبل از اينکه بخوام چيزی بگم با صدای هومن حرفامون نصفه و نيمه موند

 !اينطوری بازی ميکنه وقتی هم که ميبازه همه چی تقصير من ميشه_

 هرچی اونا غرق بازی بودن،

 ...من غرق فکر به زندگی ای بودم که نميخواستمش

 :ستوان خنديد

 !خانما کال همينطورن_

و صدای خنده هاشون سوهان روحم شد و هانا و هومن دوباره بازيشون و از سر 

 ...گرفتن و من فقط نگاهشون کردم

 دلم ميخواست زمان زودتر بگذره و برگردم ايران،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

151 
 

بودن برام سخت بود و فکر به آخرشبی که باز بايد تو اون اتاق و با هومن سر  اينجا

 :ميکردم همه چی و سخت ترهم ميکرد که دوباره صدای زرافه رو شنيدم

 هومن که چيزی کم نداره،_

 چرا سعی نميکنی دوستش داشته باشی؟

 :نگاه سردم و دوختم بهش

 وقتی قلبت يکی و نخواد،_

 ...نميخواد

ی آدمی و دوست داشته باشم که ميدونه بهش عالقه ای ندارم و داره من و من چجور

 مجبور به ازدواج با خودش ميکنه؟

 :ابرويی باال انداخت و تکيه داد به پشتی مبل

 ....ولی هومن_

 هومن پسر خوبيه

 ...اون

 !اون عاشقته

 سر از کاراش درنمياوردم،

عاشقی هومن دم ميزد و من هيچ  يه لحظه انگار چشم ديدن هومن و نداشت و يهو از

 ...جوره نميتونستم بفهممش
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 اصال اون چی ميدونست از حال من؟

 اصال چرا بايد بهش اين حرفارو ميگفتم؟

 ...اونم يکی بود لنگه همينا

 ...اونم دوماد همين خانواده بود که سکوت کردم و ديگه چيزی نگفتم

 مثل قبل،

و با بی ميلی يه کمی از شامم و خوردم  و تا با وجود هومن غذا از گلوم پايين نرفت 

 آخر شام خودم و مشغول کردم،

 .با قاشق و چنگالم بازی ميکردم و تو فکر و خياالتم غرق بودم

هومن بس نبود بايد زجر فاميل شدن با زرافه رو هم ميکشيدم که نگاهم به سمتش 

 کشيده شد،

 ند،نميدونم چرا اما تا نگاهم بهش افتاد سريع سر چرخو

 !يه جوری که انگار تموم اين مدت داشته نگاهم ميکرده

اونم مثل بقيه رو مخم بود که بی اهميت بهش دوباره زل زدم به بشقابم و چند دقيقه 

 .بعد باالخره صرف شام تموم شد و دوباره به دور هميمون برگشتيم

اصال فکرم  اين بار  کنار هانا نشسته بودم و اون مشغول تعريف کردن بود و منی که

اينجا نبود فقط با تکون دادن سرم حرفاش و تاييد ميکردم و البته بهش حسوديمم 

 !ميشد

 هانا خيلی راحت بااين ازدواج کنار اومده بود و لبخند از رو لبهاش رفتنی نبود،
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 !شايد زرافه مهره مار داشت و من خبر نداشتم

دای رسای آقا همايون حرفم و که تو ذهنم مرور کردم لبخندی زدم و همزمان ص

 :باعث شد تا توجهمون به سمتش جلب بشه

 کوروش جان شما تازه از راه رسيديد خسته ايد،_

حرفای ما رفقای قديمی هم که تمومی نداره امشب و خوب استراحت کنيد فردا باز 

 هم گپ ميزنيم

 .و خدمتکارا رو صدا کرد

ر نظر گرفته شده بود که آقا حتما تو اين عمارت اتاق هايی هم واسه اين مهمونا د

 کوروش و خانمش و گرشا بلند شدن و بعد از گفتن شب بخير،

 ...همراه خدمتکارا راهی شدن

 :با رفتنشون گيتی خانم با مهربونی صدام زد

 عزيزم توهم امروز حسابی خسته شدی،_

 شماهم بريد استراحت کنيد

آقای فروزان چی پچ پچ  زير لب چشمی گفتم و هومن به سمتشون رفت و نميدونم با

 کرد که با خميازه کشيدن هانا، 

 :نگاهم و از اونا گرفتم و به هانا دوختم

 !راستی تو چرا يهو خودت و اون شکلی کردی ؟_
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 :آروم خنديد

 !ميخواستم فراريشون بدم ديگه_

 :حرفش گيج ترم کرد

ثبت اگه ميخواستی فراريشون بدی پس چرا يهو انقدر حالت عوض شد و جواب م_

 دادی؟

 نکنه دوماد دلت و برد؟

 :شونه ای باال انداخت

 !نميدونم چی بايد بگم_

 ...حرفهايی که ازش شنيدم هيچ جوره بوی نارضايتی نميداد

 ...هانا مثل من مجبور به ازدواج نشده بود

 .ماجرای هانا به کل تغيير کرده بود

به سمت من اومدنش، هنوز چيزی نگفته بودم که با شب بخير بلند هومن و بعد هم 

 .صحبتامون با هانا ادامه پيدا نکرد و ناچار با هومن راهی طبقه باال شدم

رفتن به اون اتاق که قتلگاهم ميدونستمش برام دشوار بود اما مگه ميشد تو اين خونه 

 حرفی زد؟

مگه ميشد به آقا همايونی که کوچيک و بزرگ جلوش خم و راست ميشدن اعتراضی 

 کرد؟
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 :اتاق و باز کرد و کنار  ايستادهومن در 

 ...برو تو_

بی هيچ حرفی ميخواستم برم تو اتاق که متوجه باز شدن در اتاقی شدم که سمت 

 راست اتاق ما قرار داشت و گرشا بيرون اومد،

 :با ديدن ما ابرويی باال انداخت و هومن تکرار کرد

 برو تو ياسمن_

 اومدم برم تو، و شب بخير آرومی به گرشا گفت و اينبار تا 

 :گرشا به سمتمون اومد

 هومن از االن ميخوای بخوابی؟_

 :و نگاهی به ساعت مچيش انداخت

 !تازه سِرشبه_

 :هومن جواب داد

 ...آره_

 !توهم بايد خسته باشی

و اين بار با اشاره چشم بهم فهموند برم تو که باالخره رفتم تو اتاق و يکی دو دقيقه 

 و در و بست، بعد هومن هم اومد تو اتاق
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شروع کرد به باز کردن دکمه های پيرهنش و حتما قصد داشت مطابق ديشب با باال  

  !تنه لختش خودش و برام غيرقابل تحمل تر کنه

همينجور که رو تخت نشسته بودم رو ازش گرفتم تا نبينمش که يهو صدای زنگ در 

 به گوشمون رسيد،

 به سمت در رفت و بازش کرد، هومن که حاال پيرهنش و از تنش درآورده بود

 !نگاهم به در دوخته شده بود که دوباره گرشا جلو چشمام نقش بست

قبل از اينکه بخواد چيزی بگه  يه نگاه به هومنی که با باال تنه لخت جلوش ايستاده 

بود انداخت و بعد در کمال ناباوريم عين فضوال چشمش و تو اتاق چرخوند و با ديدن 

 سته بودم، من که رو تخت نش

 :قيافش از اون جدی بودن دراومد و نهايتا با يه لبخند مزخرف بريده بريده گفت

 من خوابم نميبره هومن،_

  !بيا به ياد قديما بزنيم بيرون ببينم شبای اينجا چه شکليه

 :بااين حرفش من از تعجب چشمام گرد شد و هومن با مکث جواب داد

 امشب؟_

 تو خسته نيستی؟

 :نشونه رد حرف هومن تکون دادسری به 

 ...نه_
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 !آماده شو که بريم

هومن تو رو دربايستی هم که شده، نتونست مخالفت کنه و حاال با کالفگی داشت 

 لباس ميپوشيد و من رو ابرا بودم،

 زرافه در عين بی خاصيت بودن،

 بااين کارش حالم و زير و رو کرده بود که حاال زل زده بودم بهش تا گورش و گم

 !کنه

 :جلوی آينه نگاهی به خودش انداخت و لب زد

 اگه من دير اومدم بخواب_

 :نگاه معناداری بهش انداختم

 !ميخوابم_

  ..چشم ازم گرفت و به سمت در رفت

صدای هومن و گرشا به گوشم ميرسيد تو  راهرو بودن و هنوز نرفته بودن بااين 

توش چيده بودن رفتم و لباسای  حال از جام بلند شدم و به سمت کمدی که لباسهام و

راحتی تنم کرد که آرايشم تو روشويی شستم و همزمان با بيرون اومدنم يهو در باز 

 :شد و هومن  سرش و کرد تو اتاق

 برنامه عوض شد،_

 !هانا داره باهامون مياد، توهم بيا

 :دقيقه هم دووم نياورده بود که بادم خوابيد و بااين وجود گفتم 10خوشحاليم 
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 من خيلی خستم،_

 شما بريد

 :ابرويی باال انداخت و در اتاق و کامال باز کرد

 !هانا و گرشا ناراحت ميشن_

 :سر کج کردم و با ديدن هانا و گرشا با قيافه گرفته نگاهشون کردم و جلوتر رفتم

 من خيلی خستم هانا،_

 !بی منم خوش ميگذره

ن لحظه خميازه ای کشيدم و چشمام و باالخره بخت و اقبال باهام ياری کرد که تو همو

 :پر شد که هانا خنديد

 اگه اينجوريه که بگير بخواب،_

 !اينطوری بخوای بيای هممون و ميخوابونی

 :ستوان سری به نشونه تاييد تکون داد و روبه هومن گفت

 !پس بريم_

 وای که قيافه وا رفته هومن چقدر ديدنی بود،

 :توپ توپم کرده بود که وايسادم کنار در و گفتماينکه قرار بود چند ساعتی نبينمش 

 بهتون خوش بگذره_
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و لبخندم و بين هر سه تاشون تقسيم کردم و با رفتنشون باالخره تونستم در اتاق و 

 ...ببندم و نفس آسوده ای بکشم

خيالم از رفتنشون راحت شده بود که به آغوش گرم و نرم اون تخت رويايی که يه 

 ...شت رفتم و پخش شدم روشکم باهام فاصله دا

 ...سرم و رو بالشت گذاشتم و از شدت خستگی نفهميدم کی خوابم برد

 صبح امروز متفاوت از ديروز شروع شد،

نميدونم هومن و هانا و ستوان کی برگشته بودن اما چشم که باز کردم، هومن همچين 

 !سنگين خوابيده بود که باال سرش فلوت هم ميزدم بيدار نميشد

تخت پايين رفتم و تو روشويی آبی به دست و صورتم زدم و بعد از پوشيدن لباسای از 

 ...مناسب از اتاق زدم بيرون

سر صبح بود و صدايی به گوش نميرسيد که از پله ها رفتم پايين و همون خدمتکار 

 :ايرانی به سمتم اومد

 بگم صبحونتون و آماده کنن خانم؟_

 :بدم پرسيدمقبل از اينکه جواب اين سوالش و 

 بقيه کجان؟_

 !ديروز اين موقع صبحونه خورده بوديم

 :سری به نشونه تاييد تکون داد
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آقای فروزان همراه آقای تهرانی يک ساعت قبل رفتن بيرون، خانماهم هنوز بيدار _

 ...نشدن

 حتی اگه حرفشم ادامه داشت،

 :سريع گفتم

 پس بايد تنهايی صبحونه بخورم_

غذاخوری اون سمت عمارت کج کردم که يه دفعه همزمان و مسيرم و به سمت ميز

 با رسيدن به ميز،

 متوجه حضور ستوان شدم،

اون زرنگ تر از من بود و قبل از  من صبحونه تنهاييش و شروع کرده بود که يه 

 :صندلی واسه خودم بيرون کشيدم و گفتم

 صبح بخير_

 ...روش نشستم با همون سردی هميشگيش جواب صبح بخيرم و داد و من روبه

عدم حضور هومن اشتهام و باز کرده بود و فعال صبحونم حاضر نبود و زرافه بی 

توجه به من، عين گاو داشت ميخورد که صدای قار و قوِر شکمم بلند شد و سعی 

 ...کردم نگاهش نکنم

 يه جوری سوسيس و با اشتها ميخورد که حس ميکردم،

 !داره مزه سوسيسش با همه سوسيس های دنيا فرق
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با دوباره شنيدن صدای شکمم دستم و گذاشتم رو شکمم و سعی کردم خودم و کنترل 

 کنم قبل از اينکه آبرو ريزی بشه،

 :اما تالشم بی فايده بود و آقا پليسه صدای شکم واموندم و شنيده بود

 خيلی گشنته؟_

 :قبل از اينکه جواب بدم ادامه داد

 رم،من اين قارچا و گوجه هارو دوست ندا_

 !اگه ميخوای ميتونی بخوريشون

 و لبخند حرص دراری تحويلم داد،

 :نگاهم که به بشقاب صبحونه انگليسی نصفه نيمش افتاد جواب دادم

 ممنون،_

 !من از اين آت و آشغاال نميخورم

 :يه تای ابروش باال پريد

 !صدای شکمت تا اينجا رسيد گفتم شايد داری از گشنگی تلف ميشی_

بود که ميشناختمش و حتی فاميل شدنمون هم باعث يه ذره شعور  همون بيشعوری

 :پيدا کردنش نشده بود که گفتم

 !ممنون که اينجوری به فکرمی_

 :چشماش گرد شد
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 من به فکر تو باشم؟_

 :و پوزخندی زد

 !عمرا_

انقدر احمق بود که حتی نفهميده بود دارم تيکه بارش ميکنم، بااين وجود حاال که سر 

 :ز کرده بود کم نياوردم و گفتمصحبت و با

 اگه به فکر من نيستی چرا؟_

 چرا ديشبم عين اونشبِ سالگرد ازدواج پسر ملکی من و از شر هومن خالص کردی؟

 ....اصال چرا ديشب گفتی ميتونم باهات حرف بزنم و

 :حرفم و بريد و همون جوابی و داد که تو خونه ملکی هم ازش شنيده بودم

 !رين دوستامهچون هومن از بهت_

 :صدای نفسام بلند شد

 !باشه_

هرچی من حرص ميخوردم اون چلغوز بيخيال داشت کوفت ميکرد که خدمتکار 

 صبحونم و رو ميز و جلو روم چيد و رفت،

 با رفتنش شروع به خوردن کردم،

 عصبی واسه خودم لقمه ميگرفتم که متوجه سنگينی نگاه زرافه رو خودم شدم،

 :گرفتم چشم ريز کردسرم و که باال 
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بيشتر از اونی گشنه بودی که بخوای گوجه و قارچای ته مونده صبحونه من و رد _

 !کنی

و با يه لبخند عميق و حال بهم زن از روی صندليش پاشد که تند تند لقمه تو دهنم و 

جويدم و قورت دادم و بلند شدم واسه توپيدن بهش اما همينکه دهنم و باز کردم و 

 و گفتم،کلمه اول 

 :آب دهنم با شتاب پرت شد رو صورتش و حرفم ناتموم موند

 ...ببين_

 :قفسه سينش از عصبانيت باال و پايين ميشد که لب زد

 تو االن چيکار کردی؟_

 :صداش باالتر رفت

 ...تو_

 تو تف کردی تو صورت من؟

 آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم،

فکر ميکرد از پشت به مامور پليس حمله دوباره توهم زده بود عين همون شب که 

کردم و داشت چرت و پرت ميگفت اما انقدر نگاهش ترسناک بود که هول کرده 

 بودم،

 :سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 ...من_
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 ...من همچين کاری نکردم

چند باری صورتش و که شايد فقط يه ذره خيس شده بود و پاک کرد و تموم اين مدت 

 :ماش خون ميباريد که ادامه دادداشت از چش

اگه همون موقع واسه پررو بازيات يه کاری ميکردم چند شبی و تو بازداشت سر _

 !کنی االن انقد وقيحانه رفتار نميکردی

 ديگه خبری از ترسيدنم نبود،

 :اتفاقی بود که افتاده و هيچ قصدی هم پشتش نبود که جواب دادم

 !حرفی ميزنی خوبه ميدونی من دختر کيم و همچين_

 :پوزخندی زد

 ...توهم ميدونی که پدر من کيه، پس فکر نکن_

 :پريدم وسط حرفش

 اصال تو چرا بايد خواستگار هانا باشی؟_

 چرا من دوباره بايد قيافه تورو ببينم؟

 اصال تويی که يه مامور عادی پليسی چجوری پسر کوروش تهرانی شدی؟

 ...تو

 :وسط حرفماين بار نوبت اون بود که بپره 
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هيچکدوم از اينا به تو ربطی نداره فکر نکن بااين چرت و پرتات کارای زشتت و  _

 !يادم ميره

 و با حرص و محکم دستمال کاغذی و رو صورتش کشيد،

با ديدن گونه سرخ شدش نتونستم خودم و نگهدارم و تو اين هيری ويری خنده از بين 

 :واست حرفی بزنه سر و کله هانا پيدا شدلبام بيرون پاشيد که زل زد بهم و اما تا خ

 شما اينجاييد،_

 !صبح بخير

 :نگران بودم که يه وقت زرافه جلوی هانا گند نزنه بهم که با لبخندش خيالم راحت شد

 !سالم عزيزم، صبحت بخير_

 :هانا با مهربونی لبخندی بهش زد و رو يکی از صندليا نشست و خطاب به من گفت

 خوبی ياسمن؟_

 ه خودم اومدم،تازه ب

انگار بااون سالم و صبح بخير گرشا واسه چند ثانيه تو خودم رفته بودم بی اينکه 

 :دليلش و بدونم و بااين احوالپرسی هانا دوباره به خودم اومدم

 ...صبح بخير_

 !خوبم
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يه جوری با عشق به گرشا نگاه ميکرد و البته گرشاهم با همون شدت عاشقانه جوابش 

 ...عميقی کشيدم و از ته دلم به هانا حسودی کردم و ميداد که نفس

انگار جدی جدی ستوان تونسته بود مخش و بزنه و حاال عين دوتا کبوتر عاشق دل 

 !و قلوه رد و بدل ميکردن

 ...نگاهم و ازشون گرفتم و با بی ميلی به ادامه صبحونم مشغول شدم

کمتر از قبل حالم بخاطر امروز، روز تفريح تو شهر بود و همين باعث شده بود تا 

 ...هومن گرفته بشه

بااين وجود حتی چرخ زدن تو دبی مال هم به منی که هيچوقت از خريد اون هم تو 

اين بازار سير نميشدم، مثل قبل کيف نميداد و تا االن حتی هوس خريدن يه چيز 

کوچيک هم نکرده بودم و برخالف من هانا حسابی مشغول خريد بود و جالب تر 

که هرچيزی که ميخواست بخره رو با سليقه گرشا انتخاب ميکرد و نهايتا آقای اين

 !دوماد هم هزينش و حساب ميکرد

 :با شنيدن صدای هومن از تماشای هانا و گرشا دست کشيدم

 چيزی نميخوای؟_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 هيچی_

 :پوزخندی زد

 يه کم از هانا ياد بگير،_
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ازدواج نبود ولی وقتی من و بابا باهاش صحبت کرديم خودش فهميد اونم موافق اين 

 که اين ازدواج به نفعشه،

 اونوقت تو چی ياسمن؟

 کی ميخوای از خر شيطون بيای پايين؟

 کی ميخوای بفهمی باقی عمرت قراره کنار من سر بشه؟

 :سکوت کردم و چيزی نگفتم اما دل هومن پر تر از اين حرفها بود که ادامه داد

فکر کردی من نفهميدم ديشب خواب و خستگی و بهونه کردی که با ما نيای از _

  ترس اينکه مبادا آخرشب که برگشتيم بخوام بهت دست بزنم؟

 :لبام و با زبون تر کردم و جواب دادم

 آره اصال همينه که تو ميگی،_

 من چندشم ميشه از اينکه تو بهم دست بزنی،من حاضرم بميرم ولی دست تو بهم

 !نخوره

 :چشماش گرد شد و از حرص زد زير خنده

 که چندشت ميشه؟_

مصمم بودم رو حرفم که سری به نشونه تاييد تکون دادم و هومن خنده هاش و پايان 

 :داد و گفت

 پس همين امشب کارتو ميسازم،_
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 !فقط کافيه برسيم عمارت يه چندشی نشونت بدم اونسرش ناپيدا

 :و گوشم ادامه دادو خودش و بهم نزديکتر کرد و ت

 يه کاری ميکنم به غلط کردن بيفتی،_

 !يه کاری ميکنم قدر خوب بودنم و بدونی هرچند ديگه فايده ای نداره

 حرفهاش داشت ميترسوندم،

هوا تاريک شده بود و چيزی تا برگشتنمون به اون عمارت کوفتی باقی نمونده بود 

رار ازش هم که شده رفتم داخل که بغض سنگين شده تو گلوم و قورت دادم و واسه ف

 بوتيکی که هانا و گرشا توش بودن،

 :قيافم انقدر گرفته بود که جفتشونم متوجه حال ناميزونم شدن و هانا با تعجب گفت

 چيزی شده ياسمن؟_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم و بهش نزديکتر شدم

 !اومدم ببينم داری چی ميخری_

د اما لبخندی زد و به ست ورزشی زرد رنگی اشاره هرچند انگار باور نکرده بو

 :کرد

 ميخوام اون و بخرم، خوشگله؟_

 ...نمفهميدم خوشگله يا زشت

 اصال فکرم اينجا نبود،
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 :اصال چشمام نميديد بااين وجود اوهومی گفتم

 خيلی،_

 !حتما بخرش

 هانا با همون لبخند رو کرد به فروشنده و دوباره مشغول شد،

حواسش بهم نبود که يه قطره اشک از گوشه چشمام جاری شد و من که حاال ديگه 

 اصال دلم نميخواست کسی متوجه گريه کردنم بشه،

سريع با پشت دست خواستم صورتم و پاک کنم که يه برگ دستمال کاغذی جلو 

 :صورتم نمايان شد و پشت بندش صدای گرشا رو شنيدم

 !بگيرش_

 نگاهش نکردم،

م جلوش له بشه و فقط دستمال و ازش گرفتم و صورتم و پاک دلم نميخواستم غرور

 :کردم که ادامه داد

 هومن بهت چيزی گفته؟_

 :بی اينکه نگاهش کنم گفتم

 ...مهم نيست_

 :نفس عميقی کشيد

  ...شايد واسه من مهم_
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 :چشمم که به سمتش چرخيد يه کمی مکث کرد و با صدای آروم تری ادامه داد

 ...هومن واسه من مهمه_

 !اگه بحثتون شده بگو شايد من بتونم کمکت کنم

 :لب زدم

 بين من و هومن مشکلی نيست،_

 ...فقط من کال بااين ازدواج مخالفم

 :سيبک گلوش باال و پايين شد

 ...ميدونم قبال هم بهم گفتی_

 :دوباره چشم ازش گرفتم

 پس چرا ميپرسی_

 :طول کشيد تا جواب داد

 ...نميدونم_

 به سمتمون،با چرخيدن هانا 

 :حرفهامون ناتموم موند و هانا روبه گرشا گفت

 ...يه مدل ديگه هم هست بيا ببينش_

 و دوباره با گرشا مشغول انتخاب شد،
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يه کمی ازشون فاصله گرفتم و تو فضای بزرگ اينجا، چرخی زدم بی اينکه چيزی 

 بخوام يا حتی فرق لباسهارو باهم بدونم،

 !انقدر درگير بودم

رفتم، هومن تو همون حوالی بود با ديدنم رو ازم گرفت و خودش و مشغول بيرون که 

 ...هر سمتی کرد اال من

هانا و گرشا داشتن بيرون ميومدن و من ناچار بايد کنار هومن قدم برميداشتم که به 

 :سمتش رفتم و دوباره چهارتايی همراه شديم که هانا گفت

 چطوره تو رستوران اينجا شام بخوريم؟_

 !ه دلم لک زده واسه غذاهای خفنشمن ک

 :و روبه من ادامه داد

 فکرکنم توهم دوست داشته باشی؟_

 :واسه ديرتر برگشتن هم که شده جواب دادم

 ...آره_

 ...غذاهاش خيلی خوشمزست

هومن هرچند با من بد بود اما با خواهر يکی يه دونش حسابی جور بود که خطاب 

 :به گرشا گفت

 نميشه رو حرفش حرف زد،وقتی هانا چيزی بگه _



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

172 
 

 پس بريم؟

 :گرشا سری ب نشونه تاييد تکون داد

 ...البته بريم_

 .و اينجوری راهی رستوران شديم

 :کنار هومن رو صندلی نشستم و هانا و ستوان هم روبه رومون نشستن که هانا گفت

 حاال چی بخوريم؟_

 :گرشا نگاهی بهم انداخت و بعد به جای همه جواب داد

هتر باشه هرچی که تو دوست داری و واسه چهارتامون هم سفارش بديم، فکرکنم ب_

اينطور که معلومه هومن و ياسمن خانم خسته تر از اونين که بخوان از بين اين همه 

 !غذا، انتخابی بکنن

 ...انگار ذهنم و خونده بود

ر انگار از قيافم فهميده بود که حضور تو اين رستوران و اينجا نشستنم اصال بخاط

خوردن يه غذای خوب و باب ميل نبود، که به جای همه، همچين جوابی به هانا داده 

 !بود

 :هومن حرف گرشارو تاييد کرد

 !پس هرچی تو انتخاب کنی هانا_

هانا که حاال فقط منتطر جواب من بود چشم چرخوند به سمت من و منم هم جواب 

 :دادم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

173 
 

 منم موافقم_

هممون سفارش داد و از جايی که چند دقيقه ای طول هانا غذای مورد عالقش و برای 

 :ميکشيد تا غذاها برسه گفت

 چقدر خوب شد امروز اومديم بيرون_

 :و با نفس عميقی ادامه داد

از فردا تايمای طوالنی بايد برم کالس و چند روز ديگه هم که شما بايد برگرديد _

 ايران و منم برگردم کانادا

 :گرشا جواب داد

 ...وش گذشتخيلی هم خ_

 :هومن چشم ريز کرد و گفت

 راستی هانا تو که داری ميری و تا دوماه ديگه هم نميتوتی برگردی ايران،_

 يعنی دوماه قراره بين شما دوتا فاصله باشه؟

 :و نگاهش و بين هانا و ستوان چرخوند که هانا لبخندی زد

 ...دوماه که چيزی نيست_

 !زود ميگذره و منم برميگردم

 و به گرشا دوخت و اون هم تو تاييد حرف هانا، و نگاهش

 ...سرش و به باال و پايين تکون داد
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هرچقدر اون شام خوردن و لفت دادم و آروم آروم غذا خوردم چيزی عوض نشد و 

 .باالخره به عمارت برگشتيم

 شب ميگذشت و خبری از خانواده ها نبود و حتما خوابيده بودن، 11ساعت از 

هانارو بردن باال و حاال چهارتايی اينجا بوديم که هومن خميازه  خدمتکارا خريدای

 :ای کشيد

 شب بخير_

 ...و نگاهم کرد تا همراهش برم

ديگه هيچ بهونه ای واسه همراه نشدن باهاش نداشتم که نگاهم و بين ستوان و هانا 

ا جواب چرخوندم تا بلکه دليلی واسه هنوز نخوابيدن پيدا بشه اما بی فايده بود که هان

 :شب بخير هومن و داد

 منم خيلی خستم شب بخير_

 :هر لحظه داشتم به اون اتاق لعنتی نزديکتر ميشدم که ستوان با خنده گفت

 جدی شماها انقدر خسته ايد؟_

 ....من که اصال خسته نيستم دلم ميخواست امشب با هومن پی اس بازی کنيم به ياد

 :هومن نزاشت حرفش تموم بشه

 خيلی خستم،_

  ..فردا حتما بازی ميکنيم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

175 
 

 :لبخند رو لب گرشا خشکيد

 ...پس_

 پس شب بخير

 :و نگاهش و بين من و هومن چرخوند که هومن سر چرخوند به سمتم

 بريم عزيزم_

 ...و به پله هايی که باهامون فاصله ای نداشتن اشاره کرد

در پيش  حالم بهم ميخورد از اين تظاهراش به خوب بودن بااين وجود راه اتاق و

 گرفتم،

 جلوتر از هومن وارد اتاق شدم،

 صدای تپش های قلبم انقدر بلند بلند بود که حس ميکردم اين قلب توی سينم نه،

 !تو دهنم ميتپه

 :سرپا وسط اتاق ايستاده بودم که هومن بعد از بستن در به سمتم اومد

 اينجا واينسا،_

 ...لباسات و عوض کن

 :لب زدم

 ...هومن_

 :دحرفم و بري
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 اگه حرفای تکراری قبلت و ميخوای بگی بايد بگم اصال حوصله شنيدن ندارم،_

 !منم از شنيدن صدات چندشم ميشه

 :داشت باهام تالفی ميکرد که پوزخندی زدم

 چه بهتر،_

حاال که اينطوره پس جفتمونم ازهم بدمون مياد و خيلی راحت ميشه اون قول و قرار 

 ازدواج و بهم زد

 :خنديدنشروع کرد به 

 اشتباه نکن،_

درسته که دلم نميخواد نق زدنا و بهونه گيريات و بشنوم ولی عجيب مشتاق شنيدن آه 

 !و نالتم وقتی رو اون تخت زيرم باشی

 :دوباره صدای تپش قلبم بلند شد بااين وجود کم نياوردم

 ...من و تو هنوز هيچ نسبتی باهم نداريم پس تو نميتونی_

 :موهام کشيد و حرفم و بريددستش و آروم رو 

 بازم داری حرفای تکراری ميزنی،_

 منم اصال حوصله ندارم

 :و يهو موهام و جمع کرد و سفت و دستش گرفت که آخی از درد کشيدم

 ...داری موهام و ميکنی_
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و تقال کردم واسه درآوردن موهام از چنگش اما بی فايده بود که مجبورم کرد روبه 

 :روش زانو بزنم

 مدلی خيلی دوست دارم اين_

 ...و با دست آزادش کمربند شلوارشو باز کرد

ميخواست من و مجبور به يه رابطه زورکی کنه همونطور که خودش گفته بود و 

حاال هرچقدر من واسه فرار ازش اينور و اونور ميشدم اون کثافت موهام و سفت تر 

 دور دستش ميپيچيد،

 :يدونستم عمق واقعی اين درد چقدرهانقدر سفت  که سرم داغ شده بود و نم

 ...ولم کن هومن_

 ...ولم کن

کمربندش و باز کرده بود که کمر شلوارش و کمی پايين دادو با لحن عصبی اما 

 :خبيثانش جواب داد

 عزيزم،_

 !بهتره از اولين رابطمون لذت ببری

 :و اشاره ای به پايين تنه لختش که سرم و برگردونده بودم تا نبينمش کرد

 ببين چی داره انتظارت و ميکشه_

 و سرم و به خودش نزديکتر کرد،
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اين که ديگه اشکی از چشمام سرازير نبود و فقط با صدای تپش های بلند بلند قلبم 

 ...ميلرزيدم برام عجيب بود

سعی ميکردم ازش دور شم و زور هومن چند برابر قدرت دختر ظريفی مثل من بود 

 دم نفس کشيدن برام سخت شده،که تو همين کش مکش ها حس کر

 به زور داشتم نفس ميکشيدم،

 پلک هام سنگين شده بود و ديدم روبه تاری رفته بود،

صدای هومن هم برام مبهم شده بود و نميدونستم داره چه اتفاقی ميفته که چشمام بسته 

 ...شد و دنيام غرق در سياهی

 

 گرشا#

 انقدر تو اتاق راه رفتم،

افکارم و بلند بلند واسه خودم تکرار کردم که آخر سر دراز کشيدم انقدر فکر کردم و 

 ...رو تخت و چشمام و بستم

خواب به چشمام حروم شده بود و سر از کارم درنمياوردم که با شنيدن زنگ در اتاق 

 :از جا پريدم

 بفرماييد_

 در اتاق که باز شد هانا فروزان ،

 :اومد تو و با نگرانی گفت
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 ...ياسمن_

 ياسمن بد شده ،حال 

 هومن ميخواد ببرتش بيمارستان

 از تخت پايين رفتم و خودم و به بيرون از اين اتاق رسوندم،

در اتاقشون باز بود که رفتم سمتش و همزمان با رسيدنم متوجه خانم و آقای فروزان 

 ...و همينطور هومن باال سر اون دختر شدم

 جلوتر رفتم،

 ه بودرو زمين افتاده بود و چشماش بست

 رنگ صورتش نگران کننده بود،

پيشونيش سرخ بود و لب های رنگ پريدش خشک خشک اون بی شباهت به دختری 

 :بود که من ميشناختم که لب زدم

 چيشده؟_

 :تازه متوجه حضورم شدن که آقای فروزان با يه لبخند هول هولکی جواب داد

 کی تورو خبر کرد؟_

 ...چيزی نيست برو استراحت کن گرشا جان

 تا خواستم چيزی بگم

 :هومن که مشغول معاينه ش بود نگاهش و به پدرش دوخت
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 ...همون که گفتم بايد ببريمش بيمارستان_

 ديدن قيافه اون دختر يا همون ياسمن،

بی اختيار باعث مشت شدن دستم شده بود حتم داشتم هومن يه باليی سرش آورده اما 

 :غل کرد و ادامه دادنميتونستم حرفی بزنم که تن بی جونش و ب

 من بايد وضعيتش و چک کنم،_

 راننده رو خبر کن بابا

اينکه بغلش کرده بود از درون حالم و زير و رو ميکرد و من نميدونستم چم شده 

 بااين وجود، 

 :حالش انقدر بد به نظر ميرسيد که قبل از جواب دادن آقای فروزان من گفتم

 الزم نيست،_

 بهتره تنها نریمن و هانا باهات ميايم 

آقای فروزان سری به نشونه تاييد تکون داد و خطاب به هانايی که پشت سر من بود 

 :گفت

 ما نميتونيم مهمونارو تنها بزاريم،تو و گرشا همراهشون بريد_

بااين حرف آقا همايون هانا واسه آماده شدن بيرون رفت و هومن با عجله راه خروج 

 ...و در پيش گرفت

ميشد که دکترا تو اون اتاق باال سرش بودن و هر سه ما اين بيرون و  چند دقيقه ای

 منتظر شنيدن خبری ،
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 :ايستاده بوديم که هانا با نگرانی گفت

 آخه چش شد يهو؟_

 حالش که خوب بود

هومن بی اينکه جوابی بده شروع کرد به قدم زدن و همزمان دکتری که باالسرياسمن 

 بود اومد بيرون،

با عجله و قبل از ما  به سمتش رفت و به انگليسی حال ياسمن و با ديدنش هومن 

 پرسيد و دکتر هم به همون زبان،

 ...از فشار عصبی شديدی که باعث بيهوش شدن اون دختر شده بود گفت

 !شوک و فشاری که خوب ميدونستم هومن باعثشه

ه ای نگاهی با اتمام حرفهای دکتر و بعد هم رفتنش هانا از پشت اون اتاق ديوار شيش

 :به ياسمن انداخت

 فشار عصبی؟_

 مگه بين شما چه اتفاقی افتاده هومن؟

 :هومن کالفه گفت

 بس کن اين سواالتو هانا که اصال حوصله ندارم_

 :و قدم تند کرد و راه خروج از راهرو رو در پيش گرفت و البته هانا دنبالش راه افتاد

 کجا داری ميری؟_
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 ...صبر کن هومن

دستام و جيبای شلوارم گذاشتم و با حالی که گرفته بود و ذهنی که پر از  با رفتنشون

 سوال بود،

 از همين فاصله تماشاش کردم،

نميدونم شايد شم پليس بودنم فعال شده بود که همچين ژستی به خودم گرفته بودم و با 

 افکارم درگير بودم،

 اما اگه فقط همين بود چرا انقدر عصبی و نا آروم بودم؟

 چرا دلم ميخواست  گردن هومن و بشکنم؟

 دست راستم با وجود اينکه تو جيبم بود مشت شده بود،

 حتی پلک نميزدم و فقط نظاره گر چشمهای بسته ياسمن بودم،

حاال ديگه دکتر ها و پرستارها هم از اتاقش بيرون رفته بودن و فقط يه پرستار داشت 

 وضعيتش و چک ميکرد که بيرون اومد،

که به من افتاد به سمتم اومد و به عربی بهم فهموند که ميتونم برم داخل و نگاهش 

 ...کنارش باشم تا به هوش بياد

چند دقيقه ای منتظر اومدن هانا و هومن موندم و وقتی ديدم خبری ازشون نيست 

 وارد اتاق شدم و رو اون صندلی ای که کنار تختش بود نشستم،

دی روی گردنش و زخم های روی دستش شدم به دقت که نگاهش کردم متوجه کبو

 !و همه اينها هرلحظه من و بيشتر از قبل از هومن متنفر ميکرد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

183 
 

 با خودم کلنجار رفتم که همه اين حساسيتها بخاطر طبيعت شغليمه،

 ...بخاطر قربونی بودن اين دختر اما همه داستان اين نبود

تر و متنفر از هومن کثافت حسی که تو وجودم جوونه زده بود منو  دلواپس اين دخ

 کرده بود ،

 ...سردرگمم کرده بود

غرق همين افکار دستی تو صورتم کشيدم و واسه دور شدن از اين فضا و فکرهای 

پريشونمم که شده از رو اون صندلی بلند شدم تا برم بيرون که يهو متوجه تکون 

 خوردن پلکهاش و کم کم باز شدن چشمهاش شدم،

 :که خم شدم رو تخت داشت به هوش ميومد

 خوبی؟_

 صدام و ميشنوی؟

 :صداش و به زور ميشنيدم

  من کجام؟_

  چم شده؟

 :جواب دادم

 ...بيمارستان_

 چيزی نيست حالت يه کم بد شد آورديمت بيمارستان،
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 صبر کن ميرم هومن و هانارو صدا بزنم

 :در کمال تعجبم چشماش پر شد و قطره اشکی صورت رنگ پريدش و خيس کرد

 ...هن_

 ...نميخوام ببينمش

 چند لحظه ای سکوت کردم،

 :اشک هاش ادامه دار شد و اين فقط حالش و بدتر ميکرد که گفتم

 اينطوری حالت بدتر ميشه،_

 ...تو همين االن به هوش اومدی نبايد اينطوری خودت و اذيت کنی

 اشک های آرومش تبديل به هق هق شده بود و حرفی نميزد که سر و کله هومن و

 هانا پيدا شد،

 :داشتم ميدمشون که گفتم

  بچه ها اومدن_

و خواستم قدم بردارم به سمت در خروجی که با دست سردش دستم و گرفت و با 

 :صدای گرفتش گفت

 ....من و از دست هومن نجات بده_

 نگاهم به سمتش چرخيده شد،

 التماس تو چشمای خيسش غرورم و ميشکست،
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که دستش و عقب کشيد و تند تند با پشت دست صورتش نميخواستم اينطوری ببينمش 

و پاک کرد و همزمان هانا و هومن وارد اتاق شدن و هانا با ديدن ياسمن با لحن 

 :مهربونی گفت

 به هوش اومدی ياسمن جون_

 :و کنار تختش ايستاد

 حالت خوبه؟_

بود  ياسمن به تکون دادن سرش اکتفا کرد اما اون چشمهای بارونی گويای همه چيز

 و اين وسط هومن سکوت کرده بود و حتی جلوتر هم نميومد،

بی شرف معلوم نبود چه باليی سرش آورده بود که حاال اينطوری خفه خون گرفته 

 !بود

ديگه نميتونستم اينجا بودن و تحمل کنم و ميخواستم برم بيرون اما شنيدن صدای 

 :ياسمن موقتا منصرفم کرد

 کی مرخض ميشم؟_

 :جوره شبيه برادر عوضيش نبود با لبخند گفت هانا که هيچ

 هروقت خيالمون راحت شه که حالت از هممون بهتره،_

 مرخض ميشی

 :ياسمن لب زد

 من خوبم_
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 :هانا ابرويی باال انداخت

 امشب و بايد اينجا بمونی،_

 ...االن ما ميريم بيرون توهم حسابی استراحت کن تا فردا

 دوباره بهش نگاهی انداختم،

ش حرفی که قبل از اومدن هومن و هانا بهم زده بود و مدام فرياد ميزد که بی چشمها

 ...هيچ حرفی نگاهم و ازش گرفتم و از اتاق بيرون زدم

 

 

 ياسمن#

 زل زده بودم به سرمی که بهم وصل بود،

 پلک هام سنگين ميشد و اون آرامبخش داشت کار خودش و ميکرد تا خوابم ببره،

قوی تر از اون بود که با هر پلک به شب وحشتناکی که گذشته بود اما درد قلبم خيلی 

 ...فکر ميکردم

 کاری که هومن باهام کرده بود از جلو چشمام پاک شدنی نبود،

 ...دلم ميخواست تا قبل از اون لحظه ميمردم و اما اون اتفاق و به چشم نميديدم

 ....اون صحنه لعنتی داشت خفم ميکرد

 ر يکی يدونه اردشير نورايی بزرگ اين کار و کرده بود،اون کثافت با من دخت
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 ...از بابا نااميد شده بودم

 اونا من و مجبور به اين سفر کرده بودن بااينکه ميدونستن من هومن و نميخوام،

اونا به اجبار ميخواستن من تن به ازدواج با هومن بدم و حاال چه اهميتی براشون 

  !...ری به من تجاوز کنهداشت که اون وحشی ميخواست اينطو

وقتی بابای خودم هوای من و دل من و نداشت از هومنی که هفت پشت غريبه بود 

 چه انتظاری ميرفت؟

 با وجود اشک هايی که پشت سرهم سرازير بود،

 ...پلک هام سنگين و سنگين تر ميشد و نفهميدم کی اما باالخره خوابم برد

 نميدونم چند ساعت گذشته بود، 

 !باز کردم نور آفتاب وسط اتاق بود و هومن کنارم چشم که

 :با ديدنش رو ازش گرفتم و صداش و شنيدم

 مامانت از ديشب تا االن چند بار تماس گرفته بهتره بهشون زنگ بزنی،_

 نگرانتن

 :با همون صدای گرفته که ناشی از تازه بيدار شدنم بود لب زدم

 برو بيرون نميخوام ببينمت_

 :آورد اسمم و به زبون

 ياسمن دوباره داری عصبيم ميکنی_
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 کاش ميفهميد بودنش داره حالم و بهم ميزنه،

 ...کاش درک ميکرد بودن با کسی که عالقه ای بهش نداری چقدر زجرآوره

 کاش ميفهميد اينکه سعی داشت به زور رابطه جنسی،

 به زور تجاوز من و تصاحب کنه بيشتر از قبل اون و از چشمم مينداخت،

 بيشتر از قبل شکسته شده بود ، دلم

من که يکبار وسط کثافت کاريش به اين حال افتاده بودم پس ديگه مهم نبود ديگه 

 ازش نميترسيدم،

 :مرگ يکبار و شيون هم يکبار

  هرکاری ميخواستی همون ديشب کردی، نقشه جديدت بدتر از نقشه ديشبته؟_

 :و سر چرخوندم به سمتش و با پوزخند ادامه دادم

 عصبی شو، _

 از اين وحشی تر شو، 

  !تو ميتونی

 :نفس های عميقش ميخورد تو صورتم که تکرار کرد 

 زنگ بزن به مامانت_

 ...و گوشی و گذاشت کنار سرم و از اتاق رفت بيرون

 !با رفتنش دلم باز نشد که زنگ بزنم خونه
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 ...دلم نميخواست با مامان يا بابا حرف بزنم

 ه اين آدما که سند بدبختيم و مهر کرده بودن فرار کنم،دلم ميخواست از دست هم

 ...برم

 !برم يه جا که هيچکس نباشه شايد اينطوری حالم کمی فقط يه کمی روبه راه ميشد

انگار جز هومن کس ديگه ای اينجا پيشم نبود که به کمک پرستار صبحونم و خوردم 

 ا پيدا شد،و بعد از گذشت يه ساعت تازه سر و کله گيتی خانم و هان

 !چقدر حوصلشون و نداشتم

 !...هرچند شايد اونا بی تقصير ترين بودن تو اين ماجرا

 با ديدنشون به روال قبل لبخند تحويلشون ندادم،

قيافم گرفته موند و با رسيدنشون به کنار تختم فقط به يه سالم خشک و خالی اکتفا 

 :نگاهم کرد کردم و جواب سالمم رو هم گرفتم که گيتی خانم به دقت

 تو ديشب چرا از حال رفتی دختر؟_

 ديشب بين تو و هومن اتفاقی افتاد؟

به من بگو ياسمن از ديشب صدجور فکر و خيال کردم هومن که چيزی نميگه الاقل 

 ...تو بگو دختر

 :هانا با تکون دادن سرش تاييد کرد

 ما نگرانتيم ياسمن_
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 :چونم لرزيد و لب زدم

 ...هومن_

 اذيت ميکنههومن من و 

 :چشمای ياسمن گرد شد و چشمای گيتی خانم گرد تر

 هومن اذيتت ميکنه؟_

 نميدونم چرا اما نگاهش به گردنم که افتاد ساکت شد، 

  ...شايد اثر هنرنماييای وحشيانش مثل دستام رو گردنمم بود

 

 :بااين وجود بينيم و باال کشيدم

 ...همه چی گفتنی نيست گيتی جون_

 :عميقی کشيدهانا نفس 

 حاال حالت خوبه؟_

 :اوهومی گفتم

 خوبم_

 :هانا ادامه داد

دکتر گفته ميتونيم ببريمت خونه ولی تکرار اتفاق ديشب و اون فشار عصبی ميتونه _

 واست خطرناک و دردسر ساز بشه،
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 حاال خودت بگو ميخوای اينجا تحت نظر باشی تا کامال آروم شی؟

  يديم ياسمنهرچی بگی ما همون کار و انجام م

 :خانم فروزان تاييد کرد

 تو واسه من با هانا هيچ فرقی نداری دختر،_

 ...فکر نکن حاال که از خانوادت دوری کسی به فکرت نيست

 :با صدای آروم و گرفتم تشکری کردم

 من حالم خوبه ميخوام ترخيص شم_

يم که کمی جا بااين حرفم هانا از اتاق بيرون رفت حاال من و گيتی خانم تو اتاق بود

 .به جا شدم و به کمک گيتی خانم از روی تخت بلند شدم

 جلوی آينه که ايستادم از ديدن خودم وحشت کردم،

 ...کسی که تو آينه ميديدمش هيچ شباهتی به من نداشت

 ...اون ياسمنی که من ميشناختم نبود

 رنگ و روی پريدم يه طرف ،

 !دستام يه طرف ديگهآثار وحشی بازی هاش رو گردن و صورت و 

 بلند بلند نفس ميکشيدم،

 ...هنوز باورم نميشد اون کثافت همچين باليی سرم آورده بود

 :چشمام مدام پر و خالی ميشد و حالم از گيتی خانم پنهون نبود که شمرده شمرده گفت
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 ميدونم که هومن روت دست بلند کرده،_

 ولی بهم بگو که چرا؟

 اشقته اين کار و باهات کرده؟چرا با وجود اينکه ميدونم ع

  ديشب بين شما چه اتفاقی افتاد ياسمن؟

 دستم و رو موهای نامرتبم کشيدم،

 :سرم هنوز درد ميکرد

  ...نميدونم_

  ...نميتونم حرفی بزنم

 :و با نفس عميقی ادامه دادم

 الزم نيست شما ناراحت من باشيد،_

ديگه تو اون عمارت من هيچوقت من خودم از پس خودم برميام فقط بهم قول بديد که 

 ..با هومن تنها نشم تا وقتی که برگردم ايران

 :به سمتم اومد

من واقعا نميفهمم چرا هومن همچين باليی سرت آورده و اينجوری من و شرمنده _

 کرده ولی ديگه نميزارم اذيت بشی عزيزم، 

 هومن حق نداره به تو کمتر از گل بگه، 

  !من نميزارم
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 هرچند مهربون ،لبخندش 

 اما باعث دراومدن قيافم از اين گرفتگی نشد، 

 درد من باليی که سرم اومده بود نبود، 

  !درد من خود هومن بود

 :تو همين حال هانا برگشت به اتاق

 ميتونيم بريم،_

 ...هومن بيرون تو ماشين منتظره

 باهاشون راهی شدم،

 با رسيدن به ماشين عقب کنار هانا نشستم، 

از تو آينه هر از گاهی نگاهم ميکرد و من متوجه تموم اين نگاه های حال بهم  هومن

 ...زنش بودم

 حالم ازش بهم ميخورد،

اون چشمای آبيش نفرت انگيز ترين چشم هايی بودن که تا حاال ديده بودم و مطمئن 

بودم هومن تا آخر عمر منفور ترين آدم زندگی من باقی ميمونه حتی اگه نتونم تو 

 ...همه وايسم حتی اگه مجبور شم باهاش روی

 !باهاش ازدواج کنم

 ...اون عوضی نه تنها به جسمم بلکه به روح و روانم آسيب رسونده بود
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  !من هيچوقت نميبخشيدمش

به عمارت که رسيديم در و برای من و هانا باز کرد و بعد از پياده شدن هانا نگاهی 

 :بهم انداخت

 ؟ميخوای کمکت کنم پياده شی_

 جوابش و ندادم و هرچند جون نداشتم اما خودم پياده شدم،

 :هانا و گيتی خانم حواسشون به جفتمون بود که هانا دستم و گرفت

 ...خودم هستم باهم ميريم تو_

 ...به کمک هانا مسير رسيدن به داخل عمارت و طی کردم

ای سلطنتی جا وارد که شديم خانواده تهرانی و آقای فروزان پايين بودن و رو مبل ه

 ...خوش کرده بودن که سالم و احوالپرسی ها شروع شد

زخم ها و کبوديهام گويای همه چيز بود و غرورم جلوی اين غريبه ها هر لحظه 

بيشتر از قبل خورد ميشد که نگاهم و از خانم تهرانی گرفتم و اين بار با ستوان چشم 

 تو چشم شدم،

 برخالف قبل لبخند به لب نداشت ،

 !ش بهم جدی بود انقدر جدی و گرفته که نميدونستم تو افکارش داره چی ميگذرهنگاه

 ...شايد دلش برام سوخته بود

شايد باورش نميشد دختر پرانرژی ای که هيچ جوره جلوش کم نياورده بود به اين 

 !حال و روز دچار شده باشه
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 من حتی انقدر بی پناه شده بودم که از خانواده خود هومن،

 ش و از اين تازه دوماد خانواده خواسته بودم که نجاتم بدن،از مادر

  !...که نزارن هومن بهم نزديک بشه

  !هومنی که تبديل به بزرگترين کابوس زندگيم شده بود

 :با شنيدن صدای آقا همايون به خودم اومدم

 برو باال استراحت کن_

 اتاق همراهيم کرد،سری به نشونه تاييد تکون دادم و هانا تا باال و رسيدن به 

فضای اتاق يادآور ديشب بود بااين وجود همين که هومن و نميديدم برام قابل تحمل 

 :بود که همزمان با دراز کشيدن رو تخت گفتم

 نميخوام کسی بياد تو اين اتاق_

 :نگاهم که کرد ادامه دادم

 !لطفا_

 :دلسوزانه بالشتم و مرتب کرد

 که خيالت راحت نميزارم بياد اينجااگه منظورت از اون يه نفر هومنه _

 تو با خيال راحت استراحت کن به هيچی هم فکر نکن

 ...و با لبخند ازم فاصله گرفت و از اتاق بيرون زد

 ناهارم و تنهايی تو اتاق خوردم،
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 تو اين چند ساعت مامان ده بار زنگ زده بود اما يکبارش روهم جواب ندادم،

 خ گذاشتم،حتی تماس های بابارو هم بی پاس

 !اونا نگران من نبودن نگران آبروشون جلوی خانواده فروزان بودن

 سينی غذام و کنار گذاشتم و دوباره رو تخت دراز کشيدم،

انقدر دراز کشيده بودم که دوباره سر دردهام شروع شده بود بااين وجود تحمل اين 

دوباره سردرد آسون تر از تحمل صدای اون گوشی لعنتی بود که صدای زنگش 

  ...اعصاب و روانم و بهم ريخت

 با کالفگی گوشی و از باال سرم برداشتم اين بار تماس از ايران نبود،

 :يه تماس از همينجا بود که با ترديد جواب دادم

 بله_

 :صدای آشنايی تو گوشم پيچيد

 !اميرحسينم_

 :سکوت که کردم ادامه داد

 !گرشا_

 :اگه خودش و معرفی نميکرد که گفتمصداش و ميشناختم و ميدونستم کيه حتی 

 ...ميدونم_

 :صداش کامال جدی بود
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خوب گوش کن ببين چی ميگم، ميخوام بهت کمک کنم، همونطور که ديشب تو _

  !بيمارستان ازم خواستی

بزاق دهنم و قورت دادم و منتظر دوباره شنيدن صداش موندم و بعد از چند لحظه 

 :حرفاش از سر گرفته شد

 نميدونم هومن چه باليی سرت آورده،من _

نميتونم يقش و بگيرم و ازش بپرسم که چرا بهت صدمه زده اما يه چيز و خوب 

 !ميدونم اگه بمونی اينجا، اون دوباره اذيتت ميکنه

 :خودم همه اينارو ميدونستم که لب زدم

 ميدونم_

 :ادامه داد

 !بايد برگردی ايران، همين فردا بايد برگردی_

 ...محال ميزد داشت حرف

 چطوری بايد برميگشتم؟

اصال اگه برميگشتم هم اون کثافت به يه بهونه ای خودش و ميچسبوند بهم و باهام 

 !ميومد و تهش هم همه حق و ميدادن به اون

چيزی تا عقدمون نمونده بود و من دختری بودم که جلوی خواسته مردی که همسر 

 !بودم صددرصديم بود ايستاده بودم و عصبيش کرده

 ...من مطمئن بودم همه حق و به هومن ميدادن چون اون وارث همايون فروزان بود
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 !چون اون پسر مردی بود که همه جلوش خم و راست ميشدن

 :جواب دادم

 چطوری برگردم ايران؟_

 ...هومن نميزاره اين اتفاق بيفته

 :حرفم و رد کرد

 من کاری ميکنم که برگردی_

يدواری ايجاد کرده بود هرچند ازش بدم ميومد اما اگه حرفهاش تو دلم يه ذره ام

ميتونست کمکم کنه که حتی شده چند روز هومن و نبينم کار بزرگی کرده بود که 

 :ادامه داد

يکی از دوستان من اينجا پزشک متخصصه، من باهاش هماهنگ ميکنم که يکبار _

 پزشکه،تورو ويزيت کنه و هرچند سخته متقاعد کردن هومن که خودش 

اما ما اين کار و ميکنيم و دوست من آدرس يه دکتر و بهمون ميده که من يقين دارم 

 !هومن نميشناستش و گوشزد ميکنه که تو به همين زودی بايد برگردی ايران

 :حرفهاش و تو ذهنم مرور کردم

 خب اينطوری هومن باهام مياد_

 :نوچی گفت

 ان،هومن تا چند روز ديگه نميتونه برگرده اير_
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 همه اين سفر بخاطر ديدن هانا يا خواستگاری من از هانا نبوده،

مهم ترين دليل اين سفر بستن يه قرارداد تجاری بود که الزم نيست جزيياتش و بدونی 

 !فقط با من هماهنگ باش

 :حرفهاش همچنان ادامه داشت

قرارداد يک ساعت ديگه، آقا همايون و پدرم و هومن واسه صحبت های اوليه اون _

 از عمارت خارج ميشن،

 هانا هم کالساش شروع شده و خونه نيست تو بايد از اون اتاق بيای بيرون،

حالت و ناميزون نشون بده انقدر بد که من از اون دوست پزشکم بگم و باهم بريم 

 !اونجا

با پايان حرفاش و فهميدن اينکه بايد موبه مو بايد چيکار بکنم چندباری پشت سرهم 

عميق کشيدم و وقتش که رسيد هرچی در توانم بود قيافم و گرفته کردم و با راه نفس 

 انداختن صدای بلند نفس هام خودم و به بيرون از اتاق رسوندم،

گيتی خانم و خانم تهرانی تو همين طبقه مشغول گپ و گفت بودن که با ديدنم 

 :حرفهاشون ناتموم موند و گيتی خانم با نگرانی گفت

 سمن؟چيشده يا_

 :صدای آروم و مثال دردناکم و از حنجرم بيرون فرستادم

 ...سرم_

 !سرم داره ميترکه
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و تکيه به ديوار خودم و سر دادم روبه پايين که هردوشون با نگرانی به سمتم اومدن 

 :و گيتی خانم دستم و گرفت

 ياسمن چرا حالت انقدر بد شد يه دفعه؟_

 نگرانی تو قيافش موج ميزد، 

 :نی هم دستپاچه شده بودخانم تهرا

 به نظرم بهتر بود بيشتر ميموند تو بيمارستان_

 :گيتی خانم سری به نشونه تاييد تکون داد

 ميرم با هومن تماس ميگيرم که برگرده عمارت و ببريمت بيمارستان_

 تا قصد رفتن به سمت گوشيش و کرد، سر و کله ستوان پيدا شد، 

 :با ديدنم خودش و ظاهرا متعجب نشون داداز طبقه پايين اومده بود باال که 

 چيزی شده؟_

 :صدام بلند شد

  !سرم داره منفجر ميشه، خيلی بيشتر از ديشب درد ميکنه_

 :گيتی خانم گوشيش و تو دستش گرفت

 االن زنگ ميزنم هومن مياد آروم باش_

 :هنوز تماس نگرفته بود که گرشا با چرب زبونی گفت

 يد،الزم نيست هومن و نگران کن_
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من هستم اتفاقا يکی از دوستامم که متخصصه همينجا مطب داره، بد نيست ياسمن 

 !خانم و ببينه

خانم تهرانی که از کار خوب پسرش به وجد اومده بود سری به نشونه تاييد تکون 

 :داد

 گرشا هم مثل پسر شماست، بزار کمک کنه گيتی جون_

 :گيتی خانم دوباره به سمتم اومد

 ....کنم لباسات و عوض کنی پس بزار کمکت_

و اينجوری تا اينجای نقشمون خوب پيش رفته بود که باالخره سوار ماشين شديم، 

هرچند راننده همراهمون بود اما اميد داشتم به خوب پيش رفتن همه چيز که بهش 

 :پيامک زدم

 'ممنون که داری کمکم ميکنی'

متم و فقط نگاه خشک و خالی کنارم نشسته بود که بعد از خوندن پيام رو کرد به س

 ...ای بهم انداخت و حتی يه لبخند ساده هم تحويلم نداد و البته مهم هم نبود

 اينکه ازش خوشم نميومد و ازم متنفر بود درصدی اهميت نداشت،

االن مهم فقط فرار از دست هومن بود که  باالخره با رسيدن به ساختمونی که گرشا 

 ...از ماشين پياده شديم آدرسش و به راننده داده بود

 :راننده همينجا منتظر موند و ما راهی شديم که سکوت بينمون و شکستم

 مطمئنی ميتونيم هومن و متقاعد کنيم؟_
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 :ابرويی باال انداخت

 اميدوارم_

و با ورود به ساختمون به سمت آسانسور قدم برداشت و همزمان با زدن دکمه 

 :آسانسور رو کرد به سمتم

شد حتی اگه هومن بويی برد که نميبره يادت باشه تو از هيچی خبر هرچی که _

 !نداشتی و همه اينا کار من بوده

 نگاهم تو چشماش چرخيد،

 نميتونستم بفهممش،

 :حتی از چشماش نميتونستم بخونمش که گفتم

 اينطوری که نميشه،_

 چرا تو بايد بخاطر منی که ازش بيزاری به دردسر بيفتی

 :رو ازم گرفت

 ...نچو_

صداش آروم بود و همين يه کلمه رو هم به زور شنيده بودم که با رسيدن آسانسور و 

سر و صداش باقی جملش و نفهميدم و حتی مهلت سوال کردن بهم نداد و با اشاره 

 ...دست منتظر موند که سوار آسانسور شم

بودمش بی هيچ حرفی داخل شدم اما تموم فکرم پی اون جمله کوتاهش بود که نشنيده 

 و مطمئن بودم اون خوب ميدونه که متوجه حرفش نشدم،
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 ازش چيزی نپرسيدم ولی چهرش تو اون لحظه دقيقا يادم بود،

 !حالت چهرش موقع زدن اون حرفها که نشنيدمشون با هميشه فرق داشت

 با خودم فکر کردم حتما دوباره از رفاقتش با هومن گفته،

 !رسيدم اما اين بار جور در نميومدجواب هميشگيش وقتی دليل کاراش و ميپ

 ...اين بار منطقی نبود اگه جوابش اون جواب هميشگی بود

 !حالت صورتش شبيه اون وقتايی که از رفاقت با هومن ميگفت نبود

با اين حال بعد از پياده شدن از آسانسور همه چی و به دست فراموشی سپردم و با 

 :شنيدن صداش به خودم اومدم

 همينجاست_

 به مطبی که درش باز بود اشاره کرد و باهم وارد مطب شديم،و 

 خيلی طول نکشيد که وارد اتاق دکتر شديم،

 !دکتر جوونی که اسمش جاويد علوی بود و البته ستوان، جاويد صداش ميزد

تموم حرفهامون واسه هماهنگی بيشتر تو اين قضيه بود که نهايتا دکتر نگاهش و بهم 

 :دوخت

تری که بايد تو ايران بريد مطبش و براتون تو اين کاغذ مينويسم و اسم و آدرس دک_

 !محض اطمينان همه چيز و باهاش هماهنگ ميکنم

 :زيرلب تشکری کردم که لبخندی تحويلم داد و رو کرد به سمت گرشا
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اميرحسين جان بيشتر از اينا گردن ما حق داره، اين کوچيک ترين کاريه که ميتونم _

 !براش انجام بدم

ستوان هرچند به من لبخند نميزد و هميشه خشک و جدی بود که البته فدای سرم اما 

 :برای رفيقش حسابی نيشش باز شد

 !لطف ميکنی جاويد جان_

و با همون خوشرويی به سمتش رفته بود و کاغذی که حاال آدرس کامل روش نوشته 

 شده بود و ازش گرفت و از مطب بيرون زديم،

از شنيدن حرفهای گرشا يا به قول خودش و دوستش،  نفس عميقی کشيدم بعد

 اميرحسين و بعد هم اين دکتر حالم يه کم جا اومده بود،

اينکه مجبور نبودم چند روزی که تا برگشت به ايران باقی مونده رو کنار هومن 

عذاب بکشم و راهی برای فرار هرچند موقت ازش پيدا شده بود بهم جون تازه ای 

 :دای ستوان و شنيدمبخشيده بود که ص

حداقل بيا کنار نفس عميق بکش که اگه کسی خواست بره داخل مطب جلو راه _

 !نباشی

 تازه به خودم اومدم،

راست ميگفت دقيقا جلوی در ايستاده بودم که بعد از مدتها لبخندی زدم و به سمتش 

 رفتم،
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دقيق فکر  حتی لبخندمم باعث باز شدن اون لبهای وا موندش به لبخند نشد و اگه

 !ميکردم اين خشک بودنا و غرور مسخره زرافه هم کم رو مخم نبود

جلوتر از من قدم برداشت و دنبالش راهی شدم و چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که به 

 ماشين برگشتيم و راهی عمارت شديم،

 ...با رسيدن به عمارت دوباره نقشمون از سر گرفته ميشد

ال نشون ميدادم و همينطور هم شد که به محض دوباره بايد خودم و مريض احو

 ...رسيدن به عمارت ابروهام افتاده و قيافم گرفته شد و از ماشين پياده شديم

قبل از همه هانا جلوی در به انتظارمون ايستاده بود که با ديدنم به سمتم اومد و چشمی 

 :تو صورتم چرخوند

 مامان بهم گفت حالت بد شده،_

 االن خوبی ياسمن؟

 :در مقابل مهربونيش تسليم بودم که با لبخند سری تکون دادم و ستوان کنارمون ايستاد

 حالش خوبه ،_

 !نگران نباش عزيزم

 :ياسمن نفس آسوده ای کشيد

 !بريم تو که هومن ديوونه شد انقدر تو خونه رژه رفت گوشياتونم که جواب نميديد_

 وارد که شديم هومن و گيتی خانم و آقای فروزان پايين بودن و خبری از بقيه نبود، 
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سالم و احوالپرسی ها مختصر  انجام شد که هومن نگاهی بهم انداخت و قبل از 

 :پرسيدن حالم چشم دوخت به گرشا و با لحنی که اصال لحن تشکر نبود گفت

 ممنون که تو نبودم به ياسمن کمک کردی_

 :تر اومدو جلو 

 چت شده؟_

 :حتی شعور حرف زدن هم نداشت که نگاهم و ازش گرفتم

 سرم درد ميکنه، بهتره از آقای تهرانی بپرسی_

و مطابق حرفهای هماهنگ شدمون همه چيز و به گرشا سپردم و خودم راهی طبقه 

 ...باال شدم

ونم از دست اين چند دقيقه ای ميشد که تو اتاق مونده بودم تا ببينم چه خبر ميشه و ميت

 عوضی چند وقتی در آسايش باشم که يهو در اتاق باز شد و هومن وارد اتاق شد،

رو تخت نشسته بودم که با ديدنش قيافم و گرفته نشون دادم و بالفاصله صداش و 

 :شنيدم

  گرشا چی ميگه؟_

 !تو که سالم بودی يهو چت شده که يه متخصص اونم تو ايران بايد ببينتت

 :شماش گفتمخيره تو چ

 از من ميپرسی؟_
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ديشب که انقدر وحشيانه به جونمافتاده بودی فکر نميکردی شايد من حالم بد شه شايد 

 اصال وسط تجاوز يا به قول خودت رابطه از سر عشقت سکته کنم؟

 بميرم؟

 ...اصال برات

 :نزاشت حرفم تموم بشه

 حاال که چيزی نشده_

 :پوزخندی زدم

 ون دکتر انقدر نگران بود؟اگه چيزی نشده بود چراا_

 چرا بهم گفت سريع خودم و برسونم ايران و برم مطب دکتری که آدرسش و داده

 :نفس عميقی کشيد

 !نميدونم شايد اشتباه کرده_

 هرچی مظلوميت بود ريختم تو قيافم،

 هرچند تصورشم نميکردم يه روز مجبور شم واسه يه نفس آسوده کشيدن،

 :بندازمانقدر دروغ و بازی راه 

 اشتباهی در کار نيست،_

 اينا عوارض همون فشار عصبيه که من و تا دم مرگ برد

 :چشماش و بست و محکم فشار داد و بعد از باز کردنشون جواب داد
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 باشه من معذرت ميخوام ،_

من نميخواستم تو به اون حال بيفتی هرچند تقصير خودت بود تو که اول و آخر مال 

 واسه چی بود؟منی اين همه مقاومتت 

 :و بهم نزديکتر شد

 !شايد اگه همون شب اول وسط کار ولت نميکردم اين اتفاقا نيمفتاد_

 :بدجوری پررو بود که گفتم

 تو اصال ميفهمی وقتی ميگم آمادگيش و ندارم يعنی چی؟_

 :صداش باال گرفت

 تو چی؟_

 تو ميفهمی برگرديم ايران قراره عقد کنيم؟

 و به غش و ضعف بزنی؟اونموقع ام ميخوای خودت 

 اونموقع هم ميخوای با گريه زاری مانعم شی که بهت دست نزنم؟

 :بلند شدم و روبه روش ايستادم

 من فقط اين و ميدونم که االن حالم بده،_

 !سرم داره ميترکه و معلومم نيست حالم کی قراره خوب بشه

 :لباش و با زبون تر کرد

 ...يه چيزی و آويزه گوشت کن_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

209 
 

 :ل زدم بهش و هومن ادامه دادمنتظر ز

 من از هرچيزی تو زندگيم بگذرم،_

 از تو نميتونم بگذرم،

 شده ده وايسم واسه رام شدنت وايميستم،

اصال ميگی ديشب اذيتت کردم باشه قبول ميفرستمت پی همون دکتر متخصص ولی 

 ...بهت قول ميدم که هيچی نيست و الزم نيست نگران باشی

ميدم که ديگه اذيتت نکنم و تا وقتی که خودت نخوای ديگه حتی بهت يه قول ديگه ام 

 !نبوسمت

حرفهاش و با يه لبخند نصفه نيمه تموم کرد بااين وجود گندی که بودنش به زندگيم 

 :زده بود و کار ديشبش جايی برای اين حرفها نزاشته بود که لب زدم

 بشه ، فعال فقط ميخوام تکليف اين مرضی که افتاده به جونم مشخص_

 بعد به اين چيزا فکر ميکنم

 عجيب بود اما عين آدما داشت برخورد ميکرد ،

 نميدونم شايد واقعا ترسيده بود که چيزيم بشه،

 !شايد هم دلش برام ميسوخت

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 برميگرديم ايران،_
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 !چند روز ديگه برميگرديم

 آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم،

 :ستم از شرش خالص شم و اون قصد همراهيمو داشتمن ميخوا

 ولی من همين فردا بايد برگردم،_

حالم طوری نيست که چند روز ديگه هم بتونم اينجا بمونم و اين سفر و به کام همه 

 تلخ کنم

 :نگاهش و تو صورتم چرخوند

 من فعال نميتونم برگردم ايران،_

 ودن من الزاميهيه قرارداد مهم چند روز ديگه بسته ميشه که ب

 :سری به نشونه تاييد حرفش تکون دادم

 ميفهمم_

 ...خودم تنها برميگردم من از پس خودم برميام

 :تو فکر فرو رفت

 آخه اينطوری که نميشه،_

 !اونوقت آقا اردشير ازم دلخور ميشه

 :واسه پيش بردن کارمم که شده يه کم لحنم آروم شده بود

 بابا مهمهقبل از دلخوری سالمتيم واسه _
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 :تا چند ثانيه ای نگاهم کرد

 پس واست بليت ميگيرم_

اين حرفش باعث آسودگی خاطرم شد که ديگه سکوت کردم و حرفی نزدم و هومن 

 :ادامه داد

حاال اگه سرت خيلی اذيتت ميکنه بمون اينجا استراحت کن اگه نه تو شهر يه چرخی _

 ...بزنيم

 :پيشنهادش و رد کردم

 کنمبهتره استراحت _

 :زير لب باشه ای گفت

 ...استراحت کن تا منم يه بليت واسه فردا پيدا کنم_

 ...گفت و لبخندی تحويلم داد و از اتاق بيرون زد

 ...با رفتنش با حال مساعدی ولو شدم رو تخت

 باالخره داشتم ميرفتم،

 داشتم برميگشتم و ديگه الزم نبود نگرانی اين شبهای لعنتی و حضور هومن و داشته

باشم و موقتا بابت اين قضيه حالم خوب بود که گوشيم و تو دستم گرفتم و رفتم تو 

 صفحه پيامهام با زرافه،

 البته بااين کارش روا نبود که ديگه زرافه صداش بزنم،
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کاری که کرده بود دل و جيگر شير ميخواست و زرافه خيلی کم بود واسه اين دوماد 

 !شجاع خانواده فروزان

 :رفام خنديديم و براش يه متن کوتاه نوشتمتو دلم به ح

 همه چی درست پيش رفت،"

 "ممنونم

پيام و براش فرستادم و اين بار به پهلو دراز کشيدم  چند باری پشت سرهم بلند بلند 

 ..نفس کشيدم

 واسه شام رفتم پايين،

 :ختجمع همه جمع بود و ميز شام درحال آماده شدن که هومن با ديدنم ابرويی باال اندا

 بيدار شدی عزيزم؟_

 سری به نشونه تاييد تکون دادم و بين نگاه خيره مونده همه،

 نشستم رو مبل خالی کنار هومن

آقا همايون همينطور که با لبخند نظاره گرم بود بعد از چند لحظه سر برگردوند سمت 

 :آقا کوروش و گفت

 چطوره مراسم عقد بچه هارو همزمان برگزار کنيم؟_

 :و کرد به من و هومن و البته هانا و گرشاو دوباره ر

 !يه مراسم رويايی واسه هر چهارتاشون_
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 ...هومن و ياسمن

 !گرشا و هانا

 :برنامه بعدی هم داشت چيده ميشد که هانا آروم خنديد

 بابا جون حاال من که عجله ندارم،_

 بهتر نيست اول تکليف هومن و ياسمن مشخص بشه؟

 اتصالی داشت و من اصال از کارشون سر درنمياوردم،لبخند رو لبهای ستوان هم 

 وقتی انقدر خوب بودن چرا نميخواستن اين مراسم به همين زوديا سر بگيره؟

همه چی تو اين عمارت عجيب غريب بود و اين ازدواج ها انگار فقط يه معامله بين 

ن با يه خانواده ها بود و کسی کاری نداشت که بچش موافقه يا مخالف که آقا همايو

 :اخم ساختگی گفت

 !بزرگترا تصميم ميگيرن هانا خانم_

و بعد با يه لبخند خشک و خالی چشم از هانا گرفت که آقا کوروش سری به نشونه 

 :تاييد تکون داد

 !مشکلی نيست اگه آقای نورايی هم موافق باشه ايده خوبيه_

 :برق رضايت تو چشمهای آقا همايون قابل مشاهده بود

 هم حتما موافقهاردشير _

 :و نيم نگاهی به من انداخت
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 مگه نه ياسمن؟_

 فقط به گفتن يه بله بسنده کردم،

وقتی آقا همايون بزرگ حرفی ميزد همه بايد موافقتشون و اعالم ميکردن و معلوم 

 !بود که اون ميتونست با قطعيت از موافقت بابا بگه

 چند ثانيه ای بينمون سکوت برقرار شد،

 ف چرخوندم،چشمی به اطرا

 هومن در کمال آرامش پا روی پا انداخته بود،

هانا مدام لب هاش و با زبون تر ميکرد و ستوان به نقطه نامعلومی خيره بود و 

 !اوضاع من هم که مشخص بود

اگه ميخواستم به واکنش هانا و ستوان بعد از شنيدن اين خبر فکر کنم حتما از مخم 

فکر بهشون بيرون بيام و چند دقيقه بعد همگی سر دود ميزد بيرون که سعی کردم از 

 ....ميز شام حاضر شديم

باالخره بعد از چند روز داشتم يه کم بيشتر غذا ميخوردم و همه اينا بخاطر برگشتنم 

به ايران بود که انگار هومن فکرم و خوند که بعد از خوردن يه قلپ از ليوان آبش 

 :صدايی تو گلو صاف کرد

 بابا ،_

 شام خبر رزرو بليت ياسمن بهم داده شد، قبل از

 فردا صبح ياسمن برميگرده ايران
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 :آقا همايون که شام خوردنش به اتمام رسيده بود سری به نشونه تاييد تکون داد

 به اميد خدا مشکلی نيست،_

 !نگران نباشيد فقط محض احتياط برو اون دکتر متخصص معاينت کنه

 :لبخندی تحويلش دادم

 چشم،_

 ...ممنونم

 :گرشا چشم ريز کرد

 پس ياسمن خانم شما فردا برميگردی ايران؟_

ميدونست اما خودش و به ندونستن زده بود که اوهومی گفتم و گرشا ابرويی باال 

 :انداخت

 آرزوی سالمتی دارم برات_

 :لبخندم نصيب اون هم شد

 ممنون_

 ...و حاال همه چيز داشت لحظه به لحظه خوب پيش ميرفت

 ب بود،آخرش

مشغول جمع کردن وسايلم بودم و هومن هم اينجا تو اتاق بود که باالخره سکوت 

 :بينمون و شکست
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 ميخوای کمکت کنم؟_

 :حرفش و رد کردم

 ممنون_

 :حرفش ادامه داشت

 اصال نگران نباش،_

من ميدونم تو چيزيت نيست اصال اگه بخوای ميتونم ببرمت پيش بهترين متخصص 

 !م نباشه تنهايی برگردیاينجا که ديگه الزم

 :دوباره حرفش و رد کردم

 بهتره برم،_

 ...مامان ايناهم نگرانن شماهم که چند روز ديگه برميگرديد پس مشکلی نيست

 :ديگه نميدونست چی بگه که سری به نشونه تاييد تکون داد

 پس مراقب خودت باش_

 :زير لب باشه ای گفتم

 تو استراحت کن_

 :از روی تخت بلند شد

 ...خوابم نمياد ميرم بيرون، اگه گرشا بيدار باشه پی اس بازی ميکنيم_
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حرفی نزدم و منتظر بيرون رفتنش شدم و همزمان با رفتنش متوجه روشن شدن 

 صفحه گوشيم شدم ،

 :يه پيام از طرف گرشا اومده بود

 "اگه بودن هومن تو اون اتاق اذيتت ميکنه بيا بيرون"

 ،چشمام گرد شد با ديدن پيامش

 پس پشت اون ظاهر خشک و جدی و رفتار مزخرف،

 ذات خوب و مهربونی داشت که بعد از شنيدن درخواست کمکم توی بيمارستان،

 !اينجوری به فکرم بود

 :بااين وجود سريع براش نوشتم

 "هومن اومد بيرون"

و جمع و جور کردن لباس هام و از سر گرفتم و با تموم شدن کارم بلند شدم و تو آينه 

 گاهی به خودم انداختم،ن

 بس بود هرچی اذيت شده بودم،

هرچی هومن تحقيرم کرده بود بس بود و با برگشتنم به ايران بايد دوباره همون 

 !ياسمن قبل ميشدم و سفت و سخت می ايستادم پای ازدواج نکردن با هومن

 موهای بازم و آروم بستم،

 ...دردها باقی بوددروغ نبود اگه ميگفتم هنوز هم يه کمی از اون سر 
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 لبخندی تحويل خودم دادم و دستی رو پوست نرمم کشيدم،

دلم نميخواست اون کبودی روی گردنم تو ذوق بزنه که سعی کردم نگاهش نکنم و 

 ...بی توجه به زخم های ديگم فقط به خودم انرژی مثبت دادم

 هنوز هم جا برای اميدواری باقی بود،

 !اينو ندای تو قلبم ميگفت

همين حال خوب به سمت تخت رفتم و نشستم،غرق همين افکار بودم و فعال دلم با 

 :نميخواست بخوابم که صدای هانارو پشت در شنيدم

  بيداری ياسمن؟_

 :صدام و تو گلو صاف کردم و جواب دادم

 جونم؟_

 :در اتاق که باز شد تو چهارچوب درايستاد و با لبخند گفت

 بهتری؟_

 :متقابال لبخندی بهش زدم

 خوبم_

 :جلوتر اومد

 هومن و گرشا مشغول پی اس شدن،_

 منم ديدم وسط سر و صداشون حوصلم نميگيره که تماشاچی باشم گفتم بيام پيش تو
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 :و همزمان رو تخت و کنارم نشست و جواب دادم

 کار خوبی کردی منم با وجود سردردم خوابم نمياد_

 :چشم ريز کرد

 سردرد؟_

 :آروم خنديدچشمام که از تعجب گرد شد 

 من ميدونم که تو اين سر درد و بهونه کردی تا برگردی ايران_

 :و بااتمام خنده هاش نفس عميقی کشيد

 ..اينم ميدونم که دلت يه ذره ام با هومن نيست و به اجبار خانوادته که اينجايی_

 بزاق دهنم و با سر و صدا قورت دادم،

 :حرفهای هانا ادامه داشت

 ميفهميممن و تو خوب همو _

ما بخاطر موقعيت پدرامون هيچ حقی واسه انتخاب فرد موردعالقمون و ازدواج 

 باهاش نداريم،

 ...ما فقط بايد منتظر باشيم تا ببينيم ازدواج با کی به نفع شرايط خانوادگيمونه

 !ازدواج ماها فقط يه تجارته

 حرفهاش هرچند واقعی اما ترسناک هم بود،

 اون خواهر هومن بود،
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که داشتم ازش فرار ميکردم و حاال نميتونستم با خيال آسوده بهش اعتماد کنم کسی 

 :که گفتم

 ازدواجمون تجارته ولی من واقعا سرم درد ميکنه هانا جون_

 :دوباره چشم ريز کرد

 يعنی ميخوای بگی احساسات زنونه من از ريشه پوچه؟_

 :شونه ای باال انداختم    

 نميدونم بايد چی بگم،_

 ...اما من

 :به تته پته که افتادم از روی تخت بلند شد

 الزم نيست چيزی بگی،_

 فقط خواستم بگم ميفهممت،

 حاال نظرت چيه بريم بيرون؟

 :همزمان با بلند شدنم از روی تخت گفتم

 اما اگه حرفهاتم درست باشه،_

 تو که شرايطت مثل من نيست ،

 !بستیتو و گرشا خيلی باهم خوبيد انگار تو حسابی بهش دل 

 :خنديد
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 تو و هومنم جلوی بقيه باهم خوب به نظر ميايد_

 :گفت و قبل از اينکه بهم مهلت سوال ديگه ای بده راه خروج از اتاق و در پيش گرفت

 بيا بريم ببينيم نتيجه بازی پر سر و صداشون چيشده،_

 !بهتر از بيکار موندن تو اتاقه

 م و باهم وارد اتاق ته راهرو شديم،حرفهاش گيجم کرده بود بااين وجود دنبالش رفت

 !اتاق بزرگی که هومن و گرشا رو سرشون گذاشته بودنش

با ورودمون گرشا واسه لحظه ای چشم از تی وی گرفت و بعد از نگاه گذرايی به 

 هانا زل زد به من و بی هيچ پلک زدنی نگاهم کرد و من هم پابه پاش پيش رفتم،

 ميکرد،نگاه کردن بهش داشت حالم و عوض 

يه حسی تو وجودم بود که باعث تندتر از قبل تپيدن قلبم توی سينم ميشد و من اصال 

 ...دليلش و نميفهميدم

 اين اولين بار بود که به دور از بحث و کلکل و ترس ازش قلبم داشت تند تند ميزد،

 !اون هم بی هيچ دليلی

 :هومن  به خودم اومدمنگاهامون ادامه دار شده بود که يهو با شنيدن صدای بلند 

 !اينم گل دوم آقا گرشا_

کری خونی هاش واسه گرشايی که انگار حالش شبيه به حال من بود شروع شد و 

 اما گرشا فقط سکوت کرده بود که نگاهم به هانا افتاد
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 :اصال نفهميدم کی رفته بود و رو اون کاناپه نشسته بود و حاال داشت نگاهم ميکرد

 جا وايسی؟تا صبح ميخوای اون_

 :و به جای خالی کنارش اشاره کرد

 بيا بگير بشين_

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم،

 قلبم هنوز با شدت تو سينم ميکوبيد و سردرنمياوردم از حالم،

من هزار بار با گرشا يا به قول خودش اميرحسين چشم تو چشم شده بودم اما چرا 

 بايد يه دفعه اينجوری ميشدم؟

هرچی فکر ميکردم هم به جوابی نميرسيدم که صدای بلند هانا باعث نميدونستم و 

 :جاخوردنم شد

 خب حاال نوبت منه،_

 برنده مياد فينال، فينال بين منو کيه؟

 :هومن سرچرخوند   

 معلومه که برنده کيه_

 :و اشاره کرد به تلويزيون

 !باختی جناب بدم باختی_

 حاال جارو واسه نفر بعدی خالی کن
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 :د شدگرشا بلن

 دفعه قبلی که من بردم فينالی درکار نبود، _

 !شانس با تو ياره کال

با خنده جاش و با هانا عوض کرد و حاال هانا عين يه حرفه ای داشت ترکيب تيمش 

و ميچيد و من متعجب بودم از اينکه اون با وجود دختر بودنش انقدر تو کارای 

 :پسرونه ماهره که گرشا کنارم نشست

 نی؟بازی نميک_

 :شنيدن صداش باعث شد تا از فکر بيرون بيام

 نه بلد نيستم_

تا  چشمم به چشمش افتاد دوباره قلبم شروع به تند تپيدن کرد و باالخره لبخندی تحويلم 

 :داد

 که اينطور_

 با شروع بازی هانا و هومن دوباره اتاق پر از سر و صدا شد ،

ين اولين بار بود که باوجودش معذب بودن گرشا کنارم باعث معذب بودنم شده بود و ا

بودم و با زل زدن به بازی هومن و هانا سعی داشتم خودم و مشغول کنم که اين بار 

 صدای آروم ستوان و شنيدم،

 :صداش انقدر کم بود که فقط من بشنوم

 هومن شک نکرده؟_
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 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم و ادامه داد

 بزن از اذيتای هومن بگو،فردا که برگشتی با پدرت حرف _

 حتی اگه الزم شد پيازداغشم اضافه کن شايد نظرشون راجع به هومن عوض شد

 :خيره شدم بهش

 فکر ميکنی تاثيری داشته باشه؟_

 :چشماش تو چشمام چرخيد

 اميدوارم_

 باالخره اونا نميخوان تو اذيت بشی

 :لبام و با زبون تر کردم

 ...اين بار_

 هومن برات مهمه داری کمکم ميکنی؟ اين بارم بخاطر اينکه

سيبک گلوش باال و پايين شد و قبل از اينکه بخواد چيزی بگه با جيغ نسبتا بلند هانا 

حواس جفتمون به اون سمت پرت شد و دوباره من موندم و سوالی که جوابش و 

 !نفهميده بودم

 کالفه بودم،

درگيری ميشد، طول کشيد  کالفه از اينکه سوالهام بی جواب ميموند و ذهنم غرق در

 تا دوباره جو آروم شد،
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 :اين بار نميخواستم بی جواب بمونم که تکرار کردم

 همه اين کارا بخاطر هومنه؟_

 سر چرخوند سمتم،

 :نگاهش بهم گذرا بود و دوباره به حالت اول برگشت

 ...نه_

 زل زده بودم به لب هاش،

 :ادامه دادمشتاق بودم واسه شنيدن ادامه حرفش که باالخره 

 ...بخاطرِ _

 ...بخاطر اينه که

 !بخاطر اينه که نميخوام اذيتت کنه

 با شنيدن جمله ازش،

 ...چشمام گرد شد، شايد هم داشت از حدقه بيرون ميزد

 :حرفش و مرور کردم اما حرفی نزدم که گردنش به سمتم چرخيد

 مگه خودت نگفتی نجاتت بدم؟_

 !خب منم دارم همين کار و ميکنم

ر بااين حرفش سعی داشت رفع سوتفاهم کنه که تازه دوهزاريم افتاد و سری به انگا

 :نشونه تاييد تکون دادم
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 !ممنونم_

رو ازم گرفت و تو سکوت مشغول ديدن بازی هانا و هومن شد و انگار اين بازی 

حاال حاالها ادامه داشت و من هم هيچ جوره ديگه اعصاب اين سر و صداهارو 

 .شدم و با گفتن يه شب بخير راهی اتاقم شدمنداشتم که بلند 

به محض رسيدن به اتاق، ولو شدم رو تخت و انقدر از اين پهلو به اون پهلو شدم و 

 ...فکر کردن و فکر کردم که يهو خوابم برد

چند ساعتی که خوابيدم خيلی زود گذشت و حاال چيزی تا پروزام نمونده بود که يکی 

 از خدمتکارا جلوتر از من،

 چمدون و برد پايين، آقا همايون و آقای تهرانی و خانمش و که نديدم،

خبری هم از گرشا و هانا نبود که فقط با گيتی خانم خداحافظی کردم و هومن هم که 

قصد داشت تا فرودگاه همراهيم کنه داشت باهام ميومد که سوار ماشين شديم و از 

 ...عمارت به سمت فرودگاه راهی شديم

شتم به برگشتنم اما با همه اين سختی هايی که تو اين چند روز کشيده حس خوبی دا

بودم انگار بخشی از وجودم تو اون عمارت جا مونده بود که هرچی دورتر ميشديم 

 ...حس خوبم کم و کمتر ميشد

 همه چيز از همون ديشب شروع شده بود،

 ن کوبيد،از همون وقتی که با اون نگاه خيره مونده به ستوان قلبم بی اما
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از همون وقتی که جوابش با دفعه های قبل فرق کرد و بهم گفت واسه اينکه نميخواد 

 !هومن اذيتم کنه داره کمکم ميکنه

 حال خودم و نميفهميدم،

شايد شوکه شده بودم چون از سمت آدمی بهم کمک شده بود که ازش متنفر بودم و 

 ازم متنفر بود،

اين وسط کاش جواب قطعی ای پيدا ميکردم شايد هم اصال تنفری وجود نداشت و 

 واسه سواالی توی ذهنم،

 !هرچند پيدا شدنی نبود

 .باالخره برگشتم به ايران

مامان اومده بود فرودگاه دنبالم و حاال تو مسير رسيدن به خونه بوديم که سر صحبت 

 :و باز کرد

ات يه دکتر چيشده که اومدی بری پيش اين دکتِر؟ يعنی تو دبی بااون همه امکان_

 خوب واسه سردرد تو پيدا نميشد؟

 :خوب معنی حرفهاش رو ميفهميدم که جواب دادم

 شما هنوزم باور نميکنيد که هومن تو اون عمارت کوفتی چه باليی سر من آورده،_

 !اين حرفاتونم فقط نمک رو زخمه پس خواهشا ديگه ادامش نديد مامان

 :ابرويی باال انداخت

 ياسمن؟چی داری ميگی _
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 معلومه که من و اردشير نگران توييم، اما من يه چيز روهم در مورد تو خوب ميدونم

 :و با نفس عميقی ادامه داد

 !تو لجبازی دختر انقدر لجبازی که آخر سرتو به باد ميدی_

 :از حرص خنديدم

 جالبه،_

 چون من لجبازم اون عوضی حق داشته هر باليی دلش ميخواسته سرم بياره؟

هام غمگين تر از هر بغض و گريه ای بود که يهو چشمام پر شد و صدای خنده خنده 

 :هام ساکت

 اصال واست مهمه که دختر نازپروردت زير دست اون عوضی بيهوش شده؟_

 ...برات مهمه که

 :حرفم و بريد

تو خل شدی،گاهی با خودم فکر ميکنم که نکنه من و اردشير تورو مجبور به _

 !هفتاد ساله کرديم که انقدر طلبکاری ازدواج با يه پيرمرد

 چشمات و باز کن ياسمن،

 !تاحاال هومن و ديدی

 يه عيب ازش بگو،

 !يه ايراد ازش بگير که من قانع شم و بگم اون پسر مناسب تو نيست
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 :از پنجره کنارم زل زدم به بيرون

 تو اين چند سال که حرف از ازدواج من و هومن بود هزار بار گفتم نه،_

دلم باهاش نيست گفتم نميتونم به چشم شوهرم بهش نگاه کنم ولی هيچوقت جدی  گفتم

 نگرفتيد و آخرشم کار خودتونو کرديد،

 من و باهاش فرستاديد مسافرت بااينکه نميخواستمش،

 !شما من و فدای چندتا قرارداد و تجارت کرديد مامان، همين

 .ماشين غرق در سکوت شد

 !همين هايی بود که گفتم بی کم و کسر و بی اضافه حرفهای دلم و زده بودم تمومش

 ...تا رسيدن به خونه حرف ديگه ای بينمون رد و بدل نشد

 مامان ماشين و تو پارکينگ پارک کرد و هردومون پياده شديم،

 جلوتر از مامان راهی داخل شدم،

به سمتم  بابا خونه بود و رو اون کاناپه جلوی تلويزيون نشسته بود که با ديدنم نگاهش

 :کشيده شد و من با همون سردی که خودش باعثش شده بود لب از لب الز کردم

 سالم_

 :لبخندی تحويلم داد

 سالم عزيزم،_

 رسيدنت به خير، خوبی؟



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

230 
 

 :و به جای خالی کنارش اشاره کرد

 !بيا بشين اينجا که دلم حسابی برات تنگ شده بود_

 .نرفتم

 دلتنگيش و باور نداشتم،

 !نداشتمديگه باور 

 خستم ميرم باال استراحت کنم _

گفتم و بی اينکه وايسم برای شنيدن جوابش سريع خودم و به طبقه باال و اتاقم 

 ...رسوندم

 رفتم تو اتاق و در و پشت سرم بستم،

لباسام و تند تند عوض کردم و واسه بهتر شدن حالمم که شده شماره ساغر و گرفتم 

 باهاش حرف ميزدم،و نيم ساعتی ميشد که داشتم 

 از همه چی براش گفتم از هرچيزی که اتفاق افتاده بود،

از بدی هومن تا ناجی شدن ستوان تهرانی همه و همه رو شنيد و نهايتا هين بلندی 

 :کشيد

 جدی داری ميگی؟_

 يعنی هومن انقدر عوضيه؟

 :همزمان با ماساژ گردنم جواب دادم
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 آره،_

زد و ازم معذرت خواهی کرد ولی فقط وقتی  البته ديشب يه حرفای عاشقونه ای

 ميتونم ببخشمش که گورش و گم کرده باشه

 :ساغر با خنده گفت

 توئم خلی خواهر من،_

پسره سرتا پاش آپشنه اونوقت معلوم نيست چرا داری جفتک ميندازی به اين بخت و 

 اقبالت

 :سکوت کرده بودم که ادامه داد

 ر طرف نميخوای ازدواج کنید آخه عاشق کسيم نيستی بگم به خاط_

 :داشت چرت و پرت ميگفت و منم هوس اذيت کردنش و کرده بودم که جواب دادم

 از کجا معلوم؟_

 !شايد يکی ديگه تو قلبمه

 :هينی که کشيد، دوبرابر اون قبلی طوالنی و متعجب بود

 عاشق شدی؟_

 عاشق کی؟

 :و البته موقتم شده بودحرف زدن باهاش بعد از چند روز باعث خنده های بلند بلند 

 !يه مرد خيکی_
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 :سوالی گفت

 ...نکنه_

نکنه عين اين فيلم ترکيه ايا تو عاشق اين پسره که ميخواد خواهر هومن و بگيره 

 شدی،

 !عاشق ستوان؟

مزخرف ميگفت و همچين چيزی نبود ولی نميدونم چرا بالفاصله نزدم تو برجکش 

 :و جواب دادنم طول کشيد

  !فيلم ترکيه ای خوبه خودت ميگی_

 :غر زد

 ای بابا توئم من و ديوونه کردی، _

به نظرم به هومن پيشنهاد بده که يه کم با چشم باز اطرافش و نگاه کنه مشخصات 

 منم بده بهش، 

خدارو چه ديدی يهو ديدی هومن با چشم باز من و ديد و معنی زيبايی و فهميد و 

 رفتيم سر خونه زندگيمون، 

 !بابا اردشيرت تا صبح دولتت بدمد توئم بمون ور دل

 :از رو تخت بلند شدم و گفتم

 کاش ميشد ساغر،_
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يعنی من حاضرم دو دستی هومن و تقديم تو کنم خرج و مخارج عروسيتونم بدم فقط 

 شرش کم بشه

 :اولش خنديد و بعد جدی شد

 ولی واقعا مشکلت بااين بدبخت چيه؟_

 گاهی به خودم،جلو آينه ايستادم و همزمان با انداختن ن

 :جواب دادم

 دلم باهاش نيست،_

 مرد روياهای من هيچ شباهتی به هومن نداره

 :ديوونه بازياش تمومی نداشت که گفت

 يعنی از هومن پولدار تره؟_

 نکنه منتظری پسر ترامپ بياد خواستگاريت؟

 :و هرهر و کرکرش و از سر گرفت و باعث خنده های پر از قطع و وصليم شد

 لعنتت کنه ساغر،خدا _

مِن خر زنگ زدم با تو درد و دل کنم حالم عوض شه اونوقت بااين حرفات يه کاری 

 کردی درد بی درمون ناقص العقل بودنت بشه يکی از دغدغه هام

 :و با نفس عميقی ادامه دادم

  حاال از امشب بايد بشينم واسه شفا پيدا کردن توئم دعا کنم_
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 !شدی غوز باالغوز

 قطع کردم يه کمی سبک شده بودم، گوشی و که

انرژی منفی ای که از سمت هومن دوره ام کرده بود داشت کم و کمتر ميشد البته اگه 

 !در اين اتاق باز نميشد و مامان و بابارو نميديدم

اما اين ممکن نبود و اگه تو خونه ميموندم حتما باز حرف هومن پيش ميومد که 

قول و قرار بيرون رفتن گذاشتم و بالفاصله  دوباره به ساغر زنگ زدم و باهاش

 ...دست به کار شدم و خودم و آماده کردم

 مثل هميشه به خودم رسيدم و از اتاق بيرون زدم،

بعد از ظهر بود و مامان و بابا هردو پايين بودن که از پله ها پايين  4ساعت حوالی 

 رفتم،

 :مامان با ديدنم نگاهش و روم نگهداشت و پرسيد

 ميری؟ کجا_

 :کيفم و رو شونم مرتب کردم و جواب دادم

 ميرم همون دکتری که بخاطرش زودتر برگشتم_

 :بابا چشم ريز کرد

 يعنی تو جدی جدی حالت بده؟_

 :شونه ای باال انداختم
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 االن که خوبم،_

 فقط ميخوام به سفارش اون دکتر گوش کنم و برم پيش اين دکتری که گفته،

 رفتنم بهتر از نرفتنمه

 :ز روی مبل بلند شدا

 پس صبر کن آماده شم باهم ميريم_

 :پايين پله ها ايستادم و گفتم

 نه بابا،_

 ساغر خيلی وقته منتظره برم دنبالش اينطوری ناراحت ميشه

 :سکوت کرده بود که جلوتر رفتم و ادامه دادم

 با ساغر ميرم_

 :مامان جواب داد

 نپس بالفاصله بعد از ديدن دکتر به ما زنگ بز_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ...حتما_

 فعال خداحافظ
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از خونه که بيرون زدم نفس عميقی کشيدم اگه بابا باهام ميومد همه چی خراب ميشد 

و حاال با خيال راحت ميتونستم با ساغر تو خيابونای شهر ول بچرخم و واسه شبم يه 

 !بهونه ديگه پيدا کنم و برنگردم  خونه

 سوار رخشم شدم،

تو اين چند روز حسابی دلم براش تنگ شده بود که با نشستنم پشت فرمون نيشم تا بنا 

گوش باز شد و ماشين و به حرکت درآوردم خيلی طول نکشيد که رسيدم به ساغر و 

حاال باهم بيکار و عالف تو خيابونا در حال عبور و مرور بوديم که صدای ضبط و 

 :بست

 تهش که چی ياسمن؟_

 خونه زدی بيرون و شبم ميخوای بيای پيش من ،امروز و از 

 بعدش چی؟

چند روز ديگه که هومن برگرده بايد بری دنبال خريد عقد مگه چقدر مونده تا تاريخی 

 که واسه عقد مشخص شده؟

 :حوصله اين حرفاش و نداشتم که گفتم

 اومدم بيرون که حال و هوام عوض شه،_

 وگرنه خودم همه اينارو ميدونم

 :عميقی کشيدنفس 

 کاش با حرف نزدن راجع بهش چيزی درست ميشد ولی نميشه ياسمن،_
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 ميخوای چيکار کنی؟

 :لبام و با زبون تر کردم

 نميدونم_

 اگه زورم نرسه بهشون مجبورم باهاش ازدواج کنم ،

 ولی نميخوام بهش فکرکنم ميخوام اميدوار بمونم

 :دستش و گذاشت رو دستم که روی فرمون بود و لب زد

ميدونم دلت با هومن نيست ولی با کس ديگه ای هم نيست و اين يعنی اگه يه کم با _

 هومن بهتر تا کنی شايد مهرش به دلت بيفته،

 امتحانش که ضرر نداره يه کم باهاش مهربون باش شايد همه چی درست شد

 :نگاه معناداری بهش انداختم

 نکنه مامانم زنگ زده اين حرفار و يادت داده؟_

 :کشيده ای گفت هيش

 ديوونه من فقط نگرانتم همين_

 :دوباره صدای ضبط و باز کردم

 نميخواد نگران باشی فقط بزار امروز و امشب به جفتمون خوش بگذره_

 ..و نگاه گذرايی بهش انداختم و بعد سرعت ماشين و بيشتر کردم

 حولم و پوشيدم و از حموم بيرون اومدم،
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خودم و مشغول کرده بودم و کمتر اومده بودم خونه هرچی اين چند روزه با ساغر 

 با اومدن هومن به ايران و حاال تشريف فرما شدنش واسه شام به اينجا،

همه اون حس و حال نسبتا خوب و به باد داده بود که جلوی آينه ايستادم و همينطور 

 !که با حوله موهام و خشک ميکردم به خودم و اين بخت بدم لعنت فرستادم

 ن تا يکی دو ساعت ديگه ميومد اينجا،هوم

بابا خونه نبود و فقط من و مامان خونه بوديم و آقای دوماد هم با دعوت ماد زن 

 !گرامی نرسيده به ايران داشت ميومد ور دل من

 موهام و فقط خشک کردم ،

 !بخاطر اومدنش نه اتو کشيدم و نه قصد داشتم خيلی به خودم برسم

 ه صورتم فقط آبرسان زدم و به لبهام بالم لب،موهام و شونه کردم و ب

 اين تموم آرايش من واسه امشب بود،

هرچند ميدونستم هومن دنبال اون قيافه با آرايش زيباترم نيست اما با خودم لج کرده 

 بودم،

دلم نميخواست بخاطر کسی که برام اهميتی نداره به خودم برسم تا به چشمش بهتر 

 !از قبل باشم

فيد آزاد تنم کردم و شلوار جذب مشکيم رو هم پوشيدم و چند دقيقه بعد يه تيشرت س

 از به صدا دراومدن زنگ آيفون و با خبر شدن از اومدن هومن از اتاقم بيرون زدم،
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گرفتگی صورت مامان و بخاطر لباسهای نه چندان مناسب و صورت بی آرايشم 

بود و انگار هيچکدوم از اينا کامال حس ميکردم بااين حال هومن با لبخند نظاره گرم 

 :به چشمش نميومد

 !سالم عزيزم_

به سمتشون يعنی به طرف مبل های سلطنتی مخصوص مهمون رفتم و روبه روشون 

 :نشستم

 سالم_

 :لبخند همچنان رو لبش بود

 خوبی؟_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و اين بار قبل از اينکه حرفی بينمون رد و بدل بشه 

 :شد مامان بلند

 من ميرم آشپزخونه يه سری به اکرم خانم بزنم شما باهم مشغول باشيد_

 !و نگاه معناداری بهم انداخت و راهی آشپزخونه شد

 :با رفتنش با هومن تنها شدم و هومن گفت

 چرا اونجا نشستی؟_

 ...بيا اينجا

 و به جای خالی کنارش اشاره کرد ،
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 :ارش نشستم و گردنش به سمتم چرخيدحوصله بهونه تراشی نداشتم که با فاصله کن

 رفتی دکتر خيالت راحت شد؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !فهميدم اين بار چيزيم نشده_

 :سر کج کرد

 من که ازت معذرت خواهی کردم،_

 اونشب ديوونه شده بودم حرفهات ديوونم کرده بود

 :پوزخندی زدم

 نيست چه باليی سرم بياداگه يکی دوبار ديگه هم ديوونه بشی معلوم _

 :دستم و تو دستش گرفت

 خب حرفی نزن که باعث ديوونگيم شه_

 :و با صدای آروم تری ادامه داد

 تو که ميدونی من با همه اين اتفاقا بازم عاشقتم_

 :خيره شدم به نقطه نامعلومی

 حرفای توئم مثل حرفای من تکراريه و منم براشون جوابی ندارم_

 :تر از قبل شدفشارش رو دستم بيش
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تو ديگه نبايد اون حرفای تکراريت و به زبون بياری ولی من قراره تا آخر عمر _

 !از عشقی که بهت دارم بگم

 خيره شدم تو چشماش،

بيزار بودم از چشمای روشن آبيش و اون از عشق ميگفت و حرفهاش ادامه هم 

 :داشت

 حلقه ای که بهت گفته بودم و نشد اونجا نشونت بدم،_

خودم آوردمش فردا که اومدم دنبالت ميارم ببنيش اگه دوستش داشتی که مبارکه با 

 !اگه نه فردا قاطی باقی خريدا حلقه هايی که مورد پسند تو باشه رو هم ميخريم

 ...حرفهاش باعث شد تا بزاق دهنم و با سر و صدا قورت بدم

مون و انجام بديم و فقط چند روز مونده بود تا عقدمون و فردا قرار بود خريدای عقد

 من هنوز واسه فرار از هومن،

 !داشتم درجا ميزدم

 :با دوباره شنيدن صداش به خودم اومدم

 راستی هاناهم داره برميگرده ايران،_

از جايی که قراره عقدمون تو همون روز مشخص شده باهم باشه مجبور شد واسه 

 رانيکی دو ماه قيد درس و کارش و بزنه و همين روزا مياد اي

 ابرويی باال انداختم،
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راست ميگفت برگزاری عقد همزمانمون تصويب شده بود و اين موضوع من و 

 ناراحت تر از قبل ميکرد و من دليلش و نميفهميدم،

وقتی خودم داشتم تن به اين ازدواج اجباری ميدادم چرا ناراحت ازدواج هانا و گرشا 

 بودم؟

 دلم واسه هانا ميسوخت؟

 !نه

 که بود اين نبود،دليلش هرچی 

دليلش هرچی که بود انقدر بزرگ بود که قلبم و به درد مياورد و حالم و ناخوش 

 :ميکرد

 بقيه هم با هانا برميگردن؟_

 :حرفم و رد کرد

 همه برگشتن،_

 هانا تو عمارت تنهاست

 :با صدای آرومی گفتم

 خوشحاله از اين ازدواج؟_

 :چشماش گرد شد

 معلومه،_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

243 
 

 !با گرشا خوبه انگار حسابی به دل هم نشستن خودت که ديدی چقدر

شايد هومن راست ميگفت شايد خوشحال بودن و اين وسط فقط من بودم که بااين 

 !تقدير کنار نيومده بودم

با برگشتن مامان هومن دستم و ول کرد و مامان که ديد من آروم کنار هومن نشستم 

 : يه کمی صورتش از اون گرفتگی بيرون اومد

 ان هروقت که شما بگی شام آمادستهومن ج_

 :هومن با لبخند جواب داد

 صاحب خونه شماييد ولی من فعال گشنم نيست_

 :مامان  متقابال لبخندی زد

 پس بفرماييد ميوه و شربت_

 :و به ميز عسلی پر بينمون اشاره کرد و هومن به جای ميز به من نگاه کرد

 ممنونم،_

 بزنمفعال ميخوام با ياسمن تو حياط قدم 

 :و روبه مامان ادامه داد

 البته بااجازه شما_

 :و مامان که حسابی دلش با هومن داماد عزيزش بود با مهربونی گفت

 ...البته، پاشيد بريد يه هوايی بخوريد_
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اينکه جلوی بقيه من و تو عمل انجام شده قرار ميداد تقريبا عادتش شده بود که حاال 

 !بی اينکه حرفی بينمون رد و بدل بشه هم قدم باهاش تو حياط راه ميرفتم

 :بعد از چند دقيقه باالخره سکوت بينمون و شکست

 حالم گرفته ميشه وقتی اينجوری ميبينمت_

 :نگاهم به سمتش چرخيد

 چه جوری؟_

 :ايستاد و جواب داد

 همينطور گرفته،_

همينطور که ذوق شروع زندگيمون و نداری و من برعکس تو دارم به آب و آتيش 

 زنم واسه خوب پيش رفتن همه چی،مي

 !واسه به دست آوردن دل تو

 :شونه ای باال انداختم

 من شب خواستگاری همه چی و بهت گفتم،_

 گفتم دلم با اين ازدواج نيست خودت خواستی ادامش بدی پس حاال ازم دلگير نباش،

 !حال من دست خودم نيست

 :ه بود و پشت گوشم زددستش و باال آورد و طره موهايی که تو صورتم افتاد

 چيکار کنم برات؟_
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 واسه خودم چيکار کنم؟

 چيکار کنم که من و ببينی؟

 دوست داشتنم و ببينی؟

 چجوری به خودم بفهمونم که دوستم نداری؟

 چجوری ازت بگذرم؟

 !من واسه هيچکدوم از اينا جوابی ندارم ياسمن

 ...من نه واسه خودم ميتونم کاری کنم نه واسه تو

 اه بيا،ولی کوت

 بزار با خيال راحت با دل خوش بريم سر زندگيمون،

 !من دلم نميخواد تو لباس عروس چشمات و گريون ببينم

 :با صدای آرومی گفتم

 ...اين زندگی من و توئه هومن_

دلت نميخواد با حال بد زندگيمونو شروع کنيم ولی ميکنيم چون همه چيز اين ازدواج 

 ...ازدواج هيچ حق انتخابی نداشتم و تو واسه من اجباره چون من تو اين

 :نزاشت ادامه بدم

 ميبينی؟_

 حرف زدن با تو مثل کوبيدن ميخ تو سنگه،
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 !همونقدر بی فايده

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 تا آخرش همينه_

 :چشم ريز کرد

 تا آخرش نميتونه همين باشه،_

 يم ولی تو قبول نکردی ،من فقط ميخواستم از همين حاال به فکر درست کردنش باش

 !يادت باشه بعد از اين هر اتفاقی که بيفته تماما تقصير خودته

 :لبخند معناداری بهش زدم

 پس همه اون معذرت خواهيا همه اون حرفها همش الکی بود؟_

 :حرفم و رد کرد

 نه،_

نميخوام باهات بداخالقی کنم ولی اين و بدون اگه ازت محبت نبينم قول نميدم تو يه 

 دونه عروس خانواده فروزان باشی،

يهو ديدی محبتايی که تو بايد بهم ميکردی يکی ديگه تو خونه ای که تو قراره توش 

 زندگی کنی،

 !نثار من کرد
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هيچی نشده داشت من و با گرفتن يه زن ديگه تهديد و تحقير ميکرد که بزاق دهنم و 

 :با سر و صدا قورت دادم و لب زدم

 مهم نيست_

 :لبخندی زد

 اگه اينطوره که ديگه عيبی نداره هرچقدر خواستی بداخالقی کن،_

 هرچقدر خواستی باهام سرد باش من ديگه از تو فقط يه پسر ميخوام ،

 يه پسر که مادرش تو باشی دختر اردشير نورايی و پدرش من،

 واسه باقی کارام ديگه فرقی نداره زنی که باهامه از چه خانواده ايه يا اصال خانواده

 !داره يا نه

 تموم مدتی که داشت اين مزخرفات و ميگفت نگاهم بهش ميلرزيد،

 اگه همچين کاری ميکرد چی ميموند از ته مونده غرورم؟

با وجود تنفری که ازش داشتم دلم نميخواست يه بار ديگه اون هم اينطوری تحقير 

 :بشم بااين وجود تکرار کردم

 !گفتم که مهم نيست_

 :لبهاش بودلبخند همچنان رو 

 خوشحالم که مهم نيست،_

 ...حاال بريم شام بخوريم
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 و جلوتر از من راه افتاد،

 پشت سرش قدم برداشتم،

با هر قدم حرفهاش تو سرم تکرار ميشد هيچ چيز قرار نبود خوب بشه و آينده هر 

 .لحظه تيره تر از قبل ميشد

 ...م حاضر شديموارد خونه شديم و چند دقيقه بعد همراه با مامان سر ميز شا

شام سه نفرمون خيلی طول نکشيد اين بار انگار هومن هم خيلی ميل به غذا نداشت 

که برخالف دفعات قبل فقط يه کمی از غذاش و خورد و تکليف من هم که روشن 

 !بود

مامان با ديدن غذاهای دست نخورده زيادی که روی ميز باقی بود خيره به هومن 

 :گفت

 کم غذا خوردی؟ هومن جان چرا انقدر_

 :و شروع کرد به تعارف که هومن دستش و باال آورد

 ممنونم_

 !ديگه ميل ندارم

 .و به اين ترتيب از پشت ميز پاشديم و به مبل های سلطنتی خونه برگشتيم

خونه غرق در سکوت بود و هيچ حرفی بينمون رد و بدل نميشد و با دوباره تنها 

شد و من زل زده بودم به تلويزيون بااينکه شدنمون و رفتن مامان هم چيزی عوض ن
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نميدونستم چی داره نشون ميده که بعد از چند دقيقه صدای هومن و که کنارم نشسته 

 :بود شنيدم

 من ديگه ميرم ،_

 صبح آماده باش که بريم خريد بعدش هم واسه ناهار مامان دعوتت کرده خونه

امان همزمان از آشپزخونه بيرون گفت و ازجاش بلند شد که زير لب باشه ای گفتم و م

 .اومد و هومن بعد از يه خداحافظی مفصل با مامان باالخره رفت

 :با رفتنش غرغرهای مامان شروع شد

 بازم فراريش دادی؟_

 ساعت و نگاه کن،

نشده و انقدر به اين بدبخت محل ميزاری که ترجيح ميده سريع تر بره تا  11هنوز 

 !اينکه بشينه پيش نامزدش

 :هم نزديکتر شدو ب

 اونم چه نامزدی_

 :و اشاره ای به سرتا پام کرد

 اين لباسات و موقع خواب ميپوشی که امشب جلو هومن پوشيدی؟_

 چرا يه رژ به اون لبات نزدی؟

 چرا يه دستی به اون موهات نکشيدی؟
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 ميخوای آبروی بابات و ببری نه؟

 ميخوای همه رو بندازی به جون هم نه؟

 :حرفهاش تا صبح ادامه پيدا ميکرد که گفتماگه ميموندم 

 مامان اصال حوصله اين حرفهارو ندارم،_

 ميخوام برم بخوابم

 :دوباره رومون تو روی هم باز شد که داد زد

 غلط کردی که حوصله نداری،_

 !غلط کردی که از االن ميخوای بخوابی دختره بی عقل لوس

 :نفس عميقی کشيدم

 حرفهای شما گوش بدم؟پس بايد بشينم همينجا به _

 :تن صداش همچنان باال بود

 نه،_

  !اينجوری ديدنت هم خودش يه درد ديگست

 از جلوی چشمام دور شو تا بابات بياد، 

 من مو به مو همه چيز و بهش ميگم،

 !ديگه من کاری باهات ندارم اميدوارم اردشير خودش بتونه جمعت کنه
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جلو چشمهاش دور شدم هرچند حرفهای  اين بار جوابی بهش ندادم و طبق معمول از

 !پر محبتش تا خود اتاق همراهيم ميکرد

 لباس عقدم و پرو کردم ،

لباس عروس سفيد پفی ای که هرچند فوق العاده بود اما دوستش نداشتم چون عروس 

  !مردی بودم که جايی تو دلم نداشت

 :با شنيدن صدای هومن به خودم اومدم

 قشنگه،_

 من که خوشم اومد

 :تو آينه خودم و تماشا ميکردم که به سمتش چرخيدم

  آره قشنگه_

 :دختری که از فروشنده های مزون بود به سمتمون اومد

 پس بزار کمکت کنم واسه درآوردنش_

 :و روبه هومن ادامه داد

آقای فروزان شماهم ميتونيد سفارش اين لباس و ثبت کنيد تا همکارا هرچی زودتر _

 آماده کنن اين لباس و واسه شما

 :هومن سری به نشونه تاييد تکون داد

 عزيزم همين مدل و دوست داری؟_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

252 
 

 :اوهومی گفتم و هومن ادامه داد

 من ميرم پايين باز اگه نظرت عوض شد بيا و خودت يه مدل ديگه انتخاب کن_

 با رفتن هومن ،

 :به کمک اون دختر مشغول درآوردن لباس شديم و همزمان بااين کار آروم خنديد

 چه شوهر خوبی داری،_

 تا حاال نديده بودم يه مرد انقدر جنتلمن باشه و انقدر هم با شخصيت رفتار کنه

 :نگاهم که بهش افتاد خنده هاش و جمع و جور کرد

 البته سو تفاهم نشه عزيزم،_

من چون شغلم طوريه که با عروس و دومادای زيادی سر و کار دارم اين حرف و 

 !زدم

 :حرفش و رد کردم

 ميدونم،_

  !راحت باش

 :لبخندی تحويلم داد و دکمه آخر لباس و باز کرد

 حاال ديگه ميتونی در بياريش_

 لباس عروس و درآوردم و لباسای خودم و تنم کردم و بعد رفتم پايين
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هومن با صاحب مزون مشغول بود که کنارش ايستادم و با ديدن من حرفهاش موقتا 

 :سمت من چرخيدبا صاحب مزون قطع و گردنش به 

 جنس پارچه و سنگدوزی هاش و ميتونيم خودمون انتخاب کنيم،_

 هرچی که تو بخوای

 :چشم دوختم به صاحب مزون که منتظرثبت سفارش بود و جواب دادم

 همين خوبه،_

 همين جنس و همين سنگدوزی

با تکون دادن سرش حرفم و تاييد کرد و همه چی و تو لپ تاپش ثبت کرد و باالخره 

 .اونجا بيرون زديم از

دم ظهر بود و هوا حسابی گرم که با دست چند باری خودم و باد زدم و هومن در 

 :ماشين و باز کرد

 ...بشين بريم_

 نشستيم تو ماشين و حرکت کرديم،

 !به سمت خونه پدری هومن

تو تموم مسير داشتم به همون موزيک ايتاليايی که با صدای کم تو ماشين درحال 

 :د گوش ميدادم که صدای ضبط و کمتر کردپخش شدن بو

 حلقه رو دوس داشتی؟_
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 همون حلقه ای و ميگفت که صبح بهم نشونش داده بود،

 !حلقه جواهر سفارشی ای که بی نظير بود

 :نگاهش کردم

 خيلی خوشگل بود_

 :لبخندی زد

 باقی کارها هم خودم انجام ميدم،_

 تو چيزی الزم نداری؟

 :جواب دادم

 ...ی نموندهنه ديگه چيز_

با رسيدن به خونشون هومن ماشين و تو حياط چند صدمتری خونه پارک کرد و باهم 

 پياده شديم،

اين اولين باری نبود که ميومدم اينجا اما اين خونه دوباره چشمام و به خودش خيره 

 کرده بود،

حياط سر سبزش و نمای آبشار وسطش حسابی چشم نواز بود که با رسيدن به در 

 هومن کنار در ايستاد و من جلوتر ازش وارد  شدم، ورودی

نه آقا همايون و نه گيتی خانم هيچکدوم پايين نبودن و جز خدمتکارا کسی به 

 :استقبالمون نيومده بود که هومن اشاره ای به سمت راست خونه کرد
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 برو بشين من برميگردم_

کار برام آورد از مطابق حرفش عمل کردم و نشستم و با يه ليوان موهيتو که خدمت

 ...گرمای ظهر تابستون موقتا در امون موندم

 تو همين حين زنگ آيفون به صدا دراومد،

نميدونستم کی قرار بوده بياد و زل زده بودم به در ورودی که بعد از چند دقيقه با 

 ورود گرشا ،

 چشمام گرد شد،

 .پس دومادشون هم به اين ناهار دعوت بود

 بلند شدم ،با ديدنش از روی مبل 

 :با ديدنم به سمتم اومد

 سالم_

 :جواب سالمش و که دادم رو مبل روبه روييم نشست

 !پس توهم دعوتی_

 :ابرويی باال انداختم

 اينکه من اينجام انقدری عجيب نيست که تو در نبود هانا دعوت شدی_

 :لبخند کجی گوشه لب هاش نشست

 بود و نبود هانا انگار خيلی فرقی نداره،_
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 ان راجع به مراسم حرف بزنن،ميخو

 !راجع به مهمونا و راجع به همه چی

 :لبام و با زبون تر کردم

 نميدونستم،_

 چند روز ديگه مراسمه و من هنوز باورش نکردم

 :تکيه داده بود به پشتی مبل که کمی خم شد و با صدای آرومی گفت

 !منم باورش نکردم_

 :تااومدم چيزی بگم ادامه داد

 تی برگشتی حالت بهتره؟راستی از وق_

 هومن چی؟

 ديگه اذيتت نکرده؟

 :جواب دادم

 خوبم_

 واسه تو درد سر نشد؟

 :حرفم و رد کرد

 همه چی خوب پيش رفت ولی از اين بعدش و ميخوای چيکار کنی؟_

 ...وقتی به عقد هومن در بيای
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تکيه حرفش و با نفس عميقی که برام باعث تعجب بود نصفه نيمه رها کرد و دوباره 

 :داد که سوالی نگاهش کردم

 وقتی با همون عقد کنم چی؟_

 :دوباره باال و پايين شدن سيبک گلوش و ديدم

 ...تو_

 تو راضی شدی که بااون ازدواج کنی؟

 :سرم و به اطراف تکون دادم

 معلومه که نه،_

 ولی هيچ راهی برام نمونده چه من بخوام و چه نخوام بايد با هومن ازدواج کنم،

 ...همونطور که تو و هانا باهم ازدواج ميکنيد هرچند شما همو دوست داريد و

 :حرفم و قيچی کرد

 !من هيچ عالقه ای به هانا ندارم_

 :چشمام گرد شد و دهنم تا چند ثانيه باز موند

 ولی شما تو دبی باهم خوب بوديد شما هردوتاتون راضی بوديد به اون ازدواج_

 :ختيه تای ابروش و باال اندا

 دوستش ندارم،_

 !شرايط منم يه چيزيه مثل شرايط تو
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 :تا چند لحظه فقط نگاهش کردم

  پس توهم بی هيچ عالقه ای ميخوای با هانا ازدواج کنی؟_

 زير لب آره ای گفت و من که دلم به حال جفتمون ميسوخت ،

 :حرفی که چندين بار از اين و اون شنيده بودم و تحويل ستوان دادم

 !بعد از ازدواج به هانا عالقمند شدیشايد تو _

 :نگاهی به اطراف چرخوند و خيره تو چشمام جواب داد

 اوال حرفای بی اثری که آدمای اطرافت به خودت گفتن و به من نگو،_

 ...دوما

منتظر دومين جملش بودم و اون  با يه مکث طوالنی زل زده بود تو چشمام که 

 :دهمزمان با گرفتن نگاهش ازم ادامه دا

 دوما ممکن نيست تا وقتی که حس ميکنی يکی ديگه تو قلبته،_

 بتونی کس ديگه ای رو دوست داشته باشی

 اين حرفش تو فکر فرو بردم،

نميدونم داشتم به چی فکر ميکردم به اينکه اون يه دختر ديگه تو زندگيش هست يا به 

پريشونم سر در  اينکه چرا بايد دختر ديگه ای تو زندگيش باشه و خودمم از افکار

 نمياوردم ،

 اصال اينا چه ربطی به من داشت؟
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 :با اين وجود با صدای آرومی پرسيدم

 پس تو ميخوای با کسی که دوستش داری ازدواج کنی؟_

 شونه ای باال انداخت،

صداش ميلرزيد و اين هم برام عجيب بود و هم گويای عشق بيش از حدش به اون 

 :دختری که نميدونستم کيه بود

 نميدونم،_

قبل از اينکه از شر اين ازدواج اجباری خالص شم بايد ببينم اون اصال به من فکر 

 !ميکنه يا ميخواد ازدواج کنه

 :طول کشيد تا بتونم يه ذره حرفش و هضم کنم

 نگو که داستان يه نفر ديگه هم مثل داستان ماست،_

 کنه؟يعنی اون کسی که دوستش داری هم ميخواد با يکی ديگه ازدواج 

 :و نفس عميقی کشيدم

 يه ازدواج اجباری ديگه؟_

 !حرفی نزد و رو ازم گرفت

هيچيش عين آدميزاد نبود که حاال من و با دنيايی از سوال و کنجکاوی بی جواب 

 گذاشته بود و انقدر يهويی به حرفامون پايان داده بود،
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آقای فروزان و  بااين حال با اومدن خدمتکار و پذيراييش از گرشا و بعد هم اومدن

 ...هومن از طبقه باال حواسم جمع اونها شد و چند لحظه بعد گيتی خانم هم اومد پايين

 .مشغول خوردن ناهار شديم

کنار هومن نشسته بودم و داشتم آروم آروم غذام و ميخوردم و شنوای حرفهاشون هم 

 بودم،

نا ميزد و هومن حرفهايی که آقا همايون راجع به برگزاری مراسممون و دعوت مهمو

 :و گرشا با تکون دادن سرشون تاييدش ميکردن که باالخره هومن گفت

 هانا کی ميرسه؟_

 :گيتی خانم جواب داد

 فردا صبح_

 نگاهش که رو گرشا ثابت موند،

 :ستوان خودش متوجه شد

 پس من صبح ميرم دنبالش_

دوباره به  و اين حرف دقيقا مطابق ميل گيتی خانم بود که لبخندی تحويلش داد و

 ...خوردن غذاش مشغول شد

 .چند دقيقه بعد خوردن ناهار هم به اتمام رسيد

ستوان بخاطر کارش خيلی سريع از اينجا رفت و من هنوز اينجا بودم و کنار گيتی 

 :خانم نشسته بودم که صداش باعث شد تا نگاهم به سمتش کشيده بشه
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 برگزار بشه؟تو مشکلی نداری که عقدت همزمان با عقد هانا _

 اگه دوست نداری اينطور بشه بهم بگو من با همايون حرف ميزنه

 :حرفش و رد کردم

 اينطور نيست_

 :به دقت نگاهم کرد

 پس چرا ذوق و شوق يه نو عروس و تو چهرت و تو رفتارات نميبينم؟_

 با اين حرفش تا چند ثانيه سکوت کردم،

عواقب بدی داشت که سريع يه لبخند اگه از چيزی بويی ميبرد برای من و بابا اينا 

 :دست و پا کزدم و تقديمش کردم

 نه من خوبم ،_

 !خيلی هم ذوق دارم

 :هومن که شنوای حرفهامون بود لبخند معنا داری زد

 !حال ياسمن خوبه فقط هنوز يه کمی سر درد داره که به زودی خوب ميشه_

طاب به گيتی خانم سری از لبخندش هزار تا چيز ميفهميدم که چشم ازش گرفتم و خ

 :به نشونه تاييد تکون دادم

 هومن راست ميگه_

 :ابرويی باال انداخت و ديگه حرفی نزد که نيم نگاهی به هومن انداختم
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 من و ميرسونی؟_

بی هيچ حرفی بلند شد و بين اصرار های گيتی خانم باالخره بيرون زديم و هومن 

 ..بعد از رسوندن من راهش و کشيد و رفت

خونه که شدم بابا خونه بود و مطابق معمول روزنامه ها و اخبار و رصد ميکرد  وارد

 :که با ديدنم روزنامش و کنار زد و من بهش سالم کردم

 خوبی بابا؟_

 :عينکش و درآورد

 سالم عزيزم،_

 !خوبم اگه شما يه کمی با بابای دلتنگت گپ بزنی خوب ترم ميشم

 هميشه، واسه بابا انگار نه انگار و داشت مثل

مثل قبل از اين اتفاقا رفتار ميکرد و من در برابر نگاه منتظرش اين بار تسليم بودم 

 ...که به سمتش رفتم و بعد از مدتها کنارش نشستم

خبری از مامان نبود که اکرم خانم فقط برای من و بابا يه ظرف ميوه آورد و با 

 :رفتنش بابا شروع کرد به حرف زدن

 گذشت؟خونه همايون خوش _

 :همزمان با برداشتن شالم از روی موهام جواب دادم

 بد نبود_
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 :سوال بعديش و پرسيد

 خريدات و کردی؟_

 :اين بار با تکون دادن سرم جوابش و دادم و بابا همچنان ادامه داد

 پس فقط مونده هديه عقدت از طرف من،_

يخواستی و خودت بگو عزيزم ويالی لواسون و بزنم به اسمت و اون ماشينی که م

  برات بخرم خوبه؟

 :نگاهش کردم

 هيچکدوم از اينا الزم نيست_

 :چشم ريز کرد

 همه زندگی من واسه توئه،_

 اونوقت واسه عقدت نبايد يه هديه کوچولو بهت بدم؟

 :جواب دادم

 من که دارم ميرم کانادا معلومم نيست کی برگردم،_

 ديگه اون ويال به چه دردم ميخوره؟

 يا اون ماشين؟

 :آروم خنديد
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خيالت راحت قبل از رفتنتون از هومن قول ميگيرم که شيش ماه يه بار بيارتت _

 ايران هم از ماشينت استفاده کنی هم از ويالت

 لبخندی زدم،

 :لبخندی که هيچ شيرينی ای توش نبود

 ممنونم بابا ولی بازم الزم نيست،_

 اگه حرف ديگه ای نيست من برم باال

 :ر گردنم مانعم شدبا انداختن دستش دو

 نخير نميتونی بری باال،_

 از وقتی برگشتی همش داری از من فرار ميکنی و فکر ميکنی من متوجه نيستم

 :چشمام تو چشماش قفل شد

 چی بايد بگم؟_

 نه شما حوصله شنيدن حرفای من و داريد و نه من دلم راضيه به خواسته شما،

 چيکار بايد بکنم؟

 اون اتاق و همه چی و بسپرم به زمان مگه نه؟بايد خودم و حبس کنم تو 

 ديگه چاره ای نسشت مگه نه؟

 :دستش و عقب کشيد
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تا االن واست هزار تا دليل منطقی آوردم و بهت گفتم مطمئنم با هومن خوشبخت _

 ميشی،

 بهت گفتم مطمئنم که اون پسر عاشقته تا آخرشم پای حرفام هستم

 :صورتم گرفته شد

 از جا نداشتن هومن تو دلم گفتممنم به همون تعداد _

 :نفس عميقی کشيد

 دخترم،_

 ...قشنگترين دختر دنيا ديگه اذيتم نکن

خودت که ميدونی اين ازدواج تموم شدست پس به جای اين حرفها با هومن خوب 

 !باش بزار کم کم قلبت پر بشه از دوست داشتنش

 يدم و رفتم،بلند شدم و تا چند ثانيه فقط نگاهش کردم و بعد راهم و کش

حرفهای ما در اين خصوص هيچوقت فايده ای نداشت و اين بار هم مثل دفعات قبل 

 ....بايد همه چيز و تو خودم ميريختم

 

 گرشا#

باالخره بعد از يک ساعت انتظار تو اينجا ديدمش و حاال داشت به سمتم ميومد که 

 :چند قدمی به طرفش برداشتم و روبه روی هم ايستاديم
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 يدن بخيرسالم رس_

 :لبخندی زد

 سالم خيلی وقته منتظر مونديد؟_

 :و ريز ريز خنديد

حاال که تنهاييم ميتونم به جبران همه اون شيطنتا و گاها بی احتراميا باهاتون رسمی _

 !حرف بزنم

 :حرفش و رد کردم

 راحت باشيد،_

 !هنوز اين بازی تموم نشده

 :و چمدونش و ازش گرفتم

 رفتارکنيم ، بايد تا لحظه آخر طبيعی_

 درست يه روز قبل از اون مراسم عقد

 :لب زد

ساله بين پدرامون يه روز  5حق با شماست ولی مطمئنيد که اون قرارداد شراکت _

 قبل از عقد بسته ميشه و با بهم خوردن ازدواج ماهم مشکلی پيش نمياد؟

 :جلوتر ازش راه افتادم
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بايد مبلغ زيادی و به اونيکی و هر کدومشون که بخوان اون قرارداد و فسخ کنن _

 طرف خارجی معامله پرداخت کنن،

 فکر ميکنيد اين کار و بکنن؟

 :شونه ای باال انداخت

اميدوارم همه چی خوب پيش بره هرچند بااين کار ما مراسم عقد هومن و ياسمن _

 !هم به اون شکوه قبل برگزار نميشه

 با شنيدن اسم ياسمن،

 دوباره حالم زير و رو شد،

 صدای نفسام بلند شد و گرفتگی قلبم و حس کردم،

 ...اون

 اون راستی راستی داشت با هومن ازدواج ميکرد،

 !با کسی که ازش فراری بود و هيچ کاری هم ازش برنميومد

تا خروج از اينجا سکوت کرده بودم و حاال همزمان با سوار ماشين شدن دوباره 

 :صدای هانارو شنيدم

 چيزی شد؟_

 !بهم ريختيديهو انگار 

 : حرفش و رد کردم
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 چيزی نيست_

 ...و در ماشين و باز کردم

 هانا توی ماشين نشست و من داشتم چمدون و تو صندوق جا ميدادم،

 تموم هوش و حواسم پی اون دختر بود که نميدونستم چرا اما اسمش ، 

 فکرش،

 تداعی تک تک خاطراتی که به عنوان يه غريبه ازش داشتم، 

لبم بی امان تو سينم بکوبه و فکر تصاحب شدنش توسط هومن روحم و باعث ميشد ق

 ...آزار بده

  ...نميدونم اما انگار من

 !من دوستش داشتم

خيلی هم دوستش داشتم و اصال فکرشم نميکردم يه روز به دوست داشتن اون دختر 

  !مبتال بشم

راحت بشه که اصال دوستش داشتم که ديروز اون حرفهارو بهش زده بودم تا خيالم 

 هومن و نميخواد،

که خيالم راحت بشه کسی توی زندگيش نيست و اون نفهميده بود که هرچی راجع به 

 کسی که توی قلبم بود بهش گفته بودم،

 تمومش خودش بود، 
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  !خود خودش

همون دختر لجبازی که وقتی واسه بار اول ديدمش آرزو کردم ديگه هيچوقت نبينمش 

 !روشنش جلوی چشمام بود و حاال هر لحظه چشمای

 نفس عميقی کشيدم و کالفه از حس و حالم،

کالفه از اين قضايا و ماجرای پيچيده زندگی هممون تو ماشين نشستم و حرکت 

 ...کرديم

 تو تموم مسير جفتمون ساکت بوديم،

 حاال که باهم تنها بوديم الزم نبود ادا در بياريم و خودمون بوديم،

 خواستگاری باهم توافق کرده بودن،هموت دوتا آدمی که شب 

 !همون دونفری که هيچکدوم دلشون به اين ازدواج نبود

 با رسيدن به خونه آقای فروزان متوجه حضور ياسمن و هومن جلوی در شدم،

 ياسمن تو ماشين بود و هومن جلوی در که ماشين و نگهداشتم و پياده شديم،

شسته بود که جلوتر از من به سمت هانا با ديدن اونها لبخند گشادی رو لبهاش ن

 جفتشون رفت و همين باعث شد تا ياسمن از ماشين پياده بشه،

 حال و احوال مختصری با هومن کردم،

 !با ياسمن مختصرتر
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امروز هم چشماش برق نميزد، از همون شب که تو عمارت دبی ديدمش ديگه 

 هيچوقت چشمهاش،

 اونی نشد که شب اول ديدم،

و نديدم و من با اينکه اولين شبی که ديدمش حتی سايش و با تير ديگه شيطنت هاش 

 ميزدم،

 حاال ناراحت ناراحتيش بودم،

 ناراحت مال هومن شدنش بودم و سر در نمياوردم،

نميفهميدم اين حسی که آدما بهش ميگفتن دوست داشتن يا شايد هم عشق چجوری سر 

 !از دل من درآورده

اد بزاق دهنم و به سختی قورت دادم و همزمان هانا بااين حال نگاهم که چشمهاش افت

 :گفت

 پس لباستم سفارش دادين،_

 عکسش و نداری ببينمش؟

 :ياسمن سری به نشونه رد حرفش تکون داد

 نه ندارم_

 :و هومن ادامه داد

 خوشگل ترين لباس عروس امسال و سفارش داديم،_
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 !تو به فکر خودت باش

 :هانا ريز ريز خنديد

 !شما ميگيد فکرکنم من اصال به چشم نياماينطور که _

 :و نگاهش رو من نگهداشت

 نه گرشا؟_

هيچ حسی بهش نداشتم و کامال برام غريبه بود بااين وجود نبايد کسی چيزی ميفهميد 

 :که يه اخم ساختگی تحويلش دادم

 اين چه حرفيه،_

 ...تو

 نتونستم نگاهش کنم و حرفم و ادامه بدم،

 :ياسمن و ادامه دادم چشمهام چرخيد رو صورت

 !تو زيباترين دختری هستی که من تو تموم عمرم ديدم_

 :صدای خنده های هانا گوشم و پر کرد و ياسمن لبخندی زد

 !البته که هانا تو خيلی زيبايی_

فکر ميکرد از هانا گفتم اما من چشم هاش و که ديده بودم اون جمله رو به زبون 

 آورده بودم،

 ...ا نبودم اين حرف و دلی زده بودم اما نه به هانامنی که اهل اين چيز
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 :هانا بغلش کرد

 مرسی عروس خانم_

 :و همزمان با عقب کشيدنش ادامه داد

 ميشه از اين به بعد زنداداش صدات کنم؟_

ميدونم اين لفظا واسه ما يه کم غريبه و ما عادت داريم به صدا زدن اسم همديگه ولی 

 !ن هومن و اينجوری صدا کنمخب من از بچگی دوست داشتم ز

 منتظر جوابی که قرار بود ياسمن بهش بده زل زده بودم بهش،

قلبم داشت پاره پاره ميشد و غرور و غيرتم روبه نابودی بود که ياسمن نگاه غمگينش 

 ...و بهش دوخت و حرفی نزد

 از اينکه چيزی نگفته بود دلم يه کمی آروم گرفت،

 !باشم که اون هيچ ميلی به هومن ندارهدوست داشتم هر لحظه مطمئن 

هانا همچنان منتظر بود و ياسمن بيشتر از اين نميتونست سکوت کنه که با صدای 

 :آرومی گفت

 !نميدونم، هرطور که خودت دوست داشته باشی_

 :هومن بحث و عوض کرد

 حاال چه وقت اين حرفهاست،_

 بريم تو که مامان خيلی منتظر رسيدنت بود
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 :هممون ادامه دادو روبه 

 بفرماييد_

 :بايد برميگشتم اداره و نميتونستم تعارفش و قبول کنم که گفتم

 من بايد برم_

 :و با کمی مکث گفتم

 خيلی تو اداره کار دارم،_

 چمدون و ميارم و ميرم

 :و چمدون و از ماشين بيرون آوردم و تحويل هومن دادم که هانا گفت

 ميری عزيزم؟_

د تکون دادم و زير لب خداحافظی بهش گفتم و بعد از خداحافظی سری به نشونه تايي

با هومن و ياسمن سوار ماشين شدم و سريع از فضايی که داشت حالم و ميگرفت 

 ...دور و دور تر شدم

 با لباسهای نظاميم وارد اداره شدم،

 اين روزها به همون اندازه که درگير پرونده جديد سختم بودم،

و همين باعث عصبانيت سرهنگ خليلی هم شده بود که حاال  درگير ياسمن هم بودم

همزمان با ورود به اتاقش زبونم کوتاه بود و کاری که خواسته بود و نتونسته بودم 

 !اونطور که بايد انجام بدم
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 :روبه روش ايستادم و بعد از ادای احترام نظامی گفتم

 در خدمتم جناب سرهنگ _

 :از پشت ميزش نظاره گرم بود

 شد ستوان تهرانی؟چي_

 دو ماه گذشت و دريغ از يه سرنخ درست و حسابی که به دست من برسه،

اگه از پس اين پرونده برنميايد عقب بکشيد من يه تيم ديگه رو واسه بررسی قضيه 

 ميزارم

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 دوباره به من فرصت بديد جناب سرهنگ،_

 مهمی برسيم قول ميدم به زودی به سرنخ های

 :نفس عميقی کشيد

 هرکاری ميکنی زودتر_

 :و همزمان با بلند شدنش از پشت ميز جواب داد

اميد داشتم بعد از اين سفر و نزديک شدن به مضنون اصلی اين ماجرا دست پر _

 برگردی ولی اينطور نشد

 :سر افکنده گفتم

 از امروز تالشم و چندين برابر ميکنم بهتون قول ميدم_
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 :نشونه تاييد تکون داد سری به

 خيلی خب برگرد سرکارت،_

منتظر خبرهای خوبت هستم اما فقط يک هفته بهت مهلت ميدم ستوان بعد از اين يک 

 !هفته پرونده رو انتقال ميدم و ديگه هم خبری از ترفيع درجه نيست

 چشمی گفتم و بعد از اتاقش بيرون زدم،

د که تو مسير رسيدن به اتاقم با مجيد فشار بی امان اين پرونده داشت کالفم ميکر

 روبه رو شدم

 :مجيدی که درست مثل من گير اين پرونده بود

 سالم ظهربخير_

 :لبخند سرسری ای زد

 ...سالم اميرحسين دير اومدی ولی عجله کن که حسابی کار داريم_

 ...و جلو تر از من وارد اتاق کارمون شد

 

 ياسمن#

موزيکی که کل اتاقم و پر کرده بود همخونی ميکردم تو حال خودم بودم و با صدای 

که صدای تق تق در باعث شد توجهم به اون سمت جلب شه و بعد صدای مامان و 

 :بشنوم
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 ياسمن_

 به سمت در رفتم و بازش کردم، 

 :مامان تلفن به دست پشت در ايستاده بود که گفت

 بگير، _

  !هانا خانمه با تو کار داره

 :ال انداختم و گوشی تلفن و از دستش گرفتم و تو اتاق قدم برداشتمبا تعجب ابرويی با

 سالم_

 :لحن مهربونش گوشم و پر کرد

 سالم عزيزم خوبی؟_

هرچی زنگ زدم گوشيت و جواب ندادی مجبور شدم زنگ بزنم خونتون و مزاحم 

 مامانت بشم

آينه، رو صندلی جلوی ميز آرايشم نشستم و همزمان با نگاه کردن به خودم توی 

 :جواب دادم

 حواسم به گوشيم نبود_

 متوجه تماست نشدم

 :آروم خنديد
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ميدونم باالخره همش با هومن اينور و اونوری وقتيم که ميرسی خونه وقت نميکنی _

 !يه سر به اون گوشيت بزنی

داشت اشتباه ميگفت و من برای اينکه با تماسهای هومن کالفه تر نشم گوشيم و 

 :اين وجود جواب دادمسايلنت کرده بودم با

 آره ديگه، وقتی واسم نمونده_

 :خنده هاش و متوقف کرد

 يعنی انقدر وقت نداری که امشب شام و باهم باشيم؟_

 :ابرويی باال انداختم و شروع کردم به خاروندن سرم

 شام و باهم باشيم؟_

 :تاييد کرد

 مهمون من،_

ام دو نفره بين عروس و يه رستوران هست که غذاهاش عاليه جون ميده واسه يه ش

 !خواهر شوهر

 :و دوباره خنديد که گفتم

 مناسبتی هم داره؟_

 :حرفم و رد کرد

 هيچ مناسبتی جز هوس غذاهای اون رستوران درکار نيست،_
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 کی ببينمت؟

هم دعوتم کرده بود و هم از جانب من دعوتش و قبول کردع بود که با يه مکث 

 :طوالنی گفتم

 !اعتی که تو بگیحاال که اينطوره هر س_

 :اوم کشيده ای گفت

گرشا من و ميرسونه و از جايی که فکر نميکنم تو دقيقا اين رستوران و بلد باشی _

 يه آدرس همون نزديکا واست ميفرستم بيا اونجا بعد باهم ميريم،

 و نيم خوبه؟ 8ساعت 

 :نگاهی به ساعت انداختم و جواب دادم

 !خوبه_

 ...قطع شدو بعد از خداحافظی تماسمون 

 :تلفن و که رو ميز گذاشتم مامان و تو آينه ديدم، درست پشت سرم ايستاده بود

 چی ميگفت؟_

 :بلند شدم و جواب دادم

 واسه شام دعوتم کرد به رستوران_

 بايد آماده شم

 :مامان با رضايت ابرويی باال انداخت
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 چه دختر با شعوريه،_

 خواهر خوب باشيداز همين اول زندگی ميخواد باهم مثل دوتا 

 :شونه ای باال انداختم

 شايد همينطوره که شما ميگيد_

 :با بلند شدن من اون صندلی خالی شده بود که مامان جام و گرفت

 هومن و نامزد هاناهم هستن؟_

 :در کمدم و باز کردم و جواب دادم

 نه دو نفرست_

 :بيشتر از قبل کار هانا رو پسنديد

 !وتش کنیپس واجب شد توهم يه بار دع_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم که بلند شد و راه خروج از اتاق و در پيش گرفت

 من ميرم پايين، توهم آماده شو که به موقع برسی_

 .و بی اينکه منتظر جوابم بمونه از اتاق بيرون رفت

 با رفتنش با بی حوصلگی دستم و مشت کردم و به در کمد کوبيدم،

 نداشتم، چقدر اين روزهارو دوست

 !چقدر دلم ميخواست با هانا دوست ميبودم اما با برادرش نسبتی نداشتم

 !چقدر همه چيز باب ميلم نبود
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 با اين وجود آماده شدم،

يه مانتوی طوسی پوشيدم و شال زرد رنگم و روی موهای از فرق باز شدم انداختم 

برداشتن کيف ست با و نگاه سرسری ای به آرايش مرتب و تميزم انداختم و بعد از 

 ...کفش سفيدم از اتاق و بعد هم از خونه زدم بيرون

آدرسی که برام فرستاده بود خيلی دور نبود که بعد از بيست دقيقه رسيدم و با ديدن 

  .ماشين گرشا که قبال هم ديده بودمش پشت سرشون ماشين و نگهداشتم

نم به ايران کرده بود خودم نميدونم چرا اما بعد از اون کمکی که ستوان واسه برگشت

 و مديونش ميدونستم و با ديدنش يه حالی تو دلم ايجاد ميشد،

يه حالی که باعث ميشد ديگه باهاش عين قبل بد نباشم و همين حاالهم ميخواستم به 

 رسم ادب هم که شده قبل از اينکه هانا پياده بشه، 

ز ماشين پياده شدم و  به از ماشين برم بيرون و با ستوان سالم و عليکی کنم که ا

 سمت ماشين گرشا رفتم و کنار در راننده ايستادم

 :نگاهش که بهم افتاد در و باز کرد و پياده شد و اين بار من زودتر گفتم

 سالم_

جواب سالمم و داد و همزمان هانا پياده شد و ماشين و دور زد و به سمتمون اومد و 

 :با چند قدم فاصله کنارمون ايستاد و گفت

هرچی به گرشا گفتم باهامون بياد و هومن و هم دعوت کنم گفت کار داره و بايد _

 !سريع برگرده
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 :نيم نگاه گذرايی بهش انداختم و سری به نشونه تاييد تکون دادم که ادامه داد

 !دفعه ديگه حتما چهارتايی ميريم_

 و با دست تکون دادن واسه گرشا، 

که دوباره رو کردم به گرشا واسه خداحافظی جلوتر از من رفت و سوار ماشين شد 

 که متوجه نگاه خيره موندش رو خودم شدم،

نميدونم از کی داشت نگاهم ميکرد اما حاال چند باری پشت سرهم پلک زد و چشم 

 :ازم گرفت که صدايی تو گلوم صاف کردم

 خداحافظ_

 :و خواستم راه بيفتم و برم تو ماشين که صداش مانعم شد

 ...تمواظب خود_

 :چشم که بهش دوختم حرفش و نصفه رها کرد و دوباره از سر گرفت

 !مواظب خودتون باشيد_

آروم آروم سرم و به باال و پايين تکون دادم و گرشا با زبون لبهاش و تر کرد و ادامه 

 :داد

 !خداحافظ_

و دست تو جيب شلوارش منتظر موند که سوار ماشين شدم و از کنارش رد شديم و 

 ...رفتيم
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شامی که هانا مهمونم کرده بود بيشتر بخاطر سر درآوردن از اوضاع و احوالم بود 

و من خوب ميدونستم که اون از طرف هومن من و اينجا کشونده تا با زبون نرمش 

بفهمه حال دلم چطوره و آماده ازدواجمون هستم يا نه که بعد از خوردن يه کمی از 

 :ليوان آبش گفت

 جرتتون ميخوای تو کانادا درس بخونی؟راستی، بعد از مها_

 من به هيچ چيز فکر نکرده بودم،

به آينده ای که داشت تبديل به حال ميشد و به رفتنم با هومن که هرلحظه داشتم به 

 :زمانش نزديک و نزديکتر ميشدم که گفتم

 هنوز بهش فکر نکردم_

 :چشم ريز کرد

 پس کی ميخوای بهش فکر کنی؟_

 !نموندهچيزی تا رفتنتون 

 :نميخواستم آتويی دستش بدم که جواب دادم

 تا رفتنمون درستش ميکنم_

شونه ای باال انداخت و دوباره به خوردن غذاش مشغول شد که اين بار من ازش 

 :پرسيدم

 تو چی؟_

 ناراحت نيستی که بخاطر شغل گرشا بايد برگردی ايران؟
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حاال ميدونستم ازدواج  با حرفهايی که چند روز پيش از زبون گرشا شنيده بودم

اونهاهم همچين سراسر از دوست داشتن نيست و حتی ستوان صراحتا گفته بود که 

 :به هانا عالقه ای نداره با اين وجود هانا لبخند دندون نمايی تحويلم داد

 اگه مجبور شم برگردم، _

 نه ناراحت نيستم

 :انا ادامه دادزير لب آهانی گفتم و دوباره به خوردن غذام مشغول شدم که ه

 ...روز ديگه مراسم عقدتونه و 5_

 :پريدم وسط حرفش

 عقدمون،_

 يادت رفته اون مراسم دوتا عروس داره؟

با اين حرفم جا خورد و من سر از اين جاخوردنش درنمياوردم که با بريده بريده 

 :خنديدن جواب داد

 اوه،_

 انگار من هنوز باور نکردم که دارم ازدواج ميکنم،

 !عقدموندرسته 

 : زيرکانه نگاهش کردم و هانا ادامه داد

 حاال چی ميخواستم بگم؟_
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 :و حالت متفکرانه ای به خودش گرفت

 آها ميخواستم بگم تو قراره کدوم سالن زيبايی بری؟_

 :اسم سالن و بهش گفتم و همزمان با سر تکون دادن هانا ادامه دادم

 تو چی؟_

 تو کجا قراره بری؟

کرد که دوباره آب خورد و سرسری اسم يه سالن و گفت که من  مثل دفعات قبل هول

 :تا به حال نشنيده بودمش با اين وجود گفتم

 که اينطور_

و هانا که انگار ديگه حرفی نداشت مشغول خوردن باقی شامش شد و من تو سکوت 

 به فکر فرو رفتم،

طی نداشت فکر هانايی که کارهاش عجيب و غريب به نظر ميومد و البته به من رب

 ...که بعد از چند ثانيه چشم ازش گرفتم و يه کمی از دلستر انگورم نوشيدم

 يک ساعتی که گذشت،

 :ديگه بايد برميگشتيم خونه که همراه با هانا از رستوران خارج شديم

 ميزاشتی ميگفتم گرشا بياد دنبالم مزاحم توئم نميشدم_

 :با يه اخم ساختگی نگاهش کردم

 نهچه مزاحمتی ديوو_
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 و در ماشين و باز کردم و نشستيم تو ماشين و چند دقيقه بعد راه افتاديم،

تو مسير هنوز حرفی بينمون رد و بدل نشده بود و جفتمون با همون صدای کم داشتيم 

موزيک گوش ميداديم که يهو حس کردم ماشين داره از کنترلم خارج ميشه و يه جای 

م و کم کردم و نگاهی به اطراف انداختم کارش داشت لنگ ميزد که با نگرانی سرعت

 :و همزمان صدای هانا رو شنيدم

 چيشده؟_

 :نميدونستم چيشده که گفتم

 فکرکنم ماشين خراب شده_

 :هانا ادامه داد

 همين گوشه کنارا نگهدار ببينيم مشکل چيه_

 :بی هيچ حرفی  ماشين و کنار خيابون نگهداشتم

 من که از هيچی سر در نميارم،_

 ماشين چيزی ميدونی هانا؟تو از 

 :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 !من رانندگيمم لنگ ميزنه ديگه بحث فنی که بماند_

 :در ماشين و باز کردم و قصد پياده شدن کردم

 !پس بايد يکی و پيدا کنم که بهمون کمک کنه_
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 :هانا مانعم شد

 !بگير بشين زنگ بزن به هومن بياد کمکمون_

ميگفت که سريع گوشيم و از تو کيفم بيرون آوردم و شماره هومن همچين بی راهم ن

و گرفتم اما هرچی منتظر موندم جواب نداد و تماس بعديمم بی پاسخ موند که گوشی 

 :و قطع کردم

 جواب نميده،_

 !شايد خوابيده

 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 پس من زنگ ميزنم به گرشا_

شمارش و گرفت و خيلی طول نکشيد که لوکيشن و  و بی اينکه منتظر جوابم بمونه

 !براش فرستاد و سر و کله ستوان پيدا شد

 ماشينش و که پشت سرمون پارک کرد از تو آينه ديدمش،

با لباس نظامی اومده بود و همه چی تداعی کننده اون شبی بود که من و ساغر و تا 

 !طلع باشهکالنتری کشونده بود و البته بعيد ميدونستم هانا ازش م

 :مثل همون شب خم شد و از پشت پنجره سمت من نگاهی به جفتمون انداخت

 سالم چيشده؟_

 :جواب سالمش و داديم و هانا ادامه داد
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 ماشين خراب شده،_

 يه نگاهی بهش ميندازی؟

ابرويی باال انداخت و از ماشين يه کمی فاصله گرفت و بعد از يه نگاه مختصر به 

 :مماشين رو کرد به سمت

 به نظر خودتون چه اتفاقی ميتونه افتاده باشه؟_

 :چيزی نميدونستم که منتظر زل زدم بهش و گرشا با نفس عميقی ادامه داد

 پنچر کردی خانم راننده، نفهميدی؟_

 آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم،

 اينکه پنچر کرده بودم و نفهميده بودم هيچ جوره قابل قبول نبود که يه لبخند الکی

 :زدم

 هی من خواستم پياده شم الستيکارو چک کنم هانا نذاشت_

 :هانا 'وا' کشيده ای گفت

ياسمن جون تو گفتی پياده ميشم از يکی کمک بگيرم منم گفتم بگير بشين زنگ _

 !ميزنيم هومن يا گرشا فقط همين

ه اگه به جای هانا ساغر کنارم نشسته بود حسابی ميشستم ميذاشتمش کنار اما نميشد ک

 :دوباره لبخند ضايعم و تحويل گرشا دادم و اون دوباره به ماشين نزديک شد

 حاال زاپاس که داری؟_
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 :تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم

 !معلومه_

در ماشين و باز کردم و با عجله خواستم از ماشين پياده شم که پام درست رو زمبن 

 !جفت و جور نشد و مچ لعنتيم پيچ خورد

ره داشتم جلوی اين ستوان که انگار وقتی ميديدمش تموم بدشانسی ها و بدبختی دوبا

های زندگيم پديدار ميشدن هنرنمايی ميکردم که مجددا صداش و شنيدم، اين بار 

 :صداش آروم بود

 !بازم کفشای اين مدلی_

 :پام داشت ميشکست اما به روی خودم نياوردم

 چيزی نيست_

 لبخند معناداری زد،

 اونا که ميگفت ديگه اميدی بهت نيست،از 

 !از همونا که آدم و به خدا ميسپرد

بااين وجود سعی کردم صاف وايسم و قدم برداشتم سمت صندوق هرچند از درد 

داشتم ميمردم و تنها کاری که ازم برميومد گاز گرفتن لبهام بود تا مبادا صدايی ازم 

 !دربياد و بيشتر از اين ضايع بشم
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که باال زدم هنوز دنبالم نيومده بود و همونجا کنار پنجره ماشين خم  در صندوق و

شده بود و احتماال با هانا درحال رد و بدل کردن دل و قلوه بود که که فرصت کردم 

 چهار تا فحش درست حسابی نثار خودم کنم و نگاهی به پاهام بندازم،

 شب،  ام نمايان بود و با  وجود تاريکی 90مچ پام تو شلوار قد 

حس ميکردم متورم شده و درحال مقايسش با پای ديگم بودم که يهو با شنيدن صدای 

 :گرشا شوکه شدم و سرم و باال گرفتم

 چيشد؟_

 زاپاس نداری؟

 :سری به اطراف تکون دادم

 !نه_

 :چشماش که گرد شد ادامه دادم

 ...نه_

 !دارم

 :نفس عميقی کشيد

 من که نفهميدم،_

بندازم و کنارم ايستاد، لعنت بهم که حتی حرف زدنمم يادم بهتره خودم يه نگاهی 

 :رفته بود و عين احمقا يا حتی فراتر از اونها داشتم رفتار ميکردم
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 منظورم اين بود که دارم_

 :و به زاپاس تو صندوق اشاره کردم که لبخند گوشه لبش مجددا رو لبهاش نقش بست

 ،ميفهمم_

  !ميکنم چيز جديدی نيست ديگه کم کم دارم به برخوردات عادت

 :با حرص نفس عميقی کشيدم

الزم نيست عادت کنی چون ما بااينکه عروس و دوماد خانواده فروزانينم ولی من _

 !بعد به ندرت سالی يکبار همديگه رو ببينيم

 :و خواستم ازش دور شم و برم پيش هانا که نگاه جدی ای بهم انداخت

 هومن؟پس رضايت دادی به ازدواج با _

 :مردمک چشم هام تو چشمهاش چرخيد و گرشا ادامه داد

 ميخوای به هومن بله بگی؟_

 :لب از لب باز کردم

 چرا سوالی و ميپرسی که جوابش و ميدونی؟_

 :تکرار کرد

 ميخوای باهاش ازدواج کنی؟_

 قبولش کردی؟

 نميدونم دنبال چی بود،
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 :مد که دروغ تحويلش ندادماگه ميگفتم اون هم جاسوس هومنه با عقل جور در نميو

 !نه_

 نفس عميقش روونه پوست صورتم شد،

 :نفس هاش ميخورد تو صورتم و حرف من هنوز ناتموم بود

 نميخوام،_

 ....ولی

 :هيس کشيده ای گفت

 !کافيه_

 :با ترديد بهش نگاه کردم

 حاال منم که حرفهای تورو نميفهمم_

ار شد و گرشا همزمان با گرفتن داستان هميشگی باال و پايين شدن سيبک گلوش تکر

 نگاهش از من،

 :جواب داد

 خوبه که جايی واسه هومن تو دلت نيست،_

 !خيلی خوبه

 حرکاتش،
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حرفهاش و حاال تمرکز نداشتنش واسه بيرون آوردن زاپاس از داخل صندوق همه و 

 :همه گيجم کرده بود که لب زدم

 ...تو_

 تو چی ميخوای بگی؟

نامفهومت چيه که هربار بهشون فکر ميکنم و اما به نتيجه ای پشت همه اين حرفهای 

 نميرسم؟

 زل زده بود به زاپاس،

 شايد حتی پلک هم نميزد،

 :قلبم شروع به تند و بی امان کوبيدن توی سينم کرده بود بااين وجود ادامه دادم

 !يه چيزی بگو_

 سرش و بلند کرد،

روی پوستش بود و نگاهش   اين بار پيشونيش خيس از قطره های عرق ايستاده

 متفاوت تر از هميشه،

 زل زده بودم بهش،

 منتظر بودم تا کلمه ای يا جمله ای بگه و من و از اين آشفتگی دربياره،

 رسيد،از فکرهايی که به سرانجام نمی

 از سوالهای بی جوابی که تو ذهنم پشت سرهم از خودم ميپرسيدم،
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 :پلکی زد و جواب داد

 ...من_

 !ام تو با هومن ازدواج کنی همينمن نميخو

 :قفسه سينم بخاطر نفس های عميق و پی در پی ام باال و پايين ميشد

 چرا؟_

 چون دلت برام ميسوزه؟

 تو که شرايطت حتی بدتر از منه،

تو که خودت نياز به دلسوزی داری تو که خودت بخاطر اين ازدواج اجباری داری 

ميدونم ولی از دوست داشتنش برام گفتی دست ميکشی از همون دختری که اسمش و ن

 ...تو که

 :نزاشت حرفم تموم شه و با صدای آروم اما تاثيرگذارش بين حرفم پريد

 ...اون دختر_

 :مکث کوتاهی کرد

 !تويی_

 دهنم از تعجب باز موند،

 چشمامم داشت از حدقه بيرون ميزد،

 ...ذهنم مرور ميشد گلوم خشک شده بود و جمله ی نصف و نيمه ای که شنيده بودم تو
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کوبيد و ميخواستم چيزی بگم اما  با شنيدن صدای هانا فقط قلبم بی امان تو سينم می

 :تونستم تو سکوت نگاهش کنم

 يه زاپاس درآوردن مگه چقدر طول ميکشه که شماها دو ساعته اونجا گير کردين_

بدوزم و تو  و با ايستادنش کنار گرشا باعث شد تا چشم از گرشا بگيرم و به هانا

همين حين ستوان الستيک زاپاس و باالخره از ماشين بيرون آورد و با صدايی که 

 :کمی گرفته بود گفت

 داشتم چک ميکردم ببينم هرچی الزمه هست يا از تو ماشين خودم بيارم_

 :هانا سری به نشونه تاييد تکون داد

 حاال چقدر طول ميکشه تا ماشين ياسمن و راه بندازی؟_

 :داد جواب 

 نميدونم، ميخوايد شما تو ماشين من بشينيد باهم گپ بزنيد_

 :هانا يه کمی بهش نزديکتر شد

 ولی تو کمک الزم نداری؟_

 :حرفش و رد کرد

 نه،_

 ...شما بريد

 :بااين حرفش هانا زير لب باشه ای گفت و رو کرد به سمت من
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 پس بريم ياسمن_

خواستم قدمی بردارم درد فراموش شده و راه افتاد به سمت ماشين اما من همينکه  

مچ پام چندين برابر شد و حتی نتونستم روی پاهام بايستم و صدای ناله دردناکم 

 :دراومد

 آخ پام،_

 فکرکنم يه باليی سر مچم اومده

و با تکيه به ماشين وزنم و از روی پاهام برداشتم که گرشا با نگرانی نگاهم کرد و 

 ...هانا به سمتم اومد

 سختی ای که بود نشستم تو ماشينش، به هر

مچ پام اندازه مچ پای فيل شده بود و کبوديش قشنگ نمايان بود که هانا نی زد تو آب 

 :ميوه ای که گرشا برام گرفته بود

 اين و بخور فشارت نيفته_

 همزمان با گرفتن آبميوه از هانا چشم دوختم به گرشا،

بود و بعيد بود به اين زوديا هضم به گرشايی که حرفهاش هنوز برام هضم نشده 

 !بشه

 چی گفته بود اصال؟

 از چی حرف زده بود؟

 از دوست داشتن؟
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 اون هم دوست داشتن من؟

منی که قرار بود عروس خانواده ای بشم که اون به عنوان دومادشون انتخاب شده 

 !بود

 نميفهميدم،

 اتفاقاتی که افتاده بود هيچ جوره برام باور کردنی نبود،

 !ميخواست از خواب بپرم و ببينم همه اينا يه خواب بوده دلم

 اما نبود که حاال بيشتر از اينکه به فکر پای ناقص شدم باشم تو فکر اين مرد بودم،

همين آدمی که روبه روم ايستاده بود و نگاهش و ازم گرفته بود و بااين وجود قلبم 

 !هنوز بخاطر حرفهاش تند تند ميزد

 :دای هانا به خودم اومدمبا دوباره شنيدن ص

 هومنم اومد_

بااين حرفش نگاهم به سمت ماشين هومن که  پشت سرمون پارک کرده بود افتاد و 

 :چند ثانيه بعد خودش جلو روم ظاهر شد

 سالم چيشده؟_

 :زل زده بود بهم که جواب دادم

 پام پيچ خورد،_

 فکر کنم مچم در رفته
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 اخت،زانو زد جلو پاهام و نگاهی به پام اند

دستش که به پام خورد صدام باال گرفت و آخ بلندی از درد کشيدم که در عين تعجبم 

 گرشا نموند و ازمون فاصله گرفت و به سمت ماشين من رفت،

درد خودم کم بود حاال حرفهای اونهم به درگيری هام اضافه کرده بود که بی اختيار 

 !حواسم ميرفت پی اش

 :ه ميکردمبا اين وجود همچنان داشتم نال

 خيلی درد ميکنه_

 :دستش و عقب کشيدم

 مچ پا که به اين راحتيا در نميره يا نميشکنه،_

 فکرکنم ضرب شديدی ديده باشه،

 چرا همچين شد؟

 :هانا دست به سينه جواب داد

 !امان از کفش های پاشنه ده سانتی_

 :هومن نفس عميقی کشيد

 پس بخاطر ايناست،_

 مگه مجبوری؟

 :نداشتم حوصله غرغراش و



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

298 
 

 من هميشه کفشای اين مدلی ميپوشم نميدونم چرا اين دفعه اينجوری شد_

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 خيلی خب ميبرمت بيمارستان،_

 بلند شو آروم آروم تا ماشين بيا

درد امونم و بريده بود و با مکافات تا همينجا و نشستن تو ماشين گرشا اومده بودم 

 :که گفتم

 نميتونم،_

 !مين ماشين بريمبا ه

قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت و بعد از چند لحظه بلند شد و خطاب به گرشايی 

که  در عين ناباوريم بی توجه به من خودش و مشغول تعويض الستيکم کرده بود  

 :گفت

 ميشه با ماشينت ياسمن و ببرم بيمارستان؟_

 نميتونه پياده شه

 :ن پشت دستش رو پيشونی خيسش جواب دادگرشا سر بلند کرد و همزمان با کشيد

 آره حتما_

 :و نيم نگاهی به من انداختم که هومن ماشين و دور زد

 ممنون_
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 :و روبه هانا ادامه داد

 تو اينجا بمون پيش گرشا_

 :هانا جواب داد

 يعنی من همراهتون نيام؟_

 :هومن همزمان با نشستن پشت فرمون جواب داد

 نه الزم نيست،_

 !مون فعالتو همينجا ب

 ....گفت و در و بست

چرخيدم و کامل توی ماشين نشستم و هومن خم شد و در سمت من و هم بست و 

  ماشين و به حرکت درآورد

 تو تموم مسير بازم فکرم پيش گرشا بود،

گرشايی که با رد شدنمون از کنارش نگاه آخر و بهش انداخته بودم بی اينکه اون 

  !نگاهم کنه

 اشت اگه واقعا دوستم داشت چی؟اگه من و دوست د

 چرا حسی تو وجودم جوونه زده بود که تا به حال تجربش نکرده بودم؟

 چرا با فکر بهش، 

 خيره ميشدم تو چشماش  يا حتی اگه خودش نبود زل ميزدم به يه نقطه نامعلوم؟ 
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 از هيچی سر درنمياوردم 

 اومدم،خيلی گيج شده بودم که با شنيدن صدای هومن از فکر بيرون 

 :هومنی که اگه از چيزی بويی ميبرد خون راه مينداخت

 خيلی درد داری؟_

 :سر چرخوندم سمتش

 آره پام خيلی درد ميکنه_

 :خيره به مسير روبه رو جواب داد

 چيزی نيست ولی يه کم رعايت کن،_

 بااين کفشا هرجايی نرو،

فشا بپوشی ولی هروقت باهم بوديم هروقت مهمونی ای دعوت بوديم آزادی از اين ک

 !مدام پوشيدن کفشای اين مدلی بهت آسيب ميزنه عزيزم

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و چيزی نگفتم و حرفهای هومن همچنان ادامه داشت

 آفرين دختر خوب،_

 ...حاالهم يه کوچولو تحمل کن تا برسيم

 تو سکوت نگاهی به ماشين گرشا انداختم،

 با وجود خانواده اش،
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بودنش تو اون مهمونی ها و حضورش تو دبی انگار همون آدمی بود که  با وجود

 دفعه اول ديده بودم و حدس زده بودم،

 ريشاش مدل نبود و غلط نکنم با وجود پسر خانواده تهرانی بودن،

 عقايدش با خانوادش و ماها متفاوت بود،

، ميشد اين و از قرآن کوچيکی که روی داشبوردش بود و عکس شهيد آوينی کنارش

 !فهميد

 نفس عميقی کشيدم،

 اصال چرا داشتم بهش فکر ميکردم؟

اون حتی اگه دوستمم داشت چيزی عوض نميشد اون سهم هانا بود و من سهم مردی 

 که کنارم بود،

 !سهم هومن

 ...مردی که گفته بود هيچ جوره از به دست آوردنم کوتاه نمياد

داخل و چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که با رسيدن به بيمارستان هومن ماشين و برد 

با يه ويلچر و يکی از خدمه های بيمارستان به سمتم اومد و حاال سوار بر ويلچر 

 ...راهی اتاق پزشک بودم

با ورود به اتاق پزشک و معاينه پام دوباره دردم از سر گرفته شد و البته دکتر خيالم  

 راحت کرد که مچم نشکسته و فقط ضرب ديده،

 !نطور که هومن گفته بودهمو
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 :بااين وجود ادامه داد

چند باری کمپرس يخ روش بزاريد و يه مچ بند براتون مينويسم که باهاش حتما _

 پاتون و ببندين

 :هومن سری به نشونه تاييد تکون داد

 الزم نيست عکسبرداری بشه؟_

 :دکتر که کمی سن و سال از هومن بيشتر ميزد جواب داد

 از نظر من نه،_

 شما پزشکيد؟

 :هومن چند قدمی جلوتر رفت

 آره البته تخصصم ارتوپد نيست ،_

 !فقط يه کمی نگران خانمم

 :دکتر ابرويی باال انداخت

 خوشبختم از آشناييتون شما دکتر؟_

 :هومن لبخندی زد

 هومن فروزان هستم،_

 !متخصص گوش ،حلق و بينی

 :ا بودم که دکتر گفتدست همو به گرمی فشردن و من تماشاچی اين خوش و بش ه
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 نگران نباشيد، _

 من تا حاال مراجعه کننده اين شکلی زياد داشتم،

فقط ضرب ديدگی شديده همين کارهايی که گفتم و انجام بديد چند تا مسکن هم براشون 

 مينويسم

و به اين ترتيب معاينه من و البته معارفه هومن و دکتر به پايان رسيد و از بيمارستان 

 ...خارج شديم

 :هومن کنار يه داروخونه ماشين و نگهداشت و گفت

 سريع برميگردم_

 گفت و از ماشين پياده شد،

 با رفتنش خميازه ای کشيدم،

حسابی خسته و کوفته شده بودم که با شنيدن صدای زنگ گوشيم دهنم و جمع و جور 

 :دادمکردم و گوشی و از تو جيب مانتوم بيرون آوردم و با ديدن شماره هانا جواب 

 سالم جونم_

 :صداش تو گوشم پيچيد

 سالم عزيزم_

 خوبی؟

 دکتر معاينت کرد؟
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 :صدام و تو گلوم صاف کردم

 خوبم هانا جون،_

 مچم نشکسته فقط ضرب ديده

 :زير لب آخيشی گفت و ادامه داد

 خداروشکر،_

 !اصال تصور اين که عروسمون با پای بسته لباس عروس بپوشه هم بهمم ميريخت

 :دمآروم خندي

 خوبم،_

 شما چيکار کرديد؟

 :جواب داد

من که به اصرار گرشا و بخاطر طول کشيدن کار ماشين تو که انگار فقط به پنچری _

 الستيکش ختم نميشد ،

با ماشين هومن اومدم خونه چند دقيقه پيش گرشا زنگ زد و گفت با ماشين تو رفته 

 !خونه

 آهانی گفتم،

 !من نشسته بود برای دومين بارپس ستوان دوباره پشت فرمون ماشين 

 :حرفهای هانا ادامه پيدا کرد
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 حاال اينارو بيخيال با هومن بيا اينجا،_

 خودم ازت مواظبت ميکنم تا خوب شی

 مهربونيش هم لبخند به لبم آورد و هم ناراحتم کرد،

 :چه اوضاع نا به سامونی بود

 مرسی هانا،_

 خوبم از پس خودم برميام،

  مامانمم هست عزيزم

 :لحنش همچنان مهربون باقی موند

 باشه ياسمن ،_

 پس حسابی مراقب خودت باش شبت بخير عزيزم

 :زير لب چشمی گفتم

 شب بخير_

همزمان با قطع کردن گوشی هومن که از داروخونه برگشته بود سوار ماشين شد و 

 :همينطور که داروهارو روی پاهام ميزاشت گفت

 با کی حرف ميزدی؟_

 :حرکت درآورد که با تاخير و خيلی سرد بخاطر سوالش، جواب دادمو ماشين و به 

 هانا بود،_
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 ميخواست حالم و بپرسه

 :يه تای ابروش باال پريد

 ...که اينطور_

 ...و تا رسوندن من به خونه ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد

 هومن ماشين و داخل حياط پارک کرد،

 قصد داشت خودش بهم برسه،

کمپرس يخ بزاره و خودش اون مچ بند و برام ببنده و حاال مامان و بابا خودش برام 

که همين االن فهميده بودن چيشده با نگرانی به سمتمون ميومدن که هومن پياده شد و 

 :بعد در سمت من و باز کرد

 يه کمی قيافت و از اين گرفتگی بيرون بيار که نگران نشن_

 :ن به گوشم خوردو لبخندی بهم زد و همزمان صدای ماما

 چيشده؟_

 چه باليی سرت اومده؟

 :و پشت بندش بابا کنار هومن ايستاد و نگاهی بهم انداخت

 خوبی باباجون؟_

 :هرسه کنار هم بودن که سری به نشونه تاييد تکون دادم

 چيزی نده،_
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 نگران نباشيد

 :هومن چرخيد به سمتشون

 پاش پيچ خورده،_

 کمی ازش مراقبت کنيم تا خوب بشهبردمش بيمارستان فقط الزمه يه 

 :مامان نفس عميقی کشيد

 من که جون به لب شدم_

 :و طاقت نياورد و سريع گونم و بوسيد

 درد داری؟_

 :داشتم اما به روی خودم نياوردم

 نه ديگه بهترم_

 :دوباره نفس گرفت و بابا گفت

 بايد پياده شی بريم تو،_

 بزار کمکت کنم

گرفت و مامان از سمت ديگم تکيه گاهم شد و به هر سختی و به سمتم اومد و دستم و 

 ای که بود وارد خونه و بعد هم وارد اتاقی شديم که تو طبقه پايين بود،

 با کمکشون روی تخت دراز کشيدم،

 :مامان شالم و از سرم برداشت و بالشتم و زير سرم مرتب کرد
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 راحتی االن؟_

 :جواب دادم

 آره خوبم_

 :ام و روی ميز کنار تخت گذاشت و گفتهومن پالستيک داروه

 بايد يخ بزارم رو مچش و بعد هم با مچ بند ببندمش_

بابا سری به نشونه تاييد تکون داد و اکرم خانم و صدا کرد و همه بهم پيچيده بودن 

 واسه درمون ضرب ديدگی پای من و من اصال اينجا سير نميکردم،

 من فکرم پيش گرشا بود،

 ود و متوجه حرفهای مامان اينا و هومن نبودم،فکرم پيش حرفهاش ب

 خوب که به حرفهاش فکر ميکردم نفس عميق سر ميدادم،

 چرا وقتی اون حرفهارو ازش شنيدم جا خوردم؟

 فقط جا خوردم و نتوپيدم بهش؟

 مگه اون همون آدمی نبود که يه روزی ازش متنفر بودم؟

 ه؟پس چرا االن خبری از هيچی نبود جز يه حس ناشناخت

غرق همين افکار با احساس يخ زدن پام از فکر بيرون اومدم و شوکه شده لرزيدم 

 :که هومن گفت

 يه کمی تحمل کن،_
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 بزار زود خوب شی

خبری از مامان و بابا اردشير تو اتاق نبود و با هومن تنها بودم و اون مشغول درمونم 

 :بود که گفتم

 ولی خيلی داره اذيتم ميکنه_

 :تو امشب لبخند تحويلم داد واسه چندمين بار

 باالخره الکی که نيست ،_

  يه کمی هم بايد سختی بکشی تا يادت بمونه چه کفشی مناسب کجاست

 :و آروم خنديد که نگاهم و به اون کمپرس يخ دوختم

 چقدر بايد بمونه؟_

 :شونه ای باال انداخت

 يه چند دقيقه ای بايد تحملش کنی_

 :و ادامه داد

 مات و ببند و سعی کن بخوابی، اگه ميتونی چش_

 مسکنم که خوردی

 :لب زدم

 تو خوابت نمياد؟_

 :جواب داد
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  !فعال مهم تر از هرچيزی خوب شدن توئه_

 :لبخند تلخی زدم

 چرا برات مهمه؟_

 ما که اونشب حرفامون و زديم،

 نتيجه ام همونی شد که جفتمون ميدونيم،

 من فقط واست يکيم که برات يه پسر بياره،

 پسر با اصل و نسب،يه 

 پس نگران نباش پيچ خوردگی پام مانع چيزی نميشه

 :تموم اون مهربونيش پريد و عصبی نگاهم کرد

 تو اين وضعم دست برنميداری از چرت و پرت گفتن؟_

 حتما بايد اون روی سگ من و باال بياری؟

 :و پوزخندی زد

 کنم؟نکنه توقع داری بخاطر حرفای اونشب ازت معذرت خواهيم _

 :نوچی گفتم

فقط خواستم بهت يادآوری کنم هيچی بين من و تو عوض نشده االنم ديگه نه بابام _

 !اينجاست نه مامانم که با دلسوزی داری به من ميرسی

 :سری به اطراف تکون داد
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يعنی تو واقعا فکر ميکنی من اين کارهارو صرفا واسه خودشيرينی جلوی خانوادت _

 انجام ميدم؟

نگاهش کردم بيخيال اون کمپرس يخ شد و مچ بند و برداشت و مشغول منتظر که 

 :پوشوندنش به پام شد

 متاسفم واسه اين افکارت،_

متاسفم که نفهميدی امشب دل اينجوری ديدنت و نداشتم متاسفم که نميفهمی تموم 

 حرفام،

تموم عصبانيتام حتی کار اون شبم تو عمارت تمومش واسه تحريک تو به دوست 

 نم بودداشت

 :با حرص خنديدم

 يعنی اذيتم ميکردی تا دوستداشته باشم؟_

تو بااين کارات بيشتر از اينکه تحريکم کرده باشی به دوست داشتن من و از خودت 

 !متنفرتر کردی

 :کارش تموم شده بود که عقب کشيد و خيره تو چشمام گفت

 چيکار کنم باهات ياسمن؟_

 ی،بهت محبت ميکنم اينجوری رفتار ميکن

 باهات بد تا ميکنم،

 صدتا حرف بارم ميکنی؟
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من دقيقا با تويی که چند روز ديگه شرعی و قانونی زنم ميشی و شب و روزم بايد 

 باهات سر شه بايد چی کار کنم؟

 گلوم سنگين شد با حرفهاش،

 ته خط همينجا بود،

 همينجا که نه راه پس داشتم و نه راه پيش،

 ...الل شدم

 نداشتم،حرفی برای گفتن 

 :هيچ حرف تازه ای نبود که هومن از روی تخت بلند شد

 يه کم به کارات فکر کن،_

 !به صبر من که داره لبريز ميشه فکر کن

 ...گفت و بی خداحافظی از اتاق بيرون رفت

 با رفتنش چشمام و بستم و بی صدا اشک ريختم،

 داشتم تباه ميشدم،

 داشتم تموم ميشدم تو روزهای جوونيم،

 روزهايی که فکر ميکنم بايد بهترين دوران زندگيم باشه،

 !اما نبود
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درد پام کمی آروم گرفته بود که تونستم واسه خوردن صبحونه لنگ لنگان تا 

 .آشپزخونه برم

اکرم خانم همون صبحونه هميشگيم و واسم آماده کرده بود  و مامان هم روی صندلی 

ری گفتم و خواستم مشغول شم و همزمان روبه روييم نشسته بود که سالم و صبح بخي

 :صدای مامان و شنيدم

 بهتری؟_

 :دست بردم سمت سبد نون و جواب دادم

 خوبم نگران نباشيد_

 :لبخندی بهم زد

 خداروشکر،_

 هومن که حسابی نگرانت بود وقتی هم داشت ميرفت رنگ و روش پريده بود ،

 !مثل اينکه آقا بدجوری عاشقته

ا تو دل من جايی واسه هومن باز نميکرد بااين وجود لبخندی هيچ کدوم از اين حرف

 :تحويلش دادم

 آره عاشقه_

 .و شروع کردم به خوردن صبحونم و ديگه بينمون حرفی رد و بدل نشد
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صبحونم و که خوردم گوشی به دست روی مبل راحتی سه نفره لم دادم و بی مقصد 

ره ناشناس روی گوشيم يه کمی قيافم تو اينستاگرام ميچرخيدم که يهو با افتادن يه شما

 :متفکرانه شد و جواب دادم

 بله_

 صداش آشنا بود، 

 :گرشا بود

 سالم خوبی؟_

 لعنت به من که حاال با شنيدن صداش هم به تب و تاب افتاده بودم،

 :بزاق دهنم و پايين فرستادم و جواب دادم

 سالم ممنونم_

 :و وقتی نگاه مامان و حس کردم ادامه  دادم

 شما خوبيد؟_

 با کمی سکوت که احتماال بخاطر تعجبش واسه رسمی حرف زدن باهاش بود،

 :گفت

 ممنون،_

 خواستم بگم کار ماشين فقط با اون زاپاس راه نيفتاد،

 بردمش تعميرگاه و تا يکی دوساعت ديگه کارش تموم ميشه
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 گفتم بهت خبر بدم،

 حاال چجوری ميخوای ماشين و تحويل بگيری

 :گ ميزدپام هنوز لن

 هنوز پام کامل خوب نشده که بتونم بيام دنبالش،_

 ...ميخوايد

 :نزاشت حرفم تموم شه

 خودم ميارمش ،_

 فقط آدرس دقيق خونه رو برام بفرست

 :و قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم ادامه داد

 راستی از هانا شنيدم که مچت فقط ضرب ديده،_

 ...خوشحالم که

 !که پات نشکست و سالمتی

 دستام يخ کرده بود، بااين حرفش بيشتر يخ کردم،

 چی بود اين حسی که به خودش به صداش و به اين حرفهاش داشتم؟

 تو دلم چه خبر بود؟

 :با يه سکوت طوالنی لب زدم

 ممنونم،_
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 لوکيشن و واستون ميفرستم

و با قطع کردن گوشی هم خودم يه نفس عميق کشيدم از دست اين احساس ناشناخته 

 :مامان از کنجکاوی بيرون اومدو هم 

 کی بود؟_

 طول کشيد تا جوابش و دادم،

 فکرم پر شده بود از صدای گرشا،

 !از اون حس

 گرشا بود_

 :ابرويی باال انداخت

 داماد همايون؟_

 سری به نشونه تاييد تکون دادم،

 !هرچند دلم نميخواست اينجوری صداش بزنه

 آره،_

 تعميرگاه ماهم با ماشين اون رفتيم بيمارستان،ديشب که ماشينم خراب شد اون بردش 

 آدرس خونه رو ميخواست واسه آوردن ماشين

 :مامان قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 خودش مياره؟_
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 خب چه کاريه هومن و ميفرستادی ماشين و مياورد ديگه

 :شونه ای باال انداختم

 ...گفت مياره منم چيزی نگفتم_

 م نتونستم سرجام بشينم،لوکيشن و که براش فرستاد

 !همون حس که براش اسمی به ذهنم نميرسيد من و به اتاق کشوند

در کمال تعجبم بيخيال پا دردم شده بودم که خودم و تا طبقه باال رسونده بودم که فقط 

 يه کمی به سر و وضعم برسم بی اينکه دليلش و بدونم،

 روم بکشم؟يعنی من ميخواستم بخاطر اومدن گرشا دستی به سر و 

يعنی بخاطر اون بود که حاال جلوی آينه ايستاده بودم و هول کرده بودم واسه زودتر 

 آماده شدن،

 !واسه يه آرايش تميز و مرتب

 دست و پام و گم کرده بودم،

 هيچ دليل منطقی ای واسه کارهام نداشتم اما پوستم و با اليه ناز کرم پودر پوشوندم،

کردم و ابروهام و با ژل مخصوصش خوش حالت تر  مژه هام و با ريمل پرحجم تر

 ...و نهايتا با زدن رژ لب صورتی ماتم به روی لبهای گوشتيم به کارم خاتمه دادم

 همزمان با کشيدن شونه روی موهای بلندم نگاهی به خودم انداختم،

 !خوشگل شده بودم
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 ،با لبخند چشم از خودم گرفتم و با همون پای لنگم به سمت کمد رفتم 

 نميدونستم بايد چی بپوشم اما گرشا مدام تو ذهنم بود،

از همون شب اول تا همين ديشب که تو ماشينش نشسته بودم و اون قرآن کوچيک و 

 !عکس اون شهيد و ديده بودم

 باورم نميشد تا کجا داشتم بهش فکر ميکردم؟

 کجا سير ميکردم؟

 اصال گرشا چه ربطی به من داشت؟

کالفم ميکرد و فکر به هومن عصبيم که چند باری سرم و به دوباره افکارم داشت 

اطراف تکون دادم تا ذهنم ازش خالی شه و بعد يه شوميز طوسی با شلوار پاکتی 

 ...سفيدم و بيرون آوردم و تنم کردم

موهام و مثل اکثر مواقع دم اسبی بستم و حاال ديگه کاری نداشتم که متوجه صدای 

 زنگ گوشيم شدم،

 خودش بود،

 :گرشا بود که صدام و تو گلوم صاف کردم و جواب دادم

 بله_

 :صدای رساش گوشم و پر کرد

 من رسيدم_
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 :با صدای آرومی گفتم

 االن ميام بيرون_

 و گوشی و قطع کردم و از اتاق بيرون زدم،

 :از پله ها که داشتم ميرفتم پايين متوجه نگاه همراه با تعجب مامان شدم

 کجا به سالمتی؟_

 :نشسته بود و با گوشيش مشغول بود که گفتم رو مبل

 گرشا ماشينم و آورده_

 :ابرويی باال انداخت

حاال الزم بود واسه يه احوالپرسی انقدر به خودت برسی و بااين پای ضرب ديدت _

 تا باال بری؟

 :اگه چيزی نميگفتم بد ميشد که همزمان با رسيدن به پايين جواب دادم

 

 ينجا واسه ديدنم گفتم آماده باشم بهترهآخه شايد هومن هم بياد ا

 از تعجبش کم شد،

 :اما تمومش فروکش نکرد

 !چه عجب يه بارهم تو بخاطر هومن به خودت رسيدی_
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و دوباره چشم دوخت به گوشيش که چيز ديگه ای نگفتم و بعد از ديدن گرشا تو آيفون 

 و باز کردن در،

 ...از خونه بيرون زدم

 برميداشتم و داشتم ميديدمش،تو حياط به سمتش قدم 

جلوی در ايستاده بود و نگاهش به سمت ديگه ای بود که همزمان با چرخوندن سرش 

 متوجهم شد و صاف ايستاد،

 :ديگه چيزی تا رسيدن بهش نمونده بود که گفت

 سالم_

 :روبه روش ايستادم و جواب دادم 

 سالم _

 :نگاهش تو صورتم چرخيد و رو پام متمرکز شد

 ؟بهتری_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 خوبم_

 :لباش و با زبون تر کرد

 ماشين و بيارم داخل يا همينجا که پارک کردم بمونه؟_
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جلوی در ماشين و پارک کرده بود که نگاه الکی ای بهش انداختم و خطاب به گرشا 

 :گفتم

 همينجا خوبه،_

 شايد عصر بخوام برم بيرون

 :بالفاصله گفت

 پات؟کجا بااين _

 :ابروهام که باال پريد يه سکوت چند لحظه ای کرد

 بهتره يه کم مراعات کنی تا خوب بشی_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 باشه_

 :اين بار زل زد تو صورتم

 ..بابت حرفهای ديشبم اگه ناراحتت کردم يا_

 :نزاشتم حرفش تموم بشه

 ناراحت نيستم_

 :گلوش شدم دوباره شاهد باال و پايين شدن سيبک

به هرحال فکر ميکنم گفتن اون حرفها درست نبود و من نبايد از حسی که بهت _

 داشتم حرفی ميزدم
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 :با صدای آرومم گفتم

 حسی که داشتی؟_

 يعنی ديگه نداری؟

 بی هيچ پلک زدنی خيره شد تو چشمام،

خودم  اگه اون لزوم گفتن حرفهای ديشبش و نميفهميد منم دليل اين سوال و اين همه به

 !رسيدنم و نميدونستم

 :طول کشيد تا جواب داد

 مگه فرقی هم داره؟_

 :همون حس ناشناخته باعث شد تا اوهومی بگم

 !داره_

 :نفس عميقی کشيد

 هنوزم همون حس و بهت دارم،_

 !هنوزم تو همون دختری هستی که گفتم

 :قورت دادن آب دهنم سخت بود اما اين کار و کردم

 ،ولی اين منطقی نيست_

 ...من و تو از هم متنفر بوديم و حاال

 :سکوت که کردم پرسيد
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 حاال چی؟_

 :شونه ای باال انداختم

 حاال درست وقتی که دارم درجا ميزنم واسه فرار از هومن ،_

 !بهم از دوست داشتن ميگی

 :دستی تو صورتش کشيد

 واسه همينه که ميگم نبايد چيزی ميگفتم،_

 !اصال فراموشش کن

 اطراف تکون دادم،سری به 

 انگار تو اين ثانيه ها خودم حرف نميزدم،

 :خودم نبودم که ديگه خبری از اون غرور و لجبازيم بااين آدم نبود و گفتم

 !نميخوام فراموشش کنم_

 :چشمای مشکيش مملو از تعجب شد

 يعنی چی؟_

 !خودمم معنی حرفام و نميدونستم و اون از من ميپرسيد يعنی چی؟

 :کشيدمنفس عميقی 

 نميدونم،_

 !فقط ميدونم نميخوام حرفهای ديشبت و فراموش کنم همين
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 رفته رفته لبخندی رو لبهاش نشست،

 :البته چشماش همچنان متعجب بود

 منم معنی حرفای ديشبو نميدونم،_

 !اصال نميدونم چيشد که گفتمشون

 نتونستم نگاهش کنم،

احتمال ميدادم صدای قلبم به  دوباره طپش های قلبم بيش از حد شده بود و هرلحظه

 :گوشش برسه که چشم ازش گرفتم و دوباره صداش و شنيدم

 اولش نميدونستم اين حسی که بهت دارم چيه؟_

 ...چه اسمی بايد براش بزارم ولی رفته رفته فهميدم انگار من

حرفش و يه دفعه قطع کرد که سر بلند کردم و منتظر چشم دوختم بهش و گرشا ادامه 

 :داد

 !هيچی_

 :جواب دادم

 اين هيچی که معنيش و هردومون ميدونيم راه به جايی نميبره،_

چند روز ديگه با هانا اردواج ميکنی درست تو همون روزی که من قراره با هومن 

 ازدواج کنم
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اسم هومن و که آوردم عالوه بر خشم چشماش متوجه رگ برجسته شده گردنش هم 

 :شدم

 من با هانا ازدواج نميکنم_

 :پوزخندی زدم

 ميخوای از سر سفره عقد فرار کنی؟_

 :نوچی گفت

هاناهم به من کوچيکترين عالقه ای نداره ما باهم توافق کرديم تا اون روز و واسه _

قطعی شدن همکاری پدرامون تو يه قرارداد خودمون  و موافق و مشتاق اين ازدواج 

 !داشته باشيم نشون بديم ولی هيچکدوم از ما قرار نيست روز عقد حضور

دهنم از تعجب باز موند با اين وجود قبل از رد و بدل شدن هر سوال و جواب ديگه 

 ای ،

 :صدای مامان و شنيدم انگار داشت به سمتمون ميومد

 ياسمن عزيزم چرا تعارف نميکنی آقای تهرانی بيان داخل؟_

 :کردو طولی نکشيد که کنارم ايستاد و سالم و احوالپرسی مختصری با گرشا 

ديدم خيلی وقته ياسمن اومده واسه تحويل گرفتن ماشينش از شما و هنوز برنگشته _

 !گفتم بيام ببينم چه خبره شايد ماشين دوباره خراب شده

 :و لبخند معنا داری زد که گرشا گفت

 داشتم بهشون ميگفتم که بايد بيشتر مراقب ماشين باشن ،_
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  اشتم بازگو ميکردمهمون حرفايی که مکانيک بهم گفته بود و د

 :و لبخند مامان و با لبخند جواب داد که مامان ابرويی باال انداخت

 ماشين ديگه از دست ياسمن خسته شده_

 و آروم آروم خنديد و البته با اصرار گرشارو کشوند تو،

و حاال تو بالکن نشسته بوديم و همراه با مامان آب پرتقال ميخورديم که گرشا همزمان 

 ليوان خاليش روی ميز، با گذاشتن

 :گفت

 !با اجازتون من ديگه ميرم_

نگاهش که به سمتم چرخيد شال حرير سفيد روی سرم و مرتب کردم و سری به 

 نشونه تاييد تکون دادم

 و گرشا با خداحافظی از من و مامان راهی شد ،

 :تا خروجش از در داشتم به رفتنش نگاه ميکردم که مامان نفس عميقی کشيد

 !گرمه پاشو بريم تو خونه هومنم االنا ديگه ميرسههوا _

 :نگاهش کردم

 هومن؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 گفتی احتمال داره بياد،_
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 !منم با خودم فکر کردم که واسه ناهار دعوتش کنم

 ...گفت و بی اينکه منتظر جوابم بمونه رفت تو خونه

 م فشارشون دادم ،با رفتنش چند باری چشمام و بستم و محکم روی ه

 دوباره بايد هومن و ميديدم،

 ...دوباره بايد تحملش ميکردم و حتی يه ذره هوش و حواسم پی اش نبود

روزها پشت سرهم در حال گذر بودن و حاال فقط سه روز تا برگزاری مراسممون 

 زمان باقی بود،

نميکرد جز داشتم ديوونه ميشدم و پيام های هراز گاهی گرشا هم چيزی و عوض 

اينکه با هر پيامش ذوق زده گوشی و دو دستی ميگرفتم و تموم تالشم و ميکردم واسه 

 !اينکه بهترين جواب ها رو براش بفرستم

 اون از برنامه ای که با هانا چيده بود ميگفت و اما من هيچ راهی نداشتم،

 اگه اون هانارو نميخواست هانا هم اون و نميخواست و اما من ،

 !نخواستن يه طرفه گير افتاده بودم و نه راه پس داشتم و نه راه پيش تو اين

 کالفه پيامی که از سالن زيبايی برام فرستاده شده بود و خوندم، 

روز و ساعت دقيق رفتن به سالن واسه پاکسازی پوست و صدتا کوفت و زهرمار 

روی  ديگه رو برام فرستاده بود که  صفحه گوشی و خاموش کردم و انداختمش

 تخت،

 امشب به دعوت آقا همايون واسه شام به يه رستوران دعوت بوديم،
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از حموم اومده بودم و موهام هنوز خيس بود که سشوار و روشن کردم اما با باز 

 :شدن در و ورود ساغر با تعجب از تو آينه نگاهش کردم

 تو اينجا چيکار ميکنی؟_

 :به سمتم اومد و جواب داد

 اومدم ببينمت،_

 يدم خودم و به يه گودبای پارتی مجردیشا

 !از سمت تو دعوت کردم

 :و زد زير خنده که برگشتم به طرفش

 ...تو غلط کردی_

 ...و همين واسه ادامه پيدا کردن حرفهای احمقانمون کافی بود

 رو لبه تخت کنار ساغر نشستم،

خوش يکساعتی از اومدنش ميگذشت و اتاق من فضای کافی و شرايط مناسب برای 

 :گذرونی هامون نداشت که ساغر گفت

 پاشو واسه ناهار بريم بيرون،_

 خيلی حوصلم سرر فته،

 بعدشم بايد يه ناهاری چيزی مهمونم کنی يا نه؟

 :نگاهش کردم
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آدم وقتی شيرينی چيزی و ميده که دلش بابت اون اتفاق يا حاال هرچيز ديگه ای _

 ومن ميشمخوش باشه نه من که به زور و تهديد دارم زن ه

 :بلند شد سرپا و روبه روم ايستاد

 همينکه االن آرومی نشونه خوبيه ،_

 داری رام اين ازدواج ميشی کم کم

 :لبخند تلخی زدم

 کجايی که شبام و ببينی؟_

 :چشم ريز کرد

 شبا گريه ميکنی؟_

 :لب زدم

 بيشتر از گريه ،_

 دلم ميخواد بميرم ولی اون روز نرسه،

 کردن و  داشتم،کاش دل و جرئت فرار 

 !ميرفتم يه جای دور و ديگه هم برنميگشتم ولی نميشه حتی توهم اين و ميدونی

 :قيافش گرفته شد

 هرجا که بری بابات پيدات ميکنه،_

 باباتم پيدات نکنه هومن پيدات ميکنه



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

330 
 

 لب و لوچم آويزون شد،

 :غم تموم دنيا تو دلم جمع شد

 دقيقا همينطوره_

 ام ،خم شد و فيس تو فيس باه

 :چونم و بين دوتا انگشتاش گرفت

 با غصه خوردن چيزی درست نميشه،_

 به جای اين ناراحتيا پاشو حاضر شو بزنيم بيرون

 قبل از بلند شدنم ،

با شنيدن صدای پيامک گوشيم گوشی و تو دستم گرفتم و با ديدن پيامی از سمت گرشا 

 غم تو دلم دو چندان شد،

اشت بيشتر ميشد و همزمان به ازدواج با هومن حس ناشناختم بهش روز به روز د

 !هم نزديک تر ميشدم

 پيامش و باز کردم،

 مثل هميشه پيامش ريتم طپش قلبم َو نامنظم کرده بود

 :بااينکه فقط يه احوالپرسی ساده بود

 "چطوری؟" 

 دلم پر ميکشيد واسش وقتی يه پيام ازش ميومد و من کم کم داشتم ميترسيدم،
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 ...نکنهميترسيدم که 

 نکنه اين حسی که ناشناخته ميدونستمش ،

 دوستداشتن بود؟

 ...يا حتی

 !يا حتی عشق

 :حسابی غرق فکر بودم که يهو بی خبر ساغر گوشی و از دستم کشيد

 کی پيام داده که تو ديگه صدامم نميشنوی؟_

ستوان و تا من به خودم بيام زل زد به صفحه گوشی  و بی اينکه بدونه چه خبره پيام 

 :و خوند

 "چطوری؟"

 و با حرکت انگشتش رو صفحه گوشی متوجه شدم داره پيامهای قبلی رو هم ميخونه،

گرد و گرد تر شدن چشمهاش اثباتی برای همين موضوع بود که گوشی و از دستش 

 :گرفتم

 !چيکار ميکنی؟_

 :و سريع صفحه گوشی و خاموش کردم هرچند انگار دير بود

 ...تو_

 ا شوهر خواهر هومن حرف ميزنی؟تو با گرشا ب
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 اونم انقدر خودمونی؟

 انقدر خودمونی با همون پليسی که اونشب کشوندمون کالنتری؟

 چيکار داری ميکنی ياسمن؟

 :زل زدم بهش وبی اينکه اختياری رو حرفهايی که به زبون ميارم داشته باشم گفتم

 آره حرف ميزنم،_

 !چون ما همديگه رو دوست داريم

 :عجب باز موند و بعد از چند ثانيه گفتدهنش از ت

 همو دوست داريد؟_

 تو و شوهر هانا؟

 تو و دوماد هومن اينا؟

 :و سری تکون داد

 چجوری؟_

 هردوی شما داريد با دو نفر ديگه ازدواج ميکنيد

 :لبام و با زبون تر کردم

قضيش مفصله فقط همين و بدون که من اونقدری شعور دارم که بدونم با يه مرد _

 که در آستانه متاهل شدنه نبايد وارد رابطه بشم

 :جواب داد
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ولی تو االن دقيقا با همين مردی که گفتی در ارتباطی دلت به حال اون دختره هانا _

 نميسوزه؟

 ...خودت فقط از خوبياش برام گفتی خودت گفتی حساب اون از هومن جداست و حاال

 :پريدم وسط حرفش

 دارن،هانا و گرشا بهم عالقه ای ن_

اونا قراره يه روز قبل از عقد غيبشون بزنه و هيچکدوم قرار نيست پای اون سفره 

 !عقد بشينه

 :هر لحظه گيج تر ميشد

 من که نميفهمم چی ميگی_

 :سرم و به باال و پايين تکون دادم

 بزار حاضر شم بريم بيرون همه چی و بهت ميگم_

ز چند دقيقه باهم از خونه زديم و تو سکوت ساغر شروع کردم به آماده شدن و بعد ا

 بيرون،

 تو مسير رسيدن به رستوران همه چيز و واسش گفتم،

 مو به مو و ساغر اصال باورش نميشد،

باور نميکرد که پدرهای ما واسه رسيدن خودشون به خواسته های بزرگشون و واسه 

ی خاطرآسودگيشون ماهارو مجبور به ازدواج با همديگه ميکردن تا از هم گروي

 !داشته باشن
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 واقعا هم غير از اين نبود،

 من يه گرو بيشتر نبودم،

 !هانا هم نبود

 

  گرشا#

 جواب پيامم و که نداد دلواپسش شدم، 

 !من تاحاال اينجوری واسه هيچکس دلواپس نشده بودم

 !اصال تا حاال کسی به چشمم نيومده بود که بخواد به دلواپسی برسه

 :شنيدن صدای مجيد به خودم اومدمحسابی تو خودم بودم که با 

 تموم شد؟_

 :گيج نگاهش کردم

 چی؟_

 :ابرويی باال انداخت

  کجا سير ميکنی اميرحسين؟_

 پرونده ای که سرگرد داده يه نگاهی بهش بندازی و ميگم،

 تموم شد؟

 بررسيش کردی؟
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 :تازه دو هزاريم افتاد

 همون پرونده سرقت ماشين؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 مگه جز اين و اون پرونده بالتکليف بزرگ پرونده ديگه ای هم دستمونه؟_

 :و نفس عميقی کشيد

 دوباره يادش افتادم،_

خدا کمک کنه زودتر يه سرنخ پيدا کنيم و يه کمی پرونده رو پيش ببريم من که ديگه 

 !روی چشم تو چشم شدن با سرهنگ و ندارم

 :فکرم اينجا نبود اما گفتم

 ميکنيم آره پيداش_

 حتما يه سرنخ پيدا ميکنيم

 :زل زد بهم

 !بااين هوش و حواس جمع تو بعيد ميدونم_

 و آروم خنديد که چيزی نگفتم و گوشيم و تو دستم گرفتم،

کم پيش ميومد که بخوام به ياسمن زنگ بزنم اما حاال نگرانش بودم که تموم عواقب 

ريدم و شمارش و گرفتم زنگ زدن و در صورتی که پيش هومن باشه رو به جون خ

 :و باالخره بعد از چند تا بوق صداش تو گوشی پيچيد
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 بله_

 :خيلی جدی گفتم

 چرا جواب پيامم و ندادی؟_

 مگه نديديش؟

 :دوباره صداش گوشم و پر کرد

 چرا ديدم،فقط کاری پيش اومد نتونستم جواب بدم بعدش هم فراموشم شد_

 :از سر حرص و عصبانيت نفس عميقی سر دادم

 فراموشت شد؟_

 :تن صداش کمی پايين اومد

 ...اگه باعث نگرانيت شدم_

 :نزاشتم حرفش تموم بشه

  خوبی؟_

 :با کمی مکث گفت

 يه کمی حالم گرفته بود با دوستم ساغر اومدم بيرون يه هوايی عوض کنم_

 نگاهی به ساعت انداختم

 :سر ظهر بود و ميتونستم از اداره برم بيرون

 کجايی؟_
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 :وران و گفت از روی صندليم بلند شدمتا اسم رست

 االن ميام اونجا،_

 !ميخوام ببينمت

 گفتم و بعد از خداحافظی گوشی و قطع کردم،

از گرفتگی حالش که گفته بود نگرانش شده بودم و غم تو صداش بيشتر نگرانم ميکرد 

 :و من بايد ميديدمش حتی اگه درست نبود که مجيد گفت

 خيره انشاهللا اميرحسين؟_

 کی اينجوری به تب و تاب انداختت؟

 کجا به سالمتی؟

 :سوييچ ماشين و برداشتم و گفتم

 بايد برم مجيد،_

 !زود برميگردم

 ...گفتم و سراسيمه از اتاق کار مشترکمون و بعد هم اداره بيرون زدم

 تو تموم مسير فکرم پيشش بود،

 پی اينکه چرا حالش گرفته؟

 ...ميترسيدم
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کرده باشه از اينکه باليی سرش آورده باشه ميترسيدم و اين از اينکه هومن غلطی 

ترس باعث چفت شدن دندونام روی هم و فشار پام روی پدال گاز ميشد که زودتر 

 .از چيزی که فکر ميکردم رسيدم به اون رستوران

 سراسيمه ماشين و پارک کردم و وارد رستوران شدم،

 متوجه حضورم شد از جا بلند شد، با ديدنش قدم برداشتم به سمتش و ياسمن وقتی

 :روبه روش ايستادم

 سالم_

 جواب سالمم و که داد دوستش ساغر هم بلند شد ،

 :احوالپرسی مختصری باهاش کردم و روبه ياسمن ادامه دادم

 چيشده؟_

 هومن اذيتت کرده؟

 :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 نه چيزی نشده،_

 اصال امروز هومن و نديدم،

 ببينمش توئم دعوتی ديگه؟ شب قراره

 سری که به نشونه تاييد تکون دادم ساغر نگاه معنا دارش و بين جفتمون چرخوند ،

 :جواب دادم
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 ميشه چند دقيقه ای  بيای بيرون؟_

 زير لب آره ای گفت و طولی نکشيد که هردومون از رستوران بيرون زديم،

 در ماشين و براش باز کردم و نگاهی بهش انداختم،

 :قدم باهام فاصله داشت چند

 سوار شو_

 :با ترديد قدم برداشت به سمتم

 نگرانم،_

 کسی نبينتمون؟

 :ابرويی باال انداختم

 !سوار شو_

 ناچار سوار شد و من ماشين و دور زدم و پشت فرمون نشستم،

نميخواستم ماشين و به حرکت در بيارم فقط ميخواستم چند دقيقه ای باهاش حرف 

 :بزنم که گفتم

 ميدونی چقدر دلواپست شدم؟_

 هزار تا فکر کردم بخاطر جواب ندادنت به اون پيام،

 چرا با من اينکار و ميکنی؟

 خيره تو چشمام چند باری پشت سرهم پلک زد
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 بی پروا شده بودم تو دوست داشتنش چون ترس از دست دادنش و داشتم،

 !چون وحشت داشتم از اينکه اون مال هومن بشه

 :و شنيدمبا تاخير صداش 

 ...چيزی نشده بود فقط همونکه گفتم_

 :حرفش و قطع کردم

 !آره ميدونم فراموش کردی_

 :و خيلی جدی ادامه دادم

 ميخوام ازت يه سوالی بپرسم ياسمن،_

 يه سوال که خيلی ذهنم و درگير کرده

 :لب زد

 بپرس_

 :لبهام و با زبون تر کردم

 تو،_

 تو اصال من و دوست داری؟

 دوست داشتن يه طرفه افتادم؟يا من گير يه 

 !شايد شبيه به حس و حال هومن

 نگاهش و ازم گرفت،
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 دل تو دلم نبود واسه شنيدن حرفی از زبونش،

هم ميترسيدم و هم خسته بودم از انتظار از اينکه تا به حال مستقيما بهم حرفی نزده 

 بود،

 از دوست داشتن نگفته بود و من بالتکليف بودم،

 !يفبالتکليف بالتکل

 :با شنيدن صداش از فکر بيرون اومدم

 ! دوستدارم_

 تا چند ثانيه فقط نگاهش کردم،

صورتش که روبه روی صورتم قرار گرفت چشمای عسليش پشت جلدی از اشک 

 :قايم شده بود و ياسمن همچنان حرف برای گفتن داشت

 !معلومه که دوستدارم_

 گفت و قطره اشکی مسير گونش و طی کرد

 هام بلند شد،صدای نفس 

صدام دو رگه شد نميدونم از شوق شنيدن دوستدارم از زبون دختری که عاشقش بودم 

 :يا بخاطر ديدن غم تو چشمهاش

 !اشکات و پاک کن_

 ...بينيش و باال کشيد و پشت دستش و روی صورتش
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 :با صدای گرفته ای گفت

 بی فايدست_

 :و وسط گريه خنديد

 ايگزينش ميشن،هرچی اشک پاک کنم اشکای بعدی ج_

 من بايد چيکار کنم؟

 با گفتن اين دوستدارم سبک نشدم،

 ...بغضم سنگين تر از قبل شد

اگه قبال همه چی فقط يه ازدواج اجباری بود يه درد بود و حاال که تو توی قلبمی و 

 !بازم مجبورم به اون ازدواج هزارتا درده

 :دستمالم و از توی جيبم بيرون آوردم و به سمتش گرفتم

 با گريه چيزی درست نميشه_

 :همزمان با گرفتن دستمال جواب داد

 کار ديگه ای ازم برنمياد_

 :شمرده شمرده گفتم

 نميزارم اسم هومن بياد تو شناسنامت نميزارم اين عقد سر بگيره،_

 !شده فراريت بدم شده از همه چيم بگذرم اين کار و ميکنم

 :بين گريه تلخ خنديد
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 فرار کنيم؟فکر کردی ميتونيم _

 پيدا کردنمون واسه يکی مثل همايون فروزان مثل آب خوردنه،

 ميدونی بعد از پيدا کردنمون چه باليی سر پدرامون مياد؟

 خودت ميدونی ادعای رفاقت همايون با پدرهای ما همش الکيه پس به فرار دل نبند

 راستش و بخوای من نگران توهم هستم،

 با هانا،نگران اون حرفات نگران توافقت 

 برای جفتتون گرون تموم ميشه

 :تن صدام بی اختيار باال رفت

گرون تموم بشه اصال به قيمت خط خوردن اسمم از شناسنامه پدرم تموم بشه بهتر _

از اينه که دلم پيش تو باشه و  با دختری ازدواج کنم که اونم مثل من هيچ عالقه ای 

 به اين ازدواج نداره،

 ...منتو نگران من نباش ياس

 تو فقط به خودت فکر کن ببين غير از فرار راه ديگه ای به ذهنت ميرسه

 :سری به اطراف تکون داد

 هيچ راهی نيست_

 :مشت محکمم و به فرمون کوبيدم و ياسمن ادامه داد

 ميترسم با خودکشی هم از شر هومن و اين ازدواج خالص نشم_
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 :تند نگاهش کردم

 !مزخرف نگو_

 !همچين حماقتی فکر کنی تو حتی حق نداری به

 :از گريه سر رفت

 چيکار کنم؟_

 با هومن برم سر خونه زندگيم؟

 برم کانادا؟

  پس تکليف تو چی ميشه؟

 تکليف دل من که گيره دلته چی ميشه؟

دلم ميخواست شرايطمون عين بقيه باشه عين همه اونايی که چيزی به اسم عشق و 

لن از تجربه اين احساس ولی نبود دوست داشتن تووجودشون جوونه زده و خوشحا

که من با شنيدن دوستدارم از زبون دختری که عاشقش بودم دلم گرفت و پريشونيم 

 !بيشتر شد

 :صدام بی اختيار گرفته شد

 يه فکری ميکنم،_

 آسمون و به زمين ميارم ولی نميزارم تو زن هومن شی،

 !بهت قول ميدم
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 ياسمن#

 اين بار خودش اشکام و پاک کرد،

 :حرفهاش هم همچنان ادامه داشت

 !گفتم قول ميدم ولی تو باز داری گريه ميکنی_

 :بينيم و باال کشيدم

 ديگه گريه نميکنم_

 بعد از مدتها لبخندش و ديدم،

 انقدر خشک و جدی بود که فکر ميکردم خنديدن بلد نيست حداقل برای من،

 :تاما بلد بود که قيافه جذابش بيشتر از هروقتی به دلم نشس

 آفرين_

 :و دستمال مخملش و تا کرد و تحويلم داد

 اينم تقديم به شما،_

نميتونم اسمش و بزارم هديه ولی پيشت باشه تا هروقت هوس ديوونه بازی و گريه 

 !کردن به سرت زد يادت بيفته اين کارت ناراحتم ميکنه و انجامش ندی

 :دستمال و از دستش گرفتم

 يادم ميمونه_
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 :شد لبخندش ادامه دار

 حاال برو پيش دوستت که منتظرته_

 :تو آينه بغل ماشين نگاهی به خودم انداختم

 تو نميای؟_

 :حرفم و رد کرد

 من فقط اومده بودم ببينمت که خيالم راحت شه،_

 بايد برگردم اداره

 نگاهم به سمتش چرخيد،

 :الحق که لباس پليس حسابی بهش ميومد

 باشه_

 :ادامه داد

 مراقب خودت باش،_

  شب ميبينمت

 :و نفس عميقی کشيد

 هرچند دلم نميخواد کنار اون عوضی ببينمت_

 :آه از نهادم بلند شد

 چاره ای نيست_
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 :نگاهش و تو صورتم چرخوند

 لطفا شب يه لباس مناسب بپوش،_

 دلم نميخواد هومن نگاهت کنه

 حرفهاش تو اوج غم و اندوه،

 :ون دادمقند تو دلم آب ميکرد که سری به نشونه تاييد تک

 باشه_

 ...و با خداحافظی ازش باالخره از ماشين پياده شدم و به رستوران و ساغر برگشتم

..... 

 آخرين مرحله پاکسازی صورتمم انجام شد،

پوستم نرم و پنبه ای شده بود اما قلبم همچنان سنگ بود و تنها دلخوشيم حرفهايی بود 

 که اون روز تو رستوران از گرشا شنيده بودم،

بسته بودم به کمکی از سمتش هرچند نميدونستم قراره چيکار کنه و چجوری بهم  دل

 !کمک کنه

 :با شنيدن صدای صاحب سالن به خودم اومدم

 فردا دير نکنی عزيزم،_

 !به موقع بيا که قراره خوشگلترين عروس شهر و تحويل آقای دوماد بديم

 لبخندش و با يه لبخند مصنوعی جواب دادم،
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 ...کاش

 !اون دوماد هومن نبودکاش 

 !کاش کسی بود که دوستش داشتم

چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که از سالن خارج شدم و همزمان با سوار ماشين شدنم 

 گوشيم و چک کردم،

 از ديشب خبری از گرشا نبود و همين داشت نگرانم ميکرد،

خاموش شايد ماموريت بود اما سابقه نداشت که گوشيش خاموش باشه و حاال با 

 !بودنش داشت هر لحظه نگرانيم بيشتر ميشد

با افتادن شماره هومن روی صفحه گوشی نفس عميقی کشيدم و گوشی و سايلنت 

 کردم،

هيچ جوره حوصله شو نداشتم که گوشی و گذاشتم رو صندلی کناريم و ماشين و به 

 حرکت درآوردم،

 !تموم فکر و ذکرم پی گرشا بود و کاری ازم برنميومد

رسيدن به خونه و ديدن ماشين هومن که جلوی در پارک شده بود فهميدم اينجاست با 

و با وجود فرار ازش انگار بايد ببينمش که ماشين و تو حياط پارک کردم و پياده 

 شدم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

349 
 

واسه دير تر ديدنش هم که شده آروم آروم قدم برميداشتم و اگه به من بود حاضر 

و چند ساعت خودم و اينجا مشغول کنم اما  بودم گرمای ظهر تابستون و تحمل کنم

 !نبينمش

 ...با وجود اين ممکن نبود که باالخره وارد خونه شدم

هومن با بابا و مامان مشغول صحبت بودن که با ديدن من حرفهاشون ناتموم موند و 

 :هومن بلند شد

 !سالم عزيزم_

نشستم که بابا به سمتشون رفتم و سالمی کردم و ناچار رو مبل روبه رويی هومن 

 :گفت

 هومن اومده تورو ببينه_

 :و رو کرد به هومن

 اگه دوست داريد بريد باال،_

 ياسمنم يه آبی به دست و روش بزنه بعد بيايد پايين که باهم ناهار بخوريم

 هومن از خدا خواسته بلند شد و باهم راهی اتاقم شديم،

 :االخره سکوت بينمون و شکستبا ورود به اتاق نگاهی به سرتا سر اتاقم انداخت و ب

 !اتاق قشنگی داری_

 :کيفم و گذاشتم روی ميزآرايشم و جواب دادم
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 ممنون،_

  چيزی شده که اومدی اينجا؟

 :نشست رو لبه تختم و جواب داد

 نه،_

 از صبح چند باری باهات تماس گرفتم جواب ندادی نگرانت شدم،

 !گفتم بيام ببينمت

 :سری تکون دادم

 !حتما نديدم_

 .لبخند معنا داری زد و چيزی نگفت

 :رو صندلی جلوی ميز آرايشم نشستم و ادامه دادم

 ولی بابا گفت ميخوای باهام حرف بزنی_

 :سرش و به باال و پايين تکون داد

 آره،_

 !نشد بهش بگم که جواب تماسام و نميدی

 چشمی تو کاسه چرخوندم،

دوباره با بحث با هومن اعصابم و اگه قرار بود فردا گرشا کمکم کنه پس الزم نبود 

 :بهم بريزم که تکرار کردم
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 نديدم،_

 متوجه تماست نشدم،

 !باور کن

 :لب زد

 باور ميکنم_

 :و ادامه داد

 راستی از مزون تماس گرفتن لباست آماده شده و فکر کنم تا يه ساعت ديگه برسه_

 :ابرويی باال انداختم

 آها،راستی چه خبر از هانا؟_

 خونتون بوديم ازش خبری نيستاز اونشب که 

 نفس عميقی کشيد،

 :انگار هنوز ناراحت جواب ندادن گوشيم بود هرچند اهميتی نداشت

 هانا هم خوبه_

  من ميرم پايين

 توهم لباس عوض کن بيا

 ...گفت و از اتاق بيرون رفت

 با رفتنش جلوی آينه ايستادم و نگاهی به خودم انداختم،
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 ...اسم عقد باقی مونده بود و هنوز خبری از گرشا نبودساعت تا اون مر 24کمتر از 

 وقتی رفتم پايين،

مامان و بابا و هومن سر ميز ناهار نشسته بودن و منتظر چشم دوخته بودن به من 

 :که بابا گفت

 !عجله کن ياسمن که روده بزرگه روده کوچيکه رو خورد_

 و آروم خنديد،

ميرفتم حاال حتی لبخند هم به لبم نميومد و هرچقدر قبال قربون صدقه خنده های بابا 

 !مقصر همه اينها خودش بود که من و معامله کرده بود

بی هيچ حرفی رو صندلی کنار هومن نشستم و غذا خوردنمون شروع شد بااين وجود 

با هر قاشق غذاهم لحظه ای از فکر به گرشا غافل نبودم و اين افکار تموم روز و 

نصفه شب  2مراهيم کرده بودن و اما حتی االن که ساعت از بعد از رفتن هومن هم ه

 !داشت ميگذشت هم هنوز هيچ خبری از گرشا نبود

 به پهلو دراز کشيدم،

 بی فايده بود ،

 واسه هزارمين بار گوشيم و چک کردم،

 ...نبود

ازش هيچ خبری نبود و  من داشتم تو دلواپسی تلف ميشدم و هيچ چاره ای جز انتظار 

 ...تو همين انتظار دلهره آور نفهميدم کی اما خوابم برد نداشتم و
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 با صدای آالرم گوشيم بيدار شدم

 اولين کاری که کردم چک کردن تماسها و پيامهام بود،

 !نه پيامی و نه تماسی

 همچنان ازش بی خبر بودم،

 بايد آماده ميشدم ميرفتم سالن،

بغض سنگين تو گلوم شده  فقط چند ساعت تا مراسم باقی بود و نبودن گرشا باعث

 :بود که با شنيدن صدای تق تق در بغضم و قورت دادم و صدای اکرم خانم و شنيدم

 ياسمن جان،_

 !خواب نمونی عروس خانم

 :جواب دادم

 بيدارم اکرم خانم_

 :در و باز کرد و لبخندی به روم پاشيد

 ..پس من ميرم صبحونه رو آماده کنم_

و با رفتن اکرم خانم از روی تخت بلند شدم و به  سری به نشونه باشه تکون دادم

 سمت دستشويی رفتم،

چند باری پشت سرهم آب پاشيدم تو صورتم تا حالم عوض بشه اما نشد که با همون 

 ...گرفتگی رفتم پايين و صبحونه ای که به سختی از گلوم پايين ميرفت و خوردم
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ده بود که با ورود بابا به آشپزخونه ديگه چيزی تا پايان صبحونه چند لقمه ايم باقی نمون

 :سالم و صبح بخيری بهش گفتم و بابا روبه روم نشست

 کاری چيزی داشتی اگه هومن هم نرسيد انجامش بده بهم زنگ بزن_

 زير لب باشه ای گفتم،

 :بابا ادامه داد

 !اخماتم وا کن خانم_

 :و دستش و جلو آورد و روی دستم گذاشت

 اين ازدواج کنار بيای، ياسمن تو ديگه بايد با_

 خودت و اذيت نکن و مطمئن باش اين حالت گذراست همش تلقينه،

بخاطر اينه که هومن هميشه عاشقت بوده و خب ذات ما آدما همينه اونی که بهمون 

 توجه ميکنه اونی که دوستمون داره اغلب اوقات مورد توجهمون نيست،

 !درست مثل تو

ط سرم و تکون دادم و به بغضم اجازه ترکيدن و تبديل هنوز به گرشا اميد داشتم که فق

 شدن به اشک ندادم،

 من قول داده بودم،

 ...من به گرشا قول داده بودم که ديگه گريه نکنم

 طولی نکشيد که آماده شدم
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 هومن جلوی در منتظرم بود که در و بستم و به سمتش رفتم و سوار ماشينش شدم،

 :د که هومن صدايی تو گلو صاف کردبينمون جز سکوت چيز ديگه ای نبو

 کارت تو سالن کی تموم ميشه؟_

 :شونه ای باال انداختم

 نميدونم،_

 احتماال تا ظهر طول بکشه

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 هماهنگ کرديم، 3آتليه و عکاسی تو فضای باز و واسه ساعت _

 پس تا اونموقع تموم ميشه

 :و نگاهی به ساعت انداخت

 صبحه 7عت تازه سا_

 نفس عميقی کشيدم،

 ديگه واقعا چيزی نمونده بود تا ازدواجم با هومن و داشتم ميترسيدم،

 ميترسيدم از اينکه همه اون حرفهای گرشا رو تو خواب شنيده باشم،

 !از اينکه اين اميد واهی باشه ميترسيدم

 بااين حال زمان در حال گذر بود که رسيديم به سالن،

 ...م و هومن بعد از تحويل لباسم به سالن رفتاز ماشين پياده شد
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 همه چی داشت خيلی زود پيش ميرفت،

اصال انگار امروز رو نوار تند در حال سپری شدن بود و من هرچی ميخواستم زمان 

 متوقف شه امکان پذير نبود،

 ...هرلحظه بيشتر از قبل ته دلم خالی ميشد اما گرشا

 يعنی ميتونست زير حرفهاش بزنه؟گرشايی که بارها نجاتم داده بود 

  يعنی ميتونست من و به هومن بسپاره و هيچ کاری نکنه؟

 ...نه

 ممکن نبود و من بيخودی داشتم خودم و اذيت ميکردم،

 !بيخودی داشتم اميد تو دلم و از بين ميبردم

تا به خودم اومدم کار ميکاپم تموم شده بود که ميکاپ آرتيستم کنارم ايستاد و خيره 

 :و آينه گفتت

 تموم شد،_

 !فقط خودتو نگاه کن

 تو آينه به خودم نگاه کردم،

 زير بار اين ميکاپ مات و مليح متفاوت  از قبل شده بودم،

 ميکاپم بی نقص بود اما چشمام نميخنديد،

 اما قرار نبود اين ازدواج سر بگيره و همه چيز الکی بود،
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 !گرشا بهم قول داده بود

 :دوباره صداش و شنيدم

 چطوره خوشت اومد؟_

 :و روبه روم ايستاد

 !من که تو عمرم عروس چشم عسلی به اين خوشگلی نديده بودم_

 :و لبخندی تحويلم داد که متقابال لبخندی بهش زدم

 خيلی خوبه،_

 !ممنون

 حرفهامون کمی ادامه پيدا کرد و شينيون موهام شروع شد،

ط مونده بود پوشيدن لباسم که موهام به سبک اروپايی ساده و شيک بسته شد و فق

 همراه با يکی از کادر سالن رفتم تو اتاق پرو و لباسم و پوشيدم،

 کفشای صدفی پاشنه بلندم و که پام کردم ديگه هيچ کاری نداشتم،

 ...آماده آماده بودم واسه همراه شدن با هومن و هنوز خبری از گرشا نبود

 بيرون رفتم،هومن  منتظرم بود که با همراهی صاحب سالن 

 تو حياط ايستاده بود که با ديدنم لبخندی زد،

ديدنش تو اون کت و شلوار مشکی خوش دوخت که الحق بدجوری هم بهش ميومد 

 باعث جون گرفتن هيچ حسی تو دلم نشد،
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 من هيچ عالقه ای به اين مرد نداشتم و اتفاقا ازش متنفر هم بودم،

گاهی سعی ميکرد با محبتهای پوچ  ازش متنفر هم بودم بخاطر تموم بديهاش که

 !جبرانشون کنه و هرگز جبران شدنی نبودن

 :با شنيدن صدای مژگان خانم از فکر بيرون اومدم

 اينم از عروس خانم شما،_

 !همه کادر سالن معتقد بودن که تا به حال عروس به اين زيبايی نديدن

هومن به سمتمون و لبخند مهربونش و تو صورتم چرخوند که لبخندی بهش زدم و 

 :اومد

 حق با شماست_

 !همسر من زيباترين زنيه که من تا به حال ديدم

 :گفت و دستش و به سمتم دراز کرد

 بريم عزيزم؟_

 داشت بغضم ميگرفت،

خبری از گرشا نبود و من از اينکه هومن من و همسر خودش صدا زده بود ته دلم 

 !خالی شده بود، ميترسيدم

گذاشتم و از دوتا پله ای که تا رسيدن بهش باقی بود و طی ناچار دستم و تو دستش 

 کردم،
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حاال بی هيچ فاصله ای روبه روش ايستاده بودم که نگاه رضايت بخشش و تو صورتم 

 :چرخوند و دسته گل رز سفيدم و به سمتم گرفت

 !بفرماييد_

 :دسته گل و که ازش گرفتم مجددا صدای مژگان خانم و شنيدم

 یبا آرزوی خوشبخت_

 گردنم به سمتش چرخيد و بعد از تشکر و خداحافظی ازش،

 سوار ماشين شديم،

ماشين عروسی که به زيبايی هرچه تموم تر گل کاری شده بود و اما برای من هيچ 

 .چيز قشنگ نبود

تو تموم مسير فکرم پی اين بود که چرا خبری از گرشا نيست و هرچی هم به گوشيم 

 نفس عميقی کشيدم و سر چرخوندم به سمت هومن، رجوع ميکردم بی فايده بود که

در کمال آرامش داشت رانندگی ميکرد و زير لب با اون آهنگی که تو ماشين پلی 

 ميشد همخونی ميکرد و انگار هنوز از هيچ چيز خبر نداشت،

 از نقشه هانا و گرشا،

 !از اينکه گرشا قرار بود من و نجات بده

 :صدای ضبط و کم کرد و  لب زد

 تو فکری؟_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

360 
 

 :حرفش و رد کردم

 فقط خستم_

 :خنديد

واسه خستگی زوده تازه ميخوايم بريم آتليه بعدش هم که مراسم شروع ميشه و تا _

 !خود شب درگيريم

 چند باری پشت سرهم پلک زدم،

 اگه اين برنامه طبق نقشه هومن،

 طبق چيزی که مقرر شده بود پيش ميرفت،

 ....ردماگه راستی راستی باهاش ازدواج ميک

حتی نميتونستم بهش فکر کنم که چند باری سرم و به اطراف تکون دادم تا ذهنم خالی 

 :شه و همزمان هومن ماشين و نگهداشت

 رسيديم_

 :و تو آينه بغل ماشين نگاهی به خودش انداخت

 ...بريم که عکس های يادگاريمونم بگيريم_

 

 يم،با هر ژستی که گروه عکاسی ميگفتن چندتايی عکس گرفت
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بماند که تموم لبخندهام به زور اونها بود و بااين وجود مطمئن بودم تو هيچکدوم از 

 !عکسها چهره شادی نخواهم داشت

بعد از حدود دو ساعت ديگه کارمون تموم شده بود که تونستم نفس عميقی بکشم و 

 دوباره گوشيم و چک کنم،

گرفتم و دوباره متوجه هنوز هم هيچ خبری ازش نبود که تو نبود هومن شمارش و 

 !خاموش بودن گوشيش شدم

 پاهام سست شده بود،

از اينجا که ميرفتيم به عقد هومن در ميومدم و هنوز داشتم به گرشا و ناجی شدنش 

 !فکر ميکردم هرچند که ازش خبری نبود

 کالفه صفحه گوشی و خاموش کردم،

ه بعد باالخره هومن کمی اونطرف تر داشت با گوشی صحبت ميکرد که چند دقيق

 :تماسش تموم شد و به سمتم اومد

 دير شد،_

 !همه منتظرمونن بايد سريع بريم

و با دست به ماشين که با فاصله کمی ازمون پارک شده بود اشاره کرد و البته خودش 

 :هم جلوتر راه افتاد و در ماشين و برام باز کرد

 سوار شو_

 ی شديم،سوار ماشين شدم و هومن پشت فرمون نشست و راه
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 از اينجا تا باغ آقا همايون راهی نبود که قلبم داشت ميومد تو دهنم،

 يعنی گرشا ميخواست مراسم و بهم بزنه و به من اطالع نداده بود تا  استرس نگيرم؟

 به خودم اميد ميدادم که حتما همينه،

 !که حتما اتفاق خوبی تو راهه و نميدونستم اين اميد واهيه يا نه

باغی که انواع و اقسام ماشينهای خارجی تو محدودش پارک بودن بزاق  با رسيدن به

 دهنم و به سختی قورت دادم،

 !مهمونهايی که دعوت بودن اومده بودن تا شاهد عقد ما باشن

هومن تو استقبال خدمتکارهايی که جلوی در به رديف ايستاده بودن ماشين و برد 

 برام آشنا بود،داخل باغ و درست پشت ماشينی پارکش کرد که 

 ...يه ماشين عروس ديگه

 ...ماشينی که حتم داشتم متعلق به

  ...به گرشاست

 !من اين ماشين و ميشناختم

محو ماشين حتی نفهميده بودم هومن کی پياده شده و در و هم برام باز کرده که با 

 :شنيدن صداش تازه به خودم اومدم

 عزيزم نميخوای پياده شی؟_

 چشم هاش چرخيد، چشم های نگرانم تو
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دستم دور دسته گلم سفت شد و از ماشين پياده شدم و همزمان مامان و بابا و آقا 

 :همايون و گيتی خانم قبل از همه به سمتمون اومدن و گيتی خانم گفت

 باالخره رسيديد،_

 همه مهمونها منتظر شمان

 :و البته بوسه ای هم به گونم زد و آقا همايون در ادامه لبخندی زد

يه کمی دير رسيديد ولی عيبی نداره تا اينجای مراسم مهمونها با اونيکی عروس و _

 داماد مجلس سرگرم بودن و بی احترامی ای بهشون نشده

 :و کنار ايستاد

يه خوش و بشی با مهمونها بکنيد و بعد  بريد تو جايگاه ويژتون، درست کنار گرشا _

 !و هانا

 حرفهاش تو ذهنم تکرار شد،

 م داره چی ميگه،نميفهميد

 عروس و داماِد ديگه؟

 مگه اين مراسم جز من و هومن عروس و داماد ديگه ای هم داشت؟

تو ذهنم با حرفهاش درگير بودم که يه دفعه تو رفت و اومد مهمونها متوجه گرشا 

 شدم،

گرشا تو کت و شلوار دومادی کنار هانايی که لباس سفيد عروس به تن داشت و من 

 و اومد مهمونها هرچند به وضوح نه،البه الی رفت 
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اما داشتم ميديدمشون که صدای نفسهام بلند شد و قفسه سينم بی اختيار شروع کرد به 

 ...باال و پايين شدن

 نميفهميدم،

 مگه اون نگفته بود که قرار نيست نه خودش و نه هانا تو اين مراسم حاضر شن؟

 مگه نگفته بود همه چی يه بازيه؟

 اينجا،حاال حاال 

 تو اون کت و شلوار دومادی کنار هانايی که لباس عروس به تن داشت چيکار ميکرد

 ...شايد اين

 اين همون نقشه ای بود که قرار بود باهاش من و فراری بده،

 ...حتما

 !حتما همين بود

 :با گرفتن دستم توسط بابا از فکر بيرون اومدم

 !زيباتر شدی دخترم_

رفته بودن و حاال نوبت خوش و بش با مامان و بابا رسيده آقا همايون و گيتی خانم 

 بود که سرسری جوابی دادم و با همون نگرانی که همواره باهام بود،

 دست تو دست هومن گذاشتم و سالم و احوالپرسی ها با مهمونها شروع شد،

 با هر قدم به گرشا نزديک و نزديکتر ميشدم،
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 ...ميد ميدادمته دلم خالی ميشد و دوباره به خودم ا

گرشا حتما نقشه ای تو سرش داشت اما نميدونم چرا روبه روشون که ايستاديم رو 

 !ازم گرفت و نگاهم نکرد

سرش و انداخت پايين و فقط زير لب يه سالم خشک و خالی تحويلمون دادحتی هانا 

هم هانای هميشگی نبود که لبخندی به لب نداشت و بالعکس نگاهش گرفته بود و 

 !هيچ برقی نميزد چشماش

 :بااين حال هومن حسابی شارژ بود که لب زد

 بشين عزيزم،_

 ...اينطوری خسته ميشی

 نشستم رو صندلی خالی کنار هانا، 

 هومن کنارم نشست و گرشا کنار هانا نشسته بود، 

زير چشمی نگاهی بهش انداختم که متوجه نگاهم شد و اين بار هم سريع چشم ازم 

 !گرفت

 نميفهميدمش،

همه چيز پر از ابهام و پيچيدگی بود که گيتی خانم به سمتمون اومد و با لبخند 

 :پررضايتی گفت

 عاقد ميخواد خطبه عقد و بخونه،_

 شناسنامه شما دوتا دستشه فکر کنم اول شمارو به عقد همديگه در بياره
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 نگاهش رو گرشا و هانا بود ،

 ...گرشا و هانايی که سکوت کرده بودن

 گرشا نگاه کردم،دوباره به 

اين بار حتی اگه متوجه نگاهمم شد به روی خودش نياورد و خطاب به گيتی خانم 

 سری به نشونه تاييد تکون داد،

 بی اختيار چند باری پشت سرهم پلک زدم، 

نقشش هرچی که بود داشت قلبم و تو دهنم مياورد اون نبايد انقدر طبيعی نقش بازی 

 ميکرد،

 !ميکرد نبايد اينجوری نگرانم

 :گيتی خانم روبه ما ادامه داد

 بعدش هم عقد شما دوتا،_

 !خوشبخت باشيد عزيزای دلم

 با رفتنش آب دهنم و به سختی قورت دادم، 

 چشم چرخوندم تو مهمونها،

همه چی واقعی بود عاقد داشت آماده ميشد واسه جاری کردن خطبه و گرشا هنوز 

 نشسته بود،
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حاال صدای ديجی هم قطع شد و عاقد صدايی تو گلو هنوز هيچ کاری نکرده بود که 

 صاف کرد و مقدمات عقد فراهم شد،

 چشم دوخته بودم به عاقد،

 :جدی جدی داشت خطبه رو جاری ميکرد که برای بار سوم پرسيد

دوشيزه محترمه مکرمه سرکار خانم هانا فروزان فرزند همايون، آيا به بنده وکالت _

و هميشگی  اميرحسين تهرانی فرزند کوروش با مهريه  ميدهيد شمارا به عقد دائمی

 مشخص شده درآورم؟

 بنده وکيلم؟

 گلوم خشک شده بود،

 حتی جرئت نگاه کردن به هانا رو هم نداشتم،

 هرلحظه منتظر بودم،

منتظر بهم خوردن همه چی منتظر کاری که گرشا قرار بود بکنه و هنوز بااينکه 

ر خودش و وکيل هانا کرده بود گرشا قدم از قدم عاقد واسه سومين بار و آخرين با

برنداشته بود  و من تو اين انتظار داشتم جون ميدادم که صدای بله گفتن هانا واسه 

 چند ثانيه قلبم و از طپش انداخت،

 ...هانا بله رو گفت

 !کابوس نبود صدای دست زدن ها واقعی بود و پشت بندش گرشاهم بله رو گفت

 د،گلوم سنگين شده بو
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  يعنی اون همه اين مدت من و بازی داده بود؟

 يعنی همه اون حرفها،

 از عشق گفتن هاش،

 دوستدارماش همه و همه دروغ بود؟

 همه تالشم و کردم واسه اشک نريختن،

 همه اين درد و اين شوک غم انگيز و تو خودم ريختم،

 نبايد اشکی از چشمام جاری ميشد،

ميشکست و البته فرصتی هم برای اين کار نداشتم که عاقد نبايد غرورم بيشتر از اين 

 اين بار خطبه رو واسه من و هومن خوند،

 همه چی داشت تموم ميشد من بايد با هومن ازدواج ميکردم،

  !اين ته ماجرا بود

 عاقد واسه اولين بار و دومين بار پرسيد و باالخره به سومين بار رسيد،

 داشتم از بغض خفه ميشدم،

 ک روزهايی که ديده بودمش،تک ت

که دلخوشم کرده بود که عاشقم کرده بود جلوی چشمهام بود و خودش يه تنه زير 

 ...همه چی زده بود

  !خودش با هانا ازدواج کرده بود
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 :با ضربه آرومی که هومن به پهلوم زد به خودم اومدم

 !بله رو بگو_

 قبل از عاقد به گرشا نگاه کردم،

 نگاهش بهم بود ،

 !م هاش نامرد بودن که تا اعماق دلم نفوذ کردن و اينجوری پا پس کشيدنچش

چشم ازم گرفت و من همزمان با کشيدن نفس عميقی با صدايی که به زور از حنجرم 

 :بيرون ميومد جواب دادم

 ...بله_

با گفتن اين بله دوباره صدای دست زدن ها و شادباش ها بلند شد و من با همين يه 

 کلمه ،

 تم به تموم آرزوهايی که تو سرم داشتم،نه گف

 نه گفتم به خودم،

 به دلم،

 !من از زندگی دست کشيدم

 طولی نکشيد که هومن هم بله رو گفت،

 لب همه خندون بود اما تو دلم کسی داشت گريه ميکرد،

 خودم بودم،
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 !خودم که به ته خط رسيده بودم

 واسه ثبت عقد به سمت ميز عاقد رفتيم،

تو دستم گرفتم با گرشايی که داشت اون برگه هارو امضا ميزد چشم خودکار و که 

 تو چشم شدم،

 ديدم تار شد با نگاه کردن بهش،

بغض لعنتيم باالخره سر از چشمهام درآورده بود که تنم لرزيد و نفس عميقی کشيدم 

 و گرشای نامرد فقط سکوت کرد و با زدن آخرين امضاش از ديدم خارج شد،

 ااين وجود امضا کردم،دستم ميلرزيد ب

پای همه اون برگه هايی که داشت ميگفت من ديگه متعلق به هومنم و هومن متعلق 

 ...به من و امضا کردم و هومن هم همينطور

 تلخ ترين شب عمرم،

 يلدا شده بود که تمومی نداشت و حاال با دلی که خون بود،

 با قلبی که شکسته بود با چشمی که مدام هوای گريه داشت،

 !همراه هومن داشتم ميرقصيدم و چه رقص غم انگيزی

دستش دور کمرم حالم و بد ميکرد و حتی بااکراه دست روی شونه هاش گذاشته 

 بودم،

 :من ميخواستم از گريه سر برم و هومن سرشار از لبخند و شادی بود که لب زد
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 !يه کوچولو بخند بزار تو فيلم خوب بيفتی_

 چونم لرزيد و حرفی نزدم،

شکی هم نريختم اما تو دلم واسه چندمين بار مردم و نهايتا با پايان موزيک و بوسه ا

 ای که هومن رو پيشونيم کاشت خالص شدم از اين رقص عذاب آور،

 اصال همه چی عذاب آور بود ،

 همه چی اين مراسم همه اين آدمها،

يه نفر نميتونستم همه قصد جونم و کرده بودن که حتی يه نفر من و نميفهميد که حتی به 

 !از درد دلم بگم

 با نشستن ما

 نوبت به گرشا و هانا رسيد،

 ديدنش خنجری بود توی قلبم،

  ...مگه اون

 مگه اون نگفته بود که هيچ عالقه ای به هانا نداره؟

 مگه نگفته بود که هانا هم دوستش نداره؟

 پس چرا حاال باهم بودن؟

 !باهم ازدواج کرده بودن

 به جای هانا تصور ميکردم، تو فکرم خودم و
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 ...نگاهش به من بود

 من عروسش بودم،

 خسته نبودم از رقصيدن باهاش،

 اصال دلم ميخواست تا روشن شدن هوا،

 ...تا رسيدن صبح باهاش برقصم اما نبودم

 من عروس اون نبودم،

 ...اون نامرد با هانا داشت ميرقصيد و من فقط نظاره گرشون بودم

 تموم شد،باالخره مراسم 

 همراه هومن راهی خونشون بوديم،

 ...هانا هم امشب و تو خونه آقای تهرانی ميگذروند

 همه چی همونطور پيش رفت که تو اين سالها حرفش و زده بودن،

 من با هومن ازدواج کردم و حاال تو مشتش بودم،

 !زنش بودم

باز کرد و بی هيچ ماشين و تو پارکينگ پارک کرد و پياده شد اين بار هم در و برام 

 حرفی نگاهم کرد،

 از نگاهش بدم ميومد،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

373 
 

هيچ چيز اين مرد به چشم من خوب و زيبا نبود و فقط خدا ميدونست از اين به بعدم 

 !چطور قراره بگذره

 :از ماشين که پياده شدم صداش و شنيدم

 اتاق باال واسه من و تو آماده شده،_

 خيلی قشنگه،

 !بايد ببينيش

گين بود و هيچ ذوقی نداشتم که فقط سری به نشونه تاييد تکون دادم گلوم همچنان سن

 و وارد خونه شديم،

 آقا همايون و گيتی خانم هنوز نيومده بودن ،

خبری هم از خدمتکارا نبود و تو اين خونه بزرگ فقط من بودم و هومن که هومن 

 :جلوتر از من به سمت پله ها رفت

 بيا عزيزم_

 باهاش تنها شده بودم،

وحشتی که اون شبها تو عمارت دبی داشتم دوباره سراغم اومده بود بااين وجود نبايد 

 خودم و ميباختم که دنبالش رفتم،

همه طبقه باال ديزاين شده بود و هومن به سمت اون اتاق قدم برداشت و همزمان با 

 :باز کردنش گفت

  اصل کاری اينجاست_
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اون تخت دو نفره که برای ما آماده شده  کنارش ايستادم و نگاهی به سرتا سر اتاق و

 :بود انداختم و همزمان دست هومن دور کمرم قفل شد

 چطوره؟_

صدای دو رگه شدش و دستهای قفل شدش حس بدی رو بهم القا ميکرد که گردنم به 

 :سمتش چرخيد

 خوبه_

 :لبخند خبيثانه ای زد

 خوبه نه،_

 باشه يا نه؟ بگو ببينم دوست داری اولين رابطمون رو اون تخت

 :قلبم با شدت تو سينم کوبيد

 ...ولی من_

 ...من هنوز آمادگيش و ندارم توهم که قبول کردی تا وقتی که خودم نخوام حتی

 :هيس کشيده ای گفت

يعنی تو توقع داری تموم شب اين صورت خوشگلت و ديده باشم به لبهای گوشتيت _

 ار کنم؟چشم دوخته باشم و آخرشب مثل يه غريبه باهات رفت

 :و سرش و نزديک آورد و تو فاصله يه سانتی با صورتم لب زد

 ما ديگه ازدواج کرديم ياسمن،_
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 !ديگه شرعی و قانونی مال منی

و فاصله بين صورتمون و پر کرد و اولين بوسه ای که به لب هام زد مصادف شد با 

 ....جاری شدن اولين قطره اشک از گوشه چشمهام

 مام و باز کردم،سرش و که عقب کشيد چش

 :متوجه خيس بودن چشمهام که شد پوزخندی رو لبش نشست

 باز شروع شد؟_

 :بينيم و باال کشيدم و حرفی نزدم که هومن ادامه داد

 مگه ميخوام باهات چيکار کنم ياسمن؟_

 باور کن بعد از يکبار رابطه حست بهم عوض ميشه،

 منم بيشتر عاشقت ميشم و چی از اين بهتر؟

 :لب زدم

 من فعال آمادگيش و ندارم،_

 من به زمان نياز دارم

 :سری به اطراف تکون داد

 هی بهم بی محلی کردی هی ازم فرار کردی چيزی نگفتم،_

 اگه هم گفتم بعدش ازت معذرت خواهی کردم ولی اين بار نميتونم

 اين بار داغ کردم نميتونم از هيکل بی نقصت از اين پوست پنبه رنگت بگذرم،
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 !نميتونم

 گفت و گره کراواتش و دور گردنش شل کرد،

چشمهاش پر از شهوت بود که بزاق دهنم و به سختی از گلوی سنگين شدم پايين 

 :فرستادم که قدم برداشت تو اتاق و کتش و درآورد و روی تخت انداختش

 ...بيا اينجا_

 نميخواستم برم اما اگه نميرفتم چيزی عوض ميشد؟

 !نه

 نها بوديم،ما تو اين خونه باهم ت

 !ما باهم عقد کرده بوديم و من هنوز باورش نکرده بودم

 به سمتش قدم برداشتم،

 تازه داشتم ميفهميدم صدای تق تق پاشنه کفشام چقدر رو مخ بود،

 !مثل همون شب که صدای گرشارو درآورده بود

 دوباره يادش افتادم،

 همخواب بود، دوباره از درون شکستم حتما اون هم امشب باهانا هم اتاق و

 با وجود نامردی ای که بهم کرده بود،

 با وجود فريبی که به من و دلم داده بود باز به فکرش بودم
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به فکر اون لعنتی که ازم خواسته بود چشمام و تر نکنم و حاال فکر بهش باعث تر 

 بودم مدام چشمهام شده بود،

 ، امشب دلم بيشتر از وجود هومن بخاطر اون نامرد گرفته بود

 ...اونی که انگار هيچوقت دوستم نداشت و فقط نقش بازی کرده بود

 !خيلی خوب نقش بازی کرده بود

قبل از رسيدن به هومن با کالفگی کفش هام و درآوردم و با پا پرتشون کردم يه گوشه 

 کناری،

همه چيز باعث سردرد باعث سوت کشيدن مخم بود که هومن بااشاره دست تکرار 

 :کرد

 ...بيا_

روبه روش که ايستادم نگاهش و تو صورتم چرخوند و بعد پشت سرم ايستاد و شروع 

 :کرد به باز کردن دکمه های ريز لباس

 موهاتم خودم باز ميکنم،_

ولی دلم ميخواد لخت بشينی رو اون صندلی و همينطور که از تماشا کردنت لذت 

 !ميبرم اين کار و کنم

 دستم مشت شد،

 فت،ناخنام تو پوستم فرو ر
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من ديگه واسه هميشه تسليم هومن شده بودم که چيزی نگفتم و هومن با باز کردن 

آخرين دکمه لباس و از رو شونه هام پايين کشيد و حاال باالتنم برهنه بود و همچنان 

هومن پشت سرم بود که داغی لبهاش و رو شونه م حس کردم و بعد هم خيسی 

 !زبونش

 :صداش پر از حس شهوت بود

 !ه ام هستیخوشمز_

 خنده ريزی کرد و باقی لباس و پايين کشيد،

 !حاال پشت بهش و لخت ايستاده بودم که تو گرمای بی امون تابستون يخ زدم

من هيچ حس آشنايی با هومن نداشتم و داشتم عذاب ميکشيدم از اينکه کسی که قلبم 

سمت باهاش غريبه بود داشت با چشمهاش رصدم ميکرد که يهو هومن چرخوندم 

 :خودش و نگاهش و بين باالتنه و پايين تنم چرخوند و نفس عميقی کشيد

 از اونی که فکر ميکردمم بهتری_

 :و با لمس رونهام باعث خشک شدن گلوم شد

 !پاهای کشيدت و هيچکس نداره_

 گفت و دست آزادش و دور کمرم حلقه کرد و کام عميقی از لبهام گرفت،

وسک ايستاده بودم و منتظر اتمام کارش بودم و همراهيش نميکردم فقط مثل يه عر

 به نظرم مرگ همين بود،
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همين که روحم داشت جون ميداد و من بی اينکه آسيبی به جسمم برسه داشتم روبه 

 نابودی ميرفتم،

 دستش از رو پام به پايين تنم کشيده شد،

ن لبهام شروع به لمسم کرد و همين باعث شد تا بی اختيار صدای ناله خفيفی از بي

 :بيرون بياد و هومن به کارش ادامه داد و باالخره لبهاش و از روی لبهام برداشت

 جون،_

 !صداتم دوست دارم

 و زبونش و رو ترقوه ام کشيد که نگاهم و ازش گرفتم و هومن کارش و  ادامه داد،

 :سرش پايين تر رفت و بين سی.نه هام بوسه ای کاشت

 !ردن موهاتبقيش بمونه واسه بعد از باز ک_

و دستم و گرفت و من و به سمت صندلی ای که جلوی ميز آرايش قرار داشت 

 ...کشوند

 رو صندلی نشستم و هومن شروع کرد به باز کردن موهام ،

 !خودم و که تو آينه ديدم حالم بهم خورد

از خودم بيزار بودم از خود بی عرضم که به اون عوضی اعتماد کردم که دل خوش 

 اينکه نميزاره با هومن ازدواج کنم و حاال اينجا تو اتاق خواب هومن،کردم به 

 تو چند قدمی تختی که انتظارم و ميکشيد ،
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برهنه نشسته بودم جلوی اين مرد که هيچ راحتی ای باهاش نداشتم و تنها کاری که 

ازم برميومد فشار دادن پاهام به همديگه و جمع شدن تو خودم بود که موهام باز شد 

 رو شونه هام ريخته شد،و 

حاال همه چيز مهيا بود واسه همخوابی باهاش که شروع کرد به باز کردن دکمه های 

 پيرهنش،

 نمايان شدن بدن ورزيدش باعث آب افتادن از لب و لوچم نشد،

من کوچيک ترين حسی به هومن نداشتم که پيرهنش و از تنش درآورد و تو آينه 

 :نگاهی بهم انداخت

 !تو باز کن کمربندم و_

 کنارم که ايستاد دستم لرزيد،

دلم نميخواست اينکارو بکنم ولی بايد ميکردم که دست لرزونم و به سمت کمربندش 

  بردم و همزمان با باز کردن کمربندش بی اختيار شونه هام لرزيد به

تالفی همه خودداری هام تو مراسم و تو اين چند دقيقه هق بلندی زدم که هومن دستام 

 :ا دستش گرفت و کالفه گفتو ب

 نخواستم ياسمن،_

 !خودم بازش ميکنم فقط گريه زاری راه ننداز فقط گند نزن تو حال خوب امشبم
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فشارش رو دستام انقدر زياد بود که قيافم گرفته تر از قبل شد بااين وجود هومن قصد 

لی من بی خيال شدن نداشت که دستام و رها کرد و با پايين کشيدن شلوارش بی معط

 ...و دنبال خودش رو تخت کشوند

با رسيدن به تخت جوری رهام کرد که پخش شدم رو تخت و هومن که همين و 

ميخواست کنارم دراز کشيد و بی توجه به خيس بودن چشمها و صورتم معاشقه رو 

 شروع کرد،

 بوسيد،

شدم و لمسم کرد زبونش و رو الله گوشم کشيد اما همه بی فايده بودن من نه رام مي

 نه تو وجودم جايی واسه اين غريضه بود،

 حسی که داشتم درست حس يه تجاوز بود،

 !نه يه رابطه عاشقانه

با بوسه کوتاهی لب از روی لبهام برداشت و چشمهای سرخش و تو صورت خيسم 

 :چرخوند

 گريه نکن ،_

 عصبيم ميکنی ،

 !گريه نکن

 :عيفی گفتمبا پشت دست صورتم و پاککردم و با صدای گرفته و ض

 ازدواج من و تو يه اشتباه بزرگه هومن،_
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من هيچوقت نميتونم تورو دوست داشته باشم هيچوقت نميتونم از رابطه باهات لذت 

 !ببرم و توهم نميتونی با همخوابی با من حالی عوض کنی

 :لبخند حرص دراری زد

 ولی من با تو حالم و ميکنم ،_

 همون کاری و ميکنم که بهت گفتم،فعال خستم نکردی هروقت که خسته شدم 

يه دختر ميارم تو خونه دختری که تو خوشگلی و خوش هيکلی ازت کم نداشته باشه 

 اونوقت جلوی چشمات هرکاری که با تو دارم ميکنم و نميفهمی،

 هرتعريفی که ازت ميکنم و نميفهمی  برای اون انجام ميدم،

 اينکار و ميکنم ياسمن،

 نزار بزنم به سيم آخر،

 !ديوونم نکن

 :چونم لرزيد از شنيدن حرفهاش و لب زدم

 !کثافت_

 نفسش و فوت کرد تو صورتم و به زور تالش کرد واسه باز کردن پاهای چفت شدم

: 

 دهنت و ببند_

 و به جاش پاهات و از هم باز کن، 
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به حرفش گوش نکردم پاهام بيشتر از قبل چفت هم شد و همين باعث عصبانيت 

 :بيشترش شد

 !ری کفريم ميکنیدا_

و اين بار تموم زورش و واسه از هم باز کردن پاهام زد و موفق هم شد و من در 

برابرش ديگه هيچ کاری ازم برنميومد که نگاهش و رو پايين تنم چرخوند و خودش 

 :و بهم نزديکتر کرد که اسمش و صدا زدم

 هومن،_

 ...حداقل امشب خيلی پيش نرو

 :خم شد روم و جواب داد

 ران نباش،نگ_

 تو خونه خودم زنت ميکنم،

 ...نه امشب و اينجا

 :و با لحن خبيثانه ای ادامه داد

 واسه امشب برنامه ديگه ای دارم،_

 پس باهام راه بيا که اذيت نشی

 ...گفت و چنگی به پاهام زد
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باالخره سنگينی تنش و از روم برداشت و درحالی که نفس نفس ميزد و قفسه سينش 

 .ميشد کنارم دراز کشيدباال و پايين 

 اولين رابطمون به اتمام رسيد،

از يه جايی به بعدش گريه هام و بی فايده ديدم و الل شدم، مثل همين االن که تو 

 سکوت فقط پلک ميزدم،

 اصال مگه کار ديگه ای هم ازم برميومد؟

 اصال چيکار ميخواستم بکنم؟

از گاهی بيشتر از قبل ميمردم و من بايد چشم ميبستم رو اين رابطه ها من بايد هر 

 !رابطه های دوست نداشتنيم با هومن و تحمل ميکردم

 :با شنيدن صداش از فکر بيرون اومدم

 ديدی همه ترسا و نگرانيات بی مورد بود؟_

 :و سر چرخوند سمتم و لبخند خبيثانه ای بهم زد

 خوشت اومد؟_

 رو ازش گرفتم،

 !من به چی فکر ميکردم و اون به چی

حس دستش رو شکمم يه کمی شوکه شدم و سريع دستش و پس زدم و واسه پوشيدن با 

 :لباس از روی تخت بلند شدم
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 لباسام تو همين کمده؟_

 :و به کمد ته اتاق اشاره کردم که هومن لب زد

 !ولی من که هنوز ازت سير نشدم_

 :با چشمهای گرد شده نگاهش کردم

 !جبورم کنیمن ديگه نميخوام و تو نميتونی دوباره م_

 :چشم ريز کرد

 اگه بخوام که ميتونم عزيزم_

 :نگاهم بهش انقدر تيز و وحشی بود که سريع ادامه داد

 !ولی به توهم حق ميدم که خسته شده باشی، پس برو يه دوش بگير_

 نگاه سردم و ازش گرفتم و اين بار کمد و باز کردم،

 ،تيشرت و شلوار راحتی تنم کردم و جلوی آينه ايستادم

بااون گريه هايی که تا چند دقيقه پيش ادامه داشت زير چشمام حسابی سياه شده بود 

 و آرايشم به کلی بهم ريخته بود که دستی تو صورتم کشيدم و بعد رفتم حموم،

حوصله ای حتی برای حموم کردن نداشتم و فقط داشتم اين کارو واسه فرار از هومن 

 انجام ميدادم که زير دوش ايستادم،

 ون اتفاقی که نبايد ميفتاد افتاد،ا
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با هومن ازدواج کردم و من بعد همه چيز تکراری بود من بايد به اين مرد عادت 

ميکردم بااينکه دوستش نداشتم من بايد جمع ميکردم و باهاش ميرفتم کانادا بااينکه 

 دوستش نداشتم و اين درد کمی نبود،

 !اصال درد کمی نبود

 حواسم رفت پی گرشا،بی اختيار دوباره تموم 

نميدونم چرا اما با وجود نامردی ای که در حقم کرده بود مدام به يادش ميفتادم و فکر 

اينکه از حاال قرار بود کنار هانا ببينمش ديوونم ميکرد که دوباره چونم لرزيد و زير 

 دوش آب چشم بستم و همزمان در حموم باز شد،

 :ا اعتراض گفتمهراسون چشم باز کردم و با ديدن هومن ب

 زده به سرت؟_

 !ترسيدم

لخت مادر زاد بود که قدم برداشت تو حموم و بی توجه به حرفم  روبه روم و زير 

 :دوش ايستاد و يه دفعه خودش و بهم چسبوند که صدام دراومد

 چيکار ميکنی هومن_

 :حسابی داشت خودش و بهم فشار ميداد که جواب داد

 !گفتم که هنوز ازت سير نشدم_

 ...چرخوندم و اين بار از پشت خودش و بهم چسبوند

 واسه دومين بارهم کارش باهام تموم شد،
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نميدونستم اگه هر روز اگه اينجوری ميخواست باهام تا کنه تا کی ميخواستم دووم 

 بيارم اما االن که داشتم ميديدمش ازش بيزارتر از هر وقتی بودم،

 د که ميخواست،بی توجه به اذيت شدن من فقط کاری و ميکر

 فقط دنبال ارضای شهوت کوفتی خودش بود و از نارضايتيم،

 :از سر و صدام نهايت لذت و ميبرد که گفتم

حاال برو بيرون، برو هومن وگرنه وسايلم و جمع ميکنم و بی اينکه به عواقبش _

 فکر کنم ميزارم ميرم،

 !ميرم خودم و گم و گور ميکنم هومن

 :تش و کنار زد و جواب دادموهای خيس پخش شده تو صور

 !تو خواستی بری و منم گذاشتم_

 :و خيلی جدی ادامه داد

 واسه امشب کافيه،_

 !دوشت و بگير

 با بيرون رفتنش وحشيانه به تنم چنگ زدم،

 تنم بوی هومن گرفته بود و از خودم متنفر شده بودم،

ه شير آب و بستم و بااين حال نميتونستم تا صبحم و اينجا بگذرونم که بعد از ده دقيق

 حوله به تن از اتاق بيرون رفتم،
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هومن روی تخت دراز کشيده بود و خوشبختانه چشمهاش بسته بود که شروع کردم 

به خشک کردن موهام و وقتی مطمئن شدم اون کثافت تو خواب عميقه با فاصله ازش 

 ...رو تخت دراز کشيدم

 داشتم از خستگی تلف ميشدم اما خوابم نميبرد،

صدای نفس های هومن تو گوشم بود و چهره گرشا لحظه ای از جلوی چشم هام 

 نميرفت،

 من دوستش داشتم،

من تو بازی ای که اون راه انداخته بود عاشقش شده بودم و حاال حتی نميدونستم بايد 

 !ازش متنفر بشم يا فراموشش کنم

 ...من دوستش داشتم

 با صدای تق تق در اتاق چشم باز کردم،

هنوز خواب بود و نميدونستم کی پشت دره که چند لحظه بعد صدای خدمتکار  هومن

 :به گوشم رسيد

 ...آقا هومن_

نگاهی به هومن انداختم همچين سنگين خوابيده بود که بعيد ميدونستم به اين زوديا 

 :بيدار بشه که ناچار از تخت دل کندم و در و باز کردم

 هومن خوابه_

 :سالم و صبح بخيری گفت و ادامه داد خدمتکار نسبتا جوون خونه
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 خانم گفتن بيام بيدارتون کنم که واسه ناهار آماده بشيد_

 :لب زدم

 مگه ساعت چنده؟_

 :لبخندی زد

 .صبحه اما خانم واسه ناهار مهمون دعوت کردن 11ساعت _

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !خيلی خب، ميتونی بری_

 در نفس عميقی کشيدم،با رفتنش در و بستم و تکيه به 

خسته شده بودم از اين همه تظاهر به خوب بودن که دوباره و تو مهمونی امروز هم 

 ...بايد تکرارش ميکردم

 همون تونيک قرمز و تنم کردم،

 همونی که اون شب خواستگاری هانا تو عمارت پوشيده بودم،

داخت بهم فهموند همونی که گرشا مناسبش نميدونست و بعد ها تو بازی ای که راه ان

 که بخاطر تعصبشه،

 !تعصب پوچش

 به همه چيزش شک کرده بودم،

 اون يه کثافت تمام معنا بود،
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فضای ماشينش، اون قرآن و اون عکس شهيد همه و همه بخشی از اين بازيش بودن 

 که باورش کنم،

 !که عاشقش بشم

يهو تو آينه با حرص نفس عميقی کشيدم و سعی کردم از فکر بهش بيرون بيام که 

 متوجه رد خون مردگی و کبودی رو گردنم شدم،

 !لعنت بهت هومن که با ديدن اين هنرنماييات بايد ياد رابطه حال بهم زن ديشب ميفتادم

يه کمی از کرم پودر رو گردنم زدم هرچند بی فايده بود و هنوز هم ردش باقی بود 

 :که هومن پشت سرم ايستاد و تو آينه نگاهی بهم انداخت

 خودتو اذيت نکن،_

 !يادگاری اولين شب خوابيدن با همسرته

 :و دستش و از تو يقه بازم داخل لباسم کرد و رو برجستگی باال تنم کشيد

 !رو اينام هست_

 :دستش و پس زدم

 بزار آماده شم_

 :زير لب باشه ای گفت و اين بار دقيق به صورتم نگاه کرد

م کردی ولی باز مشخصه يه بار بهت گفتم زير چشمات گود افتاده، بااينکه آرايش_

 ...ياسمن بازم ميگم
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 :و با تن صدای پايين تری ادامه داد

دوست ندارم يه دختر رنگ و رو پريده با چشمای گود کنارم بشينه به عنوان _

 !همسرم

 !پس اين آخرين باری باشه که اينجوری ميبينمت عزيزم

 :گردنم به سمتش چرخيد

 !اينايی و اونوقت من نبايد رنگ و رو پريده باشم جالبه خودت باعث همه_

 :ابرويی باال انداخت

من بهت گفتم تا صبح آبغوره بگيری يا موقع رابطه عين اين دخترايی که _

 ميدزدنشون و بهشون تجاوز ميشه بزنی زير گريه؟

 :سرد لب زدم

 کاری که تو با من کردی با تجاوز هيچ فرقی نداشت_

 :حرص درار جواب داد

 جدا؟_

 کجای دنيا رابطه با زنت تجاوز حساب ميشه و ما نميدونستيم؟

 :از رو صندلی بلند شدم و روبه روش ايستادم

کجای دنيا بااينکه ميدونن دختره طرف و دوستش نداره و حالش ازش بهم ميخوره _

 بازم مجبورش ميکنن به ازدواج؟
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 :کالفه نفسش و فوت کرد تو صورتم

 عصبيم نکن ياسمن،_

نميخواد قبل از رفتن پيش مهمونا يه بار ديگه ترتيبت و بدم که حساب کار دستت دلم 

 !بياد که حرف دهنت و بفهمی که زر مفت نزنی

 :يه قدم عقب رفتم

 خيلی غلط ميکنی که همچين کاری کنی_

 :يه قدم ديگه هم برداشتم

  غلط ميکنی که اينجوری با من حرف ميزنی، فکر کردی کی هستی؟_

من نميتونم از اين رفتارای مزخرفت از اين وحشی بودنات به خانوادم فکر کردی 

  بگم؟

  به بابام بگم که روزگارتو سياه کنه؟

 :نگاهش هرلحظه وحشی تر ميشد

 چی داری ميگی؟_

 من غلط ميکنم؟

 :و با همون خشونت خنديد

 به بابات بگی رفتار من مزخرفه؟_

 :مخيش قطع شدو گام بلندی به سمتم برداشت و خنده های رو 
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بابات که دو دستی تورو تقديم پسر همايون کرده حاال ميخوای بری بهش بگی هومن _

 ...ديشب من و بدجوری

 :نزاشتم چرت و پرتاش و ادامه بده

 !خفه شو_

ش چهارتا شد و دست راستش و باال برد که دستم و رو صورتم گذاشتم و منتظر چشما

يهو با صدای تق تق در گوشه چشمم و باز فرود اومدن سيليش چشمام و بستم که 

 :کردم و صدای گيتی خانم مانع از فرود اومدن دست هومن تو صورتم شد

 بچه ها،_

 نميخوايد بيايد پايين؟

 ...مهمونا منتظرن

صدای نفس های بلند از شدت عصبانيتش فضای اتاق و پر کرده بود که دستش و 

 :انداخت و لب زد

 !ميکنم، حاال عين بچه آدم دنبالم راه ميفتی ميريم پايين بعد از اين مهمونی حاليت_

 :و کالفه يقه پيرهنش و مرتب کرد و در و برای گيتی خانم باز کرد

 االن ميايم مامان_

 :گيتی خانم نگاهی به داخل اتاق انداخت و با ديدن من لبخندی زد

 !به به، چقدر ماه شدی عزيزم_
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لبخندی بهش زدم و با رفتنش تو آينه نگاهی به داشتم از بغض ميمردم اما متقابال 

 خودم انداختم،

موهام کمی بهم ريخته بود که مرتبشون کردم اما برای غم بی نهايت چشم هام هيچ 

 کاری ازم برنميومد که نگاه از آينه گرفتم و به سمت هومن رفتم،

 جلوتر از من راه افتاد و باالجبار پشت سرش قدم برداشتم،

مارپيچ خونه رو که طی کرديم نگاهم افتاد به مامان و بابا و البته آقا کوروش پله های 

 و خانمش،

پس گيتی خانم خانواده عروس و دومادش و دور هم جمع کرده بود که با ديدن بابا 

 غمگين تر از قبل شدم،

 حرفهای هومن عين پتک تو سرم کوبيده ميشد و تمومش حقيقت بود،

 !به بابايی که پا رو من و دلم گذاشته بود نميتونستم بگممن نارضايتی از هومن و 

با رسيدن بهشون سالم و احوالپرسی ای کرديم و تا خواستيم بشينيم با باز شدن در و 

 ورود هانا و گرشا فعال سرپا مونديم،

 ديدنش باعث از جا کنده شدن قلبم شد،

 !نه بودندلم نميخواست ببينمش و اون و عروسش هم مهمون امروز اين خو

پشت سرهانا به سمتمون قدم برداشت و باالخره بعد از حال و احوال با بقيه روبه 

 روی ما ايستادن،
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نگاهش داشت به قلبم به وجودم چنگ ميزد و اون با همون چشمهای مشکی پرنفوذش 

 :خيره شده بود تو چشمام

 سالم_

 آروم و سرد جواب سالمش و دادم و چشم ازش گرفتم، 

 بود، خيلی پررو 

 خيلی گستاخ بود که با وجود باليی که سرم آورده بود، 

 !نامردی ای که در حقم کرده بود زل زده بود تو چشمام

حواسم و ازش پرت کردم و نگاهم و به هانا دوختم و دستش و که به سمتم دراز کرده 

 ...بود، فشردم و با جاگير شدن هانا و گرشا باالخره کنار هومن  روی مبل نشستم

 تا خود ناهار سر نچرخوندم که مبادا باهاش چشم تو چشم بشم،

که مبادا بغضم بگيره که مبادا صدای تپش های بی امان قلبم به گوشش برسه و از 

 شانس بدم حاال دور ميز غذاخوری

اون درست روبه روم نشسته بود که دلم نميخواست حتی چشم تو ميز بچرخونم و يه 

نميرم و هومن هم که اون روی سگش باال اومده بود  چيزی کوفت کنم تا از گشنگی

 :بی توجه به من و ظرف خاليم ففط برای خودش غذا ميکشيد که آقا همايون گفت

 عروس تو چرا چيزی نميخوری؟_

 نکنه هيچکدوم از اين غذاها رو دوست نداری؟
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ديگه نميشد سرم و تو الک خودم نگهدارم که گردنم و به سمتش چرخوندم و سری 

 :ه نشونه رد حرفش تکون دادمب

 !نه داشتم فکر ميکردم چه غذايی و انتخاب کنم_

و يه لبخند مصنوعی تحويلش دادم که منتظر چشم دوخت بهم و من که نميدونستم 

 حتی دلم ميخواد چی بخورم،

خم شدم رو ميز و دست بردم سمت ظرف ماهی و همزمان متوجه نگاه خيره مونده 

 گرشا شدم،

شده بود اما نه به چشمام که يه دفعه به سرفه افتاد،  رد نگاهش و که گرفتم بهم خيره 

به همون کبودی روی گردنم رسيدم که چشم ازم گرفت و يه ليوان پر از آب و سر 

 !کشيد و  از پشت ميز بلند شد

اين رفتارش باعث متعجب شدن همه شده بود که نشستم سرجام و گيتی خانم نگاهی 

 :شهو همين باعث شد تا هانا از جا بلند به هانا انداخت 

 شما بفرماييد،_

 من ميرم پيش گرشا

 و از سالن ناهار خوری مخصوص خونه بيرون رفت،

يه تيکه از ماهی ای که حاال تو ظرفم بود بريدم و توی دهنم گذاشتم اما فکرم درگير 

 بود،
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بود يا نه اصال چرا چرا اون يهو و بی کسب اجازه از جا بلند شده بود و بيرون رفته 

 يهو بعد از زل زدن به من به سرفه افتاده بود؟

سرم و به اطراف تکون دادم تا فکرم ازش تهی شه و يه تيکه ديگه ماهی خوردم که 

 :هانا برگشت و همزمان با نشستن پشت ميز گفت

 چيزی نيست گرشا االن برميگرده_

 و چند دقيقه بعد همينطور هم شد،

 صورت سرخ شده، گرشا برگشت اما با

 !با دست های مشت شده و من اصال نميفهميدمش

شايد غذا انقدر بد پريده بود تو گلوش که به همچين حالی دچار شده بود با اين حال 

 زير لب معذرت خواهی ای کرد و دوباره نشست،

ديگه نگاهش نکردم و سعی کردم تموم تمرکزم و بزارم رو غذايی که داشتم 

 ميخوردم،

که فقط دوسه قاشقی از اون غذای عقد که برام بدتر از زهرمار بود خورده  از ديشب

بودم تا االن چيز ديگه ای نخورده بودم و حسابی ضعف کرده بودم که غذا خوردنم 

 ...و ادامه دادم

 حدودا نيم ساعت بعد، بساط خوردن ناهار جمع شد و به جای قبليمون برگشتيم،

نه حوصله شنيدن اون حرفهارو داشتم و نه حرفی  از هر دری سخنی گفته ميشد و من

 برای گفتن که چشم دوخته بودم به حلقه تک نگين توی دستم،
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حلقه ازدواجی که نشونه تعهد قلبی من به هومن بود و هومن هم رينگ سادش و به 

 !دست داشت

 زير چشمی نگاهی هم به دست های هانا و گرشا انداختم،

 ست و چقدر احمقانه بود اين کارم،  اوناهم حلقه داشتن حلقه های

خب معلوم بود که همه زن و شوهرای دنيا حلقه دستشون ميکردن و هانا و گرشا هم 

 زن و شوهر بودن،

همين ديشب باهم عقد کرده بودن و نميدونم شايد قلب من هنوز از گرشا متنفر نشده 

 ...بود و بهش کشش داشت که اين رفتارهارو از خودم نشون ميدادم

 :تو همين حال با شنيدن صدای هومن به خودم اومدم

 !بابات با توئه_

انقدر تو فکر بودم که حتی صدای بابارو نشنيده بودم که حاال چشم دوختم بهش و بابا 

 :گفت

ما عصر ميريم شمال، يکی دو روز ديگه برميگرديم اگه خواستی ميتونی اينجا _

 ، بمونی اگه هم نه با هومن بريد خونه خودمون

 !تنها نمونی باباجون

آقا همايون و آقا کوروش مشغول حرف زدن باهم بودن و خانماهم همينطور و اين 

حرف بابا فقط به گوش من و هومن و شايد گرشا و هانا ميرسيد که تا چند ثانيه 

 سکوت کردم،
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 چه اينجا ميموندم و چه ميرفتم خونه،

 :بود بااين وجود جواب دادمهومن بود و همين باعث تلخ تر شدن اوقاتم شده 

 ...باشه، يه کاريش ميکنم_

 :بابا سری به نشونه تاييد تکون داد و رو ازم گرفت و هومن تو گوشم لب زد

 نميخوای بگی با خودشون ببرنت؟_

 :نگاهم که بهش افتاد شونه ای باال انداخت و ادامه داد

ا تالفی نکنم آروم به هرحال من هنوز حرفای مفتت و يادم نرفته و آدميم که ت_

 !نميگيرم

بزاق دهنم و با سر و صدا قورت دادم و واسه اينکه جلوش کم نيارم با صدای آرومی 

 :گفتم

 تو خيال کن من ساکت ميشينم تا هرکاری دلت خواست بکنی_

 :لبخند معناداری زد

 !همه تالشت و بکن ولی تهش بايد زير خودم دست و پا بزنی_

ادبيش داشت حالم بهم ميخورد که با حرص نفس عميقی از اين حجم پررويی و بی 

 ...کشيدم و بهش جوابی ندادم

 تو دلم به زمين و زمان بد و بيراه ميگفتم خسته شده بودم،
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کالفه بودم و دلم ميخواست حداقل امشب ريخت هومن و نبينم اما بابا حتی يه تعارف 

ار همه اينکارها برنامه خشک و خالی هم نکرده بود که من هم همراهشون برم و انگ

 ريزی شده بود،

 اونا همين و ميخواستن،

 ميخواستن من دائما با هومن باشم،

بهش عادت کنم و وابستش بشم اما کور خونده بودن بين من و هومن چيز خوبی اتفاق 

 نميفتاد اال همين بحثها،

 اال همين مزخرفاتش که خيال ميکرد با گفتنشون،

 !و رام خودش کنه با ترسوندن من ميتونه من

 حسابی غرق فکر بودم که حاال با بلند شدن همه از فکر بيرون اومدم و ايستادم،

خانواده تهرانی و بابا و مامان داشتن ميرفتن و هانا با گرشا خداحافظی ميکرد که 

 نفس عميقی کشيدم،

 هومن بس نبود بايد هانارو هم تحمل ميکردم،

 !ی اذيتم نميکرد که همسر گرشا بودنشهانايی که خواهر هومن بودنش انقدر

 حسی که داشتم نه سر داشت و نه ته،

عين کبک سرم و کرده بودم تو برف و هنوز به اون عوضی که مدتی برام نقش يه 

ناجی عاشق و بازی کرده بود فکر ميکردم اما تصميمم و گرفته بودم بايد ازش متنفر 

 ميشدم،
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 !از همين لحظه و حتی بيشتر از هومن

منتظر رفتنش زير چشمی نگاهی بهش انداختم و اون مثل هميشه متوجه نگاهم شد و 

 .چشم ازم گرفت و با يه خداحافظی پشت سر بقيه از خونه بيرون رفت

با رفتنش نشستم رو مبل هومن همراه پدر و مادرش واسه بدرقه رفته بودن و فقط 

 :ش گرفتمن و هانا اينجا بوديم که هانا راه طبقه باالرو در پي

 من ميرم باال استراحت کنم،_

 با من کاری نداری؟

 :سرد جوابش و دادم، هرچند شايد اون مقصر هيچ چيز نبود

 !نه، برو_

چند دقيقه بعد گيتی خانم و آقا همايون و هومن برگشتن،اونها مشغول حرف زدن باهم 

 :گفتم شدن و منم بيکار نشسته بودم که نگاهی به هومن دست به گوشی انداختم و

 !من ميخوام برم بيرون، ميرم آماده شم از اونجا هم ميرم خونه خودمون_

 :بی اينکه نگاهم کنه لب زد

 الزم نکرده_

 :سرکج کردم

 يعنی چی؟_

 :يه نگاه گذرا بهم انداخت و دوباره چشم دوخت به گوشی



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

402 
 

 واضح بود،_

 !لزومی نداره بری بيرون خواستی هوا بخوری برو تو بالکن

 :مکالفه گفت

 يه کاری نکن داد بزنم به مامان و بابات بگم که چقدر داری اذيتم ميکنی_

 :همچنان ريلکس بود

بگو منم همچين بدم نمياد اونا همه چيز و بفهمن باالخره بابا خيلی از من با تجربه _

 !تره و خيلی ميتونه کمکم کنه که چطور هرچی زودتر آدمت کنم

دام و بيرون فرستادم و ديگه نموندم واسه پشت سرهم نفسهای عميق و پر سر و ص

 ادامه پيدا کردن اين بحث مزخرف و رفتم باال،

هومن کور خونده بود که فکر ميکرد من قراره کنيزش بشم و مطابق دستوراش عمل 

 ...کنم که خودم و به اتاق رسوندم و خيلی زود شروع کردم به آماده شدن

 کردن شالم، لباسای بيرونيم و تنم کردم و واسه مرتب

 جلوی آينه ايستادم که در اتاق باز شد و هومن تو چهارچوب در نمايان شد،

 :با ديدنم ابرويی باال انداخت

 اين لباسا واسه بالکن رفتن الزمه؟_

 :جواب دادم

 !دارم ميرم بيرون_
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 :سری به اطراف تکون داد

 !نميری_

 :تکرار کردم

 ميرم بيرون_

 :در و بست و قدم برداشت تو اتاق

واسه هرکاری بايد از من اجازه بگيری و تا من راضی نباشم نميتونی اون کار و _

 انجام بدی، پس بيخودی به دلت صابون نزن اين قد بازياتم جمع کن،

 !اينجا ديگه خونه بابات نيست که هر غلطی دوست داشتی بکنی

 :تن صدام کمی باال رفت

 چی از جون من ميخوای؟_

 ميخوای ديوونم کنی؟

 د جونم و کردی؟قص

 برنامه جديدت حبس کردن منه؟

 :تکيه داد به ميز و خيره به چشمام جواب داد

 بهت که گفتم حرفات و يادم نرفته،_

راستش و بخوای هيچکدوم از حرفات هيچکدوم از رفتارات فراموشم نشده از همون 

 اوايل تا همين امروز،
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 !خيلی اذيتم کردی حاال نوبت منه

 :چرخيدنگاهم تو چشماش 

 !تو مريضی_

 :دست به سينه شد

 هرچی بيشتر ادامه بدی بيشتر باهات تالفی ميکنم_

 :دندونام رو هم چفت شد

 اونی که اين مدت اذيت شده من بودم نه تو، مظلوم نمايی نکن_

 :يه تای ابروش باال پريد

 مظلوم نمايی؟_

 !نه اصال اهلش نيستم

 :شمرده شمرده گفتم

 بازياتو و انقدر من و بهم نريز، پس تموم کن اين مسخره_

 !من ميخوام با ساغر برم بيرون

 :نفس عميقی کشيد

 ميخوای بهت احترام بزارم؟_

 در شان يه خانم باهات رفتار کنم؟

 :لب زدم
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 معلومه_

 :ادامه داد

قبل از همه اينا توهم بايد من و بفهمی ياسمن،دلم نميخواد ديگه حرفی از عشق بزنم _

عاشق تو بودم و دلم نميخواد اينجوری باهات رفتار کنم ولی خودت ولی من از بچگی 

 باعثشی،

 تويی که مدام ساز مخالف ميزنی،

 مدام غرورم و له ميکنی،

 تهش که چی ياسمن؟

 قبال ميگفتی هيچ نسبتی باهم نداريم االن چی؟

 االن که ديگه زنمی چرا؟

 چرا داری رفتارای قبل و تکرار ميکنی؟

 ستم کنی که ازت دل ببرم؟اينجوری ميخوای خ

 که طالقت بدم؟

 من هيچوقت اين کار و نميکنم، 

  !تو فقط بعد از مرگم ميتونی من و ترک کنی

 بزاق دهنم و قورت دادم،

 طالق چيزی نبود که بهش فکر ميکردم،
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اون از توهين وشکستن غرورش ميگفت و کارهای من هيچکدوم واسه خورد کردنش 

 نبود،

 تم و ميخواستم اون بفهمه،من فقط دوستش نداش

 همون شب خواستگاری بفهمه و بره اما نرفتع بود و حاال زنش بودم،

 !راست ميگفت

 من هيچوقت نخواستم اذيتت کنم_

 :نيشخند تلخی زد

 ولی کردی،_

 !هربار که بهم گفتی ازم متنفری از خودم از زندگيم سير شدم و نفهميدی

ميخوام آب تو دلت تکون نخوره و تو هربار ياسمن من ميخوام دنيارو به پات بريزم 

با حرفات حس و حال خوبم و ميگيری و من تبديل ميشم به يه حيوون وحشی که 

نميتونه جلوی خودش و بگيره و نتيجش ميشه شبی که تو عمارت گذشت ميشه دستی 

ساعت از عقد نگذشته صورتت و داغ کنه و من اين و  24که ميخواست هنوز 

 نميخوام،

 !زندگی آروم ميخوام من يه

 :صدام گرفته شد

 ميگی چيکار کنم؟_

 :دستم و گرفت
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بيا از همين امروز باهم خوب باشيم بيا تموم کنيم همه اون اذيت کردنها و اذيت _

 شدنهارو،

 !ديگه وقتشه

 :سکوت که کردم ادامه داد

 ميتونيم االن باهم بريم بيرون،_

يه شب خوب و پر از آرامش داشته شام و تو هر رستورانی که تو بگی بخوريم و 

 باشيم،

  ...فقط يه بار به من فرصت بده بزار ببينيم تهش چی ميشه

 عين احمقا با همه اين حرفا بازم داشتم به اون نامرد فکر ميکردم،

به اينکه چقدر دلم ميخواست اون زل بزنه تو چشمام و اينطور باهام حرف بزنه و 

 !از يه شب رمانتيک بگه

 ...احمق بودم من واقعا

 :بااين وجود با دوباره شنيدن صدای هومن از فکر بهش بيرون اومدم

 باشه؟_

بغض بدی گلوم و گرفته بود اما اين بار اجازه جاری شدن بهش ندادم و يه کلمه 

 :جواب دادم

 !باشه_
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 ...واسه اولين بار، دستم و توی دستهاش گذاشتم و هم قدم باهم وارد رستوران شديم

اش خوب نبود خوشحال راه اومدن باهاش نبودم اما بيزار بودم از رفتاری حالم باه

 !شبيه به رفتار چند ساعت پيشش از اينکه بخواد دستور بده و تعيين تکليف کنه

 4مثل هميشه اينجاهم حسابی تحويلش گرفتن و با راهنمايی گارسون به سمت يه ميز 

 نفره رفتيم،

 :دادروبه روش که نشستم لبخندی تحويلم 

 چطوره؟_

 فضای اينجارو دوست داری؟

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 قشنگه_

 :ابرويی باال انداخت

 غذاهاشم فوق العادست، چی ميخوری سفارش بديم؟_

 :شونه ای باال انداختم

 همون غذايی که به نظر تو خوشمزه ترين غذای شماست_

 داد،لبخندش پررنگ تر از قبل تکرار شد و شام و سفارش 

 :با رفتن گارسون حرفهامون ادامه پيدا کرد

 بعد از شام تا هروقت که بخوای تو شهر ميچرخيم هرجا که بگی ميريم_
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 :حرفش و رد کردم

 به اندازه کافی گشتيم ديگه الزم نيست خودمون و خسته کنيم_

 :زير لب باشه ای گفت

ه بايد بگم که من فيلم پس ميريم خونه باهم فيلم ميبينيم و بعدش هم ميخوابيم البت_

 !ترسناک دوست دارم اگه ميترسی از همين حاال بگو

 :رديف دندونهای سفيدش تو لبخندش مشخص بود که جواب دادم

 من دختر ترسويی نيستم_

 :لباش و با زبون تر کرد

 اون و که خودمم ميدونم،_

 از اون زبون دو متريت مشخصه

 و ريز ريز خنديد،

 تم،خنده هاش و زير نظر گرف

مردی که داشت ميخنديد مردی که داشت برنامه شب و ميچيد همسرم بود و من عالقه 

ای بهش نداشتم اما بايد باهاش ميموندم بايد بهش عادت ميکردم حتی اگه تو دلم جايی 

 نداشت،

 ...زندگی همين بود
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هميشه همه چيز مطابق دل ما آدمها پيش نميرفت و بايد قبولش ميکردم هرچند قلبم 

 اله ميشد و با تموم تالشهام واسه فکر نکردن به اون گرشای نامرد،مچ

 تا ميخواستم هومن و با چشم ديگه ای ببينم،

 ...خاطرات و حرفهای اون تو ذهنم تداعی و تکرار ميشد

 :لب زدم

 از اينجا بريم خونه ما،_

 ...اينطوری راحت ترم

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 !هرچی که تو بگی_

آماده شدن سفارشمون و بعد هم چيده شدن ميز ديگه حرفی نزديم و به خوردن و با 

 ...شام مشغول شديم

 دو ساعتی طول کشيد تا رسيديم خونه،

هومن ماشين و تو پارکينگ پارک کرد و همزمان با پياده شدنمون نگاهی به ماشين 

 من انداخت،

 :نش ننشسته بودمهمون ماشين که يکی از کادوهای عقد بود و هنوز پشت فرمو

 !سليقت تو انتخاب ماشين حرف نداره_

 :و چرخی دور ماشين زد و اما من همون جا ثابت ايستاده بودم که گفتم
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 چه فايده چند ماه بيشتر نميتونم سوارش شم_

 :روبه روم ايستاد

 بريم اونور جفتش و برات ميخرم نگران نباش_

 :نفس عميقی کشيدم

 ان سوارش شمدلم ميخواست همينجا تو تهر_

 :بهم نزديکتر شد

 تو دلت نميخواد اونور با اون همه امکانات زندگی کنی؟_

 :شونه ای باال انداختم

 ...من همينجا راحت ترم ولی انگار چاره ای نيست_

 :خيره تو چشمام جواب داد

 !عادت ميکنی_

 با همين حرفها وارد خونه شديم،

 مامان و بابا ميگذشت،خونه غرق در سکوت بود و چند ساعتی از رفتن 

 .اکرم خانم هم نبود و اين چند روز و قرار نبود بياد

 هومن رو مبل های راحتی نشست و من واسه عوض کردن لباسهام راهی اتاقم شدم،

يه تشرت گشاد زرد رنگ با شلوارک طوسی تنم کردم و تو آينه نگاهی به خودم 

 انداختم،
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 چشمهام نميخنديد،

 !دههيچوقت قرار نبود بخن

 بااين حال شونه ای به  موهام زدم و به حال خودشون رهاشون کردم و رفتم پايين،

 :هومن تو گوشی بود که با ديدنم گفت

 دارم فيلم و اوکی ميکنم_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و رفتم تو آشپزخونه تا يه چيزايی واسه پذيرايی ازش 

 :دست و پا کنم که صداش به گوشم رسيد

 اگه برات ممکنه واسم چای دم کن،خانم _

 !هوس کردم

لبم و لحظه ای به دندون گرفتم و  بعد کاری که خواسته بود و انجام دادم واسش   

 !کتری رو گاز گذاشتم ميخواستم واسش چای دم کنم، واسه هومن

در يخچال و باز کردم و يه ظرف بزرگ از ميوه پر کردم و دست پر برگشتم پيش 

 هومن،

 :روی ميز گذاشتم نگاهش و بهم دوخت ظرف و که

 !راضی به زحمت نبودم_

 :لب زدم

 زحمتی نيست،_
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 يه چند دقيقه ديگه چای و آماده ميکنم

 ...با لبخند جوابم و داد و واسه راه انداختن فيلم تو تی وی از جا بلند شد

 

 با شروع فيلم چراغ هارو هم خاموش کرد و کنارم نشست،

بود و من با همه ادعای نترس بودنم داشتم جام و خيس از هموت اولش ترسناک 

 ميکردم و البته به روی خودم نمياوردم،

هومن ريلکس نشسته بود انگار نه انگار داره يه فيلم فوق العاده ترسناک ميبينه که 

 آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و نگاهی به اطراف انداختم،

م که يهو با صدای جيغ بلند تو فيلم و سوت دلم ميخواست حداقل چراغ هارو روشن کن

کشيدن کتری صدای من فراتر از هردوشون بلند شد و دستام و رو سرم گذاشتم و 

 !خودم و تو شکم هومن جا کردم

صدام که قطع شد به نفس نفس افتادم و همزمان هومن دو طرف شونم و گرفت و من 

 :و عقب کشيد

 خوبی ياسمن؟_

 مگه نگفتی نميترسی؟

 :های وحشت زدم و تو صورتش چرخوندم چشم

 ولی اين خيلی ترسناکه_

 :لبخند صورتش و پر کرد
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 !پس حسابی ترسيدی االن خاموشش ميکنم_

 :و کنترل و تو دستش گرفت که گفتم

  مگه نميخواستی ببينيش؟_

 :خاموش کرد و جواب داد

 ميخواستم با تو ببينمش ولی انگار جيگرش و نداری بعدا خودم ميبينمش_

 :قفسه سينم همچنان باال و پايين ميشد که هومن ادامه داد

 حاال پاشو چايتو سر و سامون بده_

 تو تاريکی نگاهی به آشپزخونه انداختم،

دروغ نبود اگه ميگفتم جرئت رفتن تا اونجارو نداشتم و با همين چند دقيقه فيلم حسابی 

 :  ترسيده بودم

 ...چراغارو_

 چراغارو روشن ميکنی؟

 :ی آبيش گرد شدچشمها

 يعنی انقدر؟_

سرم و به نشونه تاييد به باال و پايين تکون دادم که با خنده بلند شد و همزمان با روشن 

 شدن خونه دل من هم کمی آروم گرفت و راهی آشپزخونه شدم،
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از فکر اينکه اونجوری خودم و چسبونده بودم به هومن حس خوبی نداشتم و مدام 

ون بااينکه اسمش توی شناسنامم بود اما واسه من بيشتر خودم و سرزنش ميکردم ا

از يه غريبه نبود و من ممکن بود به زندگی باهاش عادت کنم اما همچين کاری ازم 

بعيد بود که زير لب فحشی نثار خودم کردم و همزمان با گذاشتن قوری روی کتری 

دنم به سمتش با حلقه شدن دست های هومن دور کمرم اولش يه کمی جا خوردم و گر

 :چرخيد

 ترسيدم_

 :چونش و روی شونم گذاشت

 دوباره؟_

 من که چراغارو هم روشن کردم

 :رو ازش گرفتم

 نميدونم اما ترسيدم_

 دستاش و از هم باز کرد و شروع کرد به نوازش شکمم از زير لباس،

حتی از تصور اينکه امشبم فکر و خيالی تو سرش داشته باشه حالم گرفته ميشد که 

 :م و روی دستاش گذاشتم و گفتمدست

 ...نکن_

 :و چرخيدم به سمتش که چشم ريز کرد

 چرا؟_
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 :راه گرفتم تو آشپزخونه

 چون دلم نميخواد ديشب تکرار بشه_

شکالت هارو از تو يخچال بيرون آوردم و هومن که درست پشت سرم ايستاده بود 

 :جواب داد

 مگه ديشب بد بود؟_

 ه ای داشته باشيم؟يا مثال قرار نيست ديگه رابط

 ظرف شکالت و روی ميز گذاشتم،

دنبال راهی واسه فرار ازش بودم که مدام از اينور به اونور قدم برميداشتم و همين 

 :باعث کالفگيش هم شد

 بسه انقدر اينطرف و اونطرف نرو_

 :با فاصله ازش ايستادم

 من فعال دلم نميخواد،_

 هيچکدوم از کارای ديشب و دلم نميخواد

 :کج کرد سر

 قرار شد دختر خوبی باشی و يه دختر خوب رو حرف همسرش حرف؟_

 :جلو تر اومد منتظر جوابم بود اما من حرفی که منتظرش بود و تحويلش ندادم

 قرار نشد فقط من خوب رفتار کنم،_
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 قرار شد توهم خوب و درست برخورد کنی يادت که نرفته؟

 :ی زدبا فاصله کمی روبه روم ايستاد و لبخند کج

 کجای اون قول و قرارا من گفتم ديگه بهت دست نميزنم؟_

 :و فاصله بينمون و به حداقل رسوند

 اتفاقا اينجوری باهم بهترم ميشيم_

 :و دستش و پشت گردنم گذاشت که لب زدم

 بازم ميخوای مجبورم کنی؟_

 اينجوری ميخواستی در شأنم باهام رفتار کنی؟

 :چشماش و رو لبام ثابت نگهداشت

 نميخوام مجبورت کنم،_

 !ميخوام همراهيم کنی

 :عقب رفتم

 نميتونم،_

 !امشب نميتونم

 ديشب مطابق حرف تو پيش رفت امشب تو بخاطر من بيخيال شو

 :وقتی نفس عميق ميکشيد ترسناک ميشد و حاال اينکار و کرد

 من باهات مهربون شدم،_
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و بيای همه اذيت ها و  بهت اجازه  دادم اين چند وقت که ايرانيم با دوستات بری

 حرفای زشتتم فراموش کردم، بس نيست؟

 :و خودش جواب خودش و داد

 !چرا هست_

حاال نوبت توئه دلم ميخواد يه رابطه متفاوت از ديشب داشته باشيم دلم ميخواد صدای 

 ناله هات گوشم و پر کنه ولی اشکی تو چشمات نبينم

 :تم ادامه داددوباره فاصلمون و پر کرد و تو يه سانتی صور

 !دلم ميخواد همين پايين رو اون کاناپه دوباره طعم لبات و زير دندونم مزه کنم_

 :دستم و گذاشتم رو سينش تا ازم فاصله بگيره

 من بخاطر اون فيلم ترسيدم،_

 !اصال حالم خوب نيست

 :دوباره عميق نفس کشيد

 بهونه جديدته؟_

 :و پوزخند زد

 !بی فايدست_

 من ميخوامت

 گردنم گرفت و بی هيچ ماليمتی لبهام و به دندون گرفت،و از 
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همراهيش نميکردم بازم مثل مجسمه ايستاده بودم نه توان پس زدنش و داشتم و نه 

 !دل خواستنشو

و چه بد وضعی بود اين اوضاع لعنتيم که دوباره صدای شکستن قلبم و شنيدم و 

 چشمام تر شد،

خی ميزد بااين وجود دندوناش روهم سرش و که عقب کشيد سفيدی چشمهاش به سر

 :چفت شد

 باز شروع شد؟_

 باز بچه بازيات باز مسخره بازيات شروع شد؟

 نکنه تا آخر عمر بايد نگاهت کنم که اشک دم مشکت سرازير نشه؟

 :چونم لرزيد

 تو نميفهمی من بدم مياد از رابطه باهات؟_

 ...بوی تنت ونميفهمی که نميتونم، نميفهمی که حالم بهم ميخوره از 

 :نزاشت حرفم تموم شه و با سيلی محکمی که تو گوشم زد صدام و تو گلوم خفه کرد

 گفتم تموم کن اين شر و وراتو،_

 گفتم تو حق نداری به غرور من لطمه ای بزنی،

 !گفتم

 دست لرزونم و رو صورت داغ شدم گذاشتم،
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چشمات ابروئه اون عوضی به منی که هيچکس حتی جرئت نداشت بهم بگه باالی 

 :سيلی زده بود که لب زدم

 ...تو_

 تو چيکار کردی؟

 :قفسه سينش از حرص و عصبانيت باال و پايين ميشد

 زدم تو دهنی که بلد نبود حرفاش و مزه مزه کنه_

 :و جدی تر از قبل ادامه داد

 الزم باشه بازم ميزنم،_

 الزم باشه دهنت و پر خون ميکنم که حرف زدن و ياد بگيری،

 !کاری الزم باشه ميکنمهر

 بغضم سنگين تر از قبل شد،

 داشت با من اينطوری حرف ميزد؟

 با نازپرورده اردشير؟

داشت با من مثل خدمتکار خونش يا حتی پايين تر از اون حرف ميزد که با همون 

 :گلوی گرفته از بغض و چشمايی که مدام پر و خالی ميشد جيغ زدم

 !گوه ميخوری_

 ش رد شم و برم باال که دو دستی از شونه هام گرفت و هولم داد،و خواستم از کنار
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 با برخورد کمرم به کابينت از درد آخ بلندی کشيدم و وحشت زده بهش چشم دوختم،

 ...با صورت سرخ شده داشت ميومد سمتم و من ازش ميترسيدم

داد با رسيدن بهم چونم و بين دوتا انگشتاش گرفت تا سرم و بلند کنم و تو صورتم 

 :زد

 چی گفتی؟_

  ...يه بار ديگه بگو

  بگو چه زری زدی؟

 انقدر سفت و محکم چونم و گرفته بود که هرلحظه احتمال خرد شدن فکم و ميدادم،

ميدونستم اگه حرفم و تکرارش کنم يه باليی سرم مياره يا به قول خودش دهنم و پر 

 :بده زدخون ميکنه که فقط گريه کردم و چيزی نگفتم بااين وجود عر

 من گوه ميخورم؟_

 :و چشم ريز کرد و سری به اطراف تکون داد

 د بخوام جنازت و بندازم کف همين آشپزخونه که برام کاری نداره_

 با دستش دو طرف صورتم و گرفتو اينبار  گونه هام و محکم فشار داد، 

 :درد اين کارش به مراتب بيشتر هم بود

 همينو ميخوای نه؟_

 :زير دستش که صدای گريه هام بلند شد و بين گريه بلند بلند گفتمداشتم له ميشدم 
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 ولم کن،_

 !عوضی ولم کن

 :فشار دستش بيشتر شد که کمتر نه

  درست شنيدم؟_

 به من گفتی گوه خوردم؟

  هوم؟

 :کسی نبود که بخواد به دادم برسه و هومن قصد جونم و کرده بود که لب زدم

 ببخش... ببخشيد_

 :قهقهه ای زد

 نشنيدم، _

 بلند تر بگو، 

 بگو غلط کردم

 بگو من کنيزتم هومن

 بگو عروسک جنسيتم هومن

 :احساس ميکردم صورتم داره سر ميشه و به بی حسی رسيدم که گفتم

 غلط کردم، _

 هومن غلط کردم، 
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 ...تورو خدا ولم کن

باالخره دستش و عقب کشيد، نفسم باال نميومد که سريع شير آب و باز کردم و در 

 حالی که همه وجودم ميلرزيد يه کمی آب خوردم و چند مشت هم توی صورتم پاشيدم،

 ...اين همون خوشبختی ای بود که بابا ميگفت و تضمينش هم کرده بود

 !همون بود

شير آب و بستم و چرخيدم همينجا بود و داشت تماشام ميکرد که چشم خيسم و ازش 

ايت کمرم باعث قدم های سخت و آرومم گرفتم و از آشپزخونه زدم بيرون درد بی نه

 :شده بود که صداش و پشت سرم شنيدم

 کجا؟_

ديگه حتی صداش هم رعشه به تنم مينداخت که زبونم بند اومده بود و هيچ جوابی 

 ...نميتونستم بهش بدم

 :دوباره صداش گوشم و پر کرد

 کری؟_

 با توئم؟

 :بی اينکه نگاهش کنم سعی کردم واسه جواب دادن بهش

 ...می_

 ...ميرم باال
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 :به چشم بهم زدنی روبه روم ايستاد

 ...گفتم رو کاناپه_

 و با چشم به کاناپه وسط خونه اشاره کرد،

 باورم نميشد با وجود باليی که سرم آورده بود فکری تو سرش باشه،

 :فکری که هيچ جوره جونش و نداشتم

  ...کمرم درد ميکنه_

 حالم خوب نيست،

 ...لطفا

 :م تموم بشهنزاشت حرف

 !رو کاناپه_

اين بار بی معطلی جلوی چشم هام شروع کرد به درآوردن لباس هاش و طولی نکشيد 

 :که لخت مادر زاد رفت و رو کاناپه دراز کشيد

 !بدو_

بينيم و باال کشيدم،راه نميتونستم برم و بايد يه رابطه دردناک حتی دردناک تر از 

 :برداشتم و همزمان گفتديشب و تحمل ميکردم که به سمتش قدم 

 لخت شو بعد بيا_

 از حرکت ايستادم،
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 اگه به حرفش گوش نميدادم حتما عواقبی داشت که تيشرتم و از تنم درآوردم،

 :ادامه داد

 !شلوارکت_

 :تا يه کم خم شدم درد امونم و بريد

 نميتونم_

 :نيمخيز شد

 !گندت بزنن_

 انداختم رو کاناپه،و به سمتم اومد و با خشونت دستم و گرفت و 

 :از شدت درد ناليدم و هومن سريع شلوارکم و از پام بيرون کشيد

 واسه ناله کردن زوده_

 ...و باال تنه های کبودم و به دندون گرفت و پاهام و از هم باز کرد

محکم از بازوهام گرفته بود و داشت لذت ميبرد و من جز درد چيزی نميفهميدم که 

 :زمان با کشيدن زبونش روی شکمم و اون اطراف لب زدخودش و عقب کشيد و هم

 چطوره امشب زنت کنم؟_

 :لبخند خبيثانش ته دلم و خالی کرد لب باز کردم تا چيزی بگم که خودش ادامه داد

 ...نه_

 !فعال داری بهم حال ميدی هروقت دلزده شدم ميرم سراغ اون
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 ...گفت و دوباره سنگينی تنش و روی تن نيمه جونم انداخت

 تو آينه دستشويی نگاهی به خودم انداختم،

 رد کبودی های جديد روی تنم باعث آه از ته دلم شد،

 امشب هم مثل ديشب وحشيانه هر باليی دلش خواسته بود سرم آورده بود،

آخ که حتی فکر کردن به زجری که تا چند دقيقه قبل بهم داده بود باعث تير کشيدن 

 !سرم ميشد

 تم و به صورتم دوختم،نگاهم و از تنم گرف

 چی مونده بود از اون صورت که همه ميگفتن زيباست؟

 چی مونده بود از اون چشمها که برق شيطنت توش موج ميزد؟

 چی مونده بود از من؟

 ...هيچ چيز

 !هيچ چيز

آرايش پخش شده صورتم و شستم و چند باری آب تو دهنم پر کردم تا مزه خونی   

 ...دمش از دهنم بيرون برهکه با پارگی لبم چشيده بو

حتی رد وحشی بازيش رو چونمم مونده بود که به وضوح خون مردگی های ريز 

 روی صورتم و ميتونستم ببينم،

 !چشمام مدام پر و خالی ميشد هومن خيلی عوضی تر از اونی بود که فکر ميکردم
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چشمام و روی هم فشار دادم دلم ميخواست هرچی اشک توش هست همين االن 

ازير بشه که برای آخرين بار  با دستمال صورتم و پاک کردم و از دستشويی سر

 بيرون رفتم،

هنوز قدم برداشتن برام سخت بود و تو فکر اين بودم که چطور بايد از اين پله ها 

 :باال برم و خودم و به اتاقم برسونم که صدای هومن و شنيدم

 تو همين اتاق ميخوابيم_

 ...رفت که اون شب بخاطر ضرب ديدگی پام اونجا خوابيدمو به سمت همون اتاقی 

حتی توان پوشيدن شلوارکمم نداشتم... تيشرتم و تنم کردم و پوشيدن اون شلوارک با 

  !هزار مکافات چند دقيقه ای طول کشيد

واسه رسيدن به اتاق دستم و به ديوار تکيه دادم و آروم آروم قدم برداشتم و باالخره 

 وارد اتاق شدم،

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 !يادت رفت چراغای بيرون و خاموش کنی_

  فکر برگشتن بااين اوضاعم دردم و بيشتر ميکرد که جوابی بهش ندادم

و چراغ اتاق و خاموش کردم و رو تخت دراز کشيدم،صدای نفس عميقش گوشم و 

 :پر کرد

 باز که کر شدی؟_

 بهت گفتم چراغای بيرون روشنه
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 :تو گلوم لب زدمبا همون بغض 

 مهم نيست،_

 بزار روشن بمونه

جوابی نداد و پشت بهم دراز کشيد از درد  حتی نميدونستم چجوری بخوابم و مدام 

 :وول ميخوردم که صداش دراومد

 ميخوام بخوابم_

 :اشکم دراومده بود

 !کمرم درد ميکنه_

 :سر چرخوند سمتم و در کمال آرامش گفت

 هوس نکنی دوباره امشب و برات تکرار کنماميدوارم دردش آدمت کنه و _

 :بينيم و باال کشيدم تا بيشتر از اين نبارم

 ...خيلی_

 :بالفاصله جواب داد

 خيلی چی؟_

 حرفم و قورت دادم،

 :حوصله نوازش تازه ای نداشتم

 هيچی_
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 :تو تاريکی اتاق لبخندش و ديدم

 آفرين،_

بگير و فقط به حرفام گوش  از اين به بعد به جای اينکه با من بحث کنی خفه خون

 !کن مثل االن

 :لب زدم

 کار امشبت و يادت بمونه_

 :اين بار خنديد

 مگه ميشه امشب و از ياد ببرم؟_

 مگه ميشه وقتی داشتی التماس ميکردی ولت کنم و از ياد ببرم؟

 :غرورم خيلی شکسته بود

 ...همه اينارو به بابام ميگم_

 :خنده هاش ساکت شد

 اينا هيچی بين من و تو عوض نميشه، بگو ولی با همه_

 !تو همچنان زن من باقی ميمونی و فرصت بی حساب شدن باهات زياده

 داشت تهديدم ميکرد که اگه حرفی بزنم بالی بدتری سرم مياره اما برام مهم نبود،

 بدتر از امشب چی بود؟

 ميخواست چيکار کنه؟
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 !حتما دفعه بعد ميخواست نقشه قتلم و بکشه

 :پشت کرد بهمدوباره 

 صدای گريه،_

 زاری،

 نق و نوق،

 !تکون خوردن و هرچيز ديگه ای و ازت نشنوم، نميخوام بد خواب شم

دستم و محکم فشار دادم رو دهنم و دوباره به اشک هام اجازه سرازير شدن دادم اين 

 ...بار بی سر و صدا به حال خودم گريه کردم

 تا صبح پلک روهم نزاشتم،

ود که خوابم برد و حاال با شنيدن صدای هومن چشم باز کردم و هوا روشن شده ب

 :درد کمرم هم از نو شروع شد

 پاشو يه چيزی بخور لنگ ظهره_

 :پلک سنگينی زدم

 گشنم نيست_

 :و با قيافه ای که از درد گرفته شده بود دوباره چشم بستم و هومن ادامه داد

 بايد يه چيزی بخوری،_

 !حتی اگه گشنت نباشه
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 رفتار مزخرفش باعث نفس عميقم شد و چشم باز کردم،

 :رولبه تخت نشسته بود و زل زده بود بهم که گفتم

 ميگم گشنم نيست،_

 !ميل ندارم

 :کامال چرخيد سمتم

 رنگ و روت پريده،_

 چشمات گود رفته اونوقت ميل نداری؟

داشت  انگار پاک يادش رفته بود باعث و بانی همه اينا خودشه و با وقاحت تموم

 :اينطوری حرف ميزد

 رنگ و رومو گودی چشمام از سر گشنگی نيست،_

 !کار خودته

 :پتو رو از روم کنار زد

 با من يکی به دو نکن،_

 پاشو

هيچ جوره قصد بيخيال شدن نداشت و من چقدر سخت بود برام بلند شدن که از درد 

 :ناليدم و دوباره صدای هومن و شنيدم

 مت دکتر؟اگه خيلی درد ميکنه ببر_
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 :با جون کندن بلند شدم

 نميخواد_

 :و قدم برداشتم واسه خروج از اتاق که روبه روم ايستاد

 با من لج نکن،_

 بريم دکتر؟

دلم ميخواست تف کنم تو صورتش ولی انقدر بی شرف بود که ميدونستم باليی بدتر 

 :از بالهای ديشب سرم مياره که ابرويی باال انداختم

 بگيم چی؟ ميخوای بريم دکتر_

ميخوای بگی داشتم زنم و ميکشتم حاال که نمرده ميخوام مطمئن شم قطع نخاعش 

 حتميه؟

 :دندوناش روهم چفت شد

 اگه اين زبون تلخت نبود که دستم روت بلند نميشد،_

 !هرچی ميخوری از اين زبونته

 بی توجه بهش از کنارش رد شدم و رفتم بيرون،

 ميسوخت،ميلی نداشتم اما معدم داشت 

 مگه يه آدم چقدر توان و تحمل داشت؟
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داشتم از پا ميفتادم که قيد صبحونه هميشگيم و زدم و بطری شير و از تو يخچال 

 بيرون آوردم و يه ليوان شير خوردم تا يه کم جون بگيرم،

 !هرچند باليی که سر جسم ظريفم آورده بود به اين زودی ها خوب شدنی نبود

شت رو ميز و خطاب به منی که سرپا کنار ميز ايستاده بودم هومن يه تيکه کيک گذا

 :گفت

 حداقل يه تيکه کيک هم بخور_

 :نگاهم به سمتش چرخيد

 !با اين کارات ديشب و جبران نميکنی_

 :با تعجب نگاهم کرد

 جبران؟_

 کی گفته من ميخوام ديشب و جبران کنم؟

 من کاری نکردم،

 !زبونش نيش داره همينهسزای زنی که از شوهرش تمکين نميکنه و 

 :و با کمی مکث ادامه داد

 زبونت کوتاه نشه،_

دوباره بخوام بهت دست بزنم و بخوای گند بزنی تو حالم بدتر از ديشب ميشم که بهتر 

 !نه
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 :رو ازش گرفتم

 همينجوری نميمونه،_

 !فقط کافيه بابام بفهمه

 :شستنفس عميقش پوستم و نوازش کرد و يه صندلی کشيد عقب و روش ن

 !بازم داستان تکراری و هميشگی بابات_

 :و خيره تو چشمام ادامه داد

 ...بگو به هرکی که دوست داری بگو منم ميگم_

ميگم که زن گرفتم دلم هواش و کرده به جای اينکه نياز من و برطرف کنه دهنش و 

 !باز کرده و شروع کرده به گفتن شر و ور منم زدم تو دهنش تا آدم بشه

 ميکرد بااينطور حرف زدنش، داشت لهم

قلدربودنش حالم و بهم ميزد اينکه انقدر حق به جانب حرف ميزد تا مغزم و ميسوزوند 

 :که لب زدم

 !اينجوری حرف نزن_

 :يه تای ابروش باال پريد

 مگه غير از اينه؟_

مگه تو مثل بچه آدم خودت و واسم آماده کرده بودی و من خوشی زده بود زير دلم 

 ت بلند کردم؟که دست رو
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 :و صداش باال تر رفت

 ها؟_

 :صدای من همچنان گرفته و آروم بود

 من فقط به تو گفتم ديشب با دل تو پيش رفت،_

 ....امشب با دل من پيش بره ولی نتيجش شد اين

 و با دست به سر و وضعم که گفتن نداشت اشاره کردم،

 :دستی تو صورتش کشيد

 ياسمن من از اينکه گريت و ببينم،_

از اينکه کبودی رو صورتت و ببينم از اينکه سياهی زير چشمات و ببينم لذت 

 !برمنمی

 باور کن لذت نميبرم ولی تو مجبورم ميکنی که اين بالهارو سرت بيارم،

 !تو واسم چاره نميزاری

 :و از رو صندلی بلند شد

 تو از امشب درست رفتار کن اگه من کمتر از گل به تو گفتم_

 اری کردم،خنده تمسخر ب

 :حرفهاش مسخره بود

 يعنی ديشب و فراموش کنم_
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 درد کمرم و فراموش کنم و آخر شبم خودم و تقديمت کنم؟

 انقدر احمق به نظر ميرسم؟

 :داد زد

 !خيلی احمقی_

 خيلی بيشتر از اونی که فکر کنی ولی نه بخاطر فراموش کردن ديشب،

 !ايستادی بخاطر اينکه تو خريتت داری کيف ميکنی و مصمم روش

 :و تهديد وار انگشت اشارش و تو هوا تکون داد

 تو اين يکی دو روزه که باهم تنهاييم،_

 !اگه مطابق ميلم اگه مثل يه زن رفتار کردی که کردی اگه نه تکليفت و روشن ميکنم

 :زل زده بودم بهش و منتظر ادامه حرفش بودم که خيلی جدی و شمرده شمرده گفت

 بدی، وظيفه ای که بايد انجاممن نميتونم بخاطر _

بخاطر رابطه زناشويی که بايد ازش لذت ببرم و تو هر بار گند ميزنی توش اعصاب 

 و روان خودم و بهم بريزم توروهم بگيرم زير بار مشت و لگد،

 اين چند روز و باهات مدارا ميکنم،

 م،دست برداشتی از اين مسخره بازيت که برداشتی اگه نه يه زن ديگه ميگير

 اونوقت تو شبا راحت بخواب منم با اعصاب آروم زندگيم و ميگذرونم،

 !مرگ يه بار شيون هم يه بار
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 قفسه سينم از شدت حرص و عصبانيت باال و پايين شد،

 نه بخاطر هومن،

 :بخاطر غرورم که چيزی ازش نمونده بود

 زن ميگيری؟_

 !مگه شهر هرته که زن ميگيری

 کنی؟ فکر کردی ميتونی همچين کاری

 :لب زد

 ميتونم،_

 !ميکنم

 :عصبی تر شدم

 نميتونی،_

اگه تو بتونی زن بگيری اگه بتونی دست يکی و بگيری بياری تو اين زندگی لعنتی 

 منم ميتونم،

 ...منم ميتونم بهت خيانت کنم و

 :با داد بلندش باقی حرفم و يادم رفت

 !تو گوه ميخوری_

 ...شوخفه 
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 لبام جمع شد تو دهنم،

 مثل ديشب شده بود مثل چند ثانيه قبل از اينکه به جونم بيفته، چشماش

واسه همين ادامه ندادم و هومن با عصبانيت صندلی و هول داد تو ميز و پشت بهم 

 :ايستاد

 حرفام و زدم،_

 همينارو به بابات به بابام به هرکی که الزم باشه هم ميگم

 حاال ديگه خود دانی،

ری کنم تا آخر عمر حسرت زندگی ای که ميتونستی داشته ياانقدر ادامه بده که يه کا

 !باشی و بخوری يا درست شو

 :بالفاصله بعد از اتمام حرفهاش گردنش به سمتم چرخيد

 حاالهم اون کيک و بخور، بعدش هم آماده شو بريم دکتر_

 :جواب دادم

 من دکتر بيا نيستم،_

 برو به کارات برس

 :دوباره نفس عميق کشيد

 باشه،_

 ان زنگ زد که واسه ناهار بريم اونجامام
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 :سرسری نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد

 زنگ بزن بگو ناهارشون و بخورن و نميتونيم بريم_

 .گفت و باالخره بيرون رفت

 با رفتنش چشمام و واسه چندثانيه بستم و دوباره بازشون کردم،

 حرفهاش تو ذهنم تکرار ميشد،

 چی؟اگه يه زن ديگه ميگرفت 

 ميترسيدم،

 ميترسيدم چون ميدونستم از اين آدم هرکاری برمياد،

 چون ميدونستم اگه اين کار و بکنه ديوونه ميشم،

 !حتما ديوونه ميشم

 نيم ساعتی تو آشپزخونه موندم،

اتفاقات ديشب بس نبود حاال بايد به حرفهای سنگين و تهديداش هم فکر ميکردم و 

 !عذاب ميکشيدم

و خيال منفجر ميشد که رفتم بيرون و کاری که گفته بود و با  سرم داشت از فکر

 تاخير انجام دادم،

 .زنگ زدم و خبر نرفتنمون و به گوش گيتی خانم رسوندم و بعد هم چپيدم تو اتاق

 رو تخت که نشستم آه از نهادم بلند شد،
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 !چی فکر ميکردم و چی شده بود

 ور کردم،چقدر خوش خيال بودم که ادعاهای پوچ گرشارو با

بهش دل بستم و تو اميدواری واسه اينکه نجاتم ميده شب و روزهام و گذروندم و هيچ 

 غلطی نکردم،

 !هيچ نقشه ای نکشيدم که از هومن فرار کنم

 گرشا شده بود دردی روی دردهام،

 ازش متنفر بودم،

 ازش بيزار بودم و هيچوقت خيال بخشيدنش و نداشتم اما چرا؟

حرفهای هومن فکر کنم به اينکه از امشب باهاش طور ديگه ای  چرا تا ميخواستم به

رفتار کنم تا الاقل نفر سومی و وارد اين زندگی نکبت بار نکنه، چهره گرشا ميومد 

 جلوی چشمام و نميتونستم؟

 نميتونستم با هومن خوب تا کنم،

 !نميتونستم باهاش بخوابم مگر به زور

بدترين روزهای عمرم و ميگذروندم و اين  چيزی از حالم نميفهميدم،غمگين ترين و

 !روزها هيچ جوره خيال تموم شدن هم نداشتن

 :با قرار گرفتن هومن تو چهارچوب در از فکر بيرون اومدم

 لجبازی و بزار کنار،_
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 کمرت آسيب ديده بد نيست يه دکتر ببينتت

 :و جلوتر اومد

خره ميتونم بفهمم که آسيب اگه هم دکتر نميای بزار خودم يه نگاهی بهش بندازم باال_

 ديدگی جدی هست يا نه

 سکوت که کردم جلو تر اومد،

 :با هر قدم بهم نزديکتر ميشد

 يه نگاهی بندازم؟_

با حرفهايی که زده بود بيشتر از قبل ازش بدم ميومد بااين وجود سری به نشونه تاييد 

 :تکون دادم

 باشه_

 :رو تختی و مرتب کرد

 شتيشرتت و درار دراز بک_

 با خجالت تيشرت و از تنم درآوردم،

 ديشب تو آينه ديده بودم،

 جای دستاش جای کبوديهاش همه و همه به جا مونده بودن که چشماش گرد شد،

 !شده بودننميدونم شايد بدتر از ديشب 

 :بااين حال رو شکم دراز کشيدم که صدای هين بلندش گوشم و پر کرد
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 چرا کمرت انقدر کبود شده؟_

 بود،جالب 

 !داشت دليلش و از من ميپرسيد

 :با لمس کمرم اشک تو چشمام جمع شد

 !درد ميکنه دست نزن_

 :عقب کشيد

 خيلی درد داری؟_

 :بينيم و باال کشيدم تا اشکی از چشمام سرازير نشه

 معلومه که درد دارم_

 :لباش و با زبون تر کرد

 سنگ کابينت کبودت کرده،_

باشه يه جورايی مطمئنم حاال اگه ميخوای بريم  فکر نميکنم استخونت آسيبی ديده

 بيمارستان يه دکتر متخصص هم ببينتت بد نيست

 :حرفش و رد کردم و سعی کردم واسه بلند شدن

 استراحت کنم خوب ميشم،_

 !تيشرتم و بهم بده

 رو تخت که نشستم،
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 :لباسم و تحويلم داد و با صدايی که حاال پايين اومده بود گفت

 بيا،ديگه کوتاه _

 خب؟

 :تيشرت و تنم کردم

 حوصله حرف زدن ندارم،_

 ميخوام بخوابم

 تنهام بزار

 :حرفم و رد کرد

 به اندازه کافی خوابيدی،_

 يه آبی به دست و صورتت بزن بعدش هم ناهار ميخوريم

 :لب زدم

 ميل به هيچ غذايی ندارم هومن،_

 !راحتم بزار

و از اتاق بيرون رفت و اين بار  انقدر طلبکارانه گفتم که ديگه هيچ اصراری نکرد

 ...عصبانيتش و رو در خالی کرد و محکم بهم کوبيدش

 رو تخت خوابم برده بود و حاال که چشم باز کردم اتاق غرق در تاريکی بود،

 .از ظهر تا حاال خوابيده بودم و حاال با احساس ضعف شديد بيدار شده بودم
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هم به گوشم نميرسيد که آروم  خونه غرق در سکوت بود و حتی صدای تلويزيون

 بلند شدم و بعد از روشن کردن چراغ از اتاق بيرون رفتم،

 خبری از هومن نبود،

شايد باالخره به گلوش رسيده بود و رفته بود خونشون که چهرم کمی از اون گرفتگی 

دراومد و رفتم تو آشپزخونه تو يخچال هيچ غذايی نبود و داشتم از گشنگی تلف ميشدم 

لفن و برداشتم تا واسه خودم غذايی سفارش بدم اما هنوز شماره رو نگرفته بودم که ت

 که صدای زنگ آيفون توجهم و به خودش جلب کرد،

 به سمت آيفون رفتم و با ديدن هومن آه از نهادم بلند شد،

 فکر ميکردم رفته و حاال اينجا بود،

 ستشويی،در و براش باز کردم و تلفن و سرجاش گذاشتم و رفتم تو د

 انقدر رنگ و رو پريده بودم که هيچ شباهتی به خود واقعيم نداشتم،

آبی به صورتم پاشيدم و واسه رسيدگی به موهام و عوض کردن لباسهام ناچار از پله 

 ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم،

 روبه روی آينه ايستادم و شروع کردم به شونه زدن موهام،

لبهام همه برام کالفه کننده بود من از اين حال  رد کبودی های روی صورتم خشکی

 بيزار بودم،

 موهام و دم آسبی بستم و آبرسان به پوستم زدم،
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بايد از اين صورت که حس بدی بهم القا ميکرد که ديشب و تو سرم تکرار ميکرد 

 دور ميشدم که شروع کردم به آرايش کردن،

 آينه به خودم ميفتاد،يه آرايش مختصر فقط بخاطر اينکه وقتی نگاهم تو 

 !ناخوشيم چندين برابر نشه

 لب ورم کردم درد ميکرد اما کمی رژ لب روش زدم و به آرايشم پايان دادم،

 دوباره شبيه خودم شده بودم،

 !هرچند کامال نه

تيشرت گشادم و از تنم درآوردم و تيشرت خردلی رنگی و جايگزينش کردم و 

 باالخره از اتاق بيرون رفتم،شلوارک شيری رنگم و هم پوشيدم و 

سر و صدای هومن از طبقه پايين به گوشم ميرسيد که همزمان با پايين رفتن از پله 

 ها متوجه حضورش تو آشپزخونه شدم،

 به سمت آشپزخونه قدم برداشتم و تو وروديش ايستادم،

 :غذا گرفته بود و داشت ميز و ميچيد که متوجه حضورم شد و صاف ايستاد

 و ناهار که نخوردی صبحونه_

 حداقل شام بخور،

 !هرچی هم که بينمون اتفاق افتاده باشه دليل نميشه که تو به خودت گشنگی بدی

 :و نفس عميقی کشيد
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 من ميرم بيرون،_

 !توهم به خودت برس

 :نگاه گذرايی به ميز انداختم و قبل از اينکه بخواد بره لب زدم

 الزم نيست بری،_

 !خودتم شام نخوردی

 :اورانه ابرويی باال انداختناب

 نه نخوردم ولی مهم نيست_

 :قدم های آرومم و برداشتم و رو يکی از صندلی های ميز غذاخوری نشستم

 بشين_

 طول کشيد تا نشست شايد باورش نميشد که آروم گرفته بودم اما من آروم نبودم،

 !فقط خسته بودم

 ...خسته از همه چی

 :نگاه دقيقش و به صورتم دوخت

 آرايش کردی،_

 !خوشگل تر شدی

 :چشم هام تو چشم هاش چرخيد و هومن ادامه داد

 دوست دارم هميشه اين شکلی ببينمت،_
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 به دور از بحث و دعوا و اميدوارم که اينطور بشه،

 ...حاال بخور

 جوابی بهش ندادم و شروع کردم به غذا خوردن،

و دوباره جون تازه ای  انقدر گشنه بودم که از هر سه نوع غذا واسه خودم کشيدم

 ...گرفتم

 تموم مدتی که داشتم غذا ميخوردم نگاهش و رو خودم حس ميکردم،

بيشتر از اينکه شامش و بخوره هوش و حواسش پی من بود که باالخره سير شدم  و 

شروع کردم به جمع و جور کردن ظرفها و از جام بلند شدم تا ظرفها رو انتقال بدم 

 :دن صداش سرجام ايستادمتو ظرفشويی که با شني

 خودم ميبرمشون،_

 !تو برو استراحت کن

 :متعجب نگاهش کردم و هومن ادامه داد

 !بزار کمرت زودتر خوب بشه_

 و بلند شد و سريع شروع کرد به جنع و جور کردن ميز،

اصال نميفهميدمش اگه دوستم داشت اگه واقعا دوستم داشت و حاال ناراحت اين 

 بالهارو سرم آورده بود؟ اوضاعم بود چرا اون

چرا اون دقيقه ها چشم رو اين دوستداشتنی که نميدونستم اصال وجود داره يا نه، 

 بسته بود و قصد جونم و کرده بود؟
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 ...نميفهميدم

نميفهميدم چی تو سرش ميگذره اما حتم داشتم رفتارای نابه سامونش همه و همه به 

 من برميگرده،

 به نخواستن های من،

 !اينکه هرچی هم ميگذشت اون همچنان هيچ جايی تو دلم نداشتبه 

همينطور که من غرق فکر بودم هومن اون چندتا دونه ظرف رو شست و به سمتم 

 :برگشت

 تو که هنوز اينجايی برو بشين_

 :لب زدم

 هوس چای کردم_

 :و جلو رفتم که لبخندی زد

 ديشب که نشد،_

 !و راجع به خودمون حرف بزنيم اميدوارم امشب بتونيم باهم چای بخوريم

من فقط به خوردن يه چای که خستگی و از تنم بشوره و ببره فکر ميکردم و تا به 

 :خودم بيام هومن چای ساز و راه انداخت و دوباره تکرار کرد

 برو بشين_

 حاال که اصرار داشت نموندم و از آشپزخونه بيرون زدم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

449 
 

شبکه ديگه همه جار و زير و رو کردم و جلوی تلويزيون نشستم و از اين شبکه به 

 بعد از چند دقيقه هومن با دوتا چای کنارم ظاهر شد،

 سينی چای و روی ميز گذاشت و تکيه داد به مبل،

سکوت بينمون انقدر سنگين بود که حتی نميدونستم بايد چيکار کنم و چجوری خودم 

ادامه ميدادم که هومن و مشغول کنم و همينطور داشتم به زير و رو کردن تلويزيون 

 :صدايی تو گلو صاف کرد

 هيچی نداره،_

 !فقط بزار يه جا بمونه

انگار کارم خيلی رو مخی بود که کنترل و رو دسته مبل گذاشتم و همزمان با انداختن 

 نگاهی به چای ها با هومنی که داشت نگاهم ميکرد چشم تو چشم شدم،

 تااينجای کار آروم بود،

ن نميدونستم بعد از خوردن اين چای موقع خواب هم قراره درست مثل ديشب و م

 !همينقدر خوب باشه يا نه

ميترسيدم از اينکه دوباره رابطه تجاوز واری برام درست کنه ميترسيدم و جتی از 

فکر بهش پاهام قفل ميشد که نگاهم و ازش گرفتم و فنجون چايم و برداشتم هنوز داغ 

 بود که دوباره تو فکر فرو رفتم،

 حرفهای ظهرش تو ذهنم مرور ميشد،
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اون گفته بود ديگه مجبورم نميکنه به رابطه و تا اينجای افکارن خيالم راحت بود اما 

 !با ادامه پيدا کردن افکارم خيال راحتم دود ميشد

 بهم مهلت داده بود

بهم گفته بود تو ايت يکی دو شبی که باهميم اگه مثل يه نو عروس رفتار کردم همه 

 !وب ميشه و اگه نه پای يه زن و به زندگی مزخرفمون باز ميکنهچيز خ

حتی با فکر به اينکه اينجوری بخواد غرورم و بشکنه قلبم مچاله ميشد که آب دهنم 

 و به سختی قورت دادم،

 سردرگم بودم،

من عمرا با دل خودم راضی به خوابيدن با هومن نميشدم و تو بد مخمصه ای افتاده 

 !بودم

حاال کمی سرد شده بود تلخ نوشيدم و فنجون خاليم و کنار فنجون خالی  چايم و که

 هومن گذاشتم،

زل زده به تلويزيون و مستندی که داشت پخش ميشد که لب هام و با زبون تر کردم 

و نگاه دقيق تری بهش انداختم با کمی فاصله ازم نشسته بود و من ميترسيدم از اينکه 

 بمونم و راه بيام باهاش، بخوام پاشم و برم و از اينکه

 هردوش ترسناک بود

هر دو عذاب آور بود و لعنت به منی که نتونستم واسه خودم کاری کنم و حاال اينجا 

 !بودم
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 :رو که ازش گرفتم صداش و شنيدم

 اگه اينطوری خسته ميشی ميتونی دراز بکشی سرت رو هم بزاری روی پاهام_

ه ای ختم ميشه اما ظاهرا پای حرفهاشم بود ميدونستم اين دراز کشيدن به جاهای ديگ

و هيچ جوره به قيافش نميخورد که بخواد مجبورم کنه و جمله بعديش همين موضوع 

 :رو صدق ميکرد

 !البته اگه دوست نداری ميتونی بری بخوابی_

 ...اگه ميرفتم

 اگه ميرفتم و بعد از برگشتن بابا حرف زن دوم و پيش ميکشيد چی؟

 !نميتونستم برم

 !من ديگه طاقت يه درد بزرگتر و نداشتم

  !هيچ جوره نداشتم

صندل سفيدم و از پام درآوردم و مطابق حرفش سرم و روی پاهاش گذاشتم و به پهلو 

 روی مبل سه نفره دراز کشيدم،

فعال ازش صدايی نميشنيدم اما مطمئن بودم از اينکه مطابق ميلش عمل کردم راضيه 

 هاش به پوست صورتم برخورد کرد،که کمی خم شد و حرم نفس 

 سر که چرخوندم چشمهامون توهم قفل شد

 !چشم های عسليم،تو چشمهای آبی تيله ايش
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 بی پلک زدن نگاهم ميکرد،

من اون البه ال چند باری پلک زدم اما هومن حسابی محو تماشای چشم هام بود که 

 دستش و باال آورد و نوازشوار رو سرم کشيد،

ش و شايد اين نگاه عاشقانش هم دردی و دوا نکرد من دوستش نداشتم اين ناز و نوازش

و تو عذاب بودم که همزمان با نوازش موهام کم کم سرش و پايين آورد و لبهاش و 

روی لب هام گذاشت،اين بار هم چشمهام  بستم و خيسی  هردو چشمم رو حس 

 ...داشتمکردم،مثل دو دفعه قبلی بااين تفاوت که اين بار قصد مقاومت ن

 تو بوسيدن  همراهيش کردم و باهاش راه اومدم،

 ...شکستگی های قلبم و تو خودم ريختم و هيچ اشکی نريختم

 !تحمل اين وضع بهتر از تحمل يه زن ديگه بود

 لبهاش و که از روی لبهام برداشت چشمهاش به سرخی ميزد،

 :با صدای دو رگه شدش لب زد

 ميخوای ادامه نديم؟_

 ل واقعی بود،کاش اين سوا

 !کاش واقعا قصد داشت با دلم راه بياد

اما اينطور نبود که دوباره سنگينی بغضم و قورت دادم و دستم و پشت گردش گذاشتم 

 :تا سرش و بياره پايين

  ...نه_
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قبل از اينکه از لبهام کام بگيره لبخندی از سر رضايت زد و بعد شروع کرد به 

اخل رفت و سی.نه هام و نوازش کرد و مسير پيشروی کردن دستش از يقه بازم د

بوسه ها و نفس های عميقش به گردن و گوشم رسيد و بعد از چند دقيقه دوباره سر 

 :بلند کرد

 اينطوری اذيت ميشی،_

 بريم تو اتاق

و قبل از من بلند شد و بی اينکه مهلت بده تا بلند شم يه دستش و زير شونه هام و 

 ار داد و بغلم کرد،دست ديگش و زير زانوهام قر

واسه هيکل درشت و ورزيدش خيلی هم سبک بودم که به آسونی تا اتاق حملم کرد 

 و آروم روی تخت گذاشتم،

به پشت دراز کشيده بودم و نگاهش ميکردم که تيشرتش و از تنش درآورد و همزمان 

 :قربون صدقه نگاه خيره موندم رفت

 اينجوری که تو نگاهم ميکنی داغ تر ميشم،_

 !بيشتر هوس تنت و ميکنم

گفت و رو تنم فرود اومد البته حواسش بود که سنگينيش و رو تنم نندازه و همزمان 

 با معاشقه طوالنيمون لباس هام و از تنم درآورد،

دست بردم سمت کمر شلوارش و واسه اولين بار کمکش کردم و اين باعث رضايت 

 ..مشهود تو چشمهای سرخش شد
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 انداختم، نگاه سرسری ای بهش

تو اون دوبار رابطه قبلی سعی ميکردم نگاهش نکنم اما اين بار مطابق ميلش داشتم 

 :رفتار ميکردم که ترقوه ام و بوسيد و کنار رفت

 !بيا بغلم_

حتما ميترسيد که سنگينيش و رو تنم بندازه و تصميم به جابه جايی گرفته بود که 

از کشيدن دستش رو تنم و متوقف هرچند سخت اما رو پاهاش نشستم و  هومن بعد 

کردن دستش رو پايين تنم و تکرار لمس کردنش باعث دراومدن صدای خفيف ناله 

 هام شد،

بی اختيار لبام و گاز ميگرفتم و گاهی چشمهام باز و بسته ميشد که همين باعث جری 

تر شدنش شد و دوباره جابه جا شديم اين بار رو شکم خوابيدم و هومن تو گوشم لب 

 :زد

 !خوب داری ديوونم ميکنی_

و خودش و از پشت بهم چسبوند که آخی از درد کشيدم و دوباره صداش گوشم و پر 

 :کرد

 ...جونم_

 ...عزيزم

 ...و کارش و ادامه داد
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رو يه بالشت سر گذاشته بوديم و قفسه سينه هومن همچنان داشت باال و پايين ميشد 

می به اطراف چرخوندم و بعد از پيدا که نشستم و واسه پيدا کردن کش موهام چش

 .کردنش موهام و باالی سرم جمع کردم و گوجه ای بستم

 :تا خواستم از  جام بلند شم صدای گرفته و آرومش و شنيدم

 کجا؟_

 :جواب دادم

 ميرم يه آبی به صورتم بزنم_

 :آروم خنديد

 !بعد از اون همه سر و صدا يه چيزی بخور گلوت باز شه_

 :نگاهش کردم متوجه نگاهم شد و ادامه دادزير چشمی که 

 چقدر خوب بود امشب،_

 !چقدر خوبی تو دختر

 :و چرب زبونيش گل کرد

 هر چيزی که ازم خواستی و احتماال قبولش نکردم وسط همين رابطه ها بگو،_

 !قول ميدم نشنيده قبولش کنم

ادم و از روی و خنده های آرومش تبديل به قهقهه شد که يه لبخند مصنوعی تحويلش د

 تخت بلند شدم
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 تنم حسابی کوفته بود و خسته شده بودم،

خسته از تحمل رابطه هايی که چون ميلی بهشون نداشتم برام دردناک و طوالنی بود 

که همزمان با ورود به دستشويی در و بستم و تکيه به در چشم بستم و چند باری نفس 

 عميق کشيدم،

مجبور به راه اومدن با همسر اجباريم کرده بودم حال دلم خوب نبود و من اين دل و 

 ...که باالخره اشک از گوشه چشمام جاری شد

 قلبم تو سينه سنگينی ميکرد اما به خودم اميد ميدادم که باالخره عادت ميکنم،

باالخره به هومن خو ميگيرم و اين شب و روزهای تلخ تموم ميشه اما نميدونم چرا 

 ...بازهم حالم جااومدنی نبودبا همه اين اميد دادن ها 

 

 گرشا#

پشت چراغ قرمز گذشتن ثانيه هارو ميشمردم که با اتمام موسيقی که داشت پخش 

 ميشد با کمی مکث و همزمان با سبز شدن چراغ موسيقی بعدی پلی شد،

 

 'آهنگ غرق گريه از اشوان'

 

 غرق گريم مثل يه قايق شکسته روی آبم

 ی راحت بخوابمنميتونم وقتی ميدونم تو داغون
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  بسه ديگه تموم کن اين بازيو نده انقدر عذابم

 من خيلی خرابم خب من خيلی خرابم

  بسه ديگه

 آخه تا کی ميخوای چيزيو به روت نياری

 من مغرور مثل سايه دنبالتم تو فکر فراری

 خيلی وقته ما دوتا زير يه سقفيم و نسبت نداريم

 ...بيا پای قسمت نذاريم، پای قسمت نذاريم

  خيرم به ديوار بيمار دائم بيدار

 من اينه حالم تو در چه حالی بعد از اين

 بی تو دستام يخ کرده و ديگه نمونده صحبتی

  پيش مردم خندون داغون از تو

 عوض شدی که نميشناسمت اين آخرا

 بسه گريه بسه دعوا تمومه ديگه ماجرا

  خيرم به ديوار بيمار دائم بيدار

 چه حالی بعد از اين من اينه حالم تو در

  بی تو دستام يخ کرده و ديگه نمونده صحبتی

  پيش مردم خندون داغون از تو
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 عوض شدی که نميشناسمت اين آخرا

 بسه گريه بسه دعوا تمومه ديگه ماجرا

 زخم زبون شنيدم ولی عين خيالتم نبود

 انگار چشممون زدن آدمای شهر حسود

  که برامون شده اين رابطه بی معنی

 توام مثل منی يعنی..؟

 صدای لعنتيش و بستم،

 مو به تنم سيخ شده بود با هر کلمه اين موزيک و من هنوز داشتم به اون دختر،

 !به ياسمن فکر ميکردم

 ...به دختری که باعث شکستن غرورم شده بود

سال با قلبم خواسته بودمش و اما اون لعنتی چيکار کرده  31به دختری که بعد از 

 بود؟

 من چيکار کرده بود؟با 

حتی از فکر بهش دستم مشت ميشد و کنترل خودم و از دست ميدادم که سريع ماشين 

و کنار خيابون نگهداشتم و چند باری مشت محکمم و رو فرمون کوبيدم و همزمان 

 با بلند شدن صدای فريادم سرم و رو فرمون گذاشتم،

 د،تموم تالشم واسه فراموشی اون حقه باز بی فايده بو
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بی فايده بود که تو هر ساعتی از شبانه روز بهش فکر ميکردم بی فايده بود که پای 

 ...رفتن به خونه همايون فروزان و نداشتم

 چشمام و بستم و محکم روی هم فشارشون دادم،

 ...اون نبايد اين کار و ميکرد

 !نبايد با منی که صادقانه از حسم بهش گفته بودم اينکار و ميکرد

عميقم و پی در پی بيرون فرستادم و همزمان با باز کردن چشم هام به  نفس های

 صندليم تکيه دادم،

اون حتی با هومن همخواب شده بود اون حتی از قصد کبودی روی گردنش و به 

 رخم کشيده بود تا غيرت و تعصبم و به نابودی بکشونه

 ...اون دختر خيلی کثيف بود که اينجوری باهام بازی کرده بود

 ...ا غرورم و با غيرتمب

 ...با حس دوست داشتنم که قصد سرکوب شدن نداشت

 دوباره ماشين و به حرکت درآوردم،

 واسه شام دعوت بودم و نبايد خودم و ميباختم نبايد باعث تمسخر ميشدم،

 حتی نبايد به روی خودم مياوردم که از نقشه شومش با خبرم،

يزی بينمون نبود هرچند تو خلوتمون حتی بايد با هانا خوب رفتار ميکردم هرچند چ

  ..دستش رو هم نگرفته بودم اما بايد خوم و قوی نشون ميدادم
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 اما با وجود اينکه خودم و آدم قوی ای ميدونستم ،

 !اين بار کم آورده بودم

 با بلند شدن صدای زنگ گوشيم،

دادم و گوشی رو از صندلی کناريم برداشتم و با ديدن اسم هانا فروزان جواب 

 :گذاشتمش رو اسپيکر

 بله_

 :صداش فضای ماشين و پر کرد

 سالم کجايی؟_

 !همه منتظر توييم که شام بخوريم

 :نفسی گرفتم

 نزديکم يکی دو دقيقه ديگه ميرسم_

بعد از قطع کردن گوشی پيچيدم تو کوچه ای که خونه همايون فروزان همون اولش 

 قرار داشت،

تم اين چند روز و تو خونه پدری ياسمن ميگذرونه، با ديدن ماشين هومن که خبر داش

بی اختيار دندونام رو هم چفت شد تو اين روزها تنها چيزی که آرومم ميکرد هرچی 

 زودتر رفتن اونها از ايران بود،

 حتی ميخواستم پرونده ای که هنوز به نتيجه نرسيده بود و هم رها کنم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

461 
 

 !حتی فکر بازخريد کردن خودمم تو سرم بود

 ...نقدر خسته بودما

ماشين و کنار ماشين هومن پارک کردم و زنگ آيفون و زدم و طولی نکشيد که در 

 باز شد،

 مسير حياط درندشت خونه رو طی کردم و باالخره وارد شدم،

 آقا و خانم فروزان،

هومن و ياسمن و همينطور هانا همگی چشم دوخته بودن به در که به سمتشون رفتم 

 .احوالپرسی مختصری کنار هانا نشستم و بعد از سالم و

نگاهی بهشون انداختم واسه گرفتن حال من خودش و چسبونده بود به هومن و حتی 

دستشون هم تو دست همديگه بود و اون نميدونست من با ديدن اين چيزها ديگه 

 نميسوزم و نميشکنم،

 !فقط ازش بيزار ميشم ازش متنفر ميشم و از خودم هم

 د از عشق با اونی حرف ميزدم که تموم اين مدت فريبم داده بود،من هيچوقت نباي

 !ظاهرا از هومن فراری بود و تو واقعيت همخوابش

 

بی اختيار پوزخندی رو لبهام نشست هرچند کسی متوجهش نشد و سريعا رو ازشون 

 :گرفتم که آقا همايون عينک مطالعش و برداشت و همزمان با بستن تلويزيون گفت

 ام بخوريم يا هنوز زوده؟بچه ها ش_
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 :و قبل از همه به من نگاه کرد

 تو بگو گرشا_

 :لبام و با زبون تر کردم و جواب دادم

 هرچی شما بگيد_

 :با لبخند چشم ازم گرفت و به ياسمن دوخت

 تو چی ميگی عروس؟_

 :ياسمن ابرويی باال انداخت و قبل از اينکه اون بخواد چيزی بگه هومن با خنده گفت

 هانا چی؟ من و_

 نظر ما ديگه مهم نيست؟

 :آقا همايون در کمال آرامش جواب داد

 نظر شماهم مهمه،_

 منتهی من ميدونم شماها هم نظر همسراتونيد

 :و چشم ريز کرد

 اگه غير اينه بگو؟_

 :هومن نگاه گذرايی به ياسمن انداخت و دوباره سر چرخوند سمت آقا همايون

 غير از اين نيست،_

 حرِف ياسمنه، واسه من حرف،
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 !فقط کافيه دستور بده

 :و با چرب زبونی ادامه داد

 خانم ميل به شام داريد يا نه؟_

و باعث خنده های ريز همه شد هرچند خود ياسمن فقط يه لبخند خشک و خالی زد و 

 من هم تو ظاهر هيچ عکس العملی نداشتم و  اما تو وجودم غوغايی به پا بود،

ه که هنوز دلش نميخواست هومن به اون دختر نگاه کنه غوغا بخاطر يه حس احمقان

 و ديگه اسمش و غيرت و تعصب نميذاشتم،

من احمق بودم که   با وجود فهميدن همه چيز  و ديدن رد اون کبودی و خون مردگی 

مختص عشق بازيشون رو گردنش هنوز خيال ميکردم  اون واقعا هومن و نميخواد 

  !و دنبال راهی واسه فراره

 !احمق ترين آدمی بودم که زمين به خودش ديده بود من

 به هر ترتيبی که بود ناهار و خورديم و دوباره بعد از صرف ناهار دور هم بوديم،

حتی دلم لحظه ای اينجا بودن و نميخواست که نگاهم و به ساعتم دوختم و تا خواستم 

 :حرفی از رفتن بزنم با شنيدن صدای هومن به خودم اومدم

 پيشنهاد دارم من يه_

 توجهم به سمتش جلب شد،

 :نميدونستم چی ميخواد بگه که هانا جواب داد

 چه پيشنهادی؟_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

464 
 

 :هومن چشمی بين هممون چرخوند

 اين چند روز و يه شمال بريم_

 تو هوای شهريور شمال حسابی دلچسبه

 :هانا حرفی نزد و گيتی خانم گفت

 که حوصله اينکارارو نداريمآره شما جوونا بريد خوش بگذرونيد من و بابات _

 :و چشم چرخوند سمت آقا همايون و اون هم تاييد کرد

 بريد و خوش بگذرونيد_

 :و روبه من ادامه داد

 ميتونی مرخصی بگيری يا خودم واست مرخصی رد کنم؟_

 :اين سفر هم مثل خيلی چيزای ديگه تحميلی بود که ناچار جواب دادم

 ميتونم_

 :هومن دوباره گفت

 ال که همه چی اوکيه فردا صبح راهی شيم يه حال و هوايی عوض کنيمپس حا_

 :و باالخره از ياسمن پرسيد

 خوبه به نظرت؟_

 :ياسمن سری به نشونه تاييد تکون داد

 آره خوبه_
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 از فکر اينکه بايد چند روز اون و ميديدم اعصابم بهم ميريخت،

 دلش و نداشتم،

 !نوز ديدنش با هومن زجر آور بودهنوز نتونسته بودم با خودم کنار بيام ه

بااين وجود برنامه سفر چيده شد و ديگه کاری اينجا نداشتم که  کم کم عزم رفتن 

کردم و البته هومن و ياسمن هم همزمان با من از خونه بيرون زدن، اون هم به قصد 

 ...خريد

 جلوی در خداحافظی مختصری باهاشون کردم،

من در ماشينش و برای ياسمن باز کرد و با لبخند قبل از اينکه سوار ماشين بشم هو

 :پر انرژی ای تو صورت ياسمن گفت

 بفرماييد عزيزم_

انگار اين روزها حسابی باهم خوب بودن و تنها سوالی که تو ذهنم مدام تکرار ميشد 

 کشه؟اين بود که ياسمن واقعا خجالت نمی

اشک ريخت بخاطرش از خجالت نميکشيد بعد از اون همه بازی که حتی بخاطرش 

  دوست داشتن گفت حاال اينجوری داشت عذابم ميداد؟

هنوزم باورم نميشد که يه کوه از کينه درست کرده بودم و بخاطر اون روزهای اول 

که  حسی بهش نداشتم و راهی کالنتريش کرده بودم و چندتا برخورد بعديمون 

 ! اينجوری باهام تالفی کرده باشه
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نا معلوم خيره مونده بود و هنوز سوار ماشين نشده بودم که هومن  نگاهم به يه نقطه

 :صدام زد

 گرشا؟_

 تو خوبی ؟

 :تازه به خودم اومدم و جواب دادم

 خوبم_

 :در حال نشستن پشت فرمون بود که ابرويی باال انداخت

 چند باری باهات خداحافظی کردم نشنيدی_

ی باال بردم و بعد از رفتنشون سری به اطراف تکون دادم و دستم و واسه خداحافظ

 ...باالخره سوار ماشين شدم

 .رسيديم

ظهر بود و گرمای ظهر و شرجی بودن هوا حسابی اذيت کننده  12ساعت حوالی 

 بود که به محض ورود به ويال هومن سراغ کولرها رفت و راهشون انداخت،

 :هانا قبل از همه خودش و رو مبل انداخت

 !مردم از گرما_

 ...رسيدن باد کولر، با دستش خودش و باد زد و قبل از
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از اون شب عقد که حسابی ناراحت بود رفته رفته بهتر شده بود هيچی بينمون نبود 

و اما اون برخالف من خيلی زود با شرايط کنار اومده بود و همين باعث تعجبمم بود 

 :که هومن رو مبل کنار ياسمن نشست

 ديگه االن خنک ميشيم_

 :سمت من و رو کرد به

 تو چرا نميشينی؟_

 :چمدون و کمی جابه جا کردم و رو مبل تک نفره راحتی نشستم

 ناهار و چيکار کنيم؟_

 :هومن لب تر کرد

 يه کمی حالمون جا بياد از بيرون غذا ميگيرم_

 :و با خنده ادامه داد

 هانا و ياسمن که جفتشون روهم يه نيمرو نميتونن درست کنن_

 :هانا جواب دادياسمن لبخندی زد و 

ميدونم که اينجوری ميگی که بهمون بربخوره و يه حرکتی بزنيم ولی سخت در _

 اشتباهی هومن،

 ! من خسته تر از اين حرفام

 :خنده های هومن همچنان ادامه داشت
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 پس فقط ميمونه ياسمن_

و نگاهش و رو ياسمن متمرکز کرد و با دلقک بازی دستاش و به نشونه تسليم باال 

 :آورد

 که اصال ازش توقعی نيست_

 :و با صدای آروم تری ادامه داد

 !فقط شما با نگاهت منو نخور_

 دوباره گر گرفتم با حرفهاش داشتم ميمردم از کالفگی،

 از تموم نشدن حسم به دختری که مال من نبود،

 ...مال هومن بود

 !خودش خواسته بود که مال هومن بشه

ن ازشون و پرت کردن حواسم به هرجايی غير تنها کاری که ازم برميومد رو گرفت

 از اونها بود

دلم نميخواست صداشون و بشنوم و چيزی از حرفهاشون بفهمم که چند دقيقه بعد از 

رو مبل بلند شدم و واسه جا دادن به چمدون و عوض کردن لباس هام وارد اتاقی شدم 

 که تو همين طبقه قرار داشت،

 ...یاتاقی که پر بود از وسايل اضاف

دقيقه صدای تق تق  20تا ميشد عوض کردن لباسهام و طول دادم که بعد از حدود 

 در به گوشم رسيد و بعد هانا وارد اتاق شد،
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تيشرت سفيدم و شلوار طوسيم و پوشيده بودم و رو لبه تخت نشسته بودم که  قدم 

 :برداشت به سمتم

 !باال واسه ماست اين اتاق حکم انباری اين ويالرو داره، يکی از اتاقای_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 فقط ميخواستم لباس عوض کنم_

 :لبخندی تحويلم داد

 هومن و ياسمن رفتن غذا بگيرن،_

 ...نميدونستم چی دوست داری گفتم

 :حرفش و قطع کردم

 هرچی که باشه فرقی نميکنه_

 :دملبهاش دوباره روهم قرار گرفت و چيزی نگفت که از رو تخت بلند ش

تو تموم مسير ميخواستم بهت بگم شايد بخاطر اين سفر و احتماال هم اتاق شدنمون _

 معذب باشی ولی بهت قول ميدم هيچ شبی و باهم تنها نباشيم،

 !بعد از خاموشی من ميام و تو اين اتاق ميخوابم

 با تعجب نگاهم کرد،

 :بعد آروم لب زددهن باز کرد تا حرفی بزنه ولی انگار منصرف شد و چند ثانيه 

 ...باشه_
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دستی به موهای نم دارم کشيدم، داشتم خفه ميشدم تو اين هوا که راه خروج از اتاق 

 :و در پيش گرفتم

 ...بيا بيرون اين تو خيلی گرمه_

 و بی اينکه منتظر جوابش بمونم راه گرفتم تو ويال و چرخی توش زدم،

ميکردم ياسمن نبايد هيچ جايی تو قدم ميزدم و نفس عميق ميکشيدم و با خودم تکرار 

 ...قلبم داشته باشه

 ...ديگه نبايد داشته باشه

 ناهار و دور هم خورديم،

 تظاهر به بی تفاوتی سخت ترين کار ممکن بود و من چاره ای نداشتم،

نگاهش نميکردم و همه چيز و تو خودم ميريختم حتی دلم نميخواست ازش بپرسم 

 چرا؟

 ...که بهش داشتم و به بازی گرفت چرا اينطوری احساس پاکی

اون حتما چشم سفيد تر از اين حرفها بود و معلوم نبود اگه حرفی بهش ميزدم اين 

 !بار چه نقشه ای ميکشيد

بعد از خوردن ناهار نموندم پايين هرچی کمتر جلو چشمام بود راحت تر بودم و فقط 

زمان هيچ جوره سپری منتظر گذشت اين چند روز و برگشت به تهران بودم و حاال 

 !شدن نداشت که فقط چند ساعت از اومدنمون گذشته بود

 رو تخت دو نفره تو اتاق دراز کشيدم،
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هوای اتاق برام کم بود اما شرجی بودن هوای بيرون باعث بسته بودن در و پنجره 

 ها شده بود و خودم و به خنکای کولر راضی کرده بودم،

 ور و مرور بود،تو ذهنم چيزهای زيادی در حال عب

 از اون پرونده ای که هنوز باز بود و سرنخی ازش گير نمياوردم،

 از اين مسافرت مسخره،

 از اينکه نميدونستم بايد با هانا چيکار کنم؟

 ما باهم ازدواج کرده بوديم،

اين چيزی بود که تو شناسنامه جفتمون و تو اون سند ازدواج ثبت شده بود بااينکه 

 شتيم بااينکه حتی دستش رو هم نگرفته بودم،عالقه ای بهم ندا

 !نميتونستم بگيرم

 نميتونستم چون تکليفم باهاش مشخص بود،

 عالقه ای بينمون نبود و هر دومون در عذاب بوديم،

 شايد هم اون بيشتر باالخره اون يه دختر بود،

 اون احساساتش بيشتر بود و معلوم نبود سرانجاممون قراره چی بشه،

 !فعال نميتونستيم از هم جدا شيم و هردمون بايد  دووم مياورديمما حتی 

 :غرق همين افکار صدای هومن و پشت در شنيدم

 بيداری گرشا؟_
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 :تو جام نشستم و جواب دادم

 ...بيدارم_

 در و باز کرد و اومد تو،

 :لبخند به لب داشت

 واسه امشب يه برنامه هايی دارم کمکم ميکنی؟_

 :چشم ريز کردم

 مه؟برنا_

 :جلوتر اومد

 ميگم بهت_

 :و باايستادن روبه روم ادامه داد

 فردا تولد ياسمنه،_

 ميخوام امشب يه کارايی بکنم که خوشحال شه

با شنيدن حرفهاش تنم يخ کرد بااين وجود من نبايد چيزی و به روی خودم مياوردم 

 :که گفتم

 چه کاری؟_

 :شونه ای باال انداخت

 ميخوام واسش تولد بگيرم_
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 به هاناهم يه چيزايی گفتم ولی واسه باقيش به کمک تو نياز دارم

 :منتظر نگاهش کردم و هومن ادامه داد

 به بهونه خريد بايد از ويال بزنيم بيرون،_

 بايد تدارک شب و ببينيم

دلم ميخواست يقش و بچسبم دلم ميخواست تموم فشار عصبی ای که به اجبار داشتم 

کنم اما لعنت به تموم نشدنی های زندگی که اينم يکيش تحمل ميکردم و يک آن خالی 

 !بود

 :بلند شدم

 چه خوب،_

 هرکاری که الزم باشه انجام ميدم

 :لبخند غليظی زد

 ...پس آماده شو که بريم من پايين منتظرتم_

 با رفتنش نفس عميقی کشيدم،

داشتم خفه ميشدم بخاطر تحمل اين اوضاع که دست سفت و سخت مشت شدم و رو 

ميز فرود آوردم و درحالی که نفس نفس ميزدم سرم و باال گرفتم و تو آينه نگاهی به 

 ...خودم انداختم

 تا تاريکی هوا کارمون طول کشيد،
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از کيک گرفته تا سفارش اون دسته گل رز سرخ و البته وسايل شام همه و همه رو 

م اونا هنوز ساحلن و انجام داديم و حاال تو راه برگشت بوديم که با تماس هانا فهميدي

 برنگشتن ويال که مسيرمون به سمت ساحلی که کمی تا ويال فاصله داشت کج شد،

 هومن که ماشين و پارک کرد پياده شديم و به سمتشون رفتيم،

دوباره برخوردهای گرم هومن با ياسمن حالم و گرفت که با کمی فاصله ازشون 

 :ايستادم و هانا به سمتم اومد

 کيک خريديد؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 آره همه چی_

 :ادامه داد

 از تهران يه گردنبند خريدم واسه ياسمن،_

 وقتی رفتيم ويال بهت نشونش ميدم

 :فقط نگاهش کردم و حرفی نزدم که هومن به سمتمون اومد

من ميگم برگرديم ويال ولی مثل اينکه ياسمن هنوز از دريا سير نشده اگه شما خسته _

 ريدايد ب

 :هانا قيافه ی گرفته ای به خودش گرفت

 من که ميخوام برگردم،_
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 سوييچ و بده ما بريم شما دوتا کبوتر عاشق هم دست همو بگيريد پياده بيايد

و ريز ريز خنديد که هومن سوييچ و تحويلم داد و بی اينه ياسمن بفهمه چشمکی به 

 :جفتمون زد

 ...ما يه ساعت ديگه برميگرديم_

 ..ترتيب بايد تدارک تولد ياسمن و سورپرايز کردنش رو هم ميديديمو به اين 

 !ميديدم

زودتر از اون چيزی که فکرش رو ميکردم خسته شده بودم که با ابروهای توهم گره 

 خورده،

 با قيافه عصبی و بهم ريخته جلوتر از هانا راهی شدم و پشت فرمون نشستم،

نزنيم صدای ضبط و باز کردم و راهی  هانا که کنارم نشست واسه اينکه حرفی باهم

شديم و چقدر تلخ بود اينکه همه چيز مدام ياسمن و بهم ياد آوری ميکرد حتی وقتايی 

 که نبودم يه چيزايی باعث ميشد تا عميقا تو فکرش فرو برم،

 :مثل همين آهنگ که از وسطا در حال پخش بود

 "تيغ عشق مازيار فالحی"

 اين عشق و پيداش کرد از اون روزی که با سختی دلم

 چشات با سادگيم هرکاری دوست داشت کرد

 دوباره حال من بد ميشه و دلتنگيام بدتر
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 دوباره قصه رو تکراره و طی ميشه تا آخر

 چقدر خوب يادمه وقتی که ميگفتی ازت سيرم

 دلم ميخواست تو اون لحظه تورو بغل بگيرم

 کنارم باشی و بازم بگی تنهات نميزارم

 خيلی شيرين بود که ميگفتی دوستدارمدروغات 

 با اينکه هر دقيقه از تو و عشق تو بيزارم

 ...برام مثل نفس ميمونی و بازم دوستدارم

 موزيک لعنتی حسابی آشفتم کرده بود،

 :حتی رو رانندگيم هم کنترلی نداشتم که با صدای جيغ بلند هانا تازه به خودم اومدم

 !حواست و جمع کن_

دم اون ماشين کی پيچيده جلوم و دستپاچه فقط از تصادف و حادثه حتی نفهميده بو

 جلوگيری کردم وبعد هم صدای ضبط و بستم،

 ...اينجوری بهتر بود

 خيلی زود رسيديم،

 ماشين و تو حياط پارک کردم و همه خريدارو پياده کردم،

 :هانا با ديدن رزهای سرخ حسابی به وجد اومده بود

 اسمنچقدر خوشگلن خوش بحال ي_
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 :و سرش و تو دسته گل فرو برد و عميقا عطرش و نفس کشيد که گفتم

 من که سر در نميارم،_

 با اين وسايال که گرفتيم ميز و بچين،

 کيک و دسته گلم يه کاريش کن

 :نگاهش به سمتم چرخيد

 پس از اينکارا بلد نيستی؟_

 :چشم ريز کردم

 يعنی چی؟_

 :سرش و به اطراف تکون داد

 !بودهيچی سوال _

 :جواب دادم

 ...نه من از اين کارا خوشم نمياد_

 ...چند باری پشت سرهم پلک زد و جلوتر از من راه افتاد و وارد شد

 پشت سرش رفتم تو،

هومن حسابی واسه امشب برنامه داشت نه تنها ميخواست ياسمن و سورپرايز کنه 

اينها از بدشانسی  که تصميم داشت تو حياط بساط کباب و جوجه هم راه بندازه و همه

 !من بود و من هيچ راه فراری نداشتم
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 ياسمن#

 تا در و باز کردم شوکه شده،

 با يه عالمه برف شادی که هانا تمومش و رو سر و صورتم خالی ميکرد مواجه شدم،

حسابی غافلگير شده بودم و نميدونستم چه خبره که صدای خنده های هومن و پشت 

 :سرم شنيدم

 !زيزمتولدت مبارک ع_

 حرفش و تو ذهنم مرور کردم،

 تولدم بود و فراموشش کرده بود؟

 :قفسه سينم از شدت هيجان زدگی باال و پايين ميشد که هانا سفت بغلم کرد

 تولدت مبارک_

 تو بغلش نگاهی به گرشا انداختم،

دستهاش تو جيبای شلوارش بود و بی هيچ حرفی داشت نگاهم ميکرد که چشم ازم 

 هانا عقب رفت، گرفت و همزمان

 :از آغوشش که بيرون اومدم سر چرخوندم طرف هومن و با تعجب نگاهش کردم

 تولدم و يادم نبود_

 و نگاهم و تو اطراف چرخوندم،
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 حسابی جا خورده بودم،

ديزاين و کيک رو ميز و البته اون دسته گل رز سرخ همه و همه شگفت زدم کرده 

 :بودن که بی اختيار لبخندی زدم

 مممنون_

 :لبخند گله گشادی به لب داشت که سريع بغلم کرد و البته گونم و بوسيد

 ولی من يادم بود_

 :و تکرار کرد

 تولدت مبارک_

 :و بعد از بوسيدن پيشونيم به سمت ميز هدايتم کرد

 بفرماييد،_

 بفرماييد از خودتون پذيرايی کنيد

  و خنديد

 :خودش و کنارم جا دادنگاهم و رو ميز چرخوندم و رو مبل نشستم که هومن 

 فکر نکنی همه اينکارارو تنهايی انجام دادما_

 زحمت بيشتر خريدهارو گرشا کشيده،

 ديزاينم که مشخصه کار خواهر با سليقمه

 لبخندم ازروی لبهام محو شد غم دنيا تو دلم جمع شد،
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 گرشا هيچوقت دوستم نداشت و حاال اينجوری داشت عذابم ميداد،

بود واسه گرفتن اين تولد و با هانا هم خونه رو اين شکلی کرده به هومن کمک کرده 

 بود،

 اصال اون ميدوتست تو دلم چه آشوبيه؟. اون ميدونست دلخوش کردن به يه آدم،

 پناه بردن به يه آدم،

 عاشق يه آدم شدن چه حسيه؟

اون اصال ميفهميد بخاطر نامرديشه که حاال من با وجود دوست نداشتن هومن دارم 

 و شبهام و باهاش سر ميکنم، روز

 همخوابش ميشم و چند وقت ديگه هم بايد همراهش برم؟

 اون ميدونست باعث و بانی تموم اين روزهای تلخمه؟

 ...ميدونست

 !خوب هم ميدونست

با نزديک شدن هانا بهم از فکر بيرون اومدم و هانا جعبه کوچيکی رو به سمتم گرفته 

 :بود

 و گرشا يه هديه ناقابل از طرف من_

قبل از گرفتن اون جعبه، نگاهم به سمت گرشا چرخيد انقدر عادی رفتار ميکرد که 

 انگار هيچوقت بهم از دوست داشتن،
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 !از عشق نگفته

 نگاهم بهش باعث اشکی شد که بی اختيار از چشمم بيرون پريد،

انگار ديگه نميتونستم خود خوری کنم که چشمام خيس شد و مطمئنا گرشا متوجهش 

بااين وجود بينيم و باال کشيدم و همزمان با پاک کردن صورتم که نمدار شده بود  شد

 :صدای متعجب هانا رو شنيدم

 گريه ميکنی؟_

 :و مهربون ادامه داد

 چرا عزيزم؟_

 هومن چونم و گرفت و سرم و به سمت خودش چرخوند،

ن نگاهش پر از سوال بود اون از کجا ميدونست شوهر خواهرش قبل از همه اي

 ماجراها دم گوش من از عشق گفته؟

نگاهش طوالنی شده بود و چشمام دوباره داشت پر ميشد که مجددا بينيم و باال کشيدم 

 :و واسه اين که کسی بويی از چيزی نبره با همون صدای بغض آلودم لب زدم

 خيلی هيجان زده شدم،_

 !مرسی بابت اين تولد

 :تحويلم داد سوالهای تو چشمهای آبيش پاک شد و لبخندی

 عزيزم،_
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 !من که کاری نکردم يه تولد سادست

 :و دست برد واسه گرفتن هديه ی هانا که هنوز ازش نگرفته بودمش و ادامه داد 

تازه مطمئنم تو انتخاب هديه هم خيلی خوب عمل نکردم و حتما اين جعبه شگفت _

 !انگيز تر از هديه منه

دستم گرفتم و اين بار بی اينکه به اون و به سمتم گرفتش که باالخره جعبه رو تو 

 نامرد نگاهی بندازم،

 ...بازش کردم

با ديدن گردنبند خوشگلی که تو جعبه بود به هر سختی که بود لبخندی زدم و نگاهم 

 :و به هانا دوختم

 خيلی خوشگله،_

 مرسی

 :با لبخند جوابم و داد

 ما که پسنديديم اميدوارم توهم خوشت بياد_

 :لب زدم

 !مه که پسنديدممعلو_

 :هومن اشاره ای به گرشا کرد

 يه تشکر هم از دوماد خانواده بکن،_
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 !ايشونم سهيمن باالخره

سخت بود نگاه کردن به گرشا و کنترل احساساتم اما چاره ای نبود که با پلک زدن 

 :های فراوون نگاهش کردم

 !ممنونم_

آور شده بود و هرآن به تکون دادن سرش بسنده کرد و من که ضربان قلبم سرسام 

 :ممکن بود دوباره از گريه سر برم بلند شدم و ادامه دادم

 ....من ميرم يه آبی به صورتم بزنم برميگردم_

 چند مشت آب تو صورتم پاشيدم،

خوبيش اين بود که آرايشی روی صورتم نداشتم و تا دلم ميخواست ميتونستم اين کار 

 ...و کنم بی اينکه چيزی بهم بخوره

 داشت خفم ميکرد،بغض 

به جايی رسيده بودم که دلم ميخواست هرچی زودتر با هومن برم کانادا برم که دور 

 باشم از اينجا،

 ...از گرشا

 قلبم از جا کنده ميشد با ديدنش،

حس بدبختی ميکردم وقتی ميديدم اون انقدر آروم و بيخياله و حتی براش مهم نيست 

 !برابرش ناتوان بودم چه باليی سرم آورده و من اينجوری در

 ...لعنت به من که انقدر ضعيف بودم
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 هرطوری که بود بايد برميگشتم پيششون،

نبايد بيشتر از اين خودم و غرورم و پايمال ميکردم نبايد بيشتر از اين مسخرش 

  ...ميشدم

شالم و که حسابی رو سرم سنگينی ميکرد و برداشتم وکه با يه لبخند مصنوعی به  

 و کنار هومن نشستم، جمع برگشتم

 :حاال هانا و گرشا رو مبل های روبه روييمون نشسته بودن که هومن گفت

 حاال نوبت منه بعدشم شمع هارو باهم فوت ميکنيم_

منتظر که نگاهش کردم از روی زمين کنار مبل  يه بسته که برند معروف ساعت 

 :بود و روی ميز گذاشت

 ناقابله_

 وشحاليم نشد،حتی اين هديه خفن هم باعث خ

 ...هيچ چيز من و شاد نميکرد

از تو بسته جعبه ساعت و بيرون کشيدم با ديدن ساعت نقره ای استيلی که حسابی 

 :چشم نواز بود تا چند ثانيه نگاهم روش ثابت موند و هومن ادامه داد

 بزار واست بندازمش ببينی چطوره_

 و دست چپم و تو دستش گرفت و ساعت و واسم انداخت،

 دستم که نشست زيباييش چند برابر شد، رو
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 :گردنم به سمت هومن چرخيد

 عاليه_

دوباره لبخند تحويلم داد و اين بار هانا سرجاش ننشست و  شمع روی کيک سفيد 

 :دايره ای رو روشن کرد

 فوتش نکن تا يه عکس يادگاری بگيريم_

 :و با چشم به گرشا اشاره ای داد

 بيا که همه تو عکس باشيم_

 نميخواست بياد،دلم 

دلم نميخواست از فاصله نزديک تری وجودش و حس کنم اما اومد و کنار هومن 

نشست و هانا چندتايی عکس سلفی و چندتا هم عکس دونفره از من و هومن گرفت 

 23روی کيک با هرم نفس من خاموش شد و دنيای  23و باالخره اون شمع عدد 

 ...سالگيم شروع شد

 از شام موکول کرديم و حاال تو حياط  نشسته بوديم،خوردن کيک و به بعد 

گرشا و هومن کباب هارو رو منقل آماده خوردن ميکردن و من و هانا رو صندلی 

 :های دور ميز غذاخوری نشسته بوديم که هومن با چندتا سيخ کباب به سمتمون اومد

 بيکار نشينيد بخوريد_

 :و روبه من ادامه داد

 ن بخور جون بگيریناهارم چيزی نخوردی اال_
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 بعد از اون شب ديگه بينمون بحث و دعوايی اتفاق نيفتاده بود،

نيفتاده بود چون ديگه جون مقاومت در برابرش و نداشتم چون ديگه تسليمش شده 

 !بودم و بهش اجازه ميدادم که بهم دست بزنه بی گريه زاری

کاری هرکاری از اون شب هومن هم از قبل بهتر شده بود به جبران اون کتک 

ميتونست واسم کرده بود که اونشب و فراموش کنم و اما برای من نه اونشب مهم بود 

 و نه شبهای بعدش،

من فقط واسه اينکه دوباره حس و حال بد اون شب و تجربه نکنم واسه اينکه اذيتم 

 نکنه و وحشی بازيش ول نکنه بااين شرايط کنار اومده بودم،

يگه ای و همخونم نکنه که روحم بيشتر از اين آسيب نبينه، کنار اومده بودم تا زن د

 !همين

 :سيخ های داغ کباب و که الی نون گذاشت واسه من هم لقمه ای گرفت و دستم داد

 بخور خيالم راحت شه_

 :اين رفتارش باعث خنده های ريز هانا شد

 انگار نه انگار اينجا خانواده نشسته_

 :ه ديگه واسه هانا گرفتهومن لقمه رو داد دستم و يه لقم

 قربون خانواده هم ميرم،_

 !نوش جون کن عزيزم
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هانا با اشتياق لقمه رو از دستش گرفت و با اشتها مشغول خوردنش شد که هومن با 

اشاره چشم بهم فهموند که دست دست نکنم و لقمه رو بخورم که مطابق حرفش گاز 

 :شست و روبه هانا گفتکوچولويی به لقمم زدم که هومن رو صندلی کناريم ن

 اگه يه کمکی به گرشا بدی من يه ذره بشينم ممنون ميشم_

 :هانا بلند شد

 راحت باشيد_

 و به سمت گرشا رفت،

 :با رفتنش هومن که محو تماشای من شده بود نفس عميقی کشيد

 نگران امشب بودم که همه چی اونطور که ميخوام پيش نره_

 :لقمه تو دهنم و قورت دادم

 چی خوب بود،همه _

 مرسی

 :سرش و کمی جلوتر آورد

 اگه خوب بود چرا حس ميکنم ناراحتی؟_

 از صبح که راه افتاديم اصال حال و حوصله نداری،چيزی شده ياسمن؟

 :نبايد بويی ميبرد که تند تند سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 چيزی نشده،_
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 ديشب کم خوابيدم خستم

 :ابرويی باال انداخت

 تا لنگ ظهر بخواب، حالت جا بيادفردا _

لبخندی تحويلش دادم و ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد و چند دقيقه بعد هانا و 

 ...گرشا باقی سيخ های کباب و آوردن و مشغول خوردن شام شديم

 بعد از خوردن شام،

کيک داشتيم باهم فيلم ميديديم و البته ميز عسلی پر بود از انواع و اقسام نوشيدنی و 

 ...نصفه نيمه ای که ديگه جايی واسه خوردنش نداشتيم

 هومن چندمين پيکش و هم باال برد سر کشيد،

حسابی داشت زياده روی ميکرد و من که اصال حال خوبی نداشتم فقط خودم و 

مشغول تماشای تلويزيون کرده بودم که هانا از شدت مستی همينطور که رو زمين 

اشت و سنگين پلک زد و تا خواست دوباره بنوشه نشسته بود سرش و رو ميز گذ

 :گرشا مانعش شد

 !کافيه_

 :با چشمای خمارش نگاهی به گرشا انداخت

 ولی من که هنوز چيزی نخوردم_

 :گرشا تکرار کرد

 کافيه هانا_
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 :و روبه هومن ادامه داد

 توهم داری زياده روی ميکنی_

رو هم ارشاد ميکرد که يهو با خودش که لب به اين چيزا نميزد به کنار داشت بقيه 

حالت تهوع هانا و بعد هم تلو تلو خوردنش تا دستشويی حواسم به سمتش پرت شد و 

 نگران از جا پريدم و دنبالش رفتم،

 :تو دستشويی بود که در زدم

 حالت خوبه هانا؟_

در و که باز کرد رنگ به رخسار نداشت و دوباره با بد شدن حالش در و بست که 

 گرشا پيدا شد سر و کله

 درست کنارم ايستاده بود و من اصال حضورش و دوست نداشتم،

اصال نميخواستم کنارم بايسته که دوباره دست بردم واسه در زدن که گرشا همزمان 

 باهام دستش و جلو آورد و همين باعث شد تا چند ثانيه ای نگاهم گير نگاهش باشه،

 :د باری در زدبااين وجود سريع ازش چشم گرفتم و گرشا چن

 خوبی هانا؟_

 معلوم بود که حسابی نگران تازه عروسشه،

 اصال من اينجا چيکار ميکردم؟

اصال چرا بايد بخاطر کمک به هانا شاهد نگرانيهای مردی ميبودم که روزی فکر 

 ميکردم عاشقمه؟
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 بی اينکه نگاهش کنم يا منتظر بمونم ببينم حال هانا چطوره برگشتم کنار هومن،

 :که برعکس هانا ظرفيت بااليی داشت و حالش خوب خوب بود هومنی

 باز اين دختر زياده روی کرد_

 :شروع کردم به جمع کردن شيشه های مشروب از رو ميز

 واسه امشب بسه_

 :تلويزيون و خاموش کرد

 دير وقته بهتره بريم بخوابيم_

 شيشه هارو تو آشپزخونه جا دادم و برگشتم،

 :يی بيرون اومده بود و حال بهتری داشت که پرسيدمحاال هانا هم از دستشو

 خوبی؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد و با همون حال ناپايدارش لب زد

 نميدونم چم شد يهو_

 :حسابی مست بود که نفس عميقی کشيدم و همزمان هومن خميازه ای کشيد

 ما ميريم باال بخوابيم،_

 فکرکنم هاناهم بخوابه بهتر ميشه

سری به نشونه تاييد تکون داد و شب بخيری گفت که هومن راهی طبقه باال گرشا 

 شد،
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هانا که رو مبل سه نفره دراز کشيد به سمتش رفتم، اصال تو حال خودش نبود و من 

 کمی نگرانش بودم که هنوز نرفته بودم باال،

و سنگين پلک ميزد و انگار داشت با همين حال خوابش ميبرد که باالسرش ايستادم 

 :گفتم

 پاشو اينجا نخواب،_

 ...برو باال رو تخت بخواب

تا خرخره خورده بود و اينجا سير نميکرد که نفس عميقی کشيدم و ناچار کمی سر 

 :چرخوندم سمت گرشايی که دست به سينه داشت تماشاش ميکرد

 !به نظرم بهتره کمکش کنی بره باال استراحت کنه_

به همون نگاهای شبی که راهی کالنتريم نگاهش بهم انقدر جدی و خشک بود که 

 کرده بود پناه ميبردم،

 !باورم نميشد اما اون خيلی عوضی تر از اين حرفها بود

بی اينکه جوابی بهم بده جلو اومد و باالخره بعد از کلی وقت تلف کردن که دليلش و 

 :نميدونستم دست هانارو گرفت و کمکش کرد تا بلند بشه

 پاشو بريم باال_

جون روی پا ايستادن نداشت و نفس های عميق گرشا خبر از کالفگيش ميداد که  هانا

بهشون نزديک شدم تا کمکش کنم اما با نگاه تيز گرشا سرجام ايستادم و گرشا بعد 
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از کشيدن دستی تو صورتش هانارو بغل کرد و بی هيچ حرفی راه طبقه باال رو در 

 ...پيش گرفت

 ون ميکردم،مات مونده بودم و داشتم نگاهش

 دوباره قلبم مچاله شد اين بار از ديدن از ديدن اين قاب،

 از ديدن هانا تو بغل گرشا،

 ...از فکر به همه چيزايی که تکراری بود اما ديوونم ميکرد

 يا رفتنشون نشستم رو مبل و نفس عميقی کشيدم،

 درد و تو قفسه سينم حس ميکردم،

 کاش برميگشتيم تهران،

 !ز اين آدم که قلبم با سماجت پاش ايستاده بود دور ميشدمکاش هرچی زودتر ا

نميدونم چند دقيقه گذشته بود اما غرق افکار بی سر و تهم که تمومش به گرشا ختم 

 : ميشد  همينجا نشسته بودم که با شنيدن صدای هومن از فکر بيرون اومدم

 ياسمن؟_

 نميخوای بيای باال؟

 از جام بلند شدم،

 :ه بود که سری تکون دادمرو پله ها ايستاد

 دارم ميام_
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و نگاهی به در و پنجره ها انداختم و وقتی خيالم از بابت بسته بودنشون راحت شد 

 .به سمت هومن رفتم و باهم راهی طبقه باال شديم

لباسام و عوض کردم و همزمان با دراز کشيدن روی تخت نفس عميقی سر دادم که 

 صله بينمون و پر کرد،هومن کنارم دراز کشيد و کم کم فا

 حاال تو بغلش بودم که بوسه کوتاهی به لبهام زد،

تصورش رو هم نميکردم که بخواد واسه امشب فکری تو سرش باشه که بعد از اون 

 :بوسه زير لب شب بخيری گفتم و تا خواستم چشم ببندم صداش و شنيدم

 !فعال واسه خواب زوده_

 :بندهای تاپم و ادامه دادبا تعجب که نگاهش کردم دستش رفت رو 

 يه ساعت ديگه ميخوابيم عزيزم_

 : و تاپم و آروم آروم پايين کشيد که لب زدم

 هومن من خيلی خستم اصال جون ندارم_

 :با لمس تنم به کارش ادامه داد

 جون ميگيری_

 و کم کم سنگينيش و رو تنم انداخت،

 لوش و بگيرم؟با چشمهام ازش ميخواستم کاری نکنه اما مگه ميتونستم ج

 مگه ميتونستم مخالفتی کنم؟
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 دستش که سمت کمر شلوارکم رفت کار و تموم شده ديدم،

 هزار بار از درون شکستم،

 !داشتم از فکر به گرشا خفه ميشدم و سنگينی تن هومن رو تنم بود

اين بار تحمل اين رابطه واسم سخت تر از دفعات قبل بود که همزمان با پايين کشيدن 

 :دستم و رو سينش گذاشتم شلوارکم

 مگه شب تولدم نيست؟_

 يعنی يه امشبم نميخوای به حرف من گوش کنی؟

 چشماش تو چشمام چرخيد،

اميد داشتم به اينکه با زبون گرفتن رامش کنم اما اون هيچ جوره قصد کوتاه اومدن 

 :نداشت

 !چون شب تولدته ميخوام يه رابطه به ياد موندنی واسه جفتمون ثبت کنم_

 و باالخره اون شلوارک و از پام درآورد،

 ...نه حال گريه داشتم و نه توان تحمل رابطه

هومو سر کرده بود تو گودی گردنم و مشغول بوسيدن و کشيدن زبونش رو گردنم 

 بود اما من اينجا سير نميکردم و خيره به سقف اين اتاق فقط به يه چيز فکر ميکردم،

 ه بودم،به قابی که از هانا و گرشا ديد

 دستم از فکر بهش مشت ميشد و چونم ميلرزيد بااين حال با عقب رفتن سر هومن،
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 :صداش و شنيدم

 چقدر ساکتی،_

 !تو که ميدونی من دلت ميخواد صدای ناله هات گوشم و پر کنه

و شروع کرد به لمس پايين تنم که اين بار بی اختيار ناله خفيفی از بين لبهام سر دادم 

حاال همه چی حسابی باب ميلش بود خيلی سريع لباس از تن کند و خودش و هومن که 

 و بهم چسبوند،

زبونش و رو گردنم ميکشيد و صدای نفس های بلندش گوشم و پر کرده بود و من نه 

بخاطر لذت که از سر درد آخی گفتم و هومن بين سر و صداهای من که فضای اتاق 

د و چه تلخ بود اينکه تا همون آخرين لحظه و پر کرده بود کارش و تا آخر ادامه دا

 هم يک آن از فکر گرشا بيرون نيومدم،

چه تلخ بود هم آغوشی با کسی که دوستش نداشتم و هم سفر بودو با کسی که داغ 

 ...عشق و رو دلم گذاشته و حاال بايد خودش و معشوقه جديدش و ميديدم

 از شدت مستی و خستگی همينکه کنارم دراز کشيد،

زمان با کشيدن نفس های عميق چشم هاش و بست و انگار به خواب فرو رفت که هم

 دقيقه ها گذشت و اما صدايی ازش نشنيدم،

 با کوفتگی تو جام نشستم،

 هومن لخت خوابش برده بود که پتو رو روش کشيدم و از تخت پايين رفتم ،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

496 
 

زگارم درمياورد رابطه نفرت انگيز چند دقيقه پيش و فکر به گرشا داشت دمار از رو

 که تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

 ديگه نميتونستم تحمل کنم، 

 ...نه هومن و نه گرشارو نه اينجا بودنو

دلم از زمين و زمان پر بود ديگه نای تحمل برام نمونده بود دلم ميخواست هر 

 موجودی باشم غير از اينی که هستم،

 !ط پيشونيش خورده بودغير از ياسمن نورايی که مهر نگون بختی وس

 لباسام و تنم کردم،

 گلوم حسابی خشک شده بود که در اتاق و باز کردم،

بااينکه ميترسيدم اما بايد تا پايين ميرفتم که نفس عميقی کشيدم و مسير پايين و در 

 پيش گرفتم،

ويال غرق در سکوت بود اما روشنی چراغهای پايين دلم و گرم ميکرد که پله های 

طبقه پايين و طی کردم و قدم برداشتم به سمت آشپزخونه اما همينکه وارد  منتهی به

شدم با ديدن گرشا که روی صندلی ميز غذاخوری نشسته بود جا خورده هينی کشيدم 

و اون که حتی به روی خودش نياورده بود من و ديده ليوان آبش و از روی ميز 

 برداشت و يه نفس سر کشيد ،

 ا قورت دادم و بی هيچ حرفی به سمت يخچال رفتم،آب دهنم و با سر و صد

 بطری آب و بيرون آوردم و بعد از برداشتن يه ليوان از تو کابينت ،
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 ...مشغول ريختن آب تو ليوانم شدم

 سعی ميکردم حواسم پرتش نباشه اما اون تنها فکر تو سرم بود،

 !حداقل تو اين لحظه

 

ريز شدن ليوانم نشدم و حاال با خيس انقدر فکرم مملو ازش بود که حتی متوجه سر

شدن پاهام تازه به خودم اومدم و همزمان با هين کشيدن عقب کشيدم که گردن گرشا 

 به سمتم چرخيد،

 باهاش که چشم تو چشم شدم حتی يادم رفت ريختن آب تو ليوان و متوقف کنم ،

نفس عميقی سر از حالم در نمياوردم که از رو صندلی بلند شد و همزمان با کشيدن 

 !بطری و ليوان و از دستم کشيد و روی کابينت گذاشت

 :پلکم لرزيد و گرشا لب زد

 !الزم نيست با ديدنم بترسی_

 چشمام رنگ تعجب به خودش گرفت،

 من ازش نميترسيدم

 من حتی هنوز مطمئن نبودم حسی که بهش دارم چيه؟

چه جوابی بهش بدم که بين دوستداشتن و نفرت گير کرده بودم حتی نميدونستم بايد 

 :ادامه داد
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 برو بيرون من اينجارو تميز ميکنم_

 نگاهم و به اطراف چرخوندم،

 خيسی سراميک کف آشپزخونه و لباسهام و کابينت،

 :همه و همه کار من بود که باالخره جواب دادم

 خودم اين کارو ميکنم_

 :ابرويی باال انداخت

 ولی هنوز دستات داره ميلرزه_

 : کاسه چرخوندو چشمی تو 

 !شايد حالت خوب نيست_

 تو دلم به حرفهاش پوزخند زدم،

 از لرزش دستام و خوب نبود احتمالی حالم ميگفت بااينکه خودش باعث و بانی بود،

 !خود نامردش که اول دلخوشم کرد و بعد دلگير

 :لبهای خشکم و با زبون تر کردم

 خوبم_

 :انداختو دستام و توهم قفل کردم که شونه ای باال 

 !هر طور راحتی_

 دوباره به صندليش برگشت و پشت بهم نشست،
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از شدت عصبانيت دستام و بهم فشار دادم و با حال ناميزونم آب روی سراميک هارو 

 گرفتم و دستمالی به کابينت کشيدم و باالخره يه ليوان آب خوردم،

ه شسته بشه اما دلم ميخواست با همين يه ليوان آب هرچی بغض که تو گلوم گير کرد

 نشد،

 !بی فايده بود

 !بغضی که گلوم و گرفته بود به اين سادگی ها رفع و رجوع نميشد

بطری و که تو يخچال گذاشتم همزمان گرشا هم از پشت اون ميز بلند شد اما قبل از 

 :اينکه بخواد از آشپزخونه بيرون بره با صدای آرومی گفتم

 هانا خوبه؟_

 اين سوال نداشتم،هيچ دليلی واسه پرسيدن 

قلبم تند تند ميزد گوشهام نياز به شنيدن صداش و فرياد ميزد که خيره تو چشمام 

 :جواب داد

 خوبه،_

 ...خوابيده

 هومن چی؟

 چرا خودش نيومد واست آب بياره؟

 :زير لب جواب دادم
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 خوابه_

 :پوزخندی زد

 باالخره خوابيد؟_

 حرفش باعث يخ زدن تنم شد ،

 از معنا و منظور بود،چشم هاش و لحنش پر 

 هيچی از حرفهاش نميفهميدم،

 گند زده بود به زندگيم و حاال داشت اينجوری آتيش به قلبم ميزد؟

 اينجوری داشت من و به تمسخر ميگرفت ؟

اينطور که بهم يادآوری ميکرد با نامرديش با بازی ای که راه انداخت باعث ازدواج 

 من با هومن شد ،

   ...کسی که دوستش نداشتم

 :طول کشيد تا گفتم

 ...آره_

 و از کنارش رد شدم و رفتم،

تموم سعيم واسه آروم نفس کشيدن بی فايده بود که بلند بلند نفس کشيدم و مسير پله 

 هارو طی کردم و رفتم تو اتاق،
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در و که بستم به جای اينکه آروم بگيرم با ديدن هومن داغ دلم تازه شد که تکيه به 

  در

 ...ود اومدم و سرم و روی زانوهام گذاشتم دلم برای خودم ميسوختروی زمين فر

 :نفهميدم کی خوابم برد اما حاال با شنيدن صدای هومن کم کم چشم باز کردم

 ياسمن،_

 چرا اينجا خوابيدی؟

چشمام و باز کردم و همينکه خواستم سرم و باال بيارم با گرفتگی گردنم دستم و پشت 

 گردنم گذاشتم،

 :خوابم برده بود و بدنم حسابی خشک شده بود که هومن ادامه دادنشسته 

 پاشو لنگ ظهره ،_

 !بريم پايين صبحونه بخوريم باالخره بچه يه روزه ضعيفه و نبايد گشنگی بکشه

 ...ريز ريز خنديد اما من حتی يه لبخند خشک و خالی هم نزدم

 !هيچوقت فکرش و نميکردم تولدم باشه و انقدر بی ذوق باشم

 :صدای خنده هاش قطع شد و انگار که چيزی يادش افتاده باشه ابرويی باال انداخت

 راستی مامان زنگ زده بود که تولدت و بهت تبريک بگه،_

 بعدا يه تماس باهاش بگير

 :و سری تکون داد
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 انقدر که تورو دوست داره،_

 !منی که پسرشم و دوست نداره

 :زير لب باشه ای گفتم

 بهش زنگ ميزنم_

 :لوی آينه ايستادم و موهای آشفتم و سر و سامونی دادم که پشت سرم ايستادج

 چرا انقدر بی حوصله ای؟_

 اصال چرا پشت در خوابيده بودی؟

 :شونه ای باال انداختم

 نميدونم يادم نيست_

 :تو آينه نگاهم کرد

 يادت نيست چرا پشت در خوابيدی؟_

 :جدی نگاهش کردم

 نه يادم نيست_

 :يدنفس عميقی کش

 مثل اينکه از دنده چپ بيدار شدی،_

اگه دوباره زده به سرت اگه هوای بچه بازيت زده به سرت باشه حرفی نيست من 

 ميرم پايين توهم آماده شدی بيا
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با رفتنش دستم و تو صورتم کشيدم و از اتاق بيرون زدم و بعد از شستن دست و 

 ...صورتم رفتم پايين

ومن مشغول چيدن ميز صبحونه بود که کمکش کردم خبری از گرشا و هانا نبود و ه

 و بعد نشستيم و تو سکوت مشغول خوردن صبحونه ای شديم،

 ...که سخت از گلوم پايين ميرفت

 ...ديشب گرشا رو همين صندلی نشسته بود که حاال هومن

 ...تموم ديشب جلوی چشمهام بود

 ...داشتم از تو ميپوسيدم

 اما اين روزها خيلی چيزها به سرم ميزد، تا کی دووم مياوردم معلوم نبود

گاهی دلم ميخواست فرار کنم بااينکه هيچ جارو واسه رفتن نداشتم و وقتی فرار و 

بی ثمر ميديدم دلم ميخواست زودتر از ايران برم وقتی يادم ميومد با رفتنم هر دقيقم 

 ...و بايد کنار هومن بگذرونم از رفتن ميترسيدم

 هم بود؟بالتکليف تر از من 

 دل مرده تر چی؟

 :با شنيدن صدای هومن از فکر بيرون اومدم

 بخور،_

 ميخوايم بريم دريا
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 :حرفش و رد کردم

 حوصله ندارم_

 :سر کج کرد

 اين همه راه اومديم که خوش بگذرونيم،_

 که بريم دريا که بريم جنگل که يه حال و هوايی عوض کنيم،

  پس بی حوصلگيات و بريز دور

 :جدی لب زدم

 نميتونم،_

 !بی حوصلم سعی کن بفهمی

 :لقمش و پرت کرد رو ميز

دو روز بود اخالق گندت و نشون نداده بودی فکر کردم سرت به سنگ خورده ولی _

 انگار نه،

  انگار دوباره زده به سرت

 :و چشم ريز کرد

 بعد از کوفت کردن سفر دبی،_

 ه اين مسافرت چند روزه؟بعد از زهرمار کردن شب عقد حاال برنامه جديد چيدی واس

 :حوصله شنيدن حرفهاش و نداشتم که از رو صندلی بلند شدم
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 هر طور که دوست داری فکرکن،_

 من حوصله دريا و جنگل ندارم خودت برو

گفتم و راه خروج از آشپزخونه رو در پيش گرفتم که يهو با شنيدن صدای بلندش تو 

 :همون قدم دوم ايستادم

 باهم ميريمميری آماده ميشی _

تن صداش باعث شوکه شدنم شد که سر چرخوندم سمتش و قبل از اينکه چيزی بگم 

 :هومن عصبی ادامه داد

 !زود_

 انگار با هومن همه چی زوری بود،

 از رابطه گرفته تا بيرون رفتن انگار حوصله نداشتن،

رفتن  انگار رو فرم نبودن براش بی معنی بود اما من واقعا حس و حالی واسه بيرون

 نداشتم،

 !دلم ميخواست تموم امروز و بخوابم بلکه بهتر بشم

 نميام_

 :لبهاش و با زبون تر کرد و ادامه داد

 آماده شو،_

 !زود
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 :کالفه از اين مسخره بازيش صدام باال رفت

 نميام،_

 تا شبم بگی نميام،

 !اين ديگه چيزی نيست که بخوای مجبورم کنی

 يتش کم نشده بودگام بلندی به سمتم برداشت از جد

 همينکه برای اون رابطه های زوری کوتاه اومده بودم کافی بود،

 !هومن ديگه حق نداشت به من دستور بده

روبه روم که رسيد نفس های بلندش خورد تو صورتم اما خودم و نباختم و زل زدم 

 تو چشماش،

 :هنوز صداش و ننداخته بود تو سرش

 برو آماده شو ياسمن،_

 اومديم سفر که بهمون خوش بگذره دست بردار از اين کاراتدو روز 

 وقتی نميخواست بفهمه نميفهميد،

حاال من هرچقدر از بی حوصلگيم ميگفتم حاال من هرچقدر ميگفتم که دلم االن 

 تفريحی نميخواد،

 ...دلم فقط خواب ميخواست فقط دوری از دنيای بيداری

 :سری به اطراف تکون دادم
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 هومن،بيخيال شو _

 !سرم داره ميترکه

و بی اينکه منتظر حرف ديگه ای بمونم به سرعت از آشپزخونه بيرون زدم اما هنوز 

چند قدم بيشتر برنداشته بودم که هومن بی هيچ ماليمتی مچ دستم و گرفت و من و 

 چرخوند سمت خودش،

 :چشماش ترسناک شده بود

 داری اون روی سگم و باال مياری،_

 ...بيرون فقط بايد بگی چشم بخواد غير از اين باشهبهت ميگم ميريم 

حرفهای تهديد وارش همچنان ادامه داشت اما با شنيدن صدای پايی که از سمت پله 

ها ميومد توجهش به اون سمت جلب شد و دستم و ول کرد وچند ثانيه بعد لبخند 

 مصنوعی ای زد و خطاب به کسی که پشت سرم بود صبح بخيری گفت،

م و محکم گرفته بود که هنوز جاش درد ميکرد بااين وجود دستم و روش انقدر مچ

 :کشيدم و همزمان صدای گرشارو شنيدم

 صبح بخير_

 !پس اون بود

وقتی برگشتم به نشونه سالم و احوالپرسی سری هم واسه من تکون داد که چيزی 

م صدای نگفتم و و به سرعت از کنارش رد شدم و همينطور که از پله ها باال ميرفت

 :هومن و شنيدم
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 قبل از اينکه بری آماده بشی هانارو صدا کن که بياد صبحونه بخوره عزيزم،_

 اگه نميتونی خودم بيام صداش بزنم؟

با وجود مشت شدن دستهام به حرکتم ادامه دادم اين بار هم به خواستش رسيد اين بار 

 هم من و مجبور کرد ،

 خوب کارش و بلد بود،

 !بگهخوب ميدونست چی 

 ميخواست بياد هانا رو صدا کنه؟

 ...پوزخندی زدم

 !اينجوری داشت من و ميترسوند

نفس عميقی کشيدم تا کمی حرصم بخوابه و کنار در اتاقی که روبه روی اتاق ما بود 

 :ايستادم و در زدم

 بيداری هانا؟_

 :صداش به گوشم رسيدم

 ...بيا تو_

 بود، در اتاق و که باز کردم روی تخت دراز کشيده

تخت دو نفره ای که يک سمتش خالی بود اما لباس های راحتی گرشا روش افتاده 

 ...بود و سمت ديگش هانا ولو بود
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 :دستی رو چشمهای خواب آلودش کشيد و بعد هم خميازه ای

 جونم_

 :ابرويی باال انداختم

 اومدم که بيدارت کنم ولی بااين اوصاف فکر کنم هنوز خوابت مياد_

 :لبخندی زد

حتی نفهميدم ديشب چطوری خوابم برد دم دمای صبحم که بيدار شدم گرشا بيدار _

 !بود و خالصه ديگه نتونستم بخوابم تا همين چند ساعت پيش

 چشمام گرد شد،

 دوباره احمقانه داشتم فکر ميکردم،

 !به اين تخت خواب دو نفره و به حرفهای هانا

 ...اج کردنانگار باز فراموش کرده بودم اونا باهم ازدو

 !دوباره نسبتشون و فراموش کرده بودم

 :سکوتم که طوالنی شد هانا از تخت بيرون اومد

 االن ميام عزيزم_

 :تازه به خودم اومدم

 من ميرم آماده شم فکر کنم هومن برنامه چيده قراره امروز و بيرون باشيم_

 :جواب داد 
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 چه عالی،_

 !داداشمم مثل خودم عاشق تفريح و گردشه

 لبخند مصنوعی ای تحويلش دادم و از اتاقشون بيرون زدم

واسه پيدا کردن آرامشی که خيلی وقت بود ازم فراری بود چشمهام و بستم و دوباره 

 . ..بازشون کردم هرچند بی فايده بود

 موهام و دم اسبی بستم و واسه پوشيدن لباسهام سمت کمد رفتم،

 حتی يه رژ لبم به لبهام نزده بودم،

ه ای برای اين کارها نداشتم و فقط مجبور به رفتن بودم که تو انتخاب لباس حوصل

هم بی هيچ فکری يه مانتوی صورتی با شال و شلوار سفيد برداشتم قبل از 

 :پوشيدنشون در اتاق باز شد و هومن وارد شد

 حاضری؟_

 :نگاه سردم و بهش دوختم

 آره فقط مونده لباسام_

 :به دقت صورتم و نگاه کرد

 ولی بازم که طبق معمول رنگ و رو پريده ای_

 :جواب دادم

 رنگ و روی پريدم واسه ديشبه که با وجود خستگی نزاشتی بخوابم_
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 :زير لب 'خب حاال' يی گفت

 دوباره همه چی و بهم ربط نده، يه کمی آرايش کن بهتر ميشی_

 :حرفش و رد کردم

 همينطوری راحتم_

 :نشست رو لبه تخت و خيره بهم گفت

نميدونم چرا ولی هيچوقت با حرف زدن خوب و محترمانه با تو به نتيجه نميرسم _

 حتما بايد بزنيم به تيپ و تاپ هم تا آروم بگيری؟

 :روبه روش وايسادم

 منم نميدونم تو تاکی ميخوای فاز رئيس بودن داشته باشی؟_

 :و عصبی ادامه دادم

دم که دلم نيست به جهنم فقط گفتی نزاری بهت دست بزنم زن ميگيرم گفتم باشه خو_

 بخاطر اينکه زندگيم سخت تر از اين نشه حاال ديگه چيه؟

 چرا دست از سرم برنميداری چرا سر کوچيک ترين چيزا آزارم ميدی؟

 من دلم نميخواد بيام بيرون ولی با عصبانيت با تهديد کارت و راه ميندازی،

 رسوندنممن دلم نميخواد آرايش کنم دوباره شروع ميکنی به ت

 :و با مکث ادامه دادم

 !خستم کردی_
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 :پوفی کشيد

 سخنرانی خوبی بود ولی ديگه چرت و پرت نگو،_

از بابت اون رابطه ها بزار خيالت و راحت کنم وظيفته عزيزم، هروقت که بخوام 

 !هروقت که لب ترکنم وظيفته

 واسه باقی اين چيزايی هم که گفتی يه کم فکر کن،

 ؟ش بخاطر خودمهکدوم

ميخوام ببرمت بيرون هوات عوض شه ميگم آرايش کنی صورت خودت قشنگ تر 

 بشه،

 کدوم از اينا بده که واسه من قيافه حق به جانب ميگيری ؟

 :قفسه سينم از شدت حرص و عصبانيت باال و پايين ميشد که از رو تخت بلند

ه فکرش و اکثر اوقات به اين نتيجه ميرسم که تو بی لياقت تر از اونی هستی ک_

ميکنم وگرنه ميفهميدی که من واسه خوشحاليت همه کار کردم االنم همه اصرارم 

 !واسه تفريح و گردش بخاطر خودته که نميفهمی

 حرفهاش که تموم شد به سمت کمد رفت و از بين لباس هايی که توش چيده شده بود،

 تيشرت و شلواری بيرون کشيد و من همچنان ساکت بودم،

 ...نميدونستم چه جوابی بايد بدمشايد 

 هومن که جای من نبود،
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هومن که از چيزی خبر نداشت و فکر ميکرد تموم ماجرا حرفهاييه که خودش زده 

 و حق و تموم و کمال به خودش ميداد،

 ...اون از آشوب دلم بی خبر بود

 

 گرشا#

  .خورشيد غروب کرده بود

 زرگی نشسته بودم،با فاصله از بقيه روی تو ساحل و روی سنگ ب

 ...نگاهم به اونها بود اما فکرم گير پرونده

 چرا هيچی پيدا نميکردم؟

 چرا به هيچ سرنخی نميرسيدم؟

 حسابی کالفه بودم و هنوز نتونسته بودم کاری کنم،

 !نه واسه اون پرونده و نه واسه خودم

 نگاهم که به ياسمن افتاد مسير افکارم عوض شد،

بود ديشب خيلی مظلوم شده بود ديشب انگار نه انگار همون با وجود کاری که کرده 

 !دختری بود که احساسم و به سخره گرفته بود

فکر بهش عصبيم ميکرد درست مثل ديشب که خوابم نميبرد اما تو راهرو صداشون 

 و ميشنيدم،
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 ...صدای هومن

تموم صدای ياسمن و فکر به هم اتاق بودنشون بازهم بهمم ريخته بود که يک ساعت 

 !تو آشپزخونه نشستم و نوشيدن اون يک ليوان آب رو طول دادم

مثل همين امروز که نميدونستم اشتباه شنيده بودم يا درست اما انگار هومن داشت 

 !اذيتش ميکرد هرچند وقتی رسيدم پايين هيچ خبری نبود

م سرم و به اطراف تکون دادم تا فکرم از همه چی تهی بشه و همزمان هانا به سمت

 ...اومد و کنارم نشست

 :نفس عميقش باعث شد تا نگاهم به صورتش کشيده بشه

 چيزی شده؟_

 :حرفم و رد کرد

هم خستم هم گشنمه دلم ميخواد برگرديم ويال شام بخوريم ولی آقا هومن حسابی داره _

 بهش خوش ميگذره

 ...و با دست اشاره ای بهشون کرد

 :داد بی اختيار مو به تنم سيخ شد هانا ادامه

اوالش فکرميکردم ياسمن هومن و دوست نداره ولی حاال که اينطوری ميبينمشون _

 ...خندم ميگيره

 من خيلی نادون بودم که فکر ميکردم عالقه هومن يه طرفست

 :و زل زد تو چشمام
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 !اونا عاشق همن_

 .چشم ازش گرفتم

 ...دلم نميخواست دوباره اين حرفها رو بشنوم

 ...قتم بيفتمدلم نميخواست ياد حما

 :شونه ای باال انداختم

 ...ديگه کم کم برميگرديم_

 بلند شدم،

دلم نميخواست حرفهامون ادامه پيدا کنه که تا اومدن هومن و ياسمن تو همون حوالی 

 .قدم زدم و بعد از نيم ساعت باالخره برگشتيم

شب  تو سکوت شام خورديم و بعد از شام و درحالی که همه خسته بوديم خيلی زود

بخيرها گفته شد و حاال تو اتاق بوديم که بالشتی از روی تخت برداشتم و روی زمين 

 گذاشتم،

خوابيدن تو اون اتاق طبقه پايين ممکن بود هومن و ياسمن و متوجه قضيه بکنه و 

واسه همين بهترين کار خوابيدن روی زمين و تو همينجا بود که دراز کشيدم و 

 :ای هانا رو شنيدمهمزمان با باز کردن پتو صد

 اينطوری رو زمين اذيت ميشی_

 :حرفش و رد کردم

 راحتم_
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حرفی نزد و جلوی کمدی که دقيقا روبه روی من بود شروع کرد به عوض کردن 

 لباسش،

تيشرتش و که از تنش درآورد ناخواسته نگاهم به بدنش افتاد و البته خيلی زود چشم 

 :ومازش گرفتم و همين باعث شد تا صداش و بشن

 الزم نيست نگاهت و ازم بگيری،_

 ما ديگه باهم غريبه نيستيم

 :بی اينکه نگاهش کنم جواب دادم

 اينطوری خيالم راحت تره جداييمون هم مشکلی واست پيش نمياره_

 :صداش و شنيدم

 جدايی؟_

 يعنی تو فکر ميکنی من و تو ميتونيم از هم جدا شيم؟

 :نشستم تو جام  همچنان نگاهش نميکردم

 يه سال ديگه که آبا از آسياب افتاد جدا ميشيم،_

 !ميگيم تفاهم نداشتيم

 :تو ديدم قرار گرفت و پوزخندی زد

 فکر نميکنم بشه به اين ماجرا دل خوش کرد_
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اينطور ديدنش و دوست نداشتم من به هانا هيچ حسی نداشتم و دلم نميخواست اينطور 

 ببينمش،

ه که همچنان سعی در نگاه نکردن بهش دلم نميخواست نگاه کردن بهش عذابم بد

 :داشتم

 يه کاريش ميکنيم فعال برو بخواب_

 :حرف چند دقيقه پيشش و تکرار کرد

 دليل گرفتن نگاهت و نميفهمم،_

 !گفتم که ما ديگه باهم غريبه نيستيم

 :نگاه تيزی بهش انداختم

سال اتفاقی بينمون  منم گفتم نهايتا يه سال ديگه از هم جدا ميشيم و نميخوام تو اين يه_

 بيفته و به تو آسيبی بزنم

 :تن صداش پايين اومد

 تو مطمئنی که اينجوری بهم آسيب نميزنی؟_

 بی اختيار نگاهش کردم،

 :چونش از بغض ميلرزيد که گيج نگاهش کردم

 تو چت شده هانا؟_

 :بينيش و باال کشيد
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 الن اذيت شدم،من چيزيم نيست فقط ميخوام بدونی از همون شب عقد تا همين ا_

از اينکه باهم بوديم و دنبال راه فرار بودی از اينکه حتی نگاهم نميکنی بااينکه اسمم 

 !تو شناسنامته دلخورم

 :ناباورانه ابرويی باال انداختم

 تو حالت خوب نيست،_

 ...من و تو قرار بود يه روز قبل عقد همه چی و بهم بزنيم ولی نشد

 نشد و ما باهم ازدواج کرديم،

 صوری ازدواج کرديم تا به وقتش جدا بشيم،

 نکنه تو يادت رفته؟

 :سری به اطراف تکون داد

 ...يادم نرفته ولی حاال که شرايط فرق کرده حاال که_

 :حرفش و بريد و دوباره ادامه داد

 !حاال که شوهرمی نبايد من و ناديده بگيری_

 چشمام گرد شد،

 :حرفهاش در نمياوردمهانا حتما ديوونه شده بود و من سر از 

 من اصال نميفهمم داری چی ميگی، برو بگير بخواب_
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تا چند ثانيه فقط نگاهم کرد و بعد همزمان با گرفتن نگاهش دوباره به سمت کمد 

 ...رفت

 همينطور که دراز کشيده بودم، 

 حرفهاش و تو ذهنم مرور کردم،

 ...حرفهايی که نميفهميدم

 نميدونستم هانا چش شده،

 ...نميدونستم حرفهاش از سر خستگی باهم بودن صوريمونه يا

 ...حتی دلم نميخواست به چيز ديگه ای فکر کنم که سرم و به اطراف تکون دادم

 بين من و هانا هيچی نبود،

هيچ اتفاقی قرار نبود بينمون بيفته ما به زودی هرجوری شده جدا ميشديم و اون 

 ...نبايد

 !واقعی با من حتی فکر ميکرد نبايد حتی به من و ازدواج

 چشم هام و بستم،

 !بی فايده بود موج فکر و خيال نميذاشت بخوابم

 همزمان با خاموش شدن چراغ اتاق تو جام نشستم ،

 حاال که تاريک بود حاال که همديگه رو واضح نميديديم فرصت خوبی بود ،

 !ودواسه حرف زدن با هانا واسه سر درآوردن از چيزهايی که گفته ب
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 :رو تخت که دراز کشيد با صدای آرومی اسمش و لب زدم

 ...هانا_

 :طول کشيد تا جواب داد اما صداش حسابی گرفته بود

 بله_

 :با کمی مکث ادامه دادم

 من حرفات و نفهميدم،_

 ولی تموم فکرم درگير حرفاته

 :صداش همچنان آروم بود

 من فقط از خستگيم گفتم _

 سخت نبود فهميدنش

 :گفتمکالفه 

 من نفهميدم،_

 !بگو

 :صدای  نفس عميقش به گوشم رسيد

 اگه ميخوای بشنوی بيا اينجا روبه روم بشين نگاهم کن که منم حرفام و بزنم_

 دستی تو ريشهام کشيدم،
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حرفهاش حس بدی و بهم القا ميکرد بااين وجود بلند شدم و تو تاريکی اتاق روبه 

 :روش ايستادم

 بگو هانا_

 :پوزخندی زد

 تو حتی يه دقيقه کنار من نميشينی اونوقت از چی بايد بهت بگم؟_

 :لبهای خشکيدم و با زبون تر کردم هر لحظه نگران تر ميشدم

 دارم نگران ميشم،_

 نگران تو نگران خودم نگران اين وضعيت

 پس يه حرفی بزن

 از روی تخت بلند شد،

ميداد که نگاهم و ازش آزادانه لباس پوشيده بود و اين آزادی بيش از حدش آزارم 

 :گرفتم و همزمان متوجه ايستادنش درست روبه روی خودم شدم

 ...همه حرفم اينه که من_

 چشم هام تو صورتش ايستاد،

 صورتش،

 چشمهای آبيش که تو تاريکی ميدرخشيد،

 :همه و همه رنگی از غم داشتن که باالخره ادامه داد
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 من راضی نيستم به جدايی،_

 !شم چه يه سال ديگه چه ده سال ديگه چه صد سال ديگهنميخوام ازت جدا 

 :چشمام از تعجب گرد شد

 ...تو_

 تو چی داری ميگی؟

 :سری به اطراف تکون داد

 حرف بدی نزدم،_

ما باهم ازدواج کرديم تو به عنوان همسر من اسمت ثبت شد تو شناسنامم اسم منم تو 

 ...شناسنامه ی توئه

حتی باهم حرفم نزديم که شايد اصال نيازی به جدايی  اونوقت از اون شب عقد تا االن

 ...نباشه که شايد من و تو

 :نزاشتم حرفش و ادامه بده

 !ديگه چيزی نگو_

 لبهاش جمع شد تو دهنش و چشمهاش غمگين تر،

 :ادامه دادم

 ما قرار بود يه روز قبل از عقد گم و گور بشيم ،_

 ...از اين ازدواج فراری بوديم و بين ما هيچی عوض نشده هنوزم همون آدماييم که
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 :اين بار اون بود که باعث ناتمومی حرفهای من ميشد

 ولی من ديگه فراری نيستم،_

 ...نه از اين ازدواج

 :پلکی زد و ادامه داد

 !نه از تو_

 :صدای نفس هام بلند شد

 بس کن،_

 بين ما نبايد همچين حرفهايی رد و بدل بشه

 :با گرفتن از بازوم مانعم شدو خواستم ازش فاصله بگيرم که 

 چرا؟_

  چرا ما نبايد به همديگه فرصت زندگی بديم؟

 چرا بايد به اميد روزی که بتونيم طالق بگيريم خودمون و عذاب بديم؟

 ...من نميتونم

 ...نميتونم از چند وقت ديگه باهات همخونه بشم و نسبتی باهات نداشته باشم

 ...من انقدری که فکر ميکنی قوی نيستم

 !من از تنهايی ميترسم

 :دستم و از دستش بيرون کشيدم
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 ...ادامه نده هانا_

 ...ادامه نده خانم فروزان

 ...يه کاری ميکنم قبل از اينکه همخونه بشيم جدا شيم

گفتم و واسه دور شدن از اين حرفها و فراموش کردنشون هم که شده مسير خروج 

 :ردن در دوباره صداش و شنيدماز اتاق و در پيش گرفتم اما قبل از باز ک

 ...ولی من نميخوام ازت جدا شم_

نيمرخ صورتم به سمتش چرخيد تو تاريکی و از اين فاصله خوب نميديدمش اما 

 ...لحنش شوخی نبود

اون اين حرفهارو جدی جدی ميگفت که چشمهام و بستم و دستی تو صورتم کشيدم 

 ...و بی هيچ حرف ديگه از اتاق زدم بيرون

 هوای آزاد هم چيزی و عوض نکرد،حتی 

 ...داغ کرده بودم

 مخم داشت سوت ميکشيد،

من ديگه قرار نبود هيچ زنی و به زندگيم راه بدم حتی اگه اسمش تو شناسنامم بود 

 حتی اگه اون ميخواست،

 !حتی اگه هانا فروزان بود

 ...تو دل من هيچوقت واسه هيچ زنی جايی نبود اال همون يکبار
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 که حسابی دل بستم، همون يکبار

 عاشق شدم،

 !دل و به دريا زدم که خطر کنم و آخرش هم هيچ

 ...آخرش هم چيزی جز درد و غم نصيبم نشد

 در قلبم ديگه به روی هيچ کسی باز نبود،

 !حتی خود ياسمن

 من به هيچ زنی هيچ ميلی نداشتم و اين قرار تا هميشه بايد پابرجا ميموند

 !من به خودم قول داده بودم

 غرق همين افکار با شنيدن صدای هومن جا خوردم و به سمتش برگشتم،

 :تو چهارچوبه در ايستاده بود

 اين بيرون چيکار ميکنی_

 :ابرويی باال انداختم

 اومدم يه هوايی عوض کنم_

 :نفسی گرفت

 اومدی هوا عوض کنی يا هوای اتاق زيادی برات سنگين بوده فراری شدی؟_

 ...و تلخ خنديد

 :کردمتعجب 
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 نه،_

 هانا که خوابيد ديدم به اين زوديا خوابم نميبره بخاطر همين اومدم بيرون

 :به سمتم قدم برداشت و کنارم ايستاد

 نظرت چيه که برگرديم؟_

 :چشمام گردشد

 برگرديم؟_

 به همين زودی؟

 :سری تکون داد

 من ميخواستم تو اين سفر به هممون خوش بگذره ولی اينطور نيست،_

س خوب نيست و من دليلش و نميدونم، بخاطر همين اگه بخوايد حال هيچک

 ...برميگرديم

 :يه تای ابروم باال پريد

 مگه اتفاقی افتاده؟_

 :لبخند معناداری زد

 برگرديم بهتره،_

 !همين فردا

 گفت و دستش و رو شونم گذاشت و بعد از چند ثانيه برگشت داخل،
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 حرفهای هانا کم ذهنم و مشغول کرده بود،

 ال بايد معنی حرف های هومن و هم ميفهميدم،حا

 ...شايد هم هانا بهش حرفی زده بود

 

 ياسمن#

 همزمان با باز شدن در اتاق چشمام و بستم،

 ...هيچ جوره حوصلش و نداشتم

امشب هرچی دلش خواسته بود بارم کرده بود فقط بخاطر اينکه حال و حوصله نداشتم 

 !کرده بودمو به قول خودش بيرون و زهرمارش 

کنارم که دراز کشيد حس تنفری که بهش داشتم دوچندان شد و با زيرکی ازش فاصله 

 :گرفتم و البته اين از چشمم پنهون نموند

 الزم نيست لبه تخت بخوابی و بی خبر بيفتی رو زمين،_

 !ديگه باهات کاری ندارم

 تو دلم پوزخندی به حرفش زدم،

امروز عمرا امشب و بهم دست نميزنه و فقط  ميدونستم با وجود عصبی بودنش بابت

 :واسه اينکه با دور شدن ازش آروم بگيرم اين کار و کرده بودم که جواب دادم

 خودم اينطوری راحت ترم_
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 :صدای نفس عميقش گوشم و پر کرد

 خيلی خب،_

 !بگير بخواب صبح برميگرديم تهران

 ...بااين خبرش انگار دنيارو بهم داده بودن

بعد از برگشتنمون مجبور نبودم حضور شبانه روزيش و تحمل کنم که  هرچی نبود

 :گفتم

 واقعا؟_

 :با مکث جواب داد

 آره،_

 ...شب بخير

 لبخند عميقی رو لبهام نشست،

 اين سفر جز اذيت هيچی نداشت،

 جز ديدن گرشای نامرد کنار هانا،

 جز بحث و دعوا با هومن،

 !هيچ چيز خوب ديگه ای نداشت

 بود تا رسيدن به تهران، چيزی نمونده
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بين من و هومن جز سکوت چيزی نبود اما صدای مدام پيام هايی که بهش ميرسيد 

حسابی کالفم کرده بود و اينکه پشت فرمون بود و حواسش پرت گوشيش عصبيم که 

 :گفتم

 حواست به رانندگيت باشه_

 :نگاه گذرايی بهم انداخت

 !هست_

گوشيش باز تموم هوش و حواسش رفت پی پيامی و با دوباره دراومدن صدای پيام 

که نميدونم از سمت کی بود و چی بود و اهميتی هم نداشت اما دلمم نميخواست بخاطر 

اين کار احمقانش تصادف کنيم که دستم و بردم جلو و گوشی و از دستش کشيدم و تا 

ل از خواستم چيزی بگم همچين بااخم نگاهم کرد که حرفم و يادم رفت و هومن قب

اينکه به صفحه گوشيش نگاهی بندازم با خشونت گوشی و ازم پس گرفت و با صدای 

 :نسبتا بلندی گفت

 چيکار ميکنی؟_

 !ماتم برد بااين کارش

متعجب نگاهش کردم و اونکه انگار فقط ميخواست گوشيش و دست من نده صفحه 

 :گوشی و خاموش کرد و دوباره به مسير ادامه دادکه با حرص گفتم

 و چيکار ميکنی؟ت_

 تو گوشيت چه خبره که بخاطرش داری رنگ عوض ميکنی؟
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 :ابرويی باال انداخت

 رنگ عوض ميکنم؟_

 :و سری به اطراف تکون داد

 !تو اصال حالت خوب نيست_

 :پوزخندی زدم

 حال من خوب نيست يا تو؟_

 از ترس اينکه پيامات و نبينم فرمون و ول کردی يعنی حاضر بودی بميريم ولی من

 صفحه گوشيت و نبينم اونوقت من حالم خوب نيست؟

 :تکرار کرد 

 آره  خوب نيستی داری چرت و پرت ميگی_

 :داشتم از حرص ميترکيدم

 به جای اينکه رو حرف غلطت وايسی رو کاری که کردی وايسا،_

 تو گوشيت چه خبره؟

 :نفس عميقی کشيد

 زده به سرت ياسمن؟_

 هوس دعوا کردی بهونه پيدا نميکنی؟

 :دندونام رو هم چفت شد
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 باشه اصال همينيه که تو ميگی،_

 پسوردتو بزن گوشيت و بده به من خودم تا رسيدن به تهران جواب پيامات و ميدم

 :و چشم ريز کردم

 باالخره حتما پيام مهميه و بايد جوابش و بديم_

و دوباره دست بردم سمت گوشيش که اين بار هم نذاشت گوشيش و بردارم و با 

 :عصبانيت ماشين و کشيد کنار و بعد از متوقف کردنش داد زد

 چته ياسمن؟_

 داری گند ميزنی به اعصابم،

 !تو جاده ايم دعوا خطرناکه بزار برسيم باز شروع کن

 :صدای نفس هام بلند شده بود

من چيزيم نيست فقط ميخوام بدونم کی به تو پيام ميده که نميتونی به من نشونش _

 بدی

 :لب زد

 اريه نگران نباشک_

 :با جديت جواب دادم

 پيام کاريت و به منم نشون بده_

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم
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 داری ميری رو مخما،_

 گفتم کاريه و حتما به تو مربوط نيست پس ديگه ادامه نده

 :قهقهه حرص دراری زدم

 ...چطور تو توقع داری از من که هرشب هرشب باهات_

 :پريد بين حرفم

 بهم ربط ندههمه چی و _

 :تن صدام باال رفت

همه چی و بهم ربط ندادم من گذاشتم تو به من دست بزنی چون اعصاب نداشتم _

  يکی ديگه رو بياری تو اين زندگی کوفتی

 :و با نيشخند ادامه دادم

 !ولی اينطور که معلومه ذاتت خراب تر از اين حرفهاست_

 :ه داشتصورتش از عصبانيت سرخ شد اما حرفهام هنوز ادام

يا همين االن به من ميگی داری چيکار ميکنی يا برسيم تهران همه چی و به همه _

 !ميگم

قفسه سينم از شدت بدحالی باال و پايين ميشد و منتظر زل زده بودم بهش که جواب 

 :داد

 ..بگو_
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بگو عالوه بر گند اخالق بودن متوهم و مريضم هستم و فقط بخاطر اينکه هومن پيام 

 به من نشون نداده دارم اين شر و ورارو ميگمکاريش و 

 :و لب زد

 !خدا شفات بده_

دستام مشت شد اما برخالف من حال هومن خوب بود که دوباره ماشين و به حرکت 

 درآورد،

 :صدام کمی پايين اومد

 ...نشونت ميدم که من متوهم و مريضم يا تو زيرت خيسه_

 !نشونت ميدم

 :سری تکون داد

 ...داری بکن فقط االن دهنت و ببند تا خبرمرگمون برسيم تهرانهرغلطی دوست _

 رو ازش گرفتم و از پنجره کنارم چشم دوختم به بيرون،

 اگه مشخص ميشد تموم اين مدت تموم وقتايی که تو گوشی بود بهم خيانت کرده،

هيچوقت نميبخشيدمش نه اين کثافت و نه بابارو که باعث اين ازدواج منحوس شده 

 !بود

 انقدر دلم گرفته بود که گلوم سنگين شده بود،
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با دوباره دراومدن صدای پيام لعنتيش تموم تالشم و کردم واسه اينکه چيزی نگم اما 

 ...بعد از رسيدن به تهران تکليف اين قضيه رو روشن ميکردم

به هومن عالقه ای نداشتم امااون حق نداشت بعد از اون همه اصرار واسه ازدواج 

 باهاش،

 ...لط اضافه ای بکنه و باعث شکستن غرورم بشهغ

 !من اين اجازه رو بهش نميدادم

 باالخره رسيديم و سفر مسخرمون به پايان رسيد بعد از خداحافظی با گرشا و هانا،

هومن رسوندم تا خونه که همزمان با نگهداشتن ماشين بی اينکه ازش خداحافظی کنم 

ن چمدونمم ندادم و خودم اينکار و کردم که از پياده شدم و حتی بهش اجازه پياده کرد

 :ماشين پياده شد و روبه روم ايستاد

 من ميارمش_

 :نگاه تيزی بهش انداختم

 الزم نيست_

 :و بعد از پياده کردن چمدون ادامه دادم

 ديگه برو_

 :و قدم برداشتم به سمت در خونه که صداش و شنيدم

 نميخوای تمومش کنی؟_
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 ر سخت به دست آوردم مگه مريضم با کس ديگه ای هم باشم؟آخه منی که تورو انقد

 :قبل از زدن زنگ آيفون جواب دادم

حرف مفت و پوچ و که همه بلدن بزنن پس فکر نکن بااين حرفها کاری که کردی _

 و يادم ميره، 

 !من همين امشب تکليف اين ماجرارو روشن ميکنم

 :چشماش و بست و دوباره باز کرد

 بهم ربط ميدی؟چرا همه چی و _

 چرا فکر ميکنی اگه من گوشيم و ندادم بهت حتما بخاطر اينه که مخاطبم يه زنه

 :لب زدم

 فکر نميکنم،_

 مطمئنم،

 !غير از اين نميتونه باشه

و زنگ آيفون و زدم و بی هيچ حرف ديگه ای همزمان با باز شدن در رفتم تو حياط 

 :که هومن تو چهارچوب در قرار گرفت

 ن،زشته ياسم_

 واسه يه سوتفاهم آبروی جفتمون و نبر

 :بينيم و باالکشيدم
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 تااالنم هرچی ساکت موندم اشتباه کردم،_

 يه هفته درد کمر امونم و بريد ولی به کسی چيزی نگفتم تهش شد چی؟

 !شد همون پيامايی که معلوم نبود با کدوم آشغاليه

 :و سری تکون دادم

 مهم نيست،_

گی ای که تو و بابام برام ساختين به اندازه کافی زجر فقط اين و بدون من تو زند

 !کشيدم ابن يکی و ديگه تحمل نميکنم

 :نفس عميقی کشيد

 !واسه خودت ميبری و ميدوزی_

 شب ميام دنبالت ميريم بيرون همه چی و واست ميگم،

 تو تنها زن تمون زندگی منی اين و بدون

 :ابرويی باال انداختم

 ض و متوهم و گند اخالق بودمولی تا يک ساعت پيش مري_

 :لبهاش و با زبون تر کرد

 عصبی بودم يه چيزی گفتم معذرت ميخوام_

 :و با مکث ادامه داد

 برو استراحت کن شب باهم حرف ميزنيم_
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 :مرموزانه نگاهش کردم

 چرا شب؟_

حتما ميخوای بشينی خوب فکرات و بکنی و يه دروغ درست حسابی که جاييش نلنگه 

 منم دوباره به خريتام تو زندگط با تو ادامه بدم هوم؟ تحويلم بدی و

چشم هاش خبر از خشمش ميداد بااين وجود تو شرايطی نبود که بخواد داد و بيداد 

 :راه بندازه که با صدای آرومی اسمم و صدا زد

 ...ياسمن_

 :نگاهش که کردم جملش ادامه پيدا کرد

 !شب حرف ميزنيم_

 :کم نياوردم

 آره حتما،_

 !يای اينجا جلو بابام حرفات و ميزنی حاالهم برو خستمشب م

 :نفس های عصبيش و فوت کرد تو صورتم

 هی من هيچی نميگم هی تو ادامه بده،_

 !ببينم باز مجبورم ميکنی تهش چه باليی سرت بيارم

 :لبخند تمسخر باری زدم

 فکرکردی دوباره بااين حرفات ميتونی من و بترسونی؟_
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 :ختمو ابرويی باال اندا

 !نه_

من حاال دارم ميفهمم دليل تايمای طوالنی تو گوشی بودنت چيه تا تهشم ميرم، حاال 

 ...ديگه برو

و اين بار حتی منتظر جوابش هم نموندم و قيد بستن در و هم زدم و تو حياط به سمت 

 ...در ورودی خونه قدم برداشتم

 :متا عصر خوابيدم و حاال با شنيدن صدای مامان چشم باز کرد

 ...ياسمن بيدار شو_

 :خميازه کشون که نگاهش کردم با لبخند رو لبه تخت نشست

 از وقتی رسيدی خوابی،_

 پاشو تعريف کن ببينم خوش گذشت؟

 تولدی که هومن واست گرفت خوب بود؟

 !هديش و نشونم بده

 :نفسی گرفتم

 هيچی خوب نبود_

 :چشم ريز کرد

 يعنی چی؟_
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 :نشستم تو جام و لب زدم

 !دوماد عزيزتون تو زرد از آب دراومدهيعنی _

 :مامان حسابی شوکه شده بود

 ميگی چی شده يا نه؟_

 :سری تکون دادم

 چی ميخواستين بشه؟_

 :و از روی تخت بلند شدم

تو تموم مسير بااينکه پشت فرمون بود مدام براش اس ام اس ميومد و آقا حتی يه _

تصادف نکنيم باليی سرمون نياد دونشم بی جواب نميذاشت آخرسرهم واسه اينکه 

خواستم گوشی و ازش بگيرم که نذاشت تازه رنگ و روشم پريد و همه کار کرد که 

 من نفهمم داره چه غلطی ميکنه

 :طول کشيد تا جواب داد

 خب بهش ميگفتی نشونت بده،_

 ازش ميپرسيدی

 :قبل از بستن موهام خيره تو چشماش گفتم

 پرسيدم طفره رفت،_

 !بازم بهم نگفت داره با کی حرف ميزنهدعوامون شد 
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 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 محاله هومن به تو خيانت کنه،_

 !محاله

 :موهام و بستم و گفتم

 آره هومن پسر پيغمبره خطايی ازش سر نميزنه_

 :از روی تخت بلند شد

 رهنميگم پسر پيغمبره ميگم محاله بهت خيانت کنه چون ميدونم که خيلی دوستدا_

 :پوزخندی زدم

 دوستم داره؟_

 شمااصال ميدونيد اون حيوون چه بالهايی سر من آورده و از دوست داشتنش ميگيد؟

 :جلوتر اومد

 چی ميگی ياسمن؟_

 قبل از رفتنتون که همه چی خوب بود

 :تن صدام باال رفت

 نه مامان هيچی خوب نبود،_

 ...از همون اول خوب نبود

 ...من نذاشتيد هزار بار گفتم نهولی شما راه ديگه ای واسه 
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 !هومن نه

 گفتم و باز به اين ازدواج مجبورم کردين و  من و تحويل اين هيوالدادين

 بی اختيار اشکام سرازير شده بود،

يادآوری اون شبی که تنم و کبود کرده بود و باعث چشيدن مزه خون تو دهنم شده 

 :م و ادامه دادمبود باعث بدحاليم شده بود که بينيم و باال کشيد

اصال ميدونی اون چند شبی که شما نبوديد و هومن اينجا بود با دخترتون چيکار _

 کرده بود؟

 :فقط سکوت کرده بود اما من هنوز حرفهای زيادی داشتم

فکرشم نميکردم يه روز کسی جرئت کنه بهم سيلی بزنه ولی اون شب هومن _

 وحشيانه کتکم زد،

 چيه و شماهم باور کرديد نه؟ گفتم نميدونم کمردردم واسه

 از خودتون نپرسيديد اين کمردرد يهو از کجا اومد؟

 :چونم ميلرزيد

 کار هومن بود،_

  دست رو دخترت بلند کرد

 همون کسی که از دوستداشتنش ميگی با التماس ولم کرد

 اخم صورتش و پوشوند ،
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 :باال و پايين شدن قفسه سينش و به وضوح ميديدم

 گیداری مزخرف مي_

 :تند تند سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 مزخرف نيست،_

اون هرکاری دوست داره با من ميکنه چون خيالش راحته شما هيچوقت اعتراضی 

 نميکنيد؛

 !چون پسر همايونه

 :نگاهش رنگ غم گرفت

 غلط کرده دست رو تو بلند کرده،_

 به چه حقی اينکار و کرده؟

 چرا؟

 :کردم و بااينکه گفتنش سخت بود گفتمبا پشت دست اشکام و پاک 

 بخاطر اينکه اونشب دلم نميخواست باهاش بخوابم،_

 شب عقدم دلم نميخواست ولی مجبورم کرد تو دبی هم ميخواست همينکار و کنه،

 هومن  اين کثافتيه که من دارم ميگم،

 ...نه اون عاشقی که شما فکر ميکنيد

 :دستی توی صورتش کشيد
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ر جرئت کرده تو رو مجبور کنه به رابطه شما که هنوز نرفتيد پسره ی احمق چطو_

 سر خونه و زندگی خودتون،

 چطور جرئت کرده دست رو تو بلند کنه؟

 :و همزمان با کشيدن نفس عميقی ادامه داد

 اردشير بفهمه قيامت ميکنه_

 :تو اوج گريه به حرفش خنديدم

 ابا ميخواد قيامت کنه؟اونوقتی که بايد به من فکر ميکرديد نکرديد حاال ب_

 :و سری به نشونه رد حرفم تکون دادم

 بعيده به شازده همايون خان بزرگ حرفی بزنه_

 :صداش باال رفت

 !همه چی و باهم قاطی نکن فقط زنگ بزن بگو بياد اينجا_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و مامان ادامه داد

 حاال هم اشکات و پاک کن،_

 ب آدمش کنه،قول ميدم بابات امش

 تکليف پيام بازی های امروزشم مشخص ميکنيم،

 نگران نباش

 گفت و بی اينکه منتظر جوابی بمونه سراسيمه از اتاق بيرون زد،
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 تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

 بينيم از گريه سرخ شده بود و صورتم نمدار که دوباره پاکش کردم،

 حس ترسی که تو دلم بود و کشتم،

از بالهايی که هومن سرم آورده بود نبود مگه اينکه بعد از امشب نقشه باليی بدتر 

 !کشتنم و ميکشيد

 نفس عميقی کشيدم و به خودم دل و جرئت دادم و گوشيم و برداشتم،

 چند تا ميس کال ازش داشتم و چند تا پيام،

 پيامهارو نخونده شمارش و گرفتم و بعد از پيچيدن صداش توی گوشی،

 :با جديت گفتم

 !پاشو بيااينجا همين االن_

 :پرسيد

 ...نکنه همه چی و گفتی و_

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 آره گفتم،_

  پاشو بيا

 .معطل نکردم و گوشی و قطع کردم
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 صورتم کشيدم،رفتم دوش گرفتم و دستی به سر و

به جای اين صورت گريون و چشمهای غم زدم بايد با جديت تکليفم و با هومن روشن 

و همزمان صدای بلند بابا به گوشم رسيد  تو آينه به خودم نگاهی انداختم  ميکردم که

 و هراسون از اتاق بيرون زدم،

متوجه اومدن هومن نشده بودم اما اون اومده بود و روبه روی بابا ايستاده بود و بابا 

 :تا به حال نديده بودم زل زده بود بهشبا اخمی که نظيرش و

 ی؟دست رو ياسمن بلند کرد_

 دست رو دختر من؟

صداش انقدر بلند بود که نميدونستم پايين رفتنم درسته يا از همينجا بايد نگاهشون کنم 

 :که مامان با ديدنم گفت

 بيااينجا،_

 !اگه چيز ديگه ای هم هست بايد بگی

بااين حرف مامان گردن هومن به سمتم چرخيد از نگاهش خون ميباريد بااين وجود 

 :تم پايينرفرو ازش گرفتم و

 همه چی همونا بود که گفتم_

 :بابا دوباره صداش باال رفت

 به چه حقی؟_

 :هومن سری به اطراف تکون داد
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همه چی اينا نيست که ياسمن تحويل شما داده،چرا ازش نپرسيديد چيشد که من دست _

 روش بلند کردم؟

 :مامان جواب داد

 گفته_

 :هومن پوزخندی زد

 نداره؟يعنی گفته که يه کمی ادب _

 گفته که مدام به من گوشزد ميکنه که ازم متنفره؟

 ازم فراريه؟

 :و رو کرد به بابا

 شما جای من بوديد چيکار ميکرديد؟_

آقای نورايی من لحظه به لحظه همين حرفايی که گفتم و از دخترتون شنيدم مگه يه 

 آدم چقدر صبر داره؟

 مگه من چاقو گذاشتم رو شاهرگش که بهم بله بگه؟

ه من چه کار بدی ازم سر زده که بايد مستحق شنيدن حرفهايی باشم که غرورم و مگ

 ميشکنه؟

 :بابا تا چند ثانيه سکوت کرد و اين بار خطاب به من گفت

 تو اين حرفهارو زدی؟_
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 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !آره،چون اذيتم ميکرد_

 :نگاه بابا همچنان خيره به من بود که هومن پوزخندی زد

 ...شرعی و قانونی زن منی اونوقت بخاطر اينکه خواستم باهاتتو_

 :بعد از مکث نسبتا طوالنی ای ادامه دادبا نفس عميقی موقتا تموم کرد وو حرفش و

من هيچ کار بدی نکردم که بابتش پشيمون باشم،اگه درست رفتار ميکردی منم _

 از دست نميدادمکنترلم و

 :تن صدام باال گرفت

 من بلند کنی و اين کار و کردی،نداشتی دست رو تو حق_

 ...امروزم معلوم نيست داشتی چه غلطی ميکردی که گوشيت و

 :بابا بين حرفم پريد

 ياسمن ديگه چيزی نگو_

 :متعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 بگيريد بشينيد با حرف زدن همه چی و حل ميکنيم دعوا کافيه_

 ناباورانه بهش چشم دوختم،

 به هومن داده بود؟حق و نکنه
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حيرون داشتم نگاهش ميکردم که هومن همزمان با زدن نيشخند معناداری از جلو 

 ...روی مبل تک نفره روبه روم نشستچشمم رد شد و

 نشستم اما آروم و قرار نداشتم،

نميدونستم چی تو سر بابا ميگذشت اما ديگه خبری از اون چهره عصبيش نبود که 

تاد تو آشپزخونه تا وسايل پذيرايی و فراهم کنه و بعد از سکوت چند اکرم خانم و فرس

 :دقيقه ای که حاکم بر فضا شده بود گفت

 خب، من به شما دوتا چی بگم؟_

 هيچکدومتون ديگه بچه نيستيد ميدونيد که؟

 :هومن جواب داد

 آقا اردشير باور کنيد من با ياسمن هيچ مشکلی ندارم،_

که عاشقشم ولی دختر شما لجباز تر و يه دنده تر از اون چيزيه اتفاقا ياسمن تنها زنيه 

 که شما حتی فکرش و بکنيد

 :و با نگاه گذرايی به من ادامه داد

 من دوست ندارم حرمتم شکسته بشه ولی ياسمن از اين کار زشت دريغ نميکنه_

اگه اونشب من کنترلم و از دست دادم اگه به اشتباه دست روش بلند کردم خودش 

 اعثش بودهب

 :و خيره تو چشمام لب زد

 غير از اينه؟_
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 :رو ازش گرفتم و خطاب به بابا گفتم

 به توجيحای مسخرش گوش نکنيد،_

 اون وقتی عصبی ميشه اصال نميفهمه من کيم و چه نسبتی باهاش دارم

 :و تموم غم دلم و منتقل کردم تو چشمام

 !ن و بکشهحتی اونشب بهم گفت که براش کاری نداره و ميتونه م_

 :چشمای بابا گرد شد و بعد از چند لحظه در عين تعجبم خنديد

 ساله باهم دعوا کرديد5عين دوتا بچه _

 :و سری تکون داد که باعث عصبانيتم شد

 !بابا من دارم جدی حرف ميزنم_

 :لب زد

 ميدونم_

 :منتظر زل زده بودم بهش که ابرويی باال انداخت و ادامه داد

کمتر از گل بهت نده و توهم بايد قول بدی که ديگه تلخ زبونی نکنی هومن قول ميده _

 عزيزم

 :با حرص خنديدم

سالگيش کسی بهش نگفته بود باالی 22يعنی اصال اهميتی نداره دخترت که تا _

 چشماش ابروئه زير دست کسی کبود بشه؟
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 :اخمی تحويلم داد

 بسه ياسمن،_

 تون و تکرار نميکنيدگذشته ها گذشته از االن ديگه کارای اشتباه

 با کالفگی بلند شدم و بی اينکه چيزی بگم راه افتادم،

 !خيال ميکردم بابا پشتم ميايسته اما اشتباه ميکردم

هنوز دو قدم بيشتر برنداشته بودم که با شنيدن صدای بابا تو همون قدم ميخکوب 

 :شدم

 کجا؟_

 مگه قرار نيست مشکل شما دونفر و حل کنيم؟

 !شين سرجاتپس برگرد و ب

 تن بلند صداش،

دستور دادنش و اينکه حق و به هومن داده بود همه و همه قلبم و به درد مياورد و 

باعث بغض تو گلوم ميشد بااين وجود اگه ميرفتم ممکن بود صداش باالترهم بره و 

 بيشتر از قبل جلوی هومن تحقير بشم که برگشتم و رو همون مبل نشستم،

الم و بدتر هم ميکرد و بااينکه چشم ازش ميگرفتم اما همچنان نگاه معنادار هومن ح

 ...با نگاهش دلم و آتيش ميزد

 با فراهم شدن وسايل پذيرايی توسط اکرم خانم،
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 :اين بار مامان گفت

 قضيه پيامک بازيايی که ياسمن ميگه چيه؟_

 بهتره تکليف اين موضوع هم روشن بشه

 :هومن نفس عميقی کشيد و سری تکون داد

 فقط چندتا پيام کاری محرمانه بود ولی ياسمن تبديلش کرد به يه دعوای بزرگ_

 :چشم ريز کردم

 اگه پيام کاری بود چرا به من نشون ندادی؟_

 چرا گوشيت و بهم ندادی؟

 :با چرب زبونی جواب داد

 چون محرمانه بود عزيزم،_

 !بخونهمن معذرت ميخوام ولی پيامهايی نبود که غير از خودم کسی بتونه 

 :شد و هومن ادامه دادصدای نفس هام بلند 

 انقدر يه دنده ای که اصال مهلت توضيح دادن بهم ندادی ولی همش همين بود،_

 !به جون تو

 :قبل از اينکه من چيزی بگم بابا گفت

يه چيزی بخوريد بعد هم پاشيد بريد باهم حرف بزنيد به اين بچه بازياتون هم ادامه _

 نديد
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 جون چای برداشت و قلپ قلپ نوشيد اما من هيچی از گلوم پايين نميرفتهومن يه فن

من ميخواستم هومن و سرجاش بشونم ميخواستم از پيام بازی های مدام امروزش سر 

در بيارم اما اون خيلی خوب همه چی و به نفع خودش تموم کرده بود و البته کار 

 سختی هم نبود،

 ...حکوم بودم به زندگی باهاشباالخره اون پسر همايون بود و من م

 ...حتی اگه وحشی تر از اون شب به جونم ميفتاد

 !...اينها همه حرفهای نهفته تو هرجمله بابا بود

 حرفی باهاش نداشتم ولی به خواست بابا رفتيم طبقه باال،

جلوتر ازش وارد اتاق شدم و بی هدف رو لبه تخت نشستم که اومد تو و يک راست 

فت و سرش و بيرون برد تا هوای تازه ای و نفس بکشه و چند به سمت پنجره ر

 :لحظه بعد چرخيد به سمتم

 کار خودت و کردی؟_

 :جوابی که ندادم ادامه داد

 همين و ميخواستی؟_

 :طلبکارانه نگاهش کردم

 واسه تو که بد نشد،_

 حق با تو نبود ولی بابام حق و به تو داد پس ديگه چی ميگی؟
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 :پوزخندی زد

 بهت گفتم همينطور ميشهمنکه _

 :و جلوتر اومد

 بهتم گفتم اينکار و نکن_

 :و روبه روم ايستاد

 از عواقبشم گفتم نه؟_

 :زل زدم تو چشماش

 داری من و تهديد ميکنی؟_

 :لبخندی تحويلم داد

 ...نه_

 از تهديد گذشته،

 اين بار حاليت ميکنم وقتی بهت ميگم يه کاری و نکنی نبايد انجامش بدی

 :بلند شدم و روبه روش ايستادمعصبی 

 خيال کردی خيلی زرنگی؟_

 فکر ميکنی اينجوری من و ميترسونی و منم يادم ميره اون اس ام اس بازياتو؟

 :پوزخندی زدم

 فکر کردی حرفی که تحويل بابام دادی و باور کردم؟_
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 :اخم چهرش و پوشوند

 به درک که باور نکردی،_

 ميخوای بگی چی؟هر فکری دوست داری بکن اصال تهش 

 ميخوای بگی پای زن ديگه ای درميونه؟

 :نفسهای پر حرارت و پی در پی ام ميخورد تو صورتش

 !آره من مطمئنم تو داری يه غلطی ميکنی_

 :چشماش و بست و لحظه ای بعد بازشون کرد

حاال که اصرار داری باشه پای زن ديگه ای درميونه چه گوهی ميخوای بخوری _

 مثال؟

 ری به بابا جونت بگی؟ميخوای ب

 :و راه افتاد سمت در و در و باز کرد

 ...بدو بدو_

بدو همه چی و به بابات بگو بی صبرانه منتظرم ببينم اين دفعه چطور قراره ضايع 

 !بشی

 :دندونام رو هم چفت شد

 خيلی کثافتی_

 :زير لب 'خفه شو' ای گفت و ادامه داد
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 ت از رفتار مزخرفت بهم ميخورهديگه حالم داره از کارات از نفهم بازيا_

 :و دوباره اومد سمتم

 ولی من آدمت ميکنم،_

يه کاری ميکنم روزی صدبار به غلط کردن بيفتی يه کاری ميکنم قدر تموم خوبيام 

 و بدونی هرچند ديگه ديره و اونموقع واسه من هيچ ارزشی نداری

 :و نيشخندی زد

 !االنم نداری_

واسه من بيار بعدش ميتونی بمونی پرستار بچم شی يا  فقط کافيه بريم کانادا يه پسر

 گورت و گم کنی

و انگار نه انگار که حرفهاش تا مغزم و ميسوزوند با پررويی تموم خيره شد تو 

 :چشمام و ادامه داد

پس تا اون روز که خيلی هم دور نيست رو اعصاب من راه نرو خودتم بيشتر از _

 !اين خراب نکن

گرفت و راهی خروج از اتاق شد و اما قبل از اينکه از در بره و نگاه سردش و ازم 

 : بيرون گردنش به سمتم چرخيد

 ميخوام با بابا صحبت کنم که تا يکی دو هفته ديگه بريم کانادا،_
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من ديگه مراسم عروسی ای نميخوام و توئم که يه عروس ماتم زده افسرده ای و 

ن عروس خانواده فروزان و نداری حتی لياقت پوشيدن لباس عروس اونهم به عنوا

 !پس بهتره بريم

 :سری به اطراف تکون دادم

 من نميام_

 :کامال چرخيد به سمتم و قهقهه ای زد

 نميای؟_

 مگه ميتونی؟

 آب دهنم و به سختی قورت دادم،

 ...نميخواستم برم

ت ماه اينجا بمونم و تا ميتونم ازش فرار کنم و اون داش6ميخواستم تا تموم شدن اين 

 :نقشه رفتن ميکشيد

 من دلم نميخواد به اين زودی بريم_

 :خنده هاش ادامه پيدا کرد

 دلت نميخواد ؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و هومن همزمان با پايان خنده هاش جواب داد

 ولی ما ميريم،_
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 ...چمدونت و ببند که ميخوام جهنم واقعی و نشونت بدم

 ...همراه با پوزخندی تو سکوت من از اتاق بيرون زد گفت و بعد از نگاه چند ثانيه

 

 روزها به سرعت درحال گذر بود و حاال همزمان با رسيدن پاييز،

چند روزی ميشد که هومن و نديده بودم و البته از اين بابت خوشحال هم نبودم چون 

 !بايد آماده رفتن ميشدم

 تعيين کرده بوديم بريم کانادا،قرار بر اين شده بود که دوماه زودتر از وقتی که 

 !بی مراسم ازدواج بی هيچ دلخوشی ای

 :ومدمبا شنيدن صدای گيتی خانم به خودم ا

 عزيزم خوشت نيومد؟_

 باهم اومده بوديم واسه خريد،

دوتايی و بدون هومنی که باالخره اعتراف کرده بود واسش ارزشی ندارم به جز دنيا 

 ...واده فروزانآوردن يه پسر به عنوان وارث خان

 :نگاهی به سرويس جواهری که جلوی چشممون بود انداختم و گفتم

 چرا خوشگله_

 :لبخندی زد

 پس مبارکت باشه_
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 :و خطاب به فروشنده گفت

 همين سرويس_

 :و دوباره رو کرد به من

 ديگه چی دوست داری عزيزم؟_

 :هيچی به چشمم نميومد که گفتم

 همين کافيه_

 :رشتی که تو پيترين بود دوخت و جواب دادنگاهش و به انگشتر  د

 ولی من دلم ميخواد اين انگشترم واسه عروس خوشگلم بخرم_

 :و با صدای آرومی ادامه داد

 برات بخرم و توهم که هيچی نميگیهومن گفته هرچی که دلت خواست و_

تو دلم پوزخندی به حرفش زدم پسر عوضيش جز عذاب برام هيچی مدتشت و 

 !جلوی بقيه خوب جلوه بدهط ميخواست خودش وبااينکارا فق

 :لبخند سرسری ای زدم

 ...من که تعارف ندارم ولی اگه_

 :نزاشت حرفم تموم شه و دوباره رو کرد به همون فروشنده

 ...اين انگشتر رو هم ميبريم_

 .و به اين ترتيب خريدمون انجام شد و از جواهر فروشی بيرون زديم
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هواهم داشت روبه تاريکی ميرفت که سوار ماشين شديم و ديگه کاری نداشتيم و  

 :گيتی خانم روبه راننده گفت

 ...بريم خونه_

 :و همزمان با به حرکت دراومدن ماشين نگاهش و به من دوخت

کسر داری هرچی دلت بعد از شامم به وسايالت يه نگاهی بنداز ببين هرچی کم و _

 ت کن که فردا واست فراهم کنمميخواد از ايران ببری و جاافتاده رو ليس

سری به نشونه تاييد تکون دادم و تا رسيدن به خونه ديگه حرفی بينمون رد و بدل 

 نشد،

 حاال فقط دو شب تا رفتنمون باقی مونده بود،

 ...رفتنی که نميدونستم طاقتش و دارم يا نه

 !که نميدونستم دوباره کی برميگردم

 شام از گلوم پايين نميرفت،

رم درگير خيلی چيزها بود درگير رفتن با مرد عوضی ای به اسم هومن و امشب فک

 !درگير يه نامرد که روبه روم نشسته بود به اسم گرشا

 نگاهم که بهش افتاد از درون شکستم اون مقصر همه چيز بود ،

 !اون مقصر بود که من حاال همسر هومن بودم

 ...اون نامرد
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 :اومدمبا شنيدن صدای آروم هومن به خودم 

 يه چيزی بخور تا بابا سوال پيچت نکرده_

 سری به نشونه تاييد تکون دادم و کمی ساالد خوردم،

 !مزه هيچی و تو دهنم حس نميکردم اصال نميفهميدم چی دارم ميخورم

بعد از خوردن شام هم چيزی عوض نشد حسابی تو خودم بودم و حتی وقتی گيتی 

بدبختی هام سير ميکردم که با ه ميداد هم توداشت نشون بقيخانم خريدهای امروز و

 :اشاره دست هانا به خودم اومدم

 نميندازی؟_

همراه با جعبه انگشتر به  از جاش بلند شد ومتعجب که نگاهش کردم لبخندی زد و

 :سمتم اومد

کشور درخت های افرايی که صدام  از همين حاال تو فکر خونه زندگی جديد تو_

 نشنيدی؟و

 :عقب رفتانداخت دستم و انگشتر وحويلش دادم که هانا دستم و گرفت ولبخندی ت

 الحق که سليقه مامان حرف نداره_

 :گيتی خانم جواب داد

 سليقم از انتخاب عروسم پيداست_

 :و روبه من ادامه داد
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 !مثل قرص ماهه_

 ...بااين وجود حرفهای اون هم چيزی و عوض نميکرد

 ...همه چی بد و تلخ بود

 !چی به کامم زهر بودهمه 

 :آقا همايون در ادامه حرفهای همسرش گفت

 انتخابش تنها نبودی خانم،تو_

 شدهمه ميدونن که من بيشتر از هرکسی دلم ميخواست ياسمن عروسم بشه و

 :و لبخند دندون نمايی زد

 برام با هانا فرقی نداره تازه وقتی يه نوه پسر هم واسمون بياره حتی بيشتر از هانا _

 !دوستش خواهم داشت

 :و قهقهه ای زد که هانا گوشه چشمی نازک کرد

 دستت دردنکنه باباجون_

 :خنده های آقا همايون ادامه داشت

 قهر نکن عزيزم،_

 اينطوری دوست دارهمن مطمئنم کوروش هم تورو

 :روربه گرشا ادامه دادو

 درست نميگم؟_
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 :جواب دادگرشا صاف نشست و

 البته،_

 !خيلی دوست داره بابا هانارو

 :آقا همايون ابرويی باال انداخت

خانوادت عزيز تر هم ميشه،پس جای  بعد از اينکه هانا پسر تورو به دنيا بياره تو_

 دلخوری نيست

 هانا نشست سرجاش،گرشا لبخندی زد و

 ...لبخند گرشا

ذرت وخيم تر از قبل ميکردن که با معهمه حال روحم وحرفهاش راجع به هانا همه و

 ...به سمت دستشويی قدم برداشتمخواهی از رو مبل بلند شدم و

بخاطر آرايشم حتی نميتونستم آبی به صورتم بزنم و االن چند دقيقه ای ميشد که فقط 

 !داشتم با دم و بازدم خودم و آروم ميکردم هرچند فايده ای نداشت

 ...ميگفتهنوز هم دلم ميگرفت از هر کلمه ای که گرشا راجع به هانا 

هنوز هم باورم نميشد که اون باهام همچين کاری کرده بود و تنها کاری که ازم 

برميومد همين بغض کردن های متعدد بود که حاال حتی نميتونستم بهش اجازه 

 !شکستن بدم

 حالم خراب تر از اونی بود که کسی بتونه فکرش و بکنه،

 ...که بی فايده بودتو اين لحظه ها به همه چيز فکر ميکردم به فرار 
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 ...به کشتن خودم که جرئتش و نداشتم

 !به زندگی ای که هرروزش تلخ تر از روز قبل بود

بعد از کشيدن دستی به موهای نامرتب شدم از آينه به خودم انداختم ونگاهی تو

 دستشويی بيرون زدم،

آقا همايون  گرشا نبود که گيتی خانم بين حرفهاش باهانا وتو سالن خبری از هومن و

 :قبل از اينکه من چيزی بگم گفت متوجه حضورم شد و

 بچه ها رفتن سالن بيليارد عزيزم،_

 توهم برو

 ...زيرلب چشمی گفتم و راهی شدم

هيچکس حال من و نميفهميد هيچکس هم حال من نبود و حاال از مهمونی امشب 

 !د شده بودنداشتن نهايت لذت روهم ميبردن که واسه بازی راهی سالن بيليار

همزمان با ورود به راهرويی که سالن انتهاش قرار داشت سر و صداهاشو ن به 

گوشم رسيد و همزمان با رسيدن به در ورودی قبل از اينکه من در و باز کنم در باز 

 ...شد و گرشا بيرون اومد

با ديدنش شوکه شده هينی کشيدم که روبه روم ايستاد و من درحالی که قلبم به شدت 

 :تو سينم ميکوبيد لب زدم

 ترسيدم_

 :نگاهش مثل هميشه سرد و جدی بود که سری تکون داد
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 معذرت ميخوام_

 ....بی اختيار پوزخندی به حرفش زدم

بخاطر باليی که سرم آورده بخاطر يه کار کوچيک داشت ازم عذرخواهی ميکرد و

 !بود هيچوقت چيزی نگفته بود

 :متعجب نگاهم کرد

 ميکردم؟ نبايد عذرخواهی_

 ...صورتش فرياد بزنمتودلم انقدر ازش پر بود که ميخواستم يقيش و بگيرم و

 از باليی که سرم آورده بگم اما مگه خودش نميدونست؟فرياد بزنم و

 ...ميدونست

 !خيلی هم خوب ميدونست

 :ادمدسری تکون 

 !واسه اين کار نه_

 :چشم ريز کرد

 ردم؟پس واسه چه کاری بايد عذرخواهی ميک_

جواب احساساتم داشته باشم چونم شروع کرد به لرزيدن وحال وبی اينکه کنترلی رو

 :دادم

 ...بخاطر_
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 :چشماش ريز تر شد

 بخاطر چی؟_

 :بااينکه نميدونستم گفتنش درسته يااشتباه ادامه دادمبينيم و باال کشيدم و

 !بخاطر نامردز بزرگی که در حقم کردی_

 گرفت،گردی جاش ووريزی چشمهاش کنار رفت 

 :شنيدمبا تاخير صداش ودهنش تا چندلحظه از تعجب باز موند و

 نامردی؟_

 نامردی کردم؟من در حق تو

باال گرفتم تا مانع از اين اتفاق وکم کم اشک هام داشت روونه صورتم ميشد که سرم

 :بشم و بعد خيره تو چشماش گفتم

 نامردی؟ديگه چيکار بايد ميکردی که اسمش ميشد _

 :و اين بار اشک هام سرازير شد

 ...تو_

 بازی دادیتموم اين مدت من وتو

 :و با صدای لرزونم ادامه دادم

 ...کاری کردی که من با هومن ازدواج کنم بااينکه ازش بيزارمتو_

 !به اندازه تموم عمرت به من به دل من بدهکاریتو
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 صدای نفس هاش بلند شد،

 ميخورد و همچنان حرفی نميزد، نفس های عميقش به صورتم

 ...شايد هم عذاب وجدان گرفته بود که چيزی نميگفت

 باال کشيدم،دوباره بينيم و

 لعنت به اين بغض نفسگير،

 !لعنت به اين چشم های وقت نشناس که حاال هوس تر شدن کرده بودن

بودم  سبک کردهمن با گفتن اين حرفها فقط خودم و انگار قصد نداشت حرفی بزنه و

 :ازش گرفتم و خواستم برم تو اتاق که با به زبون آوردن اسمم مانعم شد که نگاهم و

 ...ياسمن_

 ...تو

 تو چی داری ميگی؟

 :ابرويی باال انداختم

 !هيچی_

  عوض نميکرد اشتباه کردمگفتنش چيزی و

 :دوباره گرشا مانعم شددوباره قصد رفتن کردم وو

 ...من اينکاری که ميگی نکردم_

 !بد نکردممن به تو 



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

567 
 

 :پوزخندی زدم

 آره حتما به خيال خودت همينطوريه_

 :و سری به اطراف تکون دادم که دوباره عميق نفس کشيد

 اين حرفها چی بود که االن زدی

 :عصبی گفتم

 ...نامرديت بود_

 !کاری که باهام کردی

 :و در حالی که پلکم ميپريد خيره شدم بهش

 ...ز ايران ميرم،دارم با هومن ميرم و همه اينا بخاطر توئهمن دارم واسه هميشه ا_

 !بخاطر توئه نامرد

 چشم هاش تو چشم هام چرخيد،

نميفهميدم غمی که تو چشماش نشسته بود و نميفهميدم که اين بار بی اينکه منتظر 

 ...جوابش بمونم رفتم تو سالن و روی صندلی نشستم

  خودم و مشغول تماشای هومن و هانا کردم

ساعت ديگه واسه مدت نامعلومی ازهم جدا ميشدن ۴٨خواهر و برادری که کمتر از 

 ...و حاال داشتن از زمان استفاده ميکردن و صدای خنده هاشون سالن و پر کرده بود

 ...تا آخر شب جو برای من سنگين باقی موند
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هومن من و ديگه با گرشا حرفی بينمون رد و بدل نشد و حاال ميخواستم آماده بشم تا 

 :برسونه که همزمان با بلند شدنم صدای آقا همايون و شنيدم

 عروس تو کجا؟_

 :لبخند سرسری ای تحويلش دادم

 ...ميرم آماده شم که هومن من و برسونه خونه و_

 :باعث ناتموم موندن حرفهام شد

 بمون همينجا دو روز ديگه ميخوای بری دلتنگت ميشيم پس امشب و بمون_

 :لب زدم

 ...آخه_

 :و نتونستم ادامه بدم که سر کج کرد

 آخه چی؟_

 :و لبخندی زد

  به حرف پدر شوهرت گوش کن_

 که ازش گرفتم هومن سری به نشونه تاييد تکون داد،نگاهم و

چند وقتی بود که باهاش تنها نمونده بودم و همخوابش نشده بودم و حاال اينجا موندن 

شا افتاد از بعد از شنيدن حرفهام حسابی تو حسابی حالم و ميگرفت که نگاهم به گر
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روبه آقا خودش بود و شايد عذاب وجدان گرفته بود که دوباره نگاه ازش گرفتم و

 :همايون با صدای آرومی گفتم

 چشم_

 بازهم لبخندش نصيبم شد اما لبخند فقط سهم اون بود،

 ...کردداشتم و نه اون مثل قبل باهام خوب رفتاری مينه من حوصله هومن و

 :صاف کردگلوغرق همين افکار بودم که گرشا صدايی تو

 پس بااجازتون من ديگه ميرم_

 ...و راهی شد

اتاق هومن بودم همون اتاقی با رفتنش اعضای خانوادت هم متفرق شدن و حاال تنها تو

توش گذرونديم و هنوز خبری از هومن نبود که يه کمی آبرسان که شب عقدلعنتيمون و

جور کردن لباس هايی که از تنم درآورده بودم در همزمان با جمع وم زدم وبه صورت

 .هومن وارد شداتاق باز شد و

از تنش به کارم ادامه دادم که مطابق معمول تيشرتش و نگاه گذرايی بهش انداختم و

 .تخت دراز کشيدو با يه شلوارک روکند 

اما سمت اون تخت نرم که کنم وبا لباس ها مشغول دلم ميخواست تا صبح خودم و

 :صداش و شنيدم

 خاموش کن بيا بخوابچراغ و_

 :گردنم به سمتش چرخيد
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  فعال خوابم نمياد_

 :متمرکز نگاهم کرد

 بيا اينجا_

مثل چند روز گذشته که اخالقش زمين تا آسمون با قبل فرق کرده بود داشت بهم 

کارهاش نبود که تکرار رفها ودستور ميداد و ديگه هيچ اثری از مهر و محبت تو ح

 :کرد

 !با توئم_

 تازه به خودم اومدم،

با با فاصله روی تخت کنارش دراز کشيدم که با ترديد و چراغ و خاموش کردم و

 ...خودش و بهم نزديک تر کرد

قلبم به شدت تو سينم ميکوبيد و بلند بلند نفس ميکشيدم که نيم خيز شد و تو صورتم 

 :لب زد

  لخت شو_

 ...دوباره گيرش افتاده بودم

 :چشمهام تو کاسه چرخيد و تو نگاهش متوقف شد

 ...هومن_

 :تو تاريکی اتاق هم متوجه اخمش شدم
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 !پاشو وظيفت و انجام بده هيچ بهونه ای هم واسه من نيار_

 انگار دوباره به روحم چنگ زدن،

 ...چرا

 چرا من يه شب وسط اين رابطه های سراسر اجبار نميمردم؟

 !خسته شده بودم

 ...بريده بودم و ديگه نايی نداشتم

من فراری از هومن داشتم واسه هميشه باهاش ميرفتم و هنوز حتی نشده بود يک بار 

وقتی توسطش بوسيده ميشدم آروم بگيرم با اين کارش و شده واسه يه لحظه فارغ از 

 اين دنيا شم،

 !سرنوشت من همينقدر غم انگيز رقم خورده بود

 :شنيدم که طوالنی شد صدای نارضايتيش و سکوتم

 خودت و به نشنيدن نزن_

 :جواب دادم

 بزار بريم سر خونه زندگی خودمون،_

 برسيم اونور بعد

 :و همراه با نفس عميقی ادامه دادم

 تو رابطه های قبليمون من اذيت شدم ديگه دلم نميخواد تجربش کنم_
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 :لبخند کجی کنج لبهاش نشست

  تموم کنم تکرار کنم،ميخوام امشب کار ول ندارم کارای قبل واتفاقا منم خيا_

 :و همزمان با لمس باالتنم از زير تيشرتم ادامه داد

 

 با خودم فکر کردم چه کاريه بعد از رفتنمون به کانادا باهم يکی بشيم،_

 !وارد دنيای زنونگی ميشی امشب بهترين موقعست دوشب قبل از رفتنمون تو

 :دستش که درحال حرکت بود گذاشتمرودستم وصدا قورت دادم وسر وبا آب دهنم و

 ندارم هومنمن هيچ جوره آمادگيش و_

 :و جواب داد نشست روبه روم

 آمادگی نميخواد،_

 !تجربه کنیقراره يه حس خوب و

بااينکه مثل هميشه سرسخت با کمی جابه جايی خودش و به پايين پاهام رسوند ووگفت 

 ...انداخت روم سنگينيش وميکردم لباس هام و از تنم کند و مخالفت

 حس تنش روی تنم،

خيره بودنش تو چشم هام همه و همه مثل قبل  بوسه های مداوم و پر تکرارش و

پوست بعد هم تکرار کشيدن زبونش رو عذاب آور بود يهو با حس خيسی گردنم و

واسه جری شدنش کافی بود که بعد از همين گردنم بی اختيار ناله خفيفی سر دادم و
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بعد کنار رفت و همزماپ وچند روز بی محلی تو گوشم چهارتا حرف محبت آميز زد 

با يه لبخند خبيثانه  بهم دوخت وبا درآوردن شلوارکش که تنها لباس تنش بود نگاهش و

 :گفت

ت با از عروس شدن همينطوری واسم ناله کن ولی حواست باشه جيغ نزنی همرو_

 خبر کنی

سفت بی اختيار مچ دستش و وخودش و که بين پاهام جا داد بيشتر از قبل ترسيدم 

 :چسبيدم

 ...هومن بزار واسه بعد از رفتنمون من االن اصال_

 :اخم شديدی کرد و بين حرفم پريد

 هيس دوباره شروع نکن_

 :شکمم کاشتبوسه ای رو و

  االن تموم ميشه_

 ...دادامه دا کارش وو

 !تموم تنم ميلرزيد دلم نميخواست اين اتفاق بيفته حداقل امشب

تو خودم جمع کردم دلم نميخواست اينطوری وارد دنيای زنونگی بشم که پاهام و

 :بکنه از رو تخت بلند شدمهرجوری که بود قبل از اينکه هومن بخواد اين کار وو

 !نميتونم_
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پشت بندش از  نشنيدم وه زير لب گفت وانقدر بلند بلند نفس ميکشيدم که حرفی ک

 :تخت پايين اومدرو

 نميتونی؟_

 بازيت گرفته؟

 :عقب عقب رفتم

 حالم خوب نيست،_

 دبی که از حال رفتميه جوريم مثل اونشب تو

 :و با بغض ادامه دادم

 باور کن حالم خوب نيست_

 :دوباره بازشون کردبست و محکم روهم فشارشون داد و چشماش و

 داری کالفم ميکنی باز_

 همچنان بلند بلند نفس ميکشيدم،

تموم فقط ميدونستم دلم نميخواد اينجوری دلم نميخواد حاال هومن کار ونميفهميدمحالم و

 :کنه که جواب دادم

 بخوای بهم دست بزنی جيغ ميزنم،_

 به خدا اين کار و ميکنم

 :لب زدصورتم چرخيد وچشم هاش تو
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 !روانی_

 :د تری ادامه دادو با صدای بلن

برسيم اونور قبل از هرکاری ميبرمت پيش يه روانشناس يا روانپزشک خوب،تو _

 ...سالم نيستی

 ...يه تختت کمهتو

 !نميفهمی با کی طرفی تو

 :جلوتر اومد

همه آشناها همه دوستای خانودگی آرزشون وصلت با خانواده ما بود آرزوشون بود _

نيزی قبول کنه ولی من احمق بخاطر يه دوست به ککه هومن فروزان دخترشون و

 انتخاب کردمداشتن کورکورانه توی بی لياقت و

 :و پوزخندی زد

 !همه هم مشتاق اين ازدواج شدن غافل از اينکه عروس يه مريض روانيه_

 :چونم لرزيد با حرفهاش

 ...روانی تويی که وقتی فهميدی راضی نيستم به اين ازدواج بازم مجبورم کردی_

 ويی که حاليت نميشه وقتی ميگم حالم خوب نيست نبايد بهم نزديک شی،ت

 از تنم بکنینبايد لباسام و

 :و همزمان با ترکيدن بغضم ادامه دادم
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 !نبايد اينجوری بهم تجاوز کنی_

 :و درحالی که چشمام خيس خيس بود با تن صدای باالتری ادامه دادم

 بهم ميزد،يه تجاوز تلخ که حالم و همه اين رابطه های زوری تمومش تجاوز بود_

 ...حالم از همه چی بهم ميخوره از اين رابطه ها از توی متجاوز

 با کشيده محکمی که تو گوشم زد برق از سرم پريد،

 يادم رفت،باقی حرفهام وگوشم زنگ زد و

 !نامرد خيلی محکم زده بود که صورتم ميسوخت

 :تکون دادچشماش ثابت نگهداشتم سری نگاهم و تو

 بهت گفته بودم حق نداری بهم توهين کنی،_

 !هزار بار گفته بودم

 گوشم هنوز سوت ميکشيد،صدای بلند نفس هامم قطع شده بود،

 چونمم نميلرزيد ديگه اشک هام واسه جاری شدن نيازی به بغض اوليه نداشتن،

 !ديگه کار کشته شده بودن

 :تهديدوار ادامه داد

 هنت تا خفه شی؟حتما بايد ميزدم تو د_

 ميمردی زودتر خفه خون ميگرفتی؟

 :پوزخندی زدم
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 مهم نيست،_

 ...من به وحشی بازيات عادت کردم و

 !صورتم زدسيلی ديگه ای تو

روهم فشار صورتم نگهداشته بودم که دندوناش وروهاج و واج دستم وباورم نميشد و

 :داد

 من حيوون نيستم که اينطوری حرف ميزنی،_

 !گفته بودم اينم بهت

 ....الل شدم

تار ميکرد که اين بار گريه هام از بی صدا بودن خارج جلدی از اشک مدام ديدم و

 تنم کردم،همون حال لباسام و از کنارش رد شدم و توهق بلندی زدم وشد و

 بچشم،مزه خون وسوزش لبم باعث ميشد تا مدام لبم و تو دهنم جمع کنم و

 ...يکردم بايد چيکار کنمفکر ملباس ميپوشيدم و

 ميديد چی؟کسی اينجوری من واگه ميرفتم بيرون و

 لحظه ای بستم،چشمام و

 !مهم نبود

قبل از خروج مهم فقط فرار از دست اين آشغال بی صفت بود که به سمت در رفتم و

 :صداش و شنيدم
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 کجا؟_

 جوابش و ندادم و در و باز کردم،

بکشونتم تو که دل و جرئت به خرج بياد بيرون و لباسی تنش نبود و نميتونست االن

 ...رفتم بيروندادم و

چراغهای خونه روشن بود و انگار هنوز خاموشی مطلق زده نشده بود که با هر قدم 

همينطور که  و هر قطره اشک اطرافمم نگاه ميکردم که مبادا کسی متوجهم بشه و

جون بگيرم رو پله ها متوجه به سمت مبل های دور همی ميرفتم تا بشينم و کمی 

 حضور گيتی خانم شدم،

 :با ديدنم با تعجب گفت

 هنوز نخوابيدی عزيزم؟_

نصف نيمه پوشونده بود و گيتی خانم هنوز از هيچی خبر نداشت که موهام صورتم و

 سری به اطراف تکون دادم و

  به مسيرم ادامه 

 :دادم که صداش و پشت سرم شنيدم

 وايسا_

 :شنيدم صدای قدم های گيتی خانم وايستادم و ناچار از حرکت

 چرا ميلرزی،_

 ببينمت حالت خوبه؟
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 :صورتم و ديد جاخورده قدمی به عقب برداشتروبه روم که ايستاد و

 چيشده ياسمن؟_

 چرا داری گريه ميکنی؟

 :ازش بگيرماومد و چونم و بين دوتا انگشتاش گرفت تا نتونم رودوباره جلوو

 خه؟صورتت چرا سر_

 لبت چرا پاره شده؟

 :دوباره گريه هام صدا دار شد و به سختی بين گريه گفتم

  هيچی نشده_

 :و خواستم برم که سفت دستم و چسبيد

 هومن اين کار و کرده؟_

 :چيزی نگفتم که نفس عميقی کشيدفقط گريه کردم و

 ميگی يا برم از خودش بپرسم_

ول کرد گيتی خانم با حرص دستم و و صدام درنميومد که به اشک ريختنم ادامه دادم

 :صدا زدو با صدای بلندی همينطور که به سمت اتاق ميرفت پسر عوضيش و

 هومن بيا بيرون ببينم چيکار کردی با ياسمن _

 ...باز کردو با خشونت در اتاق و
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نای ايستادن نداشتم که چند قدم باقی مونده تا مبل های دور همی و برداشتم و همزمان 

و گيتی خانم به گوشم رسيد که در اتاق آقا همايون نشستنم نه تنها صدای هومن و با

 ...هراسون از اتاق بيرون اومدنهانا هم باز شد و

 اتاق،آقا همايون رفت توومد وهانا با ديدنم چشماش گرد شد و به سمتم ا

 صدای هومن کل خونه رو پر کرده بود،

 همه بی فايده بود،بفهمه ماجرا از چه قراره ووهانا سعی داشت دلداريم بده 

شومم فکر سرنوشت تلخ وتوبيداد داره چی ميگه ومن حتی نميفهميدم هومن با داد و

 :بودم که يهو از اتاق بيرون اومد و دستش و به سمتم نشونه گرفت

  اينا سياه بازيشه باور نکنيد_

 :و پوزخندی زد

 ياد گرفتهه،منتها اشک تمساح ريختن وشما بهتر ياسمن حالش از من و_

 :بااينکه تنم ميلرزيد اما رو پاهام ايستادم و گفتم

 من دارم اشک تمساح ميريزم؟_

 از سرم پروندیيا تو با سيلی هات برق و

 :صورتش کشيد و آقا همايون روبه روش ايستاددستی تو

 تو روش دست بلند کردی؟_

 :ثانيه ساکت شد و با مکث طوالنی ای گفت صداش انقدر بلند بود که هومن تا چند
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 شما از هيچی خبر نداريد پس دخالت نکنيد_

 :به سمتم چرخوندعصبانيت تو صورت سرخ شده آقا همايون مشهود بود که نگاهش و

 بگو ببينم چيشده؟_

 مشکل شما دوتا چيه؟

 :هومن نيشخندی زد

 بدبختی اينه که گفتنی نيست،_

 تو گرفتن عروس کاله گشادی سرمون رفته فقط در همين حد بدونيد که

 :و دوباره انگشت به سمتم گرفت

 !اون يه مريض روانيه_

 :آقا همايون با غيض نگاهی بهش انداخت

 هومن ساکت شو_

 :روبه روم نشست و به سمت من اومد و

 بگير بشين ميخوام از زبون تو بشنوم که چيشده که چرا هومن همچين غلطی کرده_

 :هومن گوش همه رو پر کرد دوباره صدای

 من غلط نکردم،_

 گل گرفت،بايد دهنش وزن بد دهن  و

 !زدم تو دهنش تا بفهمه هرچيزی نگه
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 :اين بار صدای گيتی خانم بلند شد

 مگه نشنيدی؟_

 بابات گفت ساکت شو

 :و با نگاه سردی بهش ادامه داد

 !برو بشين معلوم ميشه غلط کردی يا نه_

 اومد و کنار آقا همايون نشست،و جلوتر از هومن 

هانا که همچنان داشتم اشک ميريختم و ميلرزيدم که هومن با فاصله کنارم نشست و

 .گرفتبه عهده گرفته بود نم صورتم ومسئوليت پاک کردن اشک هام و

 :گلو صاف کردآقا همايون صدايی تو 

 گريه نکن دخترم،_

 !حرف بزن

 باال کشيدم،بينيم و

اين بار به تهش هم حق و به هومن  داده بودن وبه مامان زده بودم وحرفهايی که 

 :آقا همايون گفتمگيتی خانم و

 ...هومن_

 هومن سر هرمسئله کوچيکی ميفته به جون من

 :باال کشيدمدوباره بينيم وو
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 اين اولين باری نيست که بهم سيلی زده اولين بارهم نيست که لبم پاره شده_

 :و لبخند تلخی زدم

 تقريبا هر بار که ما باهم تنهاييم اين اتفاق ميفته_

 :آقا همايون خيره تو چشمام گفت

 دليلش چيه؟_

 :قبل از من هومن جواب داد

 !ببخشيد ولی دليلش اينه که خانم فکر ميکنه عقدی که بينمون جاری شده عقد اخوته_

 :گيتی خانم چشم ريز کرد

 يعنی چی_

 :با زبون تر کردهومن لبهاش و

 ..يعنی_

 :ادامه دادسرش و انداخت پايين و

  يعنی من حق ندارم به زنم نزديک شم_

و هربار که ميخوام نزديکش شم بايد يه سری چرت و پرت بشنوم مثال اينکه ازم 

 ...متنفره يا ازم حالش بهم ميخوره يا من يه حيوونم يا

 :چند ثانيه بعد ادامش دادحرفش و قطع کرد و

 اين درد بی صاحب گفتنيهچی بگم آخه مگه _
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 :آقا همايون دوباره زل زد تو چشمام

 هومن راست ميگه؟_

 :شونه هام همچنان ميلرزيد که سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !آقای فروزان من همون شب خواستگاری به هومن گفتم نه_

 ...گفتم ازدواج ما اشتباهه و

 :ادامه بدمنزاشت حرفم و

 به گذشته کاری ندارم،_

 دليل کاری که هومن کرد فقط هميناست؟

 :دوباره سر تکون دادم

 من نميتونم طوری که هومن ميخواد رفتار کنم من هيچ جوره آمادگيش و ندارم_

 :نفس عميقی کشيد

 !بلند کردهمن معذرت ميخوام که پسر احمقم دست رو دختر نازنينی مثل تو_

 ...تحويلم داد چشمای هومن از تعجب گرد شد اما گيتی خانم لبخندی

خودم هم گيج بودم وقتی پدر خودم بهم حق نداده بود چطور بايد ساده باور ميکردم 

 بهم داده؟که پدر هومن حق و

 :هومن جواب داد

 يه چيزی هم بدهکار شدم انگار_
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 :آقا همايون با اخم گفت

 !معلومه_

 !همين حاال ازش عذرخواهی کن

 :هومن حتی نميدونست بايد چی بگه

 عذر...عذرخواهی کنم؟_

 :آقا همايون با جديت سری به نشونت تاييد تکون داد که هومن بلند شد

 من کاری نکردم که بخوام عذرخواهی کنم_

 :آقا همايون هنوز اخم به صورت داشت که سری به نشونه تاييد تکون داد

 واسه پسر بی عقلی مثل تو حتما اين نامردی چيزی نيست_

 :و روبه من ادامه داد

 نگران نباش،_

 ديگه نميزارم هومن باليی سرت بياره

 :نفسی گرفتو

 !شما پس فردا نميريد کانادا_

 نميريد سر خونه زندگيتون تا هروقت که تو آماده ازدواج باشی،

 تو اين مدت هم هومن بيخود ميکنه بهت نزديک بشه

 :و نگاهی به هانا انداخت
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 !ميخوابهياسمن امشب تو اتاق تو_

 آقا همايون بهم جون تازه ای بخشيد،حرفهای 

 باورم نميشد وقتی هيچکس اهميت نميداد به من به خواسته من،

 چطور اون من و فهميده بود؟

 چطور مثل يه پدر پشتم ايستاده بود؟

 !کاری که بابا نکرده بود

 :با شنيدن صدای هانا به خودم اومدم

 من رو زمين ميخوابم،_

 !تو راحت بخواب

 :اره کرد که گفتمو به تختش اش

 ...من رو زمين راحتم تو_

 :نزاشت حرفم تموم شه

 !من راحت ترم_

 .و لبخند دندون نمايی زد که ديگه چيزی نگفتم و روی تخت دراز کشيدم

عميق که نفس کشيدم همزمان با انداختن تشک روی زمين و بعد هم انداختن بالشتی 

 روش،

 :صداش و شنيدم
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 چرا هومن و دوست نداری؟_

 :سوالش غيرمنتظره بود که با تعجب نگاهش کردم و هانا ادامه داد

 هومن که هميشه عاشقت بود_

 :و نگاهش و روم ثابت نگهداشت

 ...هنوزم عاشقته_

 !با همه اين حرفهاش بازم دوستداره من مطمئنم

 :حرفش و رد کردم

 هومن عالقه ای به من نداره،_

 خودخواههشايد گفتنش ناراحتت کنه ولی برادرت خيلی 

 :سرپا ايستاده بود و داشت نگاهم ميکرد که تو جام نشستم

 شبی که اومد خواستگاری بهش گفتم هيچوقت به چشم يه شوهر بهش نگاه نکردم،_

 گفتم از خير اين ازدواج بگذر،

 گفتم جايی واسش تو قلبم نيست ولی قبول نکرد،

 گفت عاشقت ميکنم نتونست،

 ده،هيچ کاری نکرد که بهم آرامش ب

 هيچوقت من و نفهميد ،

 ...ته همه ادعاهای عاشقانش شد امشبی که ديدی و من چند بار تجربش کردم
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 :صدام پايين اومد و گرفته تر شد

 همه اين مدت به زور من و وادار به همخوابی کرد،_

 تهديداش هنوزم تو گوشمه،

 از يه زن ديگه ميگفت،

 خونه ای که قراره زندگی کنيماز اينکه ازدواج مجدد ميکنه و ميارتش  تو 

 :دوباره عميق نفس کشيدم

 ته همه ادعاهای عاشقانش بهم گفت فقط واسش يه پسر بيارم،_

گفت همينکه براش يه پسر بااصل و نسب که يه ريشش همايون فروزان باشه و يه 

 !رگ ديگش اردشير نورايی کافيه و بعدش ميشم پرستار بچش

 :چشمام دوباره پر شد

 !اينارو بهم گفتهمه _

 :لبهای هانا تو دهنش جمع شده بود که ابرويی باال انداخت

 ...خب_

 !خب شايد زيادی از حد عصبيش کردی

 اين حد از خونسرديش ،

اينکه برداشتش از تموم حرفهام اين بود که من هومن و بيش از حد عصبی کردم 

 :باعث جا خوردنم شد که لب زدم
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 همين؟_

 ق داره همه اين کارارو بکنه؟يعنی چون عصبی ميشه ح

 :شونه ای باال انداخت

 خب مرد ديگه،_

 وقتی ميبينه زنش انقدر ازش فراريه حالش بد ميشه،

چرا يه بار سعی نميکنی همه انرژی های منفی که اذيتت ميکنه رو از خودت دور 

 کنی و با خيال راحت دل بدی به هومن،

 چرا سعی نميکنی از رابطه باهاش لذت ببری؟

 !هومن که چيزی کم نداره

 بزاق دهنم و پايين فرستادم،

 نميدونستم چرا دارم با هانا درد و دل ميکنم،

 دليل سوالی هم که تو ذهنم نقش بسته بود و قصد داشتم ازش بپرسم روهم نميدونستم،

 :اما پرسيدم

 ...يعنی تو_

 تو که به ازدواج با گرشا راضی نبودی االن باهاش راحتی؟

 :ی فقط نگاهم کرد و بعد خنديدچندثانيه ا

 !معلومه_
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 ..من اون اوايل نميخواستم باهاش ازدواج کنم

 :رو لبه تخت نشست و ادامه داد

 ولی بعد از سفر دبی يه دل  نه صددل عاشقش شدم،_

 !اونم همينطور

 :و خنده هاش به لبخندی تبديل شد

 ما حسابی همديگه رو دوست داريم،_

فراری ای من عاشق رابطه هام با گرشام مخصوصا که برعکس تو که از هومن 

 !مدام قربون صدقه هيکلم ميره و تو گوشم از دوستداشتن بی نهايتش ميگه

 دستام شروع به لرزيدن کرد،

 دوباره احمقانه به اون نامرد فکر کردم،

 چقدر باورش داشتم ،

 چقدر به اينکه نجاتم ميده دلخوش کرده بودم،

 !چقدر دوستش داشتم

 دستهام و توهم قفل کردم تا هانا متوجه لرزششون نشه،

 دلم نميخواست بيشتر از اين بشنوم،

 ...دلم نميخواست بيشتر از اين ازش متنفر شم
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از کسی که من و گير وحشی بازيهای هومن انداخت و خودش با هانا حسابی خوب 

 بود،

 ...همه چی بين اونها خوب بود و من

 مشب حرفی بهش زده بودم،من اشتباه کرده بودم که ا

 ...که از نبخشيدنش گفته بودم

 اگه وجدان داشت،

اگه يه کمی فقط يه کمی به من فکر ميکرد اين بالرو سرم نمياورد و من امشب ازش 

 گاليه کرده بودم،

 از کسی که غرق در خوشی و حال خوب بود،

 ...از کسی که عاشق عروسش بود

 !عاشق هانا

 :انا به خودم اومدمبا دوباره شنيدن صدای ه

 فکر کنم بهتره بخوابيم،_

 تو همه فکرت تو دعوا با هومن جا مونده و فکر کنم اصال حرفهای من و نشنيدی

 و با همون لبخند چشم ازم گرفت و بلند شد،

چراغ و که خاموش کرد دراز کشيدم و بی اختيار قطره اشکی از گوشه چشمام افتاد 

 ...و مسير گونم و طی کرد
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 ار دليلش هومن نبود،اين ب

 ...اون نامرد بود

 ...مردی که هيچوقت نميبخشيدمش

 !گرشا

 نفهميدم کی خوابم برد اما حاال با داغ شدن صورتم چشم باز کردم،

 نور آفتاب مستقيما افتاده بود رو صورتم که نشستم و نگاهی به اطراف انداختم،

 ...خبری از هانا نبود

گذشته بود که خميازه ای کشيدم و از تخت بيرون  11نگاهم که به ساعت افتاد از 

 رفتم،

 جلوی آينه ميز آرايش هانا نگاهی به خودم انداختم،

 صورتم مثل اکثر اين روزها رنگ پريده بود،

دستی تو موهای آشفتم کشيدم و تو دستشويی که گوشه اتاق بود آبی به دست و صورتم 

 زدم،

 اينجا بمونم،نميدونستم بيرون چه خبره اما نميتونستم 

 ...ميخواستم برگردم خونه

 ميخواستم از هوای هومن،

 ...از حرفهای هانا که يادآور گرشا بود دور شم
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 !ميخواستم کنج اتاق خودم از غصه دق کنم نه اينجا

 در اتاق و باز کردم و بيرون رفتم،

 صدای آقا همايون از طبقه پايين ميومد که از پله ها پايين رفتم،

 ....خانم هم بودن و خبری از هومن نبود هانا و گيتی

 :آقا همايون با ديدنم لبخندی زد

 صبح بخير_

 :خطاب به هرسه شون سالم و صبح بخيری گفتم که آقا همايون با خنده گفت

 هرچند وقت ناهاره،_

 ولی برو صبحونه بخور

 :و تا خواست به خدمتکاری که کنارش ايستاده بود چيزی بگه من مانعش شدم

 صبحونه نميخورم،_

 با اجازتون ميخوام برم خونه

 :قيافه متفکری به خودش گرفت و اين بار گيتی خانم گفت

 اگه اينطوری راحت تری،_

 برو عزيزم

 ...لبخندی به درک باالش زدم و دوباره رفتم باال

 لباس هام تو اتاق هومن بود
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 نميدونستم خونست يا نه اما در اتاق و باز کردم،

 نديدمش نفس عميق و آسوده ای کشيدم و به سمت لباسهام رفتم،تو اتاق که 

 دلم ميخواست تا قبل از پيدا شدن سر و کلش از اينجا برم که سريع لباسام و تنم کردم،

 کيفم و برداشتم و از اتاق بيرون زدم و متاسفانه صداش و از طبقه پايين شنيدم،

نميخواست ببينمش و از بد  هرچند وجودش نميتونست مانع از رفتنم بشه اما دلم

 !شانسيم بايد ميديدمش

 دوباره رفتم پايين از سر و وضعش معلوم بود تازه از بيرون اومده،

 :نگاه گذرايی بهم انداخت و من چشم ازش گرفتم و روبه خانوادش گفتم

 خداحافظ_

 :قبل از اينکه کسی چيزی بگه هومن گفت

 کجا به سالمتی؟_

 :گيتی خانم جواب داد

 واد بره خونشونميخ_

 :و از روی مبل بلند شد و به سمتم اومد

 ميگم راننده برسونتت عزيزم_

 :و خواست همراهيم کنه که مجددا صدای هومن و شنيدم

 الزم نکرده،_
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 خودم ميرسونمش

 :آقا همايون ايستاد

 بزار با راننده بره،_

 ...االن بهتره که

 :نزاشت حرف آقا همايون تموم بشه

 ه ديشب واسه ما بريدی و دوختی،باباجان شما ک_

 تعيين تکليف هم کردی،

 لطفا االن و ديگه بزار به عهده خودم يعنی من نميتونم زنم و برسونم؟

 يعنی من و قابل نميدونی که حتی رانندش باشم؟

 :خوب بلد بود حرفهاش و بزنه که آقا همايون نفس عميقی سر داد و دوباره نشست

 باشه برسونش_

 :ادامه دادو روبه من 

 ...با هومن برو عزيزم_

 ...کسی نتونست جلودارش بشه و من باهاش همراه شدم

 تا رسيدن به ماشين فقط پوست لبم و جويدم،

 دلم نميخواست باز باهاش تنها بشم و اين اتفاق داشت ميفتاد،

 .ماشينش بيرون بود که از خونه بيرون زديم و ناچار سوار شدم
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 .گاه لحظه ای بهم ماشين و روشن کرد و راهی شديمپشت فرمون که نشست با ن

تموم حواسم و پرت بيرون کردم و از پنجره کنارم ز زدم به خيابون و صدای کم 

موزيک هم باعث شده بود تا اينجای راه حضور هومن اذيتم نکنه که يه دفعه صدای 

 :سيستم و بست و گفت

 اگه ميرفتيم کانادا به نفعت بود_

 :نگاهش کردم

 چی؟ که_

 :لبخند معناداری زد

 هيچی،_

 فقط خواستم بدونی نبايد يه اشتباه و دوبار تکرار ميکردی،

 به بابات گفتی گفتم کارت اشتباه بود،

 !اين بار هم خانواده من و در جريان گذاشتی و خيال ميکنی کار درستی کردی

 :لب زدم

 معلومه که کار درستی کردم،_

 اليی هستیهمه بايد ميفهميدن که تو چه هيو

 :لبخند از رو لباش محو شد

 !آبروی خودت و بردی_
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 دو روز ديگه همه يادشون ميره ماهم ميريم کانادا ،

 !ولی من يادم نميره من ميدونم باهات چيکار کنم

 :رو ازش گرفتم

 هرکاری ميخوای بکن_

 :و پوزخندی زدم

 !البته اگه کاری مونده باشه که نکردی_

 :کردصدای قهقهش ماشين و پر 

 ..مونده_

 فقط يه کم زمان ميبره

 :با حرص دوباره نگاهش کردم

 من و تهديد نکن_

 :ابرويی باال انداخت و لحظه ای چشم از مسير پيش رو گرفت و به من دوخت

 تهديد؟_

 تهديدی در کار نيست،

 !فقط خواستم بهت خبر بدم

 :بااخم گفتم

 چيکار ميخوای بکنی؟_
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و مدرک حرفهای ديشبت و اثبات کنی که همه باورشون حتما اين دفعه ميخوای با سند 

 شه تو بی گناهی و من خل و چل و روانی؟

 ...بازهم خنديد

 :سوهان روح بود صدای خنده هاش

 نه بهش فکر کردم اثبات نميخواد،_

 کم کم همه به اين باور ميرسن

 :و با ساکت شدن صدای خنده هاش ادامه داد

 ت گفتم،ميخوام کاری و کنم که قبال به_

 ...اينورم نه

 !بريم اونور بعد

 ...آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم

 ...داشتم حدس ميزدم که داره از چی حرف ميزنه

 :حرفهاش هنوز تموم نشده بود

 انتخابش و ميزارم به عهده تو،_

 زن فرنگی روت بگيرم يا ايرانی؟

 :ناخنام تو پوست دستم فرو رفت

 ... خيلی_
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 چه کلمه ای و در وصفش بايد به کار ببرم،حتی نميدونستم 

 :تکرار کرد

 ايرانی ياخارجی؟_

 :و قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 به نظر من که ايرانی بهتره،_

 باالخره هم زبونته حوصلت که سررفت ميتونی باهاش حرف بزنی،

 اونم ميتونه از روزمرگی هاش برات بگه،

 ...مثال از

 :نزاشتم ادامه بده

 ...نبس ک_

 فقط من و برسون،

 نميخوام صدات و بشنوم

 :چشم ريز کرد

 نميخوای صدام و بشنوی؟_

 بابا اشتباه کرد دلش سوخت بهت يه لبخندی زد دم درآوردی واسه من؟

 بيشتر از کوپنت حرف ميزنی واسه من؟

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش
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 ...حوصله ندارم_

 :لب زد

 ...مهم نيست_

 که حوصله داشتن نداشتنت سرجاش باشهتو چيت عين آدميزاده 

 :و دوباره گذرا نگاهم کرد

 خوب بهش فکر کن،_

 !باالخره هرچی نباشه تو همسر اولمی نظرت خيلی برام مهمه

 :نتونستم خودم و نگهدارم و جيغ زدم

 ...بسه بسه_

 !ديوونم کردی بسه

صداهايی  ميگفتم و با مشت ميکوبيدم به بدنش که سريع ماشين و بين بوق و سر و

 که از سوی ماشين ها و راننده های ديگه بود،

 گوشه خيابون برد و متوقف کرد،

 : دستم و محکم تو دستش گرفت و داد زد

 چه غلطی ميکنی؟_

 به نفس نفس افتاده بودم،
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انقدر دستم و محکم گرفته بود که هرآن احتمال خورد شدن مچم و ميدادم بااين وجود 

 :وونه چشمها و صورتم شده بود جواب دادمبين اشک هايی که دوباره ر

 چرا راحتم نميزاری؟_

 چرا نزاشتی با راننده برگردم؟

 چی از جونم ميخوای؟

 :دستم و محکم رها کرد و از البه الی دندون های روهم چفت شدش غريد

 !آدمت ميکنم_

   ...و به سرعت ماشين و به حرکت درآورد

با ترمز هولناکش جون سالم به در بردم ورانندگی هرجوری که بود از دست خودش و

باز کردم جام جابه جا شدم در ماشين وزدن جلوی در خونه بعد از اينکه کمی تو

 :شنيدمخواستم پياده بشم که قبلش صداش وو

 مامانم زنگ زد دعوتت کرد نيا،_

 !من و بکشونن اينجابه خانوادتم بگو زنگ نزنن و

 :ياده شدم هنوز در  و نبسته بودم که ادامه داداز ماشين پجوابی بهش ندادم و

من عادت کردم به قيافه اين شکليت ولی يه دستی به صورتت بکش اون اشکای _

 هميشه دم مشکتم پاک کن که خانوادت وحشت نکنن

 ...رفتکشيد وبا نيشخند خم شد و در و بست و بعد هم راهش وو
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 گرشا#

 .زدم و يک راست رفتم کمک مجيد با ادای احترام از اتاق سرهنگ بيرون

 ...بعد از مدتها باالخره به يه سرنخ رسيديم

 ...سرنخی که ميگفت راه درازی در پيش داريم و با باند خطرناکی طرفيم

 !خيلی خطرناک تر از اونکه تصور ميکرديم

 :مجيد با سيستم مشغول بود که رفتم کنارش و همزمان صداش و شنيدم

 نداد؟جناب سرهنگ دستوری _

 خم شدم و نگاهی به صفحه مانيتور انداختم،

عکس همه کسايی که دنبالشون بوديم و بهشون شک داشتيم رو صفحه بود که کالفه 

 :ايستادم و بعد از کشيدن نفس عميقی گفتم

 گفت به هيچ وجه نبايد االن اقدامی صورت بگيره،_

 ما بايد به رئيس اين باند برسيم و فعال نرسيديم

 :شونه تاييد تکون دادسری به ن

 ولی تا همينجاشم خيلی خوب پيش رفتيم_

 و با صندلی چرخ دارش،

 :چرخيد به سمتم
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 به نظرت رئيس اين باند تو ايرانه؟_

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم با قيافه متفکری ادامه داد

 ...من فکر نميکنم ايران باشه_

 هوش تر از اونيه که اينجا بمونهکسی که اين همه آدم گنده رو ويترين خودش کرده با

 :شونه ای باال انداختم

 نميدونم،_

 شايد هم اصال ايرانی نباشه

 :تاييد کرد

 ...ممکنه ولی_

 :منتظر که نگاهش کردم بلند شد

 ولی تو چرا چند روزه بيشتر از قبل بی حوصله ای؟_

 ...نکنه بخاطر همون دختر

 :نزاشتم ادامه بده

 نگرانم مجيد،_

 !يچ کاری هم ازم برنميادنگرانم و ه

 :دستش و رو شونم گذاشت و سعی کرد با لبخند آرومم کنه

 خوب فکر کن،_
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 باالخره يه راهی هم واسه کمک بهش پيدا ميکنی،

 !فعال که حالش خوبه

 :دستی تو صورتم کشيدم

 حالش خوب نيست،_

 وحشت زدست،

 ..حرف رفتنش به کاناداست

 مجيد اگه بره من چيکار کنم؟

 :و با زبون تر کردلبهاش 

 يه فکری ميکنيم،_

 !منم کمکت ميکنم

 ...سری تکون دادم و دوباره هردومون مشغول شديم

 مشغول تحقيق،

مشغول بررسی پرونده ای که از همه کارهای ريز و درشتم جدام کرده بود و حسابی 

 !درگيرش بودم و بيشتر از اون درگير ياسمن

 ا دروغ،نميدونستم حرفهای اونشبش راست بود ي

صدتا دليل داشتم واسه باور نکردنش و يه دليل واسه باور کردنش و اون هم حسی 

 ...بود که بهش داشتم و هنوز تو دلم نمرده بود بااينکه ميدونستم اون متاهله و نبايد
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 !نبايد همچين حسی بهش داشته باشم

 تو دلم به فکر احمقانم پوزخند زدم ،

 و سرزنش کنم،هومن کسی نبود که بخاطرش خودم 

 !اون يه عوضی بيشتر نبود

 :غرق همين افکار يک ساعتی گذشته بود که با شنيدن صدای مجيد به خودم اومدم

 خسته نباشی اميرحسين_

شب ميگذشت و شيفتمون تموم شده بود که از پشت ميزم  9نگاهم به ساعت افتاد از 

 :بلند شدم و همزمان با گرفتن خستگيم گفتم

 شی،توهم خسته نبا_

 بريم؟

 :لباسش و عوض کرد و جواب داد

 بريم_

 ...و جلوتر از من راه افتاد

 .با خروج از اداره اول مجيد و رسوندم و بعد راه خونه رو در پيش گرفتم

همچنان فکرم درگير بود و اين درگيری حتی بعد از رسيدن به خونه هم ادامه داشت 

و بابا و گلناز نشدم و يک راست که بعد از ورود به خونه حتی متوجه حضور مامان 

 :داشتم ميرفتم باال که با صدای گلناز متوقف شدم
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 عليک سالم_

 :چشمام و بستم و محکم روی هم فشارشون دادم و بعد چرخيدم سمتشون

 سالم_

 :بابا جواب سالمم و داد و مامان پرسيد

 سر به هوا شدی عزيزم،_

 با عروسم حرفت شده؟

 ارم شد،حرفش باعث پوزخند بی اختي

 عروسش؟

 هانا؟

 :من بااون دختر هيچ صنمی نداشتم

 نه چيزی نشده،_

 فقط يه کمی درگير کارمم

 :بابا گفت

 ..صدبار گفتم اين شغل نه_

گفتم پسرم عزيزم مگه تو چی کم داری که ميخوای بری دنبال همچين شغل پر 

 دردسری ؟

 ...تو که تنها پسر منی و دار و ندارم مال توئه
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دوباره داشت حرف های تکراری و هميشگيش و ميگفت که رفتم به سمتشون و بابا 

 :با يه خنده آروم گفتم

 اما آن پسر حرف گوش نکن،_

 !پليس شد و به دنبال کارهای خطرناک رفت

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

هيچوقت به حرفم گوش نکردی اال همين ازدواجت که در کمال تعجب قبول کردی _

 نوادت با دختر همايون ازدواج کنیبخاطر خا

 :گلناز صدايی نازک کرد

 باباجون هانا که همه چی تمومه،_

 گرشا بايد از خداشم می بود که با همچين دختری ازدواج کنه

 :کنار بابا نشستم و اين بار مامان خنديد

 خدا بخير کنه،_

  من تا حاال نديده بودم خواهر شوهر از زنداداشش تعريف کنه

 :خودش و لوس کردگلناز 

چون دوتا خواهر شوهر ماه دارم که مدام از من تعريف ميکنن باالخره منم واسه _

 !زنداداشم اينطوری ميشم

 :گفت و آروم خنديد و بعد ادامه داد
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 راستی گرشا تو که مدام با ساز نامخالف زدنت همه مارو ديوونه کردی،_

 لباس پوشيدن خانما نيست؟ چرااالن ديگه خبری از اون تعصب و حساس بودنت رو

 :مامان چپ چپ نگاهش کرد

 حاال که داداشت به عقل اومده تو آتيش ننداز از فردا بيفته جون هانا_

 پلکی زدم،

 ...هانا برای من اهميتی نداشت

 من کوچيکترين حسی بهش نداشتم،

 !همه چی يه بازی بود نه بيشتر

 :ی مبل بلند شدم و گفتمبا ادامه پيدا کردن حرفهای مامان و گلناز از رو

 من ميرم باال استراحت کنم،_

 شبتون بخير

 :قبل از اينکه برم مامان گفت

 شام خوردی؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ...تو اداره يه چيزی خوردم_

لبخند که زد راهی شدم اما هنوز باهام حرف داشتن که نرسيده به پله های منتهی به 

 :گفت طبقه باال اين بار بابا
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 فردا که ظهر خونه ای، _

 برو دست هانارو بگير واسه ناهار بيارش اينجا

 :سريع سر چرخوندم سمتش و حرفش و رد کردم

 ...نه_

 فردا نيستم اگه هم باشم هانا نميتونه بياد

 :قيافه بابا که سوالی شد ادامه دادم

 !يه کمی کارام و راست و ريست کنم بعد دعوتش ميکنيم_

نميدونست چی بگه با يه شب بخير به حرفهامون خاتمه داد و من باالخره  بابا که ديگه

  .راهی طبقه باال شدم

 رو تخت که دراز کشيدم،

 آه عميقی از ته دل سر دادم،

 اگه حرفهايی که آخرين بار ازش شنيده بودم راست بود چی؟

 ...اگه من فريب خورده بودم

 اگه به اشتباه رهاش کرده بودم چی؟

دو هفته از اون شب که تو خونه آقا همايون اون حرفهارو بهم زده بود گذشته  با اينکه

 بود،

 ...هنوز هم تک تک کلماتش يادم بود و هر دقيقه تو ذهنم تداعی ميشد
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 ...نگران بودم

 ...اگه من

 اگه من واقعا با يه اشتباه باعث شده بودم تا اون عروس هومن بشه چی؟

 !هيچوقت خودم و نميبخشيدم

 .شنيدن صدای زنگ گوشيم از فکر بيرون اومدمبا 

 گوشيم و از زير بالشتم بيرون کشيدم و با ديدن شماره هانا بازهم عميق نفس کشيدم

... 

 :گرفتاری هام يکی دوتا نبود و تمومی هم نداشت که جواب دادم

 بله_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 سالم خوبی_

 :جواب سالم و احوالپرسيش و که دادم ادامه داد

 زنگ زدم که بگم فرداشب همگی دعوتيم رستوران،_

پس فردا هومن و ياسمن ميرن کانادا و بابا اين شام و به عنوان خداحافظی و بدرقشون 

 در نظر گرفته

 ...دستام از عصبانيت مشت شد

 داشتن ميرفتن؟
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 يعنی بايد ياسمن و ميسپردم به هومن؟

 دوباره بايد از دستش ميدادم؟

 :سختی قورت دادمبزاق دهنم و به 

 پس دارن ميرن_

 :زير لب اوهومی گفت

آره ديگه شرايط رفتنشون فراهم شدهدفعه قبل هم که قرار بود برن و نرفتن بخاطر _

 کارهای هومن بود که جفت و جور نشد

 ...گلوم خشک شده بود

 :طول کشيد تا جواب دادم

 خيلی خب ميام_

 :با لحن مهربونی گفت

  ...تنها نه_

 آقای تهرانی هم دعوتنخانم و 

 :لب زدم

 باشه ممنون از دعوتتون_

 :مهربون جواب داد

 خواهش ميکنم،_
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 فقط من ميخوام واسه فرداشب لباس بخرم،

 باهام ميای خريد؟

اينکه هنوز مصمم بود پای حرفهاش پای ساختن اين زندگی پوچ باعث عصبانيتم 

 شد،

و دق و دليم و سر هانا خالی  نميدونم شايد هم دلم از جای ديگه پر بود و داشتم

 :ميکردم

  ...نه_

 همه چی بين من و تو الکيه،

 ما هيچ ربطی بهم نداريم ما فقط داريم ادا در مياريم

 دوباره شروع نکن هانا خانم فروزان

 :تن صداش پايين اومد

 ...خيلی خب_

 فرداشب ميبينمت،

 !شب بخير

و سرم کشيدم و دوباره درازکش گوشی و که قطع کردم با کالفگی چند باری دستم و ت

 ...شدم

 چشم هام و بستم،
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 با وجود خستگی بيش از حدم خواب به چشمام حروم شده بود،

 ..ياسمن داشت ميرفت

 

 ياسمن#

 :ساغر هيچ جوره قصد کوتاه اومدن نداشت که دوباره گفت

 ...جون من پاشو بيا_

 :بی حوصله گفتم

 ساغر من اصال حال و حوصله ندارم،_

 دارم از ايران ميرم اونم با هومن،فردا 

 اونوقت تو به فکر اينی که امروز باهم باشيم

 :هيش کشيده ای گفت

 خوبه خود خرتم ميدونی که داری ميری اونوقت نميخوای اين رفيق ديميت و ببينی؟_

 !واقعا که خيلی خری

 شروع کردم باانگشت اشارم تو موهام و خاروندم،

 شب بايد ميرفتيم رستوران
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ح بليط پرواز داشتيم و حاال تنها فرصتم برای ديدن ساغر همين ناهاری بود که صب

بهش اصرار داشت و من حوصلش و نداشتم بااين وجود بعد از رفتنم حسابی دلتنگش 

 :و نيم صبح بود 11ميشدم که نگاهی به ساعت انداختم 

 ...باشه بريم_

 :صدای خنده هاش گوشم و پر کرد

 آخ جون، _

 ستی يه انسان بالغ و فهميده ایديگه خر ني

 :با حرفش خندم گرفت

 برو آماده شو ،_

 االن آماده ميشم ميام دنبالت

 :قبل از خداحافظی گفت

 حسابی خوشگل کنا،_

 امروز روز مهميه

 :به سمت ميز آرايشم رفتم و گفتم

 از کی تا حاال ديدار با توی انترمهم شده؟_

 :نفس عميقش و فوت کرد تو گوشی

 خری هستی که گفتم،همون _
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 !از جامعه بشريت معذرت ميخوام بابت اشرف مخلوقات دونستن تو

 :و دوباره خنديد که ادای خنده هاش و درآوردم

 برو حاضر شو_

 ..خداحافظ

 گوشی و قطع کردم و تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

 تو اين دو هفته دو سه بار بيشتر هومن و نديده بودم،

اهاش رفتن يک شبم راحتم نزاشته بود و صورتم مثل تموم بااين وجود ترس ب

 !روزهای گذشته رنگ پريده بود

 دستی تو صورتم کشيدم و کمی آرايش کردم،

اين آخرين ديدارم با ساغر بود و بعد از رفتنمون فکر نميکردم حاال حاال موفق به 

 ديدنش ميشدم،

 با خودم لبخند تمرين کردم،

 ود،دل کندن از ساغر هم سخت ب

 !انقدر سخت که مطمئن بودم امروز دوتايی حسابی باهم آبغوره ميگيريم

 با اتمام آرايشم اين بار موهام و شونه کردم و بعد از باز کردنش از فرق،

 روی شونه هام رهاش کردم و سراغ کمد لباس هام رفتم،
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لوار آبان از راه رسيده بود که مانتوی پاييزه سبز چهارخونم و به همراه شال و ش

 نوک مداديم که همرنگ چهارخونه های مانتوم بود و بيرون آوردم و پوشيدم،

جلوی آينه نگاه آخر و به خودم انداختم و بعد از برداشتن کيف مشکی رو دوشيم 

سوييچ ماشينم و برداشتم و از اتاق و بعد از خداحافظی با مامان از خونه هم بيرون 

 ...زدم

 ...پشت فرمون نشستم و راهی شدم

تا رسيدن به خونشون راهی نبود که شماره ساغر و گرفتم با دوتا بوق صداش تو 

 :گوشی پيچيد

 جونم ياسی_

 :پشت چراغ قرمز سر خيابون ايستادم و گفتم

 دارم ميرسم آماده ای؟_

 :با انرژی گفت

 آره آمادم،_

 آماده آماده چند دقيقه ديگه ميرسی؟

 :جواب دادم

 دو دقيقه ديگه،_

 از خونه در بيا ،همين االن 
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 سر کوچتون ميبينمت

 :خل شده بود که با هر حرفی ميخنديد

 چشم_

 االن ميام،

 خداحافظ

 گوشی و قطع کردم و با رسيدن به نزديکی های خونه ساغر اينا،

 ماشين و به سمت کوچشون هدايت کردم و دقيقا سر کوچه ايستادم،

علف زير پام سبز ميشد تا هنوز خبری ازش نبود و  طبق معمول اين بار هم بايد 

خانم تشريف بيارن و البته حوصله انتظار نداشتم که شمارش و گرفتم اما قبل از 

 :اينکه بوقی بخوره در ماشين باز شد

 ...سالم_

با شنيدن صدای مردونه آشنايی که به گوشم خورده بود حتی جرئت سر چرخوندن 

 نداشتم،

 نميدونستم درست شنيدم يا نه،

 کردم تا بتونم تمرکز کنم،گوشی و قطع 

 ...اون صدا

 واقعا خودش بود؟



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

618 
 

 :هنوز سر نچرخونده بودم که ادامه داد

 !برو_

آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و باالخره سر چرخوندم به سمت مردی که رو 

 صندلی کناريم نشسته بود،

 ...خودش بود

 !خود خودش

 :نسرد بودگرشا بود که جا خورده نفس نفس زدم و اما اون خو

 گفتم حرکت کن_

 :دوباره آب دهنم قورت دادم

  ...تو_

 تو اينجا چيکار ميکنی؟

 :ابرويی باال انداخت

 مگه بهت قول نداده بودم که از دست هومن نجاتت بدم؟_

 :به سختی لب زدم

 خ...خب؟_

 :سر کج کرد اما با جديت گفت

 خب واسه همين اينجام،_
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 !حاال حرکت کن

ماهی باز و بسته ميشد و حرفی نميزدم که لبخند کجی گوشه لبهاش لبهام عينهو لبهای 

 :نشست

 !حرکت کن خودت همه چی و ميفهمی_

 نميدونستم اون اينجا چيکار ميکنه،

 شوهر هانا اينجا چيکار ميکنه و از کدوم نجات دادن حرف ميزنه،

 حتی نميدونستم چرا به جای ساغر اون تو ماشينم نشسته،

ماديم بهش شده بود و حرفهای هانا واسه مصمم بودنم رو اين بی گذشته باعث بی اعت

 :اعتمادی حسابی موثر بود که گفتم

 ...من_

 من بهت اعتماد ندارم،

 اين بار ديگه چه نقشه ای تو سرته؟

 :با تعجب ابرويی باال انداخت و بعد  از مدتها اسمم و به زبون آورد

 ياسمن؟_

 :و وقتی جوابی ندادم ادامه داد

 !وبر_

 نميدونستم کارم درسته يا اشتباه اما ماشين و به حرکت درآوردم،
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اصال دوباره شنيدن اسمم از زبون اين مرد باعث شده بود تا دلم حتی مهلت تصميم 

 :گيری بهم نده و حاال تو مسيری بوديم که نميدونستم به کجا ختم ميشه که گفت

  !از همين دور برگردون دور بزن_

 :انداختمنيم نگاهی بهش 

 داريم کجا ميريم؟_

اگه بخاطر حرفهای اونشب ميخوای به صرف يه ناهار باهم حرف بزنی و از طريق 

 ... ساغرم اين کار و کردی بايد بگم که

 :نزاشت حرفم و ادامه بدم

 قرار نيست به صرف يه ناهار باهات حرف بزنم،_

 !اينجام که نزارم فردا با هومن بری کانادا

هولناک بود که يهو زدم رو ترمز و البته باعث در اومدن صدای بوق حرفش انقدر 

 :ماشين های پشت سرمون هم شدم

 چی؟_

 فردا با هومن نرم کانادا؟

 :نگاهی به عقب انداخت

 حرکت کن،_

 بهت ميگم
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 :دستپاچه دوباره ماشين و به حرکت درآوردم و گرشا گفت

 آره ،_

 تو فردا با هومن نميری کانادا

 :مپوزخندی زد

 اون حتی بليط هامونم گرفته،_

 اونوقت چجوری قراره من باهاش نرم؟

 قراره معجزه بشه؟

 :چرخيد به سمتم

 من نميزارم بری،_

 ديگه نميزارم دست هومن بهت برسه،

 !هيچوقت هيچوقت

 قلبم با شدت توی سينم ميکوبيد،

 بعد از اين همه مدت چی بودن اين حرفها؟

ادم اما ياد اونوقتی افتادم که بهم قول داد و عملی بی اختيار بغضم گرفت بروزش ند

 نشد،

 که اسم هومن تو شناسنامم ثبت شد،

 !که با لباس دومادی کنار هانا ديدمش



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

622 
 

 :با صدای گرفته گفتم

 من نيازی به دلسوزی ندارم،_

توهم الزم نيست بخاطر عذاب وجدان اين کار و با هومن بکنی، هرچی نباشه اون 

 برادر زنته،

 !ر هانابراد

 :سری به اطراف تکون داد

 !من از سر دلسوزی اين کار و نميکنم_

 :بی اختيار داد زدم

 پس چرا داری فراريم ميدی؟_

 چرا االن اينجايی؟

 صدای گرشا حتی بلند تر از صدای من بود،

 :خيره تو چشمام فرياد زد

 چون نگرانتم،_

 !...هميشه نگرانت بودم

 با ترديد نگاهش کردم،

 حرف ميزد؟از چی 

 از نجات من؟
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 چرا؟

چرا بايد حاال اين کار و ميکرد اصال چرا بايد با وجود دوست نداشتنم همچين کاری 

 ميکرد؟

 :سکوتم که طوالنی شد ادامه داد

 حرف واسه گفتن زياده اما االن فقط مهم اينه که ببرمت جايی که امنه،_

 يرسهاينجوری خيالمون راحت ميشه از اينکه دست هومن بهت نم

 !منطقم ميگفت اعتماد بهش کار درستی نيست و قلبم اصرار داشت به باورش

 کجا؟_

 :چشمم به مسير پيش رو بود و گوشم به گرشا که لب زد

 شمال،_

 !يکی از روستاهای شمال

 :سر چرخوندم به سمتش

 چی؟_

 شمال؟

 :تاييد کرد

 آره،_

 ...خونه پدری همکارمه مجيد
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 باهاش بودمهمون که اونشب اول که ديدمت 

 :يادم که اومد فقط سرم و به باال و پايين تکون دادم و گرشا ادامه حرفهاش و گفت

دوتا خيابون باالتر ماشين و پارک ميکنی تو کوچه ای که ميگم و بعد سوار ماشين _

 مجيد ميشيم،

 خودم تا اونجا باهات ميام که خيالم از بابتت راحت باشه،

 !يچی نباشخانمش و مادرش اونجان نگران ه

 گيج شده بودم،

همه چی عين فيلم های پليسی داشت دنبال ميشد و گرشا حتی بهم مهلت فکر کردن 

 هم نميداد که همزمان با رسيدن به کوچه ای که ميگفت،

 ماشين و پارک کردم و بعد از پياده شدنش،

کيفم و برداشتم و پياده شدم و طولی نکشيد که همکارش ماشينش و از پارکينگ 

 ختمون روبه رويی بيرون آورد،سا

 :ماشين يه سمند سفيد رنگ بود که جلوی پام ترمز زد و گرشا گفت

 سوار شو_

 داشتم به حرفهاش گوش ميکردم،

همراهی با هومن انقدر ترسناک بود که دلم نميخواست اگه شانسی واسه فرار ازش 

 هست از دستش بدم اما يک چيز ميترسوندم،
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 مثل شب عقد قصد نامردی داشته باشه،و اون اين بود که نکنه 

 !که نکنه من و تحويل هومن بده و دوباره باعث تحقيرم بشه

 در و باز کردم اما هنوز سوار نشده بودم،

گرشا ماشين و دور زد و در جلو رو باز کرد تا سوار بشه اما با سوالی که ازش 

 :پرسيدم باعث شدمتا فعال اين کار و نکنه

 اد کنم؟چرا بايد بهت اعتم_

 :چشماش که گرد شد خيره تو چشماش ادامه دادم

 اگه دوباره مثل شب عقد بازيم بدی اگه دوباره من و دو دستی تقديم هومن کنی چی؟_

 :چشماش و بست و محکم روی هم فشارشون داد و بعد از باز کردنشون گفت

 من هيچوقت تو رو تقديم هومن نکردم ياسمن_

 چونم لرزيد،

 :با بغض لب زدم

 !کردی_

 !تو باعث شدی تا اسم اون عوضی تو شناسنامم ثبت شه

 :نفس عميقی کشيد

  ...به جون_

 من اينکار و نکردم،
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 حاال سوار شو،

 !بهم اعتماد کن

 با دلخوری چشم ازش گرفتم و تو ماشين نشستم

 ..يااين بار هم ميشکستم يا از دست هومن نجات پيدا ميکردم

 !هرچه بادا باد

ماشين نشست و همزمان با سالم و احوالپرسی کوتاه و مختصر من با بعد از من تو 

 مجيد،

 ...راه افتاديم

تا وقتی ماشين از ديدم خارج بشه سر چرخوندم عقب و نگاهش کردم و با دور و 

 ...دور تر شدنمون نفس عميقی کشيدم و زل زدم به مسير روبه رومون

فکر و خيال اين بار به ساغر هم دستهام و تو هم قفل کردم و دوباره غرق شدم تو 

 فکر کردم،

 اون چيکار کرده بود؟

 ...چرا به گرشا کمک کرده بود

 !يا شايد هم به من

ماشين غرق در سکوت بود تا وقتی که صدای گرشا تو ماشين پيچيد باعث در رفتن 

 :ريشه افکارم از دستم شد
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 سه چهار  ساعته ميرسيم؟_

 :مجيد جواب داد

 آره_

 :ون داد و برگشت به سمتمگرشا سری تک

من واسه شب برميگردم که کسی شک نکنه و اگه هم خواستن دنبالت بگردن کاراش _

 و به خود من بسپرن،

 !نگران هيچی نباش

 :لب زدم

 اگه هومن پيدامون کنه چی؟_

 :حرفم و رد کرد

 اون نميتونه پيدات کنه_

 :ادامه دادم

 ولی هرکاری از اون برمياد_

 :شددوباره حرفم رد 

 نميتونه،_

 !اصال فرصت نميکنه دنبالت بگرده

 :چشمام از تعجب گشاد شد
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 ِ◌يعنی چی؟_

 :بعد از مدتها لبخندش و ديدم

 هيچی،_

 ...فقط نترس

 !از هيچی نترس

 ...گفت و برگشت

 سر از خيلی از حرفهاش و کارهاش درنمياوردم،

 ...اما به خودم اميد دادم

 هميشه خالص ميشدم،شايد واقعا داشتم از شر هومن واسه 

 !شايد خدا دلش به حال زار دلم سوخته بود

 با گذشت حدود چهار  ساعت باالخره رسيديم،

 رسيديم به يه روستا تو رامسر،

هوای نسبتا خنک اينجا باعث شد تا به محض پياده شدنم از ماشين بادی به سر و کلم 

 بخوره و نگاهی به خونه به سبک همه خونه های شمال،

 ...روانی بزرگی که روبه رومون بود بندازمسقف شي

 غرق تماشای خونه بودم،

 :گرشا با فاصله کنارم ايستاده بود که مجيد از ماشين پياده شد و گفت
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 همينجاست،_

 !ببخشيد اگه خيلی مناسب شما نيست اما امنه

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم و گرشا به جای من جواب داد

 ...خيلی لطف کردی مجيد_

 !جبران کنم

 :مجيد آروم خنديد

 آره بايدم جبران کنی،_

 مثال مسير برگشت و تا خود تهران تو ميشينی پشت فرمون

 :گرشا به سمتش قدم برداشت

 باشه قبول_

 و بعد از ايستادن روبه روی مجيد،

 :گردنش به سمت من چرخيد

 بيا_

 بهشون نزديک شدم،

 قدم برداشتيم به سمت خونه،

 خبری از سبزی شمال نبود اما اينجا واقعا زيبا بود،پاييز بود و 

 !اصال يه تيکه از بهشت بود
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جلوی در که رسيديم مجيد در زدن و بعد از گفتن ياهللا کفش هاش و تو ايوون درآورد 

 که گرشا به کفش هام اشاره کرد و همزمان با کون دادن سرش،

 ...خودش هم کفش هاش و درآورد

 .ن کشيدم و قبل از گرشا وارد خونه شدمکفش هام و از پام بيرو

يه خانم مسن با لباس محلی کمی جلوتر به استقبال ايستاده بود و يه زن جوون چادر 

 به سر يه قدم عقب تر از اون پيرزن ايستاده بود،

حدسم اين بود که اونها مادر و همسر آقا مجيد بودن و همينطور هم شد که که با روبه 

 :د از سالم و خوشامدها شروع به معرف کردروييمون آقا مجيد بع

 ياسمن خانم_

 :و بااشاره به اون پيرزن و زن جوون ادامه داد

 مادرم و همسرم ليال_

با هردوشون به گرمی دست دادم و بعد از اتمام احوالپرسی ها وارد سالن مربعی 

 شکل نسبتا بزرگی شديم،

 سالنی با وسايل قديمی،

 !هوای متفاوتی داشت اين خونه روستايی با فرش دستبافت و چه حال و

 فضای خونه برام غريب بود،

 ...آدماشم همينطور
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اون پيرمرد که تو اتاق بود و من از اينجا داشتم صدای قرآن خوندنش رو ميشنيدم 

 !هم همينطور

 معذب نشسته بودم و با دلشوره به تهران فکر ميکردم،

 بگردن،به اينکه چند ساعت ديگه همه قراره دنبالم 

 به اينکه اصال گرشا چرااين کار و کرد؟

 !به اينکه ته اين ماجرا چی ميشه

 :با شنيدن صدای مادر آقا مجيد به خودم اومدم

   چايت يخ کرد عزيزم_

لهجه شماليش و لبخند مهربونش باعث لبخند متقابلم شد و دست بردم سمت فنجون 

 چايم،

 گرشا افتاد،همزمان با برداشتنش از روی زمين چشمم به 

 با کمی فاصله از من نشسته بود و داشت نگاهم ميکرد،

 باورش نداشتم اما تا اينجا دنبالش اومده بودم،

چشم تو چشم شدن باهاش باعث خشکيدن لبخند روی لبهام شد و سريه اخمام و ريختم 

 توهم اما اون برخالف من لبخندی زد و چشم ازم گرفت،

 !اين لبخند بی موقعش هم چيزی نبودهيچوقت درکش نکرده بودم و پس 
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تا خواستم چايم و بخورم با داغيش لبم سوخت و سريع گذاشتمش رو زمين و اين 

 واسه خنديدن گرشا کافی بود،

باورم نميشد بعد از اون باليی که سرم آورده بود حاال داشت اينجوری رفتار ميکرد 

 :زد و بی توجه به حضور بقيه نگاه تيزی بهش انداختم که لب

 !فوت کن بعد بخور_

 :تا خواستم جوابش و بدم ليال خانم گفت

مامان جون معتقده چای بايد لبسوز باشه بخاطر همين به مهموناهم اصرار داره _

 چای و داغ داغ بنوشن

دهنم داشت ميسوخت و وجودم بخاطر خنده های گرشا در حال سوزش بود که سری 

 :رمتکون دادم و سعی کردم به روی خودم نيا

 خيلی هم داغ نبود_

 :گرشا قصد بيخيال شدن نداشت

 پس چرا رنگت پريده؟_

 :و ريز ريز خنديد که ديگه تحمل نکردم

 ميشه چند دقيقه باهم حرف بزنيم؟_

انقدر با حرص گفتم که مثال خودش و جمع کنه اما اين کار و که نکرد هيچ زبونشم 

 :دراز تر شد

 چرا که نه،_
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 بفرماييد

 :يدم و از روی زمين بلند شدمنفس عميقی کش

 !تو ايون لطفا_

 :ابرويی باال انداخت و همزمان با بلند شدنش گفت

 !البته_

 زير لب بااجازه ای گفت و پررو پررو جلوتر از من راه افتاد،

 دنبالش رفتم ،

در خروجی و باز کرد و کنار  در ايستاد تا من زودتر برم بيرون که رفتم بيرون و 

 :اون بخواد بياد بيرون دست به سينه روبه روش ايستادمقبل از اينکه 

 معلومه داری چی کار ميکنی؟_

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 مهلت بده بيام بيرون_

 :دلخور رو ازش گرفتم

 بيا_

 :صدايی تو گلو صاف کرد

 !ميخوام بيام ولی وايسادی جلوی راه_
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م که اومد بيرون و بعد چند قدم به سمت راست رفتم و بی هيچ حرفی منتظرش موند

 :از کشيدن نفس عميقی دستهاش و تو جيبش کرد

 !خب ميشنوم_

 :تکرار کردم

 داری چيکار ميکنی؟_

 چرا من و آوردی اينجا؟

 :تو ده سانتيم ايستاد و جواب داد

 چون بهت قول داده بودم از دست هومن نجاتت بدم_

 :پوزخندی زدم

 حاال ديگه؟_

 حاال که قانونا شوهرمه

 و پايين شدن سيبک گلوش و به وضوح ديدم، باال

 :چند باری هم پشت سرهم پلک زد

 ديگه نميزارم دستش بهت برسه حاال هر نسبتی که ميخواد باهات داشته باشه_

 :سری تکون دادم

 چرا؟_

 چرا االن ياد قولت افتادی؟
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 :چشم بست و دوباره باز کرد

 به قولم عمل کنم،قبل از روز عقد اتفاقايی افتاد که من نتونستم _

 حاال ميخوام اينکار و بکنم

 :لب زدم

 ...ديره_

ميدونم عذاب وجدان داری حتما هانا بهت گفته داداش عزيزش چه بالهايی سرم 

آورده حتما گفته چرا رفتنمون به تاخير افتاد و حاال عذاب وجدان دست از سرت 

 ...برنميداره و

 :حرفم و بريد

 مگه هومن باهات چيکار کرده؟_

 :ابرويی باال انداختم

 يعنی هانا بهت نگفته؟_

 :تکرار کرد

 چيکار کرده؟_

 :بينيم و باال کشيدم و گفتم

 خلی وقته که حوصلش سررفته،_
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خيلی وقته که هربار ازش فراری ميشم با دست بلند کردن روم من و از فرار  پشيمون 

 ...ميکنه و قلدری خودش و به رخم ميکشه

 بل چهرش و ميپوشوند ،اخم هرلحظه بيشتر از ق

 :ادامه دادم

 دفعه آخر،_

همون شبی که تو رفتی و من موندم خونه آقا همايون همه چيز تکرار شد و من همه 

 ...چی و به آقا همايون به گيتی خانم و هانا گفتم

 :بلند بلند نفس کشيد

 يعنی هومن دست رو تو بلند کرده؟_

 : بيدجوابی که بهش ندادم مشت محکمی تو ديوار کو

 !عوضی_

 چشمام گرد شد،اين حجم از عصبانيتش وقتی که هانا رو داشت،

وقتی که يه مرد متاهل بود برام عجيب بود بااين وجود چندتا فحش جانانه ديگه هم 

 :نثار هومن کرد و روبه من گفت

 بهت که آسيبی نزده؟_

 :نوچی گفتم

 !تا حاال دست و پام و نشکسته_
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 :نفس عميقی کشيد

 ازم دلخوری من همه چی و ميدونم،ميدونم _

 ولی تو خيلی چيزارو نميدونی

 :تو صورتش با صدای بلند گفتم

 چی و نميدونم؟_

 از چی خبر ندارم؟

 از نامردی بزرگت؟

 از کاری که باهام کردی و حقم نبود؟

 !منم همه چی و ميدونم جناب تهرانی

 :سری به اطراف تکون داد

 !نميدونی_

 :کالفه لب زدم

 که بدونم پس بگو_

 :دستی تو ريش های مشکيش کشيد

 من نميدونم گفتنش درسته يا نه،_

 اصال نميفهمم چی به چيه،

 ...گيج شدم
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 :منتظر زل زده بودم بهش که بعد از يه مکث طوالنی گفت

 همون روز که اومدم تو رستوران ديدمت،_

 وقتی داشتم برميگشتم سرکارم هانا باهم تماس گرفت

 :لب زدم

 خب؟_

 :ه دادادام

ازم پرسيد کجام و چند تا سوال ديگه که دليل هيچکدوم و نميدونستم و آخر سر با _

 لحن نگرانی بهم گفت که هومن تو مسير رستورانه،

بهم گفت که اتفاقی پيام های تو گوشی هومن و خونده بهم گفت که تو با هومن دست 

 به يکی کرديد واسه زمين زدن من،

 واسه زمين زدن پدرم،

 ...يه بی آبرويی بزرگ که دهن به دهن بچرخه و نقل هر مجلسی شه واسه

 :انقدر متعجب شده بودم که حتی صدام در نميومد

 ...تو_

 ...تو چی

 چی داری ميگی؟

 :لب هاش و با زبون تر کرد
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هانا بهم گفت از همه چی با خبره گفت اون اوايل قرار بوده با تو و هومن همکاری _

 کنه اما نتونسته،

 ...ديده اين کار نامرديه و همه چيز و به من گفتاما 

گفت که اون اوايل فکر ميکرده تو به هومن عالقه ای نداری و بعد که از نقشتون با 

 خبر شده فهميده همه چيز ساختگی بوده،

 !همه چی بازی بوده

 :دستهام تو صورتم ثابت موند

 هانا اينارو گفته؟_

 :سری تکون داد

 !شی هومن عکس فرستادحتی برام از صفحه گو_

 تنم يخ کرده بود با حرفهاش،

 سرمای صدبرابر سرمای هوا تنم و پر کرد،

 ...هانا

 هانا با من اين کار و کرده بود؟

 چرا؟

 چرا؟

 :تن صداش پايين اومد
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 واسه اثباتش هرکاری کرد و آخرش بهم يه پيشنهاد داد،_

 تو مراسم عقد حاضر شيم،بهم گفت واسه جلوگيری از اين آبرو ريزی بايد جفتمون 

بايد باهم صوری ازدواج کنيم گفت مطمئنه وقتی من داماد پدرش بشم هومن هم نقشش 

و ادامه نميده و همه چيز به خير و خوشی تموم ميشه و چند وقت بعد هم توافقی از 

 ...هم جدا ميشيم

 دستهام لرزيد،

 هانايی که باورش داشتم همچين کاری کرده بود؟

 تم بايد چی بگم،حتی نميدونس

 چشمهام تو چشم های گرشا چرخيد،

 ...عصبی بود

 گيج بود،

 !درست مثل من

 :با صدايی که  به زور از حنجرم درميومد گفتم

 چرا هانا بايد همچين کاری کنه؟_

 !نميفهمم

 :شونه ای باال انداخت
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تااون شب که جلوی در سالن بيليارد از دل پرت واسم گفتی من حتی به حرفهای _

 هانا شک هم نکرده بودم،

 !اون من و از بابت همه چيز مطمئن کرده بود

 :سری تکون دادم

 ...باورم نميشه_

 !من باور نميکنم

چند شب پيش که داشتم با هانا درد و دل ميکردم اون به من گفت که تو چقدر عاشقشی 

 اون از همه چی زندگيتون به من گفت حتی از رابطه هاتون ،

 ل راضی به ازدواج نبوده اما حاال تو کاری کردی که عاشقت شده،گفت که اون اواي

 !گفت همه چی بين شما خوب که نه فراتر از خوبه

 :يه قدم جلو اومد

 من تا حاال به هانا دست نزدم_

 :مردد که نگاهش کردم لب زد

 !به شرافتم قسم_

 !من حتی يک بارم به اون به چشمی نگاه نکردم

 لرزش دستهام بيشتر شد،

 :تی پاهامم شروع به لرزيدن کردح
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 !همه اينارو هانا به من گفت_

 :تو صورتم جواب داد

 !همه اون چيزاييم که االن بهت گفتم هانا تحويل من داده بود_

 :سرم و باال گرفتم و تا خواستم چيزی بگم با شنيدن صدای مجيد فعال ساکت موندم

 اميرحسين بيرون هوا سرده،_

 ...تو اتاق باهم حرف بزنيدبيايد تو اگه خواستيد 

 :صداش از تو راهرو ميومد که گرشا يا همون اميرحسين جواب داد

 االن ميايم_

 :و با صدای آرومتری روبه من گفت

 بريم تو،_

 من کم کم بايد برگردم تهران،

 دوباره ميام ديدنت دوباره باهم حرف ميزنيم،

 ولی بدون من زير قولم نزدم،

ديرتر رفتنتون به کانادا بخاطر اينه که هومن هنوز تو ايران بدون حتی فکر ميکردم 

 ...کار داره

 نفسم و عميق بيرون فرستادم و بی هيچ جوابی بهش،

 از کنارش رد شدم و وارد خونه شدم
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 حالم اصال خوب نبود،

 ...هرچقدر فکر ميکردم به هيچ نتيجه ای نميرسيدم

 ين وضع دچار کرده بود؟به امگه من با هانا چيکار کرده بودم که من و

 البه الی افکارم به حرفهای گرشاهم شک ميکردم،

 اگه دروغ ميگفت چی؟

 اگه ای بازی جديدش بود چی؟

 !رد ميکردمو خيلی زود اين فرضيه رو

 اينجا بودن من چه  سودی واسه اون ميتونست داشته باشه؟

 !اال دردسر هيچی نبود

يد واسم مهياش کرده بود نشسته بودم و سرم گوشه اتاقی که حاال احمدآقا پدر آقا مج

 :بين دوتا دستام گرفته بودم که با شنيدن صدای گرشا به خودم  اومدمو

  من دارم ميرم_

 :نگاهش کردم

 من تا کی بايد اينجا بمونم؟_

 من اصال با اين آدما راحت نيستم

 :اتاقاومد تو و تو اطراف چرخوند ونگاهش 

 اينجا بمونی،يه چند روزی بايد _



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

644 
 

سالهاست ميشناسم اين خونه و خانواده مورد اعتماد ترينن سعی کن با ليال من مجيد و

 خانم يه کمی راحت بشی تا بهت سخت نگذره

 :با زبون تر کردملبام و

 ...تو_

 کی ميای؟تو

 :ابرو که باال انداخت ادامه دادم

 !نکه برام مهم باشه فقط سواله_

 :زير لب آهانی گفت

 مميا_

 :و انگار که حرف ديگه ای يادش افتاده باشه ادامه داد

روشن نکن اگه باهام کاری داشتی از اين خونه با راستی به هيچ وجه گوشيت و_

  شماره مجيد تماس بگير

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 باشه_

در پيش گرفت و اما راه خروج وبا ته کشيدن سفارشات چند ثانيه ای نگاهم کرد و

 :قبل از خروج شمرده شمرده گفت
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تو اين مدت که هانا مثال زنم بوده و نميدونم با چه نيت شومی اون حرفهارو به تو _

 زده،

 من هيچ حسی بهش نداشتم،

 ...هيچوقت لمسش نکردم

 :و سر چرخوند سمتم

 نکنه برات مهم باشه،_

 !فقط خواستم بدونی

 انداخته بود، صداش و نگاهش دوباره قلبم و به تپش های نامنظم

لعنت به اين دل و اين حال ناميزون که به جای اينکه به فکر خودم باشم از ته دل 

 !هانا نبودهخوشحال بودم که هيچ چيز بين گرشا و

 :سکوتم و که ديد با لبخند خداحافظی گفت و خواست بره که جواب دادم

 اميدوارم هيچ اتفاق بدی نيفته،_

 ...هم واسه تو هم واسه من

 !خداحافظ

 ...سری تکون داد و رفت

 با بلند شدن صدای خداحافظی مجيد و گرشا،

 پشت پنجره اتاق ايستادم و قايمکی رفتنش و تماشا کردم،
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با سوار ماشين شدنشون نفس عميقی کشيدم هر قدمی که برميداشت و نظاره کردم و

 ريخت،و يکی دو دقيقه بعد با کاسه آبی که آسيه خانم پشت سر مسافرها 

 ...ماشين به حرکت دراومد و راهی شدن

بااينکه ماشين از ديدم خارج شده بود اما همچنان پشت پنجره ايستاده بودم که صدای 

 :بعد هم صدای ليال گوشم و پر کردقدم هايی رو پشت سرم حس کردم و

 ...واست لباس راحتی آوردم عزيزم_

دستش و شال و شلوار سفيد  به سمتش که چرخيدم نگاهم به لباس طوسی رنگ توی

 :ليال ادامه داد رنگش افتاد و

 لباسای من نيست،_

به آقای تهرانی يه چند دست لباس و هرچيزی که الزمت ميشه رو واست خريده و

 !من سپرده

به دقت به لباسها نگاه کردم که اونها نميدونم چرا اما با اين حرفش لبخندی زدم و

 به سمتم گرفت،رو

شلوار سفيد رنگ يه شلوار راسته ساده بود ورنگ يه تونيک نسبتا بلند ولباس طوسی 

 گشاد که لبخندم عميق تر شد،

 !عقايدی که قبال ازش بو برده بودم و تو انتخاب اين لباس ها به سادگی ميتونستم ببينم

 لباس هارو تنم کردم و تو آينه قديمی و کدر شده تو اتاق نگاهی به خودم انداختم،

 با وجود سادگيشون،باسهارواين ل
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با وجود اينکه مطابق سليقم نبودن و هيچوقت شبيهشون رو هم نپوشيده بودم عجيب 

دوست داشتم که تو آينه لبخندی تحويل خودم دادم و  آسيه خانم با يه سينی غذا وارد 

 :اتاق شد

 بگير بشين اين غذارو بخور  تا از گشنگی غش نکردی دختر_

 :فتمسينی و از دستش گر

 دستتون دردنکنه_

 :خط خندش عميقلبخند که زد چين و چروکای اطراف چشمش نمايان تر شد و

 نوش جونت،_

 !الهی که عاقبت بخير بشی مادر

لعاب و يه با سينی غذا که يه قرمه سبزی خوش رنگ وزير لب تشکری کردم و

شدت گشنگی  از زمين نشستم وتو خودش جا داده بود روبشقاب برنج و مخلفاتی و

 بالفاصله شروع کردم به غذا خوردن،

آسيه خانم يا همون مادر آقا مجيد هم روبه روم نشسته بود و نگاهم ميکرد که قاشق 

 :تو دهنم مزه کردم و وقتی متوجه طعم فوق العادش شدم گفتماول و

 !خيلی خوشمزست_

 :تکرار کردلبخندش و

 قرمه سبزی قلق داره،_

 کنی که مزش دلبری کنه، بايد بلد باشی چيکار
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 بلدی؟تو قلقش و

 سری به نشونه رد حرفش تکون دادم؛

 من آشپزی بلد نيستم_

 :با دست راستش به پشت دست چپش زد

 نگو دختر،_

 سال قرمه سبزی بلد نيستی؟تو بااين سن و

 :تاييد کردم که ادامه دادبا تکون دادن سرم حرفش و

نباشه برای شکم شوهرش يه قرمه سبزی ناقابل حاال غذات و بخور ولی زنی که بلد _

 !درست کنه سرش ميفته پايين مادر

 :جواب دادميه قاشق ديگه خوردم و

  من اصال آشپزی دوست ندارم_

 :با يه اخم ساختگی زل زد بهم

 دوست ندارم چيه،_

از  آشغاالی بيرون فردا جلوی اميرحسين هم ميخوای بگی آشپزی دوست ندارم و

 کش لقمه براش سفارش بدیوساندويچ و

 حرفهاش باعث باال پريدن ابروهام شد،
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اتفاقاتی که افتاده شايد از محاالت وهمسر آيندم خطاب کرده بود و اين پيرزن گرشارو

 !بود  بی خبر بود

 :گفتمهم خوردم وقاشق بعدی رو

  پس ياد ميگيرم_

 :چشم گرد کرد

 معلومه که بايد ياد بگيری،_

امشب موقع درست کردن غذا بيا تو آشپزخونه کنار خودم همه چی  اصال از همين

 يادت ميدم،و

ازت يه کدبانو ميسازم که اميرحسينم تا آخر زندگيتون هروقت دستپختت و خورد يه 

 فاتحه ام برای شادی روح من بفرسته

 نميدونستم به حرفهای قشنگش بخندم،

 :يا حسرت بخورم که موقتا گفتم

 خدانکنه،_

 ارو حفظ کنهخدا شم

 ...حرفی نزد که مشغول خوردن باقی غذام شدمنفس عميقی کشيد و

 

 گرشا#



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

650 
 

 نگاهم و بين همشون چرخوندم،

 خانواده ياسمن و خانواده فروزان که حاال بعد از کنسل شدن شام و رستوران،

 .همگی تو خونه پدر ياسمن جمع بودن

 :آقای نورايی با نگرانی گفت

 باشه؟يعنی کجا ميتونه رفته _

 سابقه نداشته ياسمن همچين کاری بکنه

هومن شايد واسه صدمين بار شمارش و گرفت و با خاموش بودن گوشی ياسمن 

 :عصبی گفت

 بازم خاموشه،_

 من ميدونم اون دوست مارمولکش از همه چی با خبره ولی نم پس نميده

 :و تهديد وار ادامه داد

 !ولی من ميدونم چطور به حرف بيارمش_

 :تو گلو صاف کردمصدايی 

 من پيگيری ميکنم،_

 پيداش ميکنيم

 :و چشمی برای هومن ريز کردم

 شما باهم مشکلی نداشتيد که بخواد اين کار و بکنه؟_
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 :جا خورده لبخندی زد

 مشکل؟_

 اين چه سواليه؟

 !همه ميدونن من چقدر عاشق ياسمنم

 :تو دلم به حرفش پوزخندی زدم و اين بار هانا گفت

 !فعال شده عزيزمشم پليسيت _

 :ناچارا لبخندی زدم

 آره،_

 ولی نگران نباشيد همه چيز و بسپريد به من پيداش ميکنم

 :يکتا خانم که نشسته بود رو پله و سرش و بين دوتا دستاش گرفته بود گفت

 يعنی االن کجاست؟_

 باليی سرش نيومده باشه؟

نشسته بود دستش و گيتی خانم سعی در آروم کردنش داشت و همينطور که کنارش 

 :روی دست يکتا خانم ميکشيد

 ياسمن که بچه نيست شايد خواسته يه چند ساعتی تنها باشه،_

 !برميگرده عزيزم نگران نباش

 :آقا همايون بهم نزديک شد
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 اگه ياسمن امشب برگشت که برگشت اگه نه همه چی و ميسپرم به تو،_

 !اين دختر و پيداش کن

 :دادمسری به نشونه تاييد تکون 

 !حتما_

 ...بااجازتون من ديگه ميرم اگه خبری شد باهام تماس بگيريد

 با يه خداحافظی راه خروج از خونه رو در پيش گرفتم ،

تو حياط به سمت بيرون قدم برميداشتم و تموم فکرم پی ياسمن بود که با شنيدن 

 :صدای هانا از فکر بيرون اومدم

 صبر کن_

 رخيدم،از حرکت ايستادم و به سمتش چ

 ...لبخند به لب داشت از همون لبخندهای مرموز که حاال داشتم معنيش و ميفهميدم

 !خوب به ريشم ميخنديد

 !خوب بازيم داده بود

 :دستم از عصبانيت مشت شد و اما چيزی به روی خودم نياوردم

 بله_

 :جلوتر اومد

 ياسمن و پيدا کن،_
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 اينا حالشون خيلی بده

 :و نفس عميقی کشيد

انقدر لوسه که حتی فکر نکرده بقيه نگران ميشن و معلوم نيست بخاطر چی  خانم_

 !خودش و گم و گور کرده

 :ذات پليدش داشت حالم و بهم ميزد و متاسفانه فعال نميتونستم گند بزنم بهش  

 هومن که خيلی مطمئن حرف ميزد،_

 تو خبر نداری؟

 نميدونی باهم مشکلی چيزی دارن يا نه؟

 :هومن نقش بازی ميکردحتی بهتر از 

 هيچ مشکلی بين هومن و ياسمن وجود نداشت و نداره،_

 اونا انقدر عاشق همن که گاهی اوقات به ياسمن حسودی ميکنم

 :و خيره تو چشمام ادامه داد

 !بهش حسودی ميکنم که همه عاشقشن_

 :چشم که ريز کردم ادامه داد

 !خودت که داری ميبينی همه خيلی نگرانشن_

 :باال انداختم و خودم و به نفهميدن زدمابرويی 

 آره درسته،_
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 کاری نداری؟

 :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 .. .کاری که نه ولی اصال حوصله اينجا موندن و ندارم کاش باهم بريم_

 :بين حرفش پريدم

 !من بايد برم اداره بهتر از  همين حاال دست به کار شم واسه پيدا کردن ياسمن_

 :آروم سر تکون داددوباره 

 پس برو_

 ...چشم ازش گرفتم و بی خداحافظی از خونه بيرون زدم

در و که بستم نفس عميقی کشيدم و تو ماشين نشستم از اينکه پدر و مادرش حاال 

 نگرانش بودن،

 از نقش بازی کردن هومن و هانا،

 ...از همه چی کالفه بودم

 اونايی که هيچوقت به فکر ياسمن نبودن،

ومن حرومزاده که نامردی و در حق ياسمن تموم کرده بود حاال هم حق نگران اون ه

 !شدن نداشتن

با بلند شدن صدای زنگ گوشيم قبل از اينکه ماشين و به حرکت در بيارم گوشی و 

 .جواب دادم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

655 
 

 :مجيد پشت خط بود

 جانم مجيد_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 کجايی؟_

 :ماشين و به حرکت درآوردم و گفتم

 پدر ياسمن بودم دارم ميرم خونه چطور؟ خونه_

 :صدای گوشی و رو اسپيکر گذاشته بودم که مجيد گفت

 ليال زنگ زده بود ،_

 اين ياسمن خانم حالش ميزونه؟

 : داشت نگرانم ميکرد

 چيشده مجيد؟_

 :سعی کرد آرومم کنه

ره چيزی که نشده فقط ليال ميگفت سر شب که ياسمن خانم خوابيده تا االن مدام دا_

 هزيون ميگه و از خواب ميپره انگار يه کمم تب داره گفتم بهت بگم

 :نفس بلندی کشيدم

 هزيون ميگه؟_

 تب کرده؟
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 :مجيد جواب داد

 فکرکنم ترسيده،_

اونجاهم که غريبه فردا مرخصی بگير به يه بهونه ای پاشو برو شمال برو يه شب 

 بمون برو ببين مشکلش چيه

 :عصبی رانندگی ميکردم

 ميرم،صبح _

فقط تو به خانمت بسپر يه امشب و مواظبش باشه من فردا خودم و ميرسونم شمال  

 بگو امشب هواش و داشته باشه

 :چشمی گفت

 حاال الزم نيست نگران شی،_

 فقط خواستم بگم بهتره بيشتر باهاش حرف بزنی

 :باشه ای گفتم

 صبح زود ميرم،_

 فقط خودت مرخصيم و رديف کن،

 م فردارو رو جای من شيفت وايسهخودمم به مهدی ميگ

 :حرفم و تاييد کرد

 ...حتما_
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 پس برو استراحت کن که صبح زود راه بيفتی

 گوشی و که قطع کردم

 ...دندونام رو هم چفت شد

 دختری که من ميشناختم انقدر شيطون و پرجنب و جوش بود که جلوش کم مياوردم،

 ...شدمکه اولش عصبی شدم بابت کارهاش و بعد ها عاشقش 

عاشق همون دختری که غرورش دلم و به زانو درآورده بود و حاال دوتا عوضی به 

 نام هومن و هانا،

 !زندگيش وزندگی منی که عاشقش بودم و اينجوری بهم ريخته بودن

 نفهميدم چجوری خودم و رسوندم خونه،

 ...فقط ميخواستم چند ساعتی چشم روی هم بزارم و بعد برم پيش ياسمن

 ...ديگه هزيون نگه برم که

 ...برم که تب نکنه

 ...من طاقت اذيت شدنش و نداشتم

من احمق بودم که حرفهای هانا يا بهتره بگم اون شيطان و هرچند با سند و مدرک 

 ...باور کرده بودم

 !من نبايد به دوستدارمی که از زبون ياسمن شنيده بودم شک ميکردم

 ...من اشتباه کرده بودم
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 !که نميدونستم ميتونم جبرانش کنم يا نه يه اشتباه بزرگ

 با رسيدن به خونه،

مامان تو چهارچوب در قرار  قبل از اينکه وارد اتاقم بشم در اتاق مامان اينا باز شد و

 :گرفت

 اومدی_

 :با صدای آروم سالمی گفتم و مامان بعد از دادن جواب سالم ادامه داد

 چه خبر؟_

 عروس همايون پيدا شد؟

 :ونه رد حرفش تکون دادمسری به نش

  نه هنوز_

 :نفس عميقی کشيد

 بيچاره يکتا،حتما حالش خيلی بده که دخترش گم و گور شده_

 :از کوره دررفتم

 بيچاره؟_

اون اگه به فکر دخترش بود که با شوهرش دست به يکی نميکرد و زوری ياسمن و 

 !تقديم هومن کثافت نميکرد

 :مامان با تعجب ابرويی باال انداخت
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 تو حالت خوبه گرشا؟_

 چرا اينجوری حرف ميزنی؟

 مگه هومن چيکار کرده؟

انقدر عصبی بودم که به نفس نفس افتاده بودم اما اين درد هيچ جوره گفتنی نبود که 

 :تن صدام پايين اومد

 هيچی فقط يه کم خستم اين ماجراهم شده غوز باالغوز_

 :لبخندی زد

 ياسمن و پيدا کن،عزيزم ميدونم که حسابی درگيری اما _

 !بخاطر زنت بخاطر هانا

 :تو دلم نيشخندی به اين حرفش زدم و تو ظاهر چشمی گفتم

 ...پيداش ميکنم_

 !حتما

و با گفتن شب بخير راهی اتاق خودم شدم و قبل از ورود به اتاق روبه مامان که 

 :هنوز همونجا ايستاده بود ادامه دادم

 من صبح زود ميرم ماموريت،_

 لطفا به کسی چيزی نگيد محرمانست

 :سری به نشونه تاييد تکون داد
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 ...برو بخواب عزيزم_

 پنج صبح از خونه بيرون زدم،

 ...هوا هنوز روشن نشده بود که افتادم تو جاده

 ...ميخواستم قبل از بيدار شدنش برسم و وقتی بيدار شد اونجا باشم که آرومش کنم

رکبی خورده بودم و داشتم روانی ميشدم هرچند تو اين موقعيت که فهميده بودم چه 

 ...نياز به آرامش داشتم اما فعال خودم مهم نبودم

 ...مهم فقط ياسمن بود

 !مهم فقط اونی بود که اين مدت زجر کشيده بود خيلی بيشتر از من

حتی فکر به اينکه هومن نامرد باهاش بد رفتاری کرده بود و زيربار کتک گرفته 

 خوردن ابروهام توهم ميشد،بودش هم باعث گره 

 !لعنت به من و بی عرضگيم که با شونه خالی کردنم باعث اين وضع شده بودم

نشده  9تا وقتی رسيدم فکرم همچنان درگير همين چيزها بود و حاال هنوز ساعت 

 .بود که رسيدم به خونه پدر مجيد و ماشين و پارک کردم و وارد شدم

يدن به گاو و گوساله ش بود که با ديدنم لبخندی آسيه خانم بيرون خونه مشغول رس 

 :زد و من پيش دستی کردم

 سالم صبح بخير_

 :با مهربونی هميشگيش جواب سالم و صبح بخيرم و داد و گفت
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 برو تو مادر،_

 ياسمن هنوز بيدار نشده

 :و سری تکون داد

 تا خود صبح نتونست بخوابه و با چشم گريون مدام از خواب ميپريد،_

 شته به اين دختر؟چی گذ

 :نفس عميقی کشيدم

 قضيش مفصله،_

 حاال حالش بهتره؟

 هنوزم تب داره؟

 :شونه ای باال انداخت

ليال دستمال خيس روی پيشونيش گذاشت خودمم چندباری پاشويش کردم يه کمی _

 بهتر شد،

 خودت برو ببينش تا منم يه صبحونه مفصل واستون فراهم کنم

ر بريزه رو نزديک گاو کرد که چشمی گفتم و با و ظرفی که ميخواست توش شي 

 ...گفتن ياهللا وارد خونه شدم و خودم و به اتاق موقت ياسمن رسوندم

غرق خواب بود که قبل از ورود به اتاق چند ثانيه ای نگاهش کردم و همزمان صدای 

 :ليال خانم و پشت سرم شنيدم
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 بازم تب داره،_

 و رو پيشونيش بزارم به نظرم بهتره دوباره اون حوله خيس

 :و خواست وارد اتاق شه که مانعش شدم

 ...الزم نيست_

 !خودم اينکار و ميکنم

 ...باال سرش نشستم

گونه های سرخ شدش خبر از تب باالش ميداد که آب حوله ای که توی ظرف بود و 

 ...گرفتم و رو پيشونيش گذاشتم

 ...نگران حالش بودم

بايد صبر ميکردم تا بيدار شدنش و بعد حتما  عصبی بودم که به اين وضع افتاده

 ..ميبردمش دکتر

 کارم و دوباره تکرار کردم ،

دوباره حوله رو پيشونيش گذاشتم و همزمان متوجه حرف های نامفهومی شدم که تو 

 خواب داشت ميگفت،

تالشم واسه متوجه شدن بی فايده بود که يه دفعه ياسمن جيغ بلندی کشيد و از خواب 

 ...پريد

 ...شوکه شده بهش نگاه کردم
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 :نفس نفس ميزد و آروم و قرار نداشت که گفتم

 !چيزی نيست خواب ديدی_

 :با صدای گرفته لب زد

 تو اينجا چيکار ميکنی؟_

 :متعجب شدم

 گفتم که ميام بهت سر ميزنم_

 ..نگاه ازم گرفت و دوباره دراز کشيد

 :ه وضوح ميديدم که گفتمقفسه سينش باال و پايين ميشد و خوب نبودن حالش و ب

 تب داری،_

 پاشو آماده شو بريم تو شهر يه دکتر بايد ببينتت

 :چشم بست

 !من خوبم_

 :پتويی که تا گردنش رو خودش کشيده بود و کنار زدم

 پاشو ياسمن_

 برگشتيم ميخوابی

 :سنگين پلک زد و هنوز بلند نشده بود که ايستادم و ادامه دادم

 ...زن يه چيزی هم بخور که بريمپاشو يه آبی به صورتت ب_
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 :صداش هنوز گرفته بود

 ...هومن من و پيدا ميکنه_

 !...من ميدونم اون من و با خودش ميبره کانادا

 چند باری پشت سر هم پلک زدم،

 :ترس از هومن همه وجودش و پر کرده بود که بزاق دهنم و پايين فرستادم

 ...دست هومن به تو نميرسه_

 !من بهت قول ميدم

 :نشست و جواب داد

تو قبلنم به من قوب داده بودی ولی با همه اون قوال من با هومن ازدواج کردم و _

 اون هرکاری که دوست داشت باهام کرد،

 اگه پيدام کنه اگه بفهمه به کمک تو از دستش فرار کردم،

 ...اين بار من و ميکشه

 !تورو هم ميکشه

 !من مطمئنم

 چشم بستم و دوباره باز کردم،

 ...اون اصال ياسمنی نبود که من ميشناختم و مقصر همه اينا من بودم

 !من بودم که نتونستم مراقبش باشم که گول هانا رو خوردم
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 :شمرده شمرده گفتم

 ...هومن هيچ کاری نميتونه بکنه_

 !تو فقط به فکر خودت باش نبايد خودت و اذيت کنی

 :نفس عميقی کشيد

 ...تهديدم کرده بود_

نکه از کارهاش به خانوادم به خانوادش گفته بودم تهديدم کرده بود که يه بخاطر اي

 زن ديگه ميگيره ،

 ...بهم گفته بود فقط ازم يه پسر ميخواد و بعدش ميشم پرستار بچش

 :و خيره تو چشمام ادامه داد

همه اينارو وفقط بخاطر اينکه از وحشی بازياش به خانواده هامون گفته بودم تحويلم _

 ...بود و حاالداده 

 :مکثی کرد و با ترس ادامه داد

 ...حاال من ازش فرار کردم و اگه پيدام کنه_

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 پيدات نميکنه،_

 ...فکرش و نکن
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سرش و بين دستاش گرفت و چند ثانيه بعد بلند شد اما نتونست رو پاهاش بايسته و 

 :م و صداش و شنيدمداشت ميفتاد که مچش و گرفتم و مانع از افتادنش شد

 !سرم گيج ميره_

 :کمکش کردم تا بشينه

 ...بزار ليال خانم و صدا بزنم بياد کمکت کنه_

 ...و از اتاق بيرون زدم

از پنجره نگاهی به بيرون انداختم احمد آقا و آسيه خانم بيرون بودن و خبری از ليال 

 :بيرون اومد خانم نبود که تو خونه صداش زدم و چند ثانيه بعد از آشپزخونه

 بله_

 :هول شده بودم که تند تند گفتم

 ...ياسمن_

 انگار سرگيجه هم داره کمکش ميکنيد آماده شه؟

 ...سری به نشونه تاييد تکون داد و سريع رفت داخل اتاق

 ...با رفتنش پدر و مادر مجيد وارد خونه شدن و سفره صبحونه وسط خونه باز شد

و حاال با سر سفره نشستنش کمی خيالم از بابت  ياسمن به کمک ليال خانم آماده شد

 :حالش راحت شد و آسيه خانم گفت

 صبحونه بخور جون بگيری_
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 ...زير لب چشمی گفت و مشغول شد

بااينکه از صبح هيچی نخورده بودم اما زير چشمی به ياسمن نگاه ميکردم تا خيالم 

 :نموند راحت شه صبحونش و ميخوره و اين کارم از چشم احمد آقا دور

 تو هم يه چيزی بخور اميرحسين_

و يه ليوان شير  داغ تحويلم داد که سری به نشونه تاييد تکون دادم و کمی شير 

 ...نوشيدم

 بعد از خوردن صبحونه،

 .راهی شديم

ياسمن که تو ماشين نشست در و بستم و ماشين و دور زدم و پشت فرمون نشستم و 

 .حرکت کرديم

 :ه پشتی صندلی و چيزی نميگفت که سکوت بينمون و شکستمسرش و تکيه داده بود ب

 بهتری؟_

 :سوالم و با سوال جواب داد

 ديشب که رفتی تهران چيشد؟_

 دنبالم ميگشتن؟

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 ...آره_
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اون گفت ازت بی خبره بعدشم قرار شد تا امروز صبح از ساغر سراغت و گرفتن و

 !ازت نشد من پيدات کنمصبر کنن و اگه خبری 

 :لبخند کجی گوشه لبهاش نشست

 تو پيدام کنی؟_

 :نيم نگاهی بهش انداختم

 !آره_

 :نفس عميقی کشيد

 فکر ميکنی هومن به اميد تو  دست رو دست ميزاره؟_

 :و خودش جواب داد

 اون حسابی عجله داشت واسه رفتن به کانادا،_

 !پيدا ميکنهشده خودش شهر به شهر همه جارو بگرده من پ 

 :پوفی کشيدم

 تو چت شده؟_

 درسته قورت ميدادی،يه روزی با چشمات آدم و

 غرورت حرصيم ميکرد و حاال ترس از اون عوضی باعث تب و بی قراريت شده؟

 :صدام انقدر بلند بود که قيافش گرفته شد اما متقابال صدا بلند کرد

 !آره من ميترسم_
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 به کی بگم؟

 !ميترسم

 :تمو چرخيد به سم

 ... نميشناسی تو که نميدونیکه جای من نبودی تو که اون هيوالرو تو_

 :نزاشتم  حرفش و ادامه بده

 !ديگه نميخوام چيزی راجع بهش بشنوم_

 :صورتمنفسش و فوت کرد تو

 چرا؟_

 عذاب وجدان کالفت ميکنه؟

عميقی  و نگهداشتم و بعد از کشيدن نفسهنوز از روستا بيرون نزده بوديم که ماشين 

 :روبه ياسمن جواب دادم

 !آروم باش ياسمن_

 :و  نگاهم و تو چشم های عسلی و نگرانش چرخوندم

 همه چی همونايی بود که بهت گفتم باور کن هانا من و بد بازی داده،_

 !باور کن هيچ راه ديگه ای نداشتم باور کن

 :با بغض گفترو ازم گرفت و

 با من حرف بزنی ميتونستی قبل از اون عقد نحسولی تو_
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 :رد کردمحرفش و

 نميتونستم،_

 !نميشد

 :بينيش  و باال کشيد

 باشه نميشد،_

 اصال نشد،

 بهم بگو االن چی تو سرت ميگذره؟

 ميگی هومن پيدام نميکنه باشه قبول ولی تا کی ميخوای من و اينجا قايم کنی؟

 بری و بيای؟رامسر وتا کی ميخوای مسير بين تهران و

 تهش که چی؟

 اسم هومن از تو شناسنامم پاک ميشه؟

 :چشم هاش به سمتم چرخيد و ادامه داد

 !نميشه_

 ...اون شوهر منه

 :و ابرويی باال انداخت

 !هانا هم زن توئه_

 !ما هيچ راهی نداريم
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 :لبای خشکيدم و با زبون تر کردم

 اين اوضاع خيلی طول نميکشه،_

 همی باشه؟فقط به من زمان بده بعد خودت همه چی و ميفتو

 :دوباره بينيش و باال کشيد که تکرار کردم

 باشه؟_

 :سری تکون داد

 !سمت شهر که سرم داره ميترکه و بی حاليم داره کالفم ميکنهباشه،حاال برو_

به حرکت ماشين و ودوباره باز کردم به نشونه تاييد حرفش بستم ووچشم هام 

 ...درآوردم

 :به سمتش رفتم از اتاق تزريقات که بيرون اومد

 بهتری؟_

 :سری تکون داد

 خوبم_

 :طی کردمهم قدم باهاش آروم آروم راه خروج از درمونگاه رو

 شنيدی دکتر چی گفت؟_

 گفت همه اينا بخاطر استرسه حتی اون آفتی که رو لبات زده،

 اون تب،
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 !همش بخاطر يه استرس پوچه

 :ادامه دادمدر ماشين و براش باز کردم و

 !که نيستی به فکر خودت باش به فکر من_

 بعد از چند ثانيه سوار ماشين شد،نگاه سردش و بهم دوخت و

 :قبل از اينکه در و ببندم جواب داد

 من بدتر از اينارو کشيدم،_

 !بخاطر تو خيلی بدبختی کشيدم و االن هيچ دليلی نداره که به فکرت باشم

 سری تکون دادم،

 :هرچی ميگفت حق داشت

 ...آره_

 !رست ميگیتو د

 دور زدم و پشت فرمون نشستم،چشم که ازم گرفت ماشين و

 :هنوز حرف واسه گفتن داشت

 من زن هومنم،_

 تو زنش و دزديدی ميدونی؟

 :کالفه سرچرخوندم سمتش

 مگه همين و نميخواستی مگه از هومن بيزار نبودی؟_
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 پس حاال چرا داری بااين حرفا باعث ميشی فکر کنم اشتباه کردم؟

 :زدداد 

 اشتباه کردی،_

 اشتباه کردی که االن يادت افتاده االن که اون شوهرمه،

 االن که صد سالم دستش بهم نرسه بازم اسمش تو شناسناممه،

اشتباه کردی که وقتی بايد يه کاری ميکردی حرفای هانا رو باور کردی و حاال ياد 

 !من افتادی

 :حرفهاش باعث نفس های بلند و پی در پی ام شد

 نميتونستم اونموقع کاری کنم ياسمن، من_

 !باور کن توهم اگه جای من بودی ميترسيدی از يه رسوايی بزرگ ميترسيدی

 :ابرويی باال انداخت

 نميتونستی؟_

 :لب زدم

 قسم ميخورم که نميتونستم_

 :خيره به روبه رو جواب دادنفس عميقی کشيد و

 پس حاال دست از اين کار بيهودت بردار،_

 !برگردم تهران من ميخوام
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 :ناباورانه گفتم

 چی؟_

 ميخوای برگردی تهران؟

 :سرش و به نشونه تاييد تکون داد

 آره ميخوام برگردم،_

 چون االن هيچی سرجاش نيست،

 چون واسه يه فرار عاشقانه خيلی دير شده،

 چون تو االن زن داری هرچند ميگی اون فريبت داده،

 !رمچون من االن زن هومنم هرچند دوستش ندا

 :تو صورتم کشيدمدستم و

 ...ببين منو_

 :من ادامه دادمبا مکث سر چرخوند سمتم و

 !اگه بری ديگه هيچوقت نميتونی از شر هومن خالص شی_

 :با صدای آرومی جواب داد

 !مهم نيست_

 :سری به اطراف تکون دادم

 ...اگه بری هومن_
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 :نزاشت حرفم تموم شه

 ميخوام برم،_

 احمقانه بود اصال من نبايد اين يه شبم ميموندم،اصال اين فرار 

 !اشتباه کردم

 به سختی قورت دادم،با شنيدن اين حرفش بزاق دهنم و

 !تو حرف هاش هيچ اثری از عشق نبود

 !هيچ خبری از دوست داشتنی که زمانی گفته بود نبود

 :ازش گرفتمنگاهم و

 ...ولی من دلم_

 :دمبا زبون تر کردم و ادامه دالبام و

 دلم نميخواد که به هومن برگردی،_

 ...اصال دلم نميخواد

 حرفی نزد،فقط نفسش و عميق بيرون فرستاد و

 !انگار که اصال نشنيد انگار که اصال براش مهم هم نبود

 عصبی بودم،

 ...اگه ميرفت

 بااون هيوال که مطمئن بودم هنوز نشناختتش راهی ميشد چی؟اگه ميرفت و
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 ...ست داشتناصال گور بابای دو

 ...اصال دوستم نداشت قبول

 !اصال دلش ازم پر بود قبول

 ...ولی اون نبايد برميگشت

 ...نبايد به هومن نزديک ميشد

 !اون يه هيوال بود

 سکوت رانندگی کردم،تو

 باالخره رسيديم روستا،بدل نشد وبينمون هيچ حرفی رد و

 ...جلوی خونه پارک کردم و پياده شديمماشين و

آروم قدم برميداشت اما من انقدر عصبی بودم که قدم تند کرده بودم واسه ورود به 

 خونه،

 !شايد فکر ميکردم اينجوری آروم ميگيرم هرچند بی فايده بود

خواستم برم تو خونه که با شنيدن به آسيه خانم که تو حياط مشغول بود سالمی کردم و

 :صداش متوقف شدم

 !تو بعد خودتاول بزار ياسمن خانم بره _

 با يه لبخند مصنوعی سر تکون دادم و کنار در ايستادم،

 ياسمن بی هيچ حرفی رفت تو،
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پشت سرش قدم برداشتم کسی تو خونه نبود که يک راست رفت تو اتاق و در و هم 

  !بست

 نرفتم دنبالش، 

  !شايد بهتر بود چند ساعتی به حال خودش رهاش ميکردم

 بعد احمد آقا وارد خونه شد،  نشستم يه گوشه و چند دقيقه

 :بعد از سرام و احوالپرسی کنارم نشست و جويای حال ياسمن شد

  ياسمن خانم بهتره؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 داره استراحت ميکنه_

 :نگاهش که به چشمام افتاد لبخندی زد

 پاشو بابا جون، _

 سته ایپاشو خودتم برو تو اون اتاق استراحت کن که حسابی خ

راست ميگفت خسته بودم اما فقط وقتی خستگی از تنم بيرون ميرفت که اين ماجرا 

 ختم به خير ميشد، 

 که تکليف هومن مشخص ميشد، 

 که حال ياسمن خوب ميشد، 

  !که از کار هانا سر در مياوردم
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 بااين وجود مطابق حرف احمد آقا، 

 رفتم تو اتاق ديگه اين خونه و تا سرم و رو بالشت گذاشتم، 

 ...از شدت خستگی خوابم برد

 بعد از خوردن شام و با رفتن آسيه خانم و احمد آقا، 

به خونه اقوامشون حاال فقط من و ياسمن و همسر مجيد خونه بوديم که ليال خانم هم 

 با رفتن تو اتاق تنهامون گذاشت، 

حبت و با ياسمن باز کنم دلم ميخواست قبل از اينکه برگردم دلم ميخواست سر ص

 :تهران حالش و جا بيارم اما اون انقدر تو خودش بود که نهايتا فقط تونستم بپرسم

  بهتری؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 خوبم، _

  کی برميگردی تهران؟

 :نگاهی به ساعت ديواری خونه انداختم

 کم کم بايد برم_

 :و جواب دادبلند شد 

 خيلی خب پس ميرم آماده شم_

 :متعجب که نگاهش کردم ادامه داد
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 باهم برميگرديم و به همه ميگيم تو من و پيدا کردی_

 من شوکه از شنيدن حرفهاش سکوت کرده بودم و ياسمن بی معطلی وارد اتاق شد، 

 اين بار دنبالش رفتم و تو چهارچوب در ايستادم، 

نکرده بود و سريع داشت وسايلش و  جمع ميکرد که سکوتم حتی چراغ اتاق و روشن 

 :و شکستم و گفتم

 داری چيکار ميکنی؟_

 :بی اينکه نگاهم کنه جواب داد

  !دارم جمع ميکنم_

 !تو راهم يه دليلی واسه اين يه شب نبودنم پيدا ميکنم

 :تن صدام باال گرفت

 نميخوای بس کنی؟_

 :جواب که نداد ادامه دادم

 نباش، گفتم نگران_

 نگران نسبتت با هومن نگران نسبتم با هانا ،

نگران هيچی نباش ولی بازم داری کار خودت و ميکنی و من اصال نميفهمم تو يهو 

 !چت شده

 :لب زد
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 چيزيم نيست فقط ميخوام برگردم_

و با برداشتن کيف و وسايالش راه خروج از اتاق و در پيش گرفت اما با ايستادنم تو 

 :مانعش شدم و با حال گرفته ای که رو صدامم اثر گذاشته بود گفتمچهارچوب در 

 ...نکنه_

 ...نکنه تو

 تو اين مدت عاشق هومن شدی؟

 :پشت سرهم پلک زد و نگاهش و تو صورتم چرخوند

 !ميخوام برم_

 :تکرار کردم

 دل بستی به هومن؟_

ا جوابش و نفس های بلند بلندش به صورتم ميخورد و باالخره بعد از گذر ثانيه ه

 :شنيدم

 نه،_

 !دوستش ندارم

 :انگار که خيالم راحت شده باشه دلم کمی آروم گرفت

 پس چرا ميخوای بری؟_

 :صورتش گرفته شد
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من چيزيم نشده گرشا ولی تو حتما يه چيزيت شده که کال فراموش کردی هومن _

 پسر کيه،

 انگار فراموش کردی که اونا آدم پيدا کردن مارو دارن،

 دت رفته من عروس خانواده فروزانم و تو دومادشون،انگار يا

 اسم همايون فروزان و تريلی نميتونه بکشه و ما داريم اشتباه ميکنيم

 :صداش گرفته تر شد

 بايد برگرديم،_

 !همين االن بايد برگرديم که از اين مخمصه نجات پيدا کنيم

 :سرم و به اطراف تکون دادم

 ی،بهت گفتم از يه سری چيزا بی خبر_

 کاش محرمانه نبود و ميتونستم بهت بگم،

 ...کاش ميتونستم بگم که هومن

حرفهام هنوز ادامه داشت اما يه دفعه با افتادن نور شديدی از تو پنجره و بهم خوردن 

 تاريکی اتاق حرفم نصفه موند و همزمان صدای آشنايی به گوش جفتمون خورد،

 :صدای فرياد هومن

 ياسمن،_

 ...بيا بيرون ياسمن
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لبهای ياسمن باز و بسته ميشد واسه زدن حرفی اما نميتونست و من حتی پلک زدن 

و هم يادم رفته بود که در خونه باز شد و صدای هومن از فاصله نزديک تری به 

 :گوشمون خورد

 کجايی_

 :و فرياد وار ادامه داد

 ميدونم جفتتون اينجاييد_

 :و اسم من و با صدای بلند تری به زبون آورد 

 ...گرشا_

 

 ياسمن#

 نفس هام به شمارش افتاده بود،

 !افتاد اتفاقی که نبايد ميفتاد افتاد

 ...تموم وجودم ميلرزيد

 ميدونستم پيدام ميکنه،

ميدونستم که خيلی زود تصميم گرفتم برگردم و اون زودتر از چيزی که فکرش و 

 !ميکردم پيدام کرده بود

 اين بار صدای ليال تو خونه پيچيد،
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 :راهرو بودنتو 

 شما کی هستين؟_

 به چه حقی سرتون و انداختين اومديد تو خونه مردم؟

 :هومن داد زد

 زن من کجاست؟_

 پيشونی گرشا تو سرمای هوا،

 :خيس از عرق شده بود که با صدای گرفته لب زدم

 !پيدام کرد_

 ...پيدامون

 !پيدامون کرد

 جوابی ميده،ديگه حتی نميشنيدم ليال داره چی ميگه و هومن چه 

 گرشا راه گرفت تو اتاق،

 ...پنجره حفاظ داشت و اين خونه هيچ در ديگه ای نداشت

 ...اينجا ته خط بود

 ته تهش که تکيه به ديوار فرود اومدم رو زمين،

 نميدونستم از اين به بعد چی ميشه

 :نميدونستم و از ترس ميلرزيدم که گرشا روبه روم ايستاد
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 زور آوردم،يادت باشه من تورو به _

 !من تورو مجبور کردم که باهام بيای

 :راه خروج از اتاق و که در پيش گرفت چونم از بغض لرزيد

 !ميکشتت_

قبل از خروج نگاهی بهم انداخت و بی هيچ حرفی بيرون رفت و اين بار صدای 

گرشا هم قاطی شد با صدای هومن و رفته رفته صدای ليال فقط شد جيغ و هومن و 

 اشتن از خجالت هم درميومدن،گرشا خوب د

نشسته بودم و ففط اشک ميريختم اما اينجا نشستنم دردی و دوا نميکرد که به خودم 

 دل و جرئت دادم و بلند شدم و رفتم بيرون،

تو راهرو دست به يقه شده بودن و هومن قصد جون گرشارو کرده بود که شکستگی 

د و چسبونده بودش به ديوار و ابرو گرشا و خون سرازير رو صورتش و کافی نميدي

 خشم طوری جلوی چشم هاش و گرفته بود که حتی تا االن من و نديده بود،

 :دست مشت شدش داشت روونه صورت گرشا ميشد که چشمام و بستم و داد زدم

 !بسه_

 صدای نفس هاش حتی از صدای گريه های ليالهم بلند تر بود،

 :پاک کرد و به سمتم اومدچرخيد به سمتم و با پشت دست لب خونيش و 

 اينجا چه غلطی ميکنی؟_

 :گرشا بااينکه نايی نداشت داد زد
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 گفتم که من آوردمش اينجا،_

 ...من مجبورش کردم باهام بياد

 :هومن خفه شو بلندی گفت و روبه من ادامه داد

 چرا بااين عوضی بااين حروم لقمه که دوماد ماست اومدی اينجا،_

 ميخوری ياسمن؟تو اينجا چه گوهی 

 حرف زدن يادم رفته بود،

 تا به حال اينجوری نديده بودمش،

 حتی وقتی که به قول خودش غرورش و له ميکردم،

 اين بار واقعا خون از چشماش ميباريد،

 !اين بار فرق داشت

 الل شده بودم،

ليال از خونه بيرون دويد و گرشا همينطور که خم شده بود و نفس نفس ميزد تکرار  

 :دکر

 ... گفتم که من آوردمش_

 ...من دزديدمش

 !من اين کار و کردم

 :هومن تو صورتم داد زد
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 راست ميگه؟_

تنم همچنان ميلرزيد و نميتونستم حرفی بزنم که در عين تعجبم چشمهای گريونم شاهد 

بيرون اومدن اسلحه ای از جيب داخل کت هومن شد و رو ازم گرفت و به سمت 

 :گرشا رفت

 وان کسی که همچين بی ناموسی ای در بياره تو خانواده فروزان چيه؟ميدونی تا_

 :اسلحش و تو دستش جفت و جور کرد و خودش جواب  داد

 !مرگ_

 همه چيز شبيه فيلمهای پليسی شده بود،

 گرشا ايستاده بود،اينکه هومن با تفنگ بين من و

 اينکه گرشا حرف از دزديدن من زده بود،

 :بود و من شوکه شده هنوز باور نميکردم که هومن ادامه دادهمه مثل فيلمها همه و

 فقط قبلش بهم بگو،_

 چرا با من اين کار و کردی؟

 دزديدی؟چرا زن من و

 چرا خواستی اينطوری بهم ضربه بزنی؟

 منتظر جواب گرشا عقب عقب رفت و در و هم قفل کرد که مبادا کسی سر برسه،

 :گرشا جواب داد
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 انتقام بگيرمميخواستم ازت _

 :هومن برای چندمين بار داد زد

 چيکار کرده بودم که بخوای انتقام بگيری؟ مگه من با تو_

و هدف تفنگش قرار داد که اين بار وحشت زده روبه روی هومن و دوباره گرشار

 :بريده بريده گفتمايستادم و با گريه و

 ...داره دروغ_

 !دروغ ميگه

 :سرشاخت تواندقبل از هومن گرشا صداش و

 !دروغ نميگم_

 :من ادامه دادم

 ...من ازش خواستم_

 ...نميخواستم بيام

 ...بيام کانادا

 ...گفتم کمکم کنه

 ...اصرار

 ...و اوناصرار کردم 

 !کمک...کمکم کرد
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 :چشم هام که نگاه کرد بی توجه به تقالهای گرشا واسه رد حرفام با گريه جيغ زدم تو

 ...همه چی همينه که من_

 !من گفتم

 بهم نزديکتر شد،

 :صداش با اينکه پايين اومده بود بيشتر از قبل به تنم رعشه مينداخت

 چرا؟_

 :همزمان با افتادن قطره اشک جديدی جواب دادمپلک سنگينی زدم و

 چون ميخواستم ازت فرار کنم،_

 !چون نميخواستم باهات بيام

 بر بشم،باال گرفتم تا از احوالش با خچيزی که نگفت سرم و

 صورتم خوابوند،کسری از ثانيه  سيلی محکمی توتوپايين آورد و تفنگش و

هومن فقط دستم و رو صورتم گذاشتم وسيلی ای که باعث پريدن برق از سرم شد و

 :لب زد

 !باشه_

 :و از شونم گرفت و پرتم کرد سمت در

 !ميرسمگمشو برو تو ماشين بعدا حسابت و_

 نکردم،حتی لباسمم مرتب 
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ميخوان بفهمن اين تو چه  حتی برام مهم نبود که بيرون خونه چند نفر ايستادن و

 خبره،

 فقط نگران بودم،

 :نگران اينکه خونی ريخته بشه و قدم از قدم برنميداشتم که هومن داد زد

 مگه کری؟_

 !گفتم برو

ه گوش دوباره يقش و گرفت که اين بار با بو گام بلندی به سمت گرشا برداشت و

رسيدن صدای آژير پليس درگيری جديدی بينشون شکل نگرفت و دوتا مامور پليس 

 :پشت در ايستادن

 ...در و باز کنيد_

 طولی نکشيد که پليس وارد خونه شد،

ابن بين چطوری قايمش کرده البته ديگه خبری از اون تفنگ نبود و نميدونم هومن تو

 بود اما بحث به کلی عوض شد،

و  ه دعوای خانوادگی که لزومی نداشته پای پليس به اينجا کشيده بشه همه چی شد ي

اومدن آسيه خانم و احمد آقا هم کمکی بود واسه اثبات اين ماجرا که همسايه ها رفتن 

 ...و بعد از چند دقيقه پليس هم با چندتا تذکر رفت

 با رفتنشون ترسم دو برابر شد،
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ماشين ط پشت سرهم تکرار ميکرد که برم تونميفهميد فقهومن ديگه چيزی نميشنيد و

 :من ميترسيدم از همراه شدن باهاش که اين بار صدايی کلفت کردو

 !اين آخرين باره که بهت ميگم برو تو ماشين_

 :اسمش و به زبون آوردم

 ...هومن_

 :نزاشت ادامه بدم و بی توجه به بقيه داد زد

 !بروو خفه شو_

 بين همه چرخوندم،نگاهم ووبغض صدبارم و قورت دادم 

 صورتش خشک شده بود، نتونستم به گرشا نگاه دقيقی بندازم اما خون رو

متوجه نگاهم که شد چشم دوخت بهم و هومن که حاال حواسش خوب جمع بود اين 

 !هم بستدر وبار هولم داد بيرون و

 پشت در ايستادنم بی فايده بود،

 هرو هم نبودن که چيزی ببينم،خبری از داد و بيداد نبود و تو را

 ...دلم شور ميزد

 ...زمان التماس ميکردم که اتفاقی نيفتهمدام تو ذهنم با خودم کلنجار ميرفتم به زمين و

 ...لعنت ميکردم که چرا اونشب با گرشا حرف زده بودماتفاق بدتری نيوفته و خودم و

 بره، چرا ازش گاليه کرده بودم که همه چيز لو



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

691 
 

 ...هانا تموم اين مدت دروغ تحويلش داده و دست به کار شه واسه جبران که بفهمه

 !دهنی که بی موقع باز شده بودلعنت به من و

حال بديم سرم به باال و پايين تکون ميخورد  از گريه وپشت در از سرما ميلرزيدم و

 .در باز شدکه هومن تو ديدم قرار گرفت و

 با ديدنش عقب رفتم،

ريکی شب ترسناک تر هم شده بود که نفهميدم چطور کفشهام و پوشيدم تاچشمهاش تو

 و جلوتر ازش راه افتادم،

تا رسيدن به ماشينش چند باری هولم داد و هربار فقط چشم هام خيس شد و همزمان 

وحشيانه پرتم کرد تو  باز کرد وبا رسيدن به ماشين بازوم و گرفت و در ماشين و

 ماشين،

هومن که براش مهم سرم خورد به در و آخ بلندی از درد کشيدم و انقدر وحشيانه که

 نبود،

 ...به حرکت درآوردبعد از نشستن پشت فرمون ماشين و در و بست و

درد شديد سرم هم يکی از داليل اشک ريختنم شده بود که هومن همزمان با دور زدن 

 :گفت

 خفه شو_

 !حتی صدای نفس کشيدنتم نميخوام بشنوم
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سرم برداشتم و با ديدن خون تو دستم نه تنها گريه هام ساکت نشد که از رودستم و 

 :صدام بلند تر هم شد

 ... داره خون_

 :دهنم کوبيدنزاشت حرفم تموم شه و با پشت دست دوبار تو

 به درک،_

  ببند که برسيم تهرانفقط دهنت و

 :و داد زد

 !هران با خودم ببرمتا تببند که نميخوام االم بکشمت و جنازت ودهنت و_

 جمع کردم تو دهنم،لبهای پر دردم و

 سعی کردم صدايی ازم در نياد،چسبوندم به در وخودم و

 ...من ازش ميترسيدم

تاريکی شب تو اين جاده خلوت عصبی رانندگی ميکرد و ميدونستم از هومنی که تو

 !هرکاری ازش برمياد ميترسيدم

 بعد از انداختن نگاه گذرايی بهم،

 :پوزخند زد

 نميخواستی با من بيای با اون عوضی ريختی روهم آره؟_

 :حرف ميزدسر تکون ميداد و
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خوشی زندگی ميکنی اين دهات به خوبی وساليان سال توخيال کردی پيدات نميکنم و_

 آره؟

 :صداش باالتر رفت

 کثافت هرزه از من بدت ميومد غلط کردی سر سفره عقد نشستی،_

 ادعات بيجا کرد دختر من متعلق به شماست،اون بابای پر 

 !مال شماست کنيز شماست راه انداخت

 :من همچنان جرئت حرف زدم نداشتم که ادامه داد بدتر ميکرد و حرفهاش حالم و

 زن من شدی،صدبار زيرم خوابيدی تهشم با شوهر خواهرم ريختی روهم؟_

 :و صداش فراتر از فرياد شد

 ؟از ديروز بهت خوش گذشته_

بدنم صورت وشروع کرد با يک دست ضربه های محکمش و به هرجايی از سر وو

 :کوبيد

 بهش خوب سرويس دادی عوضی؟_

 ...رابطه با من که فقط گريه زاری ميکردی وتو

 :جيغ زدمرو بدنم گرفتم و نزاشتم حرفش تموم شه و دستش و

 ...کافيه هومن_

 :و دوباره جيغ زدم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

694 
 

 !بس کن_

ماشين  شنوای اين حرفها نبود که دستش و از بين دستام بيرون کشيد واما اون گوشش 

 ...کنار جاده نگهداشتو

 از ماشين که پياده شد با چشم هام دنبالش کردم،

 نميدونستم چی تو سرشه،

 خيال از ذهنم عبور ميکرد،هزار تا فکر و

يه دادن هومن لگد تازه ای نداشتم که با تکجای جای بدنم درد ميکرد و طاقت مشت و

 به ماشين يه کمی خيالم راحت شد،

 !تکيه داده بود به ماشين و سيگار ميکشيد

 ...سيگار پشت سيگار

سيگار بعديش و با ته مونده سيگار قبل روشن ميکرد و من اين تو فقط اشک 

 ...ميريختم

 فکر رسيدن به تهران،

 ...به همه بگه داشت ديوونم ميکردفکر اينکه قراره همه چيز و

 گرشا هيچ چيز نبوده،کی باور ميکرد که بين من و

 ...هم نگرفتهکی باور ميکرد که اون حتی تا به حال دستم و

 پشتی صندليم تکيه دادم و آه عميقی کشيدم،سرم و
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 ميسوزوند،فکر به کاری که هانا کرده بود تا اعماق وجودم و

 !لعنت بهش

 ...وردن ازدواج من و هومن شدلعنت به هانا که با دروغهاش مانع به هم خ

 !لعنت به گرشا که همچين کاری کردلعنت به من که از گرشا گاليه کردم و

 به سمتم که چرخيد صاف نشستم،

 تا چند ثانيه فقط نگاهم کرد،

 !از همون نگاه ترسناکا که سلول به سلول تنم ازش ميترسيد

 ...زمين انداخت و سوار شدرو سيگار نصفش و

به حرکت سينم ميکوبيد اما صدايی ازم بيرون نميومد که ماشين وتند توقلبم تند 

 :درآورد

 ميارزيد بخاطر اينکه با من نيای همچين کاری باهام کنی؟_

 صداش پايين اومده بود اما چيزی عوض نشده بود،

 :فقط داد نميزدعصبی بود حتی عصبی تر از قبل و

 از قبل از رسمی شدن همه چی،_

ع که دوستداشتم فقط به يه چيز فکر ميکردم به اينکه تو بشی خوشبخت از همون موق

 ترين عروس اين دنيا،

 ندارم و به پات بريزم،به اينکه دار و
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 چيکار کردی؟ولی تو

 :نفس عميقی کشيد

 ...از شب خواستگاری شروع کردی به له کردن من_

بزنم داغونت کاری کردی عصبی شم کاری کردی که با وجود عشقی که بهت داشتم 

 !به همه گفتی تهش با مظلوم نمايی همه چی وکنم و

 :اين بار پوزخند زد

بازم درست نشدی و گزينه ديدم مهر و محبت روت جواب نميده گفتم بنرسونمت تو_

 ...بعدی شد تهديد

فکر گفتم تهديدت کنم گفتم از يه زن ديگه بگم بااينکه اصال نميتونم به کسی غير تو

 کنم،

فقط يه وهمه گند اخالقيات با همه کارات وقتی ميزدمت بيشتر از تو درد ميکشيدم با 

 چيز ميخواستم فقط ميخواستم از خر شيطون بيای پايين ولی تو چيکار کردی؟

 :سرعت ماشين و بيشتر کرد

با کسی که بهش اعتماد داشتم که خانوادم بود که دومادمون بود رفتی و من و قال _

 گذاشتی،

 ری به غيرتم لطمه زدی،اينجو

  اينجوری باهام بازی کردی

 :و نگاه گذرايی بهم انداخت
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 نه فقط با من،_

 !با هانا با خانوادم

 :دوباره عميق نفس کشيد

 رو بيشتر از من دوست داشتن اين بود جوابشون؟اونا که تو_

 يک آن صداش باال گرفت، و

 :صدای دو رگه شده ترسناکش

 ...لعنت بهت ياسمن_

 !نت بهتلع

 :که ديدم لبهام از هم باز شدلرزش دستاش روی فرمون و

 ...ازدواج ما از همون اول اشتباه_

فکر ميکردم آروم شده اما تو دهنيش که تکرار شد حرفم نصفه موند و دوباره لبهام 

 :از درد سوخت

 کی گفت حرف بزنی؟_

 !خفه شو

 :ادامه داد از سر گرفتم و هومناشکام ودستم و رو دهنم گذاشتم و

 حاليت ميکنم اشتباه يعنی چی،_

 حاليت ميکنم خيانت به من چه عواقبی داره،
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 دل بابات ميزارم،رو داغت و

 !فقط بزار برسيم

 با رسيدن به تهران،

 ...يک راست رفت سمت خونه بابا

 ...ماشين و جلوی در پارک کرد و قبل از من پياده شد

 بدتر کرد،ديدن ماشين آقا همايون همه چيز و 

 ...بااينکه نيمه شب بود اما اوناهم اينجا بودن

 :هنوز پياده نشده بودم که هومن در سمت من و باز کرد

 !پياده شو_

 :نگاهش کردم

 ...هومن_

 :با همون چشمهايی که ازشون خون ميباريد نگاهم کرد که ادامه دادم

 ...بهشون چيزی نگو، نگو که_

 :بين حرفم پريد

 جدا؟_

 س نبايد بفهمه شما دوتا عوضی چيکار کرديد؟يعنی هيچک

 :دوباره اسمش و به زبون آوردم
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 هومن خودمون حلش ميکنيم،_

 ...به خدا هيچی بين من و گرشا

 :اين بار با صدای آرومی لب زد

 ...خفه شو_

 !خفه شو اسم اون کثافت و نيار

 :لبهام ثانيه ای تو دهنم جمع شد و بعد ادامه دادم

 نبوده جز همين فرار احمقانه،هيچی بين ما _

 من ازش خواستم فراريم بده چون خودم نميتونستم اين کار و بکنم،

 اون بخاطر من اين کار و کرد

 :بلند بلند نفس کشيد

 اينارو ميگی که بيشتر عصبيم کنی؟_

 اينارو ميگی که باز بهم يادآوری کنی حالت از من بهم ميخوره؟

 :و سرش و به اطراف تکون داد

 گه منم حالم ازت بهم ميخوره،دي_

 ديگه ازت چندشم ميشه،

 !از تويی که باور ندارم تا به حال فقط با من خوابيده باشی حالم بهم ميخوره

 چونم دوباره لرزيد،
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 ...من هيچ کاری نکرده بودم

 من حتی قبل از اون بوسه شب عقد،

 ميزد،سابقه هيچ بوسيده شدنی نداشتم و اون داشت اينطوری باهام حرف 

 چيزی که نگفتم دستم و گرفت و از ماشين بيرونم کشيد،

 :همزمان با پياده شدنم سماجت کردم تا قدم از قدم برندارم

 به کسی نگو هومن،_

 ...من ديگه کاری

 ...کاری نميکنم

 !ديگه باهات مخالفت نميکنم

ر ميشه به تمنا افتاده بودم چون ميدونستم بعد از برمال شدن ماجرا همه چيز خراب ت

 چون ميدونستم هر آسيبی که به من برسه چندين برابر به گرشا ميرسه،

 !چون ميدونستم همه چيز دگرگون ميشه

 :دوباره عميق نفس کشيد

 بگم يا نگم چيزی بين من و تو عوض نميشه،_

 تو يه دختر خائنی که ديگه هيچوقت،

از حاال فقط هيچوقت بهش به چشم آدمی که يه روزی عاشقش بودم نگاه نميکنم 

 باهات کاری ميکنم که بفهمی حتی نبايد به خيانت به من فکر ميکردی،
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 !زندگی و برات جهنم ميکنم چه به کسی بگم و چه نگم

 اگه ميگفت زندگيم و جهنم ميکنه ميکرد،

 شکی به اين حرفهاش راه نداشت اما انتخاب من جهنمی بود که فقط خودم و بسوزونه،

 !ه رونه چند تا خانواده ديگ

 :نگاهش تو چشمهام چرخيد

به عالوه، ترتيب طالق هانا و اون عوضی رو هم ميدم بعدش هم نميزارم يه آب _

 خوش از گلوش پايين بره،

 !تو هنوز من و نشناختی

 آب دهنم و به سختی قورت دادم،

 راست ميگفت اون بيشتر از چيزی که فکر ميکردم ترسناک بود،

 رشارو خالص کنه همه چيز و ثابت ميکرد،اينکه ميخواست با يه گلوله گ

 :بااين وجود دوباره اصرار کردم

 !باشه زندگی و برام جهنم کن ولی نزار کسی از چيزی بويی ببره، لطفا_

 :ابرويی باال انداخت و با حرص خنديد

 دوباره به غلط کردن افتادی؟_

 !مثل هميشه

 !عادتته گند بزنی و به گوه خوردن بيفتی
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 :له تر ميکرد اما مهم نبود غرورم و له و

 !اين آخرين بارم بود قول ميدم_

 :سر کج کرد

 اصال نيازی نيست قول بدی چون واست برنامه ها دارم،_

 قراره جز در و ديوار خونه هيچ جارو نبينی در خونه رو حتی روی باباتم باز نميکنم،

 رداری،يه کاری ميکنم آرزو کنی که فقط دوباره تنهايی بتونی دوتا قدم ب

 !واست برنامه ها دارم همسر هرزه من

 دستم مشت شد و دم نزدم،

 جلوتر از من راه افتاد،

 :حتی نگفت به کسی چيزی ميگه يا نه و بعد از باز شدن در سر چرخوند سمتم

 !بيا_

 .ناچار قدم برداشتم و وارد خونه شديم

 با نزديک شدن به خونه پاهام ميلرزيد،

ت روبه رو شدن با آدمهايی که اون تو بودن و نداشتم که تنم يخ ميکرد و اصال طاق

همزمان با رسيدن به در ورودی هومن در و باز کرد و تا برگشت به سمتم سرم گيج 

رفت نتونستم روی پاهام بايستم و افتادم روی زمين و دنيام غرق شد تو سياهی 

 ...مطلق
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 گرشا#

 تو سرويس بهداشتی مشتی آب به صورتم پاشيدم،

اقات ديشب لحظه ای از ذهنم دور نميشد و حتی حاال که بايد حواسم و جمع کارم اتف

 ميکردم با بدحالی خودم و به اينجا رسونده بودم،

 دوباره آب تو صورتم پاشيدم،

نميدونستم ياسمن االن تو چه وضعيه و تداعی ديشبی که ترس از هومن باعث به 

 ...داشک و لرز افتادنش شده بود باعث سردردم ميش

سرم داشت ميترکيد و نميفهميدم هومن از کجا بو برده که ما تو رامسر و تو اون 

 روستاييم،

 ...هرچقدر فکر ميکردم به نتيجه نميرسيدم

 ديگه نگران خودم نبودم،

 نگران به هم خوردن اون قرارداد کوفتی بين بابا و همايون فروزان نبودم،

 ففط نگران ياسمن بودم،

 !که در برابر هومن هفت خط هيچ کاری از دستش برنميومدنگران اون دختر 

 از ديشب و بعد از شنيدن حرفهای تهديد وار هومن ديگه هيچ خبری ازشون نداشتم،

 !هاناهم باهام تماسی نگرفته بود و نميدونستم ديشب چی به ياسمن گذشته
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 نفس عميقی کشيدم و به زمين و زمان لعنت فرستادم،

 ...به خودم بيشتر

کاری که کردم نه تنها نتونستم بهش کمکی کنم که فقط همه چی و بدتر از قبل  با

 ...کردم

 از سرويس بهداشتی بيرون زدم و رفتم سمت اتاقم،

امروز حال مجيد هم بخاطر من چندان مساعد نبود که از صبح تو خودش بود و حاال 

 :با ورودم به اتاق با همون نگاه گرفته گفت

 اره اميرحسين،سرهنگ باهات کار د_

 ...برو اتاقش

 وارد اتاق سرهنگ خليلی شدم،

نگاهش عصبی بود که همزمان با ادای احترامم از رو صندليش بلند شد و با صدای 

 :بلند گفت

 اشتباه کردی ستوان تهرانی،_

 !همه چی و خراب کردی

 :هرچی ميگفت حق داشت که سکوت کردم و سرهنگ ادامه داد

بچگانه تو تموم شواهد و مدارکی که با تالش شبانه روزی  بخاطر تو بخاطر اشتباه_

 پيدا کرده بوديم پريد،
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بخاطر کاری که کردی زحمت يه تيم به باد رفت ما تو يه قدمی اون باند بوديم و تو 

 چيکار کردی؟

 :و سری تکون داد

 !همه چی و خراب کردی_

 :نفس عميقی کشيدم

 جبران ميکنم جناب سرهنگ_

 :داد زد

 بران ميکنی؟چی و ج_

 همه مدارک از بين رفته،

با کاری که کردی با سوپرمن بازی ای که درآوردی اونارو از اطالعات به اصطالح 

 ...محرمانمون با خبر کردی و حاال

 :حرفش که نيمه تموم موند منتظر چشم دوختم بهش

 حاال چی؟_

 :لب زد

 !اخراجی ستوان_

 :ناباورانه گفتم

 چی؟_
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 اخراجم؟

 :جواب داد

 پروندت و ميفرستم دادگاه،_

 !تااون روز بازداشتی

 و سرباز جلوی در و صدا زد،

 :باور نميکردم که اخراج شده باشم

ولی سرهنگ من نه رشوه گرفتم نه با اونا همکاری کردم من فقط ميخواستم اون _

 ...دختر و نجات بدم

 :س ی به نشونه رد حرفم تکون داد

 !اخراجی_

 :مراه اون سرباز پرسيدمقبل از بيرون رفتنم به ه

 فقط يه سوال دارم ازتون_

 :بی مکث گفت

 بپرس_

 :چشم ريز کردم

 دستور از باالست؟_

 :تا چند ثانيه بی عکس العمل موند و نهايتا سرش و به باال و پايين تکون داد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

707 
 

 !نبايد اين اشتباه و ميکردی_

 :و روبه سربازی که يه قدم عقب تر از من ايستاده بود ادامه داد

 !ببرش بازداشتگاه_

 ..و راهی شدم

 !دستبند به دست راهی بازداشتگاه

منی که هيچ خالفی نکرده بودم حاال بايد از کارم بی کار ميشدم چون اين يه دستور 

 بود،

 !دستوری که ميدونستم از کجا آب ميخورد

 چشم که باز کردم،

 :صدای زنونه ناآشنايی گوشم و پر کرد

 بيدار شدی عزيزم؟_

 :خشک خشک بودگلوم 

 من کجام_

 چند باری که پلک زدم ديدم بهتر از قبل شد،

زنی که باالی سرم بود رو پوش پرستاری به تن داشت و مشغول بررسی سرمی بود 

 که به دستم وصل بود،

 :قبل از اينکه اون بخواد بگه فهميدم کجام اما جواب داد
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 بيمارستان،_

 از ديشب اينجايی،

 االن خوبی؟

 :نه تاييد تکون دادمسری به نشو

 چيشده؟_

 :لبخندی زد

 اينطور که همسرت ميگه ديشب تو خونه حالت بد شده و از بيهوش شدی،_

 !االن صداش ميکنم از ديشب اينجاست

 بی اينکه منتظر جوابم بمونه از اتاق بيرون رفت،

 با رفتنش طولی نکشيد که هومن وارد اتاق شد و به سمتم اومد،

 :دم که کنار تخت ايستاد و پرسيدهنوز سنگين پلک ميز

 خوبی؟_

 :چشم بستم و دوباره باز کردم

 خوبم،_

 چيشد که آورديم بيمارستان؟

 :ابرويی باال انداخت

 يعنی يادت نيست؟_
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 تو حياط افتادی رو زمين و منم آوردمت بيمارستان،

 !دوباره بخاطر فشار عصبی اين بال سرت اومد

 همه چيز يادم اومد،

آبرويی تنم يخ کرد و چشمهام سياهی رفت که دوباره نگرانی هام  از ترس اون بی

 :شروع شد و نفس هام و بلند و پی در پی بيرون فرستادم

 ...بهشون_

 بهشون گفتی؟

فقط نگاهم کرد و حرفی نزد و همزمان بابا و مامان وارد اتاق شدن و مامان جلوتر 

 از بابا،

 :خودش و بهم رسوند و بوسه ای به پيشونيم زد

 حالت خوبه ياسمن؟_

 :و دوباره پيشونيم و بوسيد و بابا گفت

 اونا کی بودن که دزديدنت؟_

 کی بودن که جرئت کردن همچين باليی سر تو بيارن؟

 و عصبی تو صورتش کشيد،

با شنيدن اين حرفها گيج شده بودم که نگاهم به سمت هومن چرخيد و هومن با نگاه 

 :گذرايی به من جواب بابارو داد
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 حاال که به خير گذشته ديگه بهتره چيزی و واسه ياسمن يادآوری نکنيم،_

 خودم ترتيب همه چی و ميدم

 :و خيره شد به من

 !خودم ميدونم با باعث و بانی اين اتفاق چيکار کنم_

 ...پس نگفته بود

 !حقيقت ديشب و نگفته بود که حاال مامان و بابا انقدر نگرانم بودن

 يه کم آروم گرفت،خوشحال که نه اما دلم 

وحشت داشتم از برمال شدن ماجرا و حاال اين بدحاليم سبب دلرحمی هومن شده بود 

 تا حرفی نزنه،

 !تا همه چيز خراب تر از اين نشه

 .چند ساعتی که گذشت حالم بهتر شد

با اصرار های هومن مامان و بابا رفتن و من هم تا چند ساعت ديگه مرخص ميشدم 

 ه پشت بهم از پنجره اتاقی که من تنها بيمارش بودم،که هومن همينطور ک

 :به بيرون زل زده بود گفت

 به همه گفتم دزديدنت،_

 گفتم بخاطر خصومت شخصی با من اين اتفاق افتاده،

 ...گفتم خودم پيدات کردم گفتم حالت بخاطر دزديده شدن ناميزونه
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 :و چرخيد سمتم

 !تصميم گرفتم به کسی چيزی نگم_

 :خشکيدم و با زبون تر کردملبهای 

 ممنونم_

 :به سمتم اومد

 ممنون نباش،_

 من لطفی در حقت نکردم

 من فقط نخواستم غرور خواهرم هم مثل من شکسته بشه،

 !من اينکار و فقط بخاطر هانا کردم و خودم وگرنه تو که ارزشی نداری واسم

 :نگاه ازش گرفتم و چيزی نگفتم که کنار تخت ايستاد

 مرخص ميشی و از بيمارستان ميريم ديگه حوصله لوس بازيات و ندارم،االن که _

 ميری خونه بابات وسايالت و جمع ميکنی و ميای خونه من

 :و ابرويی باال انداخت

 فعال نميريم کانادا،_

من اينجا يه کار ناتموم دارم و يه ماه ديگه ميريم ولی تو اين يک ماهم ميای خونه 

 من

 :دستش و باال آورد سرم که به سمتش چرخيد
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 هيچی نگو،_

فقط ميری و وسايالت و جمع ميکنی همين امشب جمع ميکنی و فردا ما زندگيمون 

 !و تو آپارتمان من شروع ميکنيم

 نفس عميقی کشيدم،

زندگی ای که ازش فراری بودم داشت شروع ميشد و من ديگه نميخواستم مخالفت 

 کنم،

 !ديگه نميتونستم

 :با صدای آرومی گفتم

 ...باشه_

 و نگاهی به سرمم انداختم،

تموم شده بود که هومن هم متوجهش شد و واسه صدا زدن پرستار از اتاق بيرون 

 ...رفت

 .بعد از انجام کارهای ترخيصم همراه هومن راهی خونه شدم

دم عصر بود و هوا داشت روبه تاريکی ميرفت که ماشين و جلوی خونه نگهداشت 

 .کرد و رفت و تا داخل خونه همراهيم

 با رفتنش کمی با بابا و مامان حرف زدم،

مطابق حرفهای هومن يه سری دروغ و چرت و پرت تحويلشون دادم و بعد  ماجرای 

 :فردارو گفتم
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 من و هومن ميخوايم از فردا باهم زندگی کنيم،_

 تو همين تهران و يه ماهی همينجاييم

 :مامان متعجب گفت

 خونه خودمون ميمونی و بعد ميريد کاناداخب چه کاريه اين يه ماهم تو _

 حرفش و رد کردم و دروغ تازه ای تحويلش دادم،

 :اين دروغ روهم هومن يادم داده بود

 هومن ميگه اينجوری خيالم راحت تره و خودش مواظبمه_

 :شدم لبخند دردناکی زدمو با لبهای پاره 

 آخه چشمش ترسيده،_

 !ميدونيد که هومن کم دشمن نداره

 :ا عميق نفس کشيدباب

 پيدا ميکنم اين دزدای بی همه چيزو،_

 االن حالت بهتره؟

 :و نگاهش و رو سر و صورت داغونم چرخوند که لبخندم و تکرار کردم

 خوبم_

 :و بلند شدم

 ...ميرم وسايلم و جمع کنم هومن صبح مياد دنبالم_
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 .و خودم و به اتاقم رسوندم

ان گذشت و بعد از بدرقه مامان و بابا خيلی زودتر از چيزی که فکر ميکردم زم

 .راهی شديم

 راهی خونه هومن،

 هومنی که تو تموم مسير سکوت کرده بود،

 !هومنی که ديگه داد نميزد و من نميدونستم تو سرش چی ميگذره

همزمان با پياده شدن از آسانسور به سمت تنها دری که تو اين طبقه وجود داشت 

 :کنار ايستاد و گفترفت و بعد از باز کردن در 

 برو تو_

 رفتم تو خونه و هومن با چمدون وارد شد،

 نگاه سرسری ای به خونه انداختم،

 هيچی کم نداشت،

دو دست مبلمان کالسيک طوسی و شيری داشت و ديوار های خونه با کاغذ رنگی 

نفره هم اون باال 8شيری رنگ پوشيده شده بودن و يه ميز ناهار خوری جمع و جور 

 ...ديک پنجره ها قرار داشتو نز

 :غرق تماشای خونه دوباره صداش و شنيدم

 من بايد برم_
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 :چرخيدم سمتش و منتظر چشم دوختم بهش که نزديک تر اومد

 !شب برميگردم_

هنوز سر صبح بود که متعجب شدم و اما تا خواستم چيزی بگم دستش و به سمتم 

 :گرفت

 !گوشيت_

 :چشم ريز کردم

 گوشيم؟_

 :نشونه تاييد تکون دادسری به 

 !گوشيت و ميدی به من_

 ...بدو

 زد اما عصبی،آروم حرف می

 :ففط نگاهش کردم و حرفی نزدم که اين بار تن صداش باال رفت

 مگه کری ميگم گوشيت_

 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم

 شايد الزمم شد_

 :سری تکون داد

 نبايد الزم شه،_
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 !ی حرف بزنی و نه پات و از اين در بيرون بزاریديگه نه حق داری با کسی تلفن

 :ناباورانه گفتم

 چی ميگی هومن؟_

 مگه عهِد بوقه که داری اينکارا رو ميکنی؟

 :پوزخندی زد

 نه عهد بوق نيست،_

 !فقط تو جنبه اينارو نداری

 :و دندوناش رو هم چفت شد

مثال اون دايی جوونم، ميترسم اين بار با يکی ديگه از آشناها و فاميل بريزی روهم _

 !حسام

 :پلکم پريد با حرفهاش و نتونستم چيزی بگم که صداش و انداخت تو سرش

 !گوشيت_

 ناچار گوشی و از تو کيفم درآوردم و دادم بهش،

 :گوشی و تو جيب کتش گذاشت و ادامه داد

 واسه شب که برميگردم هم يه دستی به خونه ميکشی هم شامت بايد آماده باشه،_
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وه برسم و ببينم باز يه چشت اشکه يه چشت خون و احيانا دلت واسه اون به عال

حرومزاده تنگ شده و بيقراری ميکنی باليی سرت ميارم که ديگه هيچوقت دلت 

 نخواد تو آينه خودت و نگاه کنی، فهميدی؟

 :دستام مشت شد و دم نزدم که لب زد

 !نشنيدم_

 حاايت شد يا نه؟

 :ن دادمسرم و به باال و پايين تکو

 فهميدم_

 نگاه سردش و ازم گرفت و بی خداحافظی راهی شد،

بی پلک زدن رفتنش و تماشا ميکردم که با کوبيده شدن در شوکه شده لرزيدم و به 

 خودم اومدم و با شنيدن صدای چرخيدن کليد توی قفل آه از نهادم بلند شد،

 !زندونيم کرده بود

 تک و تنها تو خونه،

 ه اتفاقاتی که افتاده بود فکر ميکردم،فقط نشسته بودم و ب

 به اينکه حاال گرشا تو چه حاليه،

 !به اينکه کاش هيچوقت عاشقش نميشدم

 ...نگرانش بودم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

718 
 

نگران اينکه هومن اونشب بهش چه حرفی زده نگران اينکه هومن قراره باهاش 

 چيکار کنه و ديگه به خودم فکر نميکردم،

افتاده بود اتويی که دست هومن داشتم همه و همه ديگه زبونم کوتاه بود اتفاقی که 

 باعث شده بود تا ديگه بيخيال بشم،

 ... بی خيال همه چيز

 ...بی خيال عشق

بيخيال دوست نداشتن هومن و حاال فقط ميخواستم کسی بويی از اون اتفاق نبره و 

 بخاطرش بابد با هومنی راه ميومدم که بهش خيانت شده بود،

 !باهاش نبود هرچند خودش باعث همه اين روزها بود هرچند دلم هيچوقت

 نگاهم که به ساعت افتاد هراسون بلند شدم،

ميگذشت و هنوز هيچ کاری نکرده بودم اال چيدن اين لباسا تو کمد که از اتاق 7از 

 بيرون زدم،

 بعد از صبحونه هيچی نخورده بودم جز آب که رفتم تو آشپزخونه،

 ه درست کنم که در يخچال و باز کردم،حتی بلد نبودم يه غذای ساد

 فکرم حسابی درگير بود که چشمم خورد به بسته همبرگر و بيرون آوردمش،

تنها کاری که ازم برميومد سرخ کردن اين همبرگرها با سيب زمينی بود که سريع 

 .دست به کار شدم و طولی نکشيد که سر و کله هومن پيدا شد

 که اومد تو آشپزخونه،هنوز کارم نصفه نيمه مونده بود 
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با ديدنش زير لب سالمی کردم که با تکون دادن سرش جواب سالمم و داد و بيرون 

 ...رفت

 سردی نگاهش باعث سيخ شدن مو به تنم ميشد،

 اگه يه دفعه به سرش ميزد و همه چی و به همه ميگفت چی؟

 :حتی از فکر بهش آه از نهادم بلند ميشد که صداش تو خونه پيچيد

 ش ميگيرم ميز شام و بچينمن دوتا _

 باشه ای گفتم و دوباره رو کردم به تابه سيب زمينی ها،

داشتن ميسوختن که هول شدم و خواستم تابه رو از رو گاز بردارم که يهو با دراومدن 

 روی ظرفشويی گذاشتم، داغی تابه به دستم جيغ زدم و تابه رو

 هومن حموم بود و صدام و نشنيده بود،

 دستم و زير آب گرفتم،سريع 

انگشتام سرخ شده بودن و ميسوختن و من حتی تصورش رو هم نميکردم که يه 

روزی بخوام خودم دست به پخت و پز بزنم و اين بال سر انگشتام بياد و حاال بهونه 

جديدی واسه بغض کردن پيدا کرده بودم که البته به اين بغض نو مهلت زيادی داده 

وی سوختگی همبرگرها اين بار سريع زير اون تابه رو خاموش نشد و با بلند شدن ب

 کردم،

 ...همه چی و نصفه نيمه سوزونده بودم و اين سوخته ها شام امشب بودن

 ميز و چيدم،
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 !با همون سيب زمينی های نصفه و نيمه سوخته و اون همبرگر های ناکار شده

 سر و کلش که تو آشپزخونه پيدا شد،

 به هومنی که با حوله تن پوش اومده بود تو آشپزخونه دوختم، نگاه از ميز گرفتم و

 :نشست پشت ميز و بعد از انداختن نگاهی به بشقاب غذاش ابرويی باال انداخت

 اين چيه؟_

 :تا خواستم چيزی بگم زل زد تو چشمام و ادامه داد

 !گفتم غذا درست کن_

 :لب زدم

 ...خب درست کردم فقط يه کم_

 :دستش و بين حرفم پريدبشقاب و گرفت تو 

 اين غذاست؟_

 اين سيب زمينيای سوخته،

 اين همبرگر جزغاله غذاست؟

بااخم نگاهم ميکرد که نفسی گرفتم و اما قبل از اينکه لب از هم باز کنم بشقاب و 

انداخت رو زمين و با صدای خورد شدنش رو سراميکای کف آشپزخونه قيافم گرفته 

 :ر شد و هومن شمرده شمرده گفتشد وگوشم از صدای کر کنندش پ

 !نه نيست_
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 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و بلند شدم

 چيکار ميکنی؟_

 زده به سرت؟

و نگاه گذرايی به بشقاب هزار تيکه شده و غذاهای پخش شده رو زمين انداختم که 

 :روبه روم ايستاد

 وقتی بهت ميگم شام ، _

 يعنی يه غذای خوب که باب ميلم باشه،

 !نه اين اشغاالی سوخته حال بهم زن

 :پوزخندی زدم

 يه جوری حرف ميزنی انگار من يه عمره دارم آشپزی ميکنم،_

 همين سيب زمينی و همبرگرم به زور درست کردم،

 !من نه عالقه ای به آشپزی دارم نه ميتونم بوی قرمه سبزی تو خونه راه بندازم

 :جواب دادبا تکون دادن سرش حرفهام و گوش ميکرد که 

 ياد بگير،_

از همين امروز ياد بگير چون قرار نيست مفت بخوری و بخوابی چون اگه ياد 

 !نگيری دفعه ديگه نميدونم ظرفی که جلومه رو ميکوبم رو زمين يا تو صورتت

 :قفسه سينم از استرس باال و پايين ميشد و هومن منتظر جواب بود
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 فهميدی؟_

 :عصبی گفتم

 نيستم،من آشپزی بلد _

 اصال از کجا بايد ياد بگيرم؟

 تو که گوشيم و ازم گرفتی ،

 حتی اينجا يه تلفنم نيست که بخوام از کسی بپرسم پس چطوری ياد بگيرم؟

 :لبخند کجی گوشه لبهاش نشست

 آفرين،_

 پس دنبال تلفنم گشتی؟

 :و با فوت کردن نفسش تو صورتم ادامه داد

نه اين خونه قراره تلفنی داشته باشه که احيانا تو ديگه نه قراره گوشی داشته باشی _

 !تو بخوای به اون معشوقه حرومزادت زنگ بزنی ببينی در چه حاله

 :دوباره حرفهاش سطل آب يخی شد و ريخته شد رو همه وجودم

 ...من اصال دنبال اين نبودم که_

 :دوباره باعث ناتمومی جملم شد

 يه چای واسم دم کن،_

 شه،خوشرنگ و خوش عطر با
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 !اگه نباشه بايد تا صبح خونه رو تميز کنی

 ...گفت و از آشپزخونه بيرون رفت

 ...با رفتنش نشستم رو صندلی

 ...اين هومن حتی از هومنی که فردای عقد ديده بودم هم ترسناک تر بود

اين هومن هيچ عالقه ای به من نداشت و فقط دنبال له کردنم بود تا خودش آروم 

 بگيره،

 !يفهميدمخيلی خوب م

 گشنم بود اما ميلی به خوردن نداشتم،

 غرورم واسه هزارمين بار شکسته شده بود،

 ...شايد همه چيز تقصير خودم بود

 ...تقصير خودم بود که دست به جنگ با سرنوشتم زده بودم

 من بايد با هومن کنار ميومدم،

و کسی هم من که دل خودکشی نداشتم من که ميدونستم با فرار چيزی درست نميشه 

 دلسوزم نيست،

منکه ميدونستم نميتونم از هومن طالق بگيرم بايد با هومن کنار ميومدم تا وضع بدتر 

 ...از اين نشه و شده بود
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حاال من يه زن خائن بودم که بخاطر بو نبردن بقيه از ماجرا بايد هر توهينی از سمت 

 هومن و تحمل ميکردم،

 ...تحمل ميکردم که بگذره و بره

 !موم شه اين زندگی کوفتیکه ت

 :غرق همين افکار صدای بلندش باعث افتادن رعشه ای به تنم انداخت

 چيشد اين چای؟_

 بلند شدم،

 نميدونم چند دقيقه گذشته بود اما سريع دست به کار شدم،

 استرس اينکه اين چای باب دلش نباشه نگرانم ميکرد که همه تالشم و کردم ،

و دوباره خاليش کردم و باالخره با يه فنجون چای بيرون چند بار فنجون و پر کردم 

 رفتم،

لباس هاش و تنش کرده بود و تلويزيون ميديد که سينی رو روی عسلی گذاشتم و 

 عقب رفتم،

 :فنجون چای چرخوند و گفت بين من ونگاهش و

 !ميتونی بری_

 !همينقدر تحقير بار باهام رفتار ميکرد

 فته بود،آشپزخونه دلم گر برگشتم تو
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از آينده با هومن جديد ميترسيدم بااين حال کف آشپزخونه رو تميز کردم و يه ساعت 

 .بعد از آشپزخونه بيرون زدم

هومن همچنان داشت تلويزيون ميديد و من که از فوتبال خوشم نميومد و سرگرمی 

ای هم نداشتم نشستم رو مبال و دوبارت تو افکارم غرق شدم که گردنش به سمتم 

 :خيدچر

 !بيکار نشين برام ميوه پوست بکن_

 ...ازم گرفتروگفت و

 ...ازم يه خدمتکار ساخته بود

 !يه خدمتکار که بايد به دستوراش عمل کنه

از تو يخچال انار و سيب و موز بيرون آوردم و به سمتش رفتم تا مطابق حرفش 

 :بشينم و واسش ميوه پوست بکنم که ابرويی باال انداخت

 کجا؟_

 :عجب گفتمبا ت

 !گفتی واست ميوه پوست بکنم_

 :تاييد کرد

 گفتم،_

 !کوفتم شهببينم وولی نگفتم ميخوام قيافتو



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

726 
 

 :هنوز تو شوک حرفش بودم که ادامه داد

 !ميوه رو پوست بکن و بيارش برو از جلو چشمام،برو_

بی هيچ حرفی به سمت مبل هايی که پشت سرش بودن رفتم و شروع کردم به پوست 

ميگرفتم ما بين اين کارها هر چند ثانيه يکبار سرم ودون کردن انار وميوه ها و گرفتن

 !باال تا مبادا اشکی از چشمام جاری شه

 تحمل رفتارهای هومن،سخت بود اينجا موندن و

هومنی که بی رحم تر از قبل شده بود هومنی که اين بار به شيوه جديدی داشت باهام 

 !تالفی ميکرد

راه افتادم سمت اتاق و اين بار هم  رو ميز عسلی جلوش گذاشتم و و ظرف ميوه اش

 :راحتم نزاشت

 کجا ميری؟_

 :با مکث گفتمبه دندون گرفتم تا از دستش جيغ نزنم ولبم و

 !دارم ميرم بخوابم_

 :سری به اطراف تکون داد

 تو اتاق نميتونی بخوابی،_

 !چون من ميخوابم

 !بمبل يا رو زمين بخواهمينجا رو
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 :جواب دادم

 که هنوز بيداری من چطوری اينجا بخوابم؟ولی تو_

 :شونه ای باال انداخت

 !نميدونم يه بالشت بزار رو سرت که صدايی نشنوی_

 نفس عميقی کشيدم و يه بالشت و پتو برداشتم و رو مبل سه نفره دراز کشيدم،

نميزاشت بخوابم  و صدای بلند فوتبال و واکنش های هرچند دقيقه يک بار هومن 

 ...چشم هام و روی هم فشار دادمخوابم ميومد که پتو رو روی سرم کشيدم و

خوابم نميبرد تو اين روشنی بااين سر و صدا هيچ جوره خوابم نميبرد و از ابن پهلو 

 :به اون پهلو شدنم هم بی فايده بود که نشستم و گفتم

 من اينجا نميتونم بخوابم،_

 !باز کن که اونجا بخوابم در اون يکی اتاق و

 :بی اينکه نگاهم کنه جواب داد

 اين ديگه مشکل خودته،_

 الکی سر و صدا راه ننداز دارم فوتبال ميبينم

 :و صدای تلويزيون و باالتر برد که ساکت نموندم

 يعنی چی؟_

 نکنه من قراره تا آخر عمر کنيز تو بشم و هرچی گفتی بگم چشم
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 :بگه ادامه دادم و قبل از اينکه بخواد چيزی

 !در اون اتاق و باز کن_

 :صداش باال رفت

 کنيزمی،_

 حرفيه؟

 :اون حق نداشت با من اينطور حرف بزنه که جواب دادم

 آره چون من نوکر تو نيستم،_

 !زنتم

 :به چشم بهم زدنی بلند شد و روبه روم ايستاد

 زنمی؟_

 صداش انقدر باال بود که حرف زدن يادم بره،

 :ادامه داد

 آره زنمی،_

 يه زن کثيف خيانتکار،

 :و دندوناش روهم چفت شد

 يه زن که يه زمانی دوستش داشتم و حاال حالم ازش بهم ميخوره_
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و تيکه سيبی که دستش بود و با حرص به سمتم پرت کرد که دستام و جلوی صورتم 

 :گرفتم تا بهم برخورد نکنه و تن صدای هومن باالتر رفت

از صورتش بهم ميخوره و دنبال يه فرصت مناسبم تا يه  که بيشتر از همه حالم_

 ...کاری کنم که نتونه تو آينه به خودش نگاه کنه

حرفهای ترسناکش دوباره باعث الل شدنم شد که چيزی نگفتم و اما هومن هنوز قصد 

 :نداشت داد و بيداد و تهديدهاش و تموم کنه

 !پس خفه خون بگير تا امشب يه باليی سرت نياوردم_

 ...گفت و دوباره سرجاش نشست

 دراز کشيدم،

 هيچی عوض نشد در اون اتاق باز نشد،

 صدای تلويزيون هم کم نشد،

 به قول خودش بايد خفه خون ميگرفتم،

 بايد الل ميشدم و. ميسوختم و ميساختم،

 ...انگار چاره ای نبود

 

 گرشا#

 باالخره دادگاه تموم شد،
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 دادگاهی که تماما بر عليه من بود،

 !دادگاهی که من و از کارم اخراج کرده بود

 با تموم شدن دادگاه آزاد شدم،

حکم زندونی برام بريده نشد اما همين اخراج از شغلی که عمری  براش تالش کرده 

بودم حسابی ويرون کننده بود و بدتر از همه اين بود که من ميدونستم اين ماجرا از 

 کجا داره آب ميخوره،

 !از باال

 ...همايون فروزان يا شايد هم هومناز سمت 

 درست تو چند قدمی يه پرونده محرمانه بزرگ همه چيز لو رفت،

تموم سرنخ ها از بين رفت و من هنوز دنبال اين بودم که بفهمم کی جای ياسمن و لو 

 داده،

 !کی همه چيز و گذاشته کف دست هومن و باعث اين وضع شده

ر بود و حاال همزمان با ورود به خونه در تا رسيدن به خونه فکرم همچنان درگي

حالی که ميخواستم يک راست برم باال و استراحت کنم متوجه حضور هانا تو خونه 

 !شدم

 ...شيطانی که ازش بيزار بودم

 با ديدنش در حالی که کنار مامان و روبه روی بابا نشسته بود،

 : متعجب ابرويی باال انداختم که بابا گفت
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 ..بيا بگير بشين_

 .سالمی گفتم و جلوتر رفتم

 : رو مبل که نشستم مامان پرسيد

 دادگاهت چيشد ؟_

 : خيره به هانا شونه ای باال انداختم

 اخراج شدم_

 :قيافه هانا گرفته شد

 !متاسفم_

 :سری تکون دادم و روبه بابا گفتم

 من خيلی خستم، بااجازتون ميرم باال_

 :بابا نگاهش و به هانا دوخت

 که تورو ببينه هانا اومده_

 :قبل از من هانا لبخندی زد و گفت

 عيبی نداره،_

 !باهم ميريم باال گرشا هم استراحت ميکنه

 و از روی مبل بلند شد،

 .پاشدم و بعد از انداختن نگاه گذرايی بهش راهی طبقه باال شدم
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 نميدونستم واسه چی اومده اينجا اما من ازش متنفر بودم،

 !همه اين بدبختی ها بوداز اونی که باعث و بانی 

 :با رسيدن به طبقه باال روبه روش ايستادم و پرسيدم

 چيشده؟_

 چرا اومدی اينجا؟

 :نگاهش تو چشمام چرخيد

 !بهتره بريم تو اتاق و حرف بزنيم،مبادا صدامون و کسی بشنوه_

 نفسی کشيدم و به سمت اتاقم رفتم،

 رفتم داخل، در و باز کردم و کنار ايستادم و بعد از ورود هانا

 :تو اتاق قدم برداشت و هنوز چيزی نگفته بود که کالفه گفتم

 !خب بگو_

 :لب هاش و با زبون تر کرد

 !من ميدونم که چه اتفاقی افتاده_

 پوزخند زدم،

 !همه چی زير سر خودش بود و حاال داشت ميگفت

 :شدميه قدم بهش نزديکتر 

 معلومه،_
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 مگه ميشه از چيزی بی خبر باشی؟ تويی که يه تنه همه نقشه هارو کشيدی

 :چشم ريز کرد

 من هيچ کار اشتباهی نکردم،_

 من فقط از يه فاجعه بزرگ جلوگيری کردم اما حيف،

 حيف که شما دوتا باز اين بازی احمقانه رو ادامه داديد،

انقدر ادامه داديد که به اينجا بکشه که هومن ديوونه بشه که بزنه به سرش و دست به 

 !بزنههرکاری 

 :عصبی نفسم و روونه صورتش کردم

 همه اينا بخاطر توئه،_

 !تويی که شيطان ازت رو دست ميخوره

 :اخماش تو هم رفت

نيومدم که اين مزخرفات و بشنوم اومدم بهت بگم هومن ميخواد ترتيب طالقمون و _

 بده

 :سری تکون دادم و هانا ادامه داد

نداره اما بعيد ميدونم بعد از طالق ما هيچکس از کاری که تو و ياسمن کرديد خبر _

 همچنان همه بی خبر بمونن،
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فقط اين نيست اگه ما جدا شيم همه سرمايه ای که پدرت تو ساخت اون برج گذاشته 

 دود ميشه و ميره هوا

 :و شمرده شمرده کلمات و کنار هم چيد

 يادت که نرفته؟_

 !هامون ثبت شدهواسه اطمينان بيشتر همه اينا تو اون قرارداد بين پدر

 :لب زدم

 خب حاال که چی؟_

 :صداش کمی پايين اومد

خب که بهتره نزاری کار به طالق بکشه که اگه بکشه بايد از سايه خودتم بترسی _

 !که من مطمئنم هومن زندت نميزاره

 :چشمام و بستم و محکم روی هم فشارشون دادم و بعد از باز کردن گفتم

 ...وام ازش بترسم وفکر کردی هومن کيه که من بخ_

 : بين حرفم پريد

 همون کسيه که مچت و با زنش گرفت،_

 همونيه که از کار بيکارت کرد،

 بازم بگم؟

 قفسه سينم از شدت عصبانيت باال و پايين ميشد،
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 نفوذ عميق هومن،

 از دست رفتن سرمايه بابا،

 بی آبرويی،

 :نمايی ادامه دادهمه و همه باعث سکوتم شده بود که هانا با لبخند دندون 

 با يه دسته گل بيا خونه پدر من،_

 بيا برای عرض پشيمونی،

 !بيا که اين طالق اتفاق نيفته که اگه بيفته خيلی واست گرون تموم ميشه

 حتی تو خياالتمم نميگنجيد که بخوام همچين کاری کنم،

 که بخوام واسه معذرت خواهی به خونه همايون فروزان برم،

  ...ث جا خوردنم شده بودحرفهای هانا باع

 : بااين وجود لب زدم

 !من اين کار و نميکنم_

 :ابرويی باال انداخت

 جدا؟_

 يعنی برات اهميتی نداره که پدرت آقا کوروش يک شبه از عرش به فرش بياد؟

 :رفتم تو صورتش و تهديد وار انگشت اشارم و تو هوا تکون دادم

 بسه تااالن هرچی بازيم دادی بسه،_
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نميدونم چی تو سرت ميگذره ولی متاسفم من عالقه ای به ادامه اين ازدواج مثال من 

 صوری ندارم

 :سر کج کرد

 يعنی ميخوای بگی با وجود گندی که زديد،_

 بازم متظر فرصت دوباره ای تا ياسمن و فراری بدی؟

 يه زن شوهر دارو؟

 :لب زدم

 برام مهم نيست چه فکری ميکنی،_

 !حرفم و زدم

 :دتاييد کر

 درسته منم حرفام و زدم،_

 عادتم ندارم واسه چيزی اصرار کنم،

 دوبار بهت فرصت دادم، 

يه بار با مهربونی با محبتی که هيچوقت متوجهش نشدی حاالهم يه فرصت دوباره 

بهت دادم تا بتونی از موقعيت پدرت و البته جون خودت محافظت کنی حاال که 

 نميخوای بايد بهت بگم که
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يا زود بهت ضربه ميزنه همونطور که تو با دزديدن زنش بهش ضربه هومن دير  

 !زدی

 :چشم ريز کردم

 قرار نبود اينطور شه ولی تو باعث شدی،_

 تويی که همه رو انداختی به جون هم

 :خنده حرص دراری کرد

 من؟_

 من همه رو انداختم به جون هم؟

اسمن احمق بی لياقت و نکنه خيال کردی اگه اون عقد و بهم ميزدی اگه اون موقع ي

 فراری ميدادی آب از آب تکون نميخورد؟

 :و نفس عميقی کشيد

 سخت در اشتباهی آقای تهرانی،_

 خيلی ساله که ماجرای ازدواج هومن و ياسمن مطرح شده،

 اونا اول تا آخر باهم ازدواج ميکردن حتی اگه ياسمن دلش لرزيده باشه،

 !حتی اگه واسه شوهر من دلش لرزيده باشه

 :دستم و به نشونه سکوت باال آوردم

 اوال تموم کن اين حرفهای مزخرفت و قيافه حق به جانبم نگير،_
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 دوما من و تو باهم هيچ نسبتی نداريم،

 تو فقط يه شيطانی يه شيطان بزرگ که ازت رکب خوردم،

 حاالهم هرکاری ميخوای بکنی بکن،

ن اندازه پدر توهم تو ضرر ميفته اگه قراره دارايی پدر من دود شه و بره هوا به همو

 و اون پروژه ناتموم ميمونه واسه باقی حرفهاتم،

 !من از هومن هيچ ترسی ندارم پس به سالمت

 :سرخ شدن صورتش و به وضوح ميديدم

 واست گرون تموم ميشه_

 :تکرار کردم

 به سالمت،_

 هرروزی هم که خانوادت واسه طالق تعيين کردن خبرم کن بيام

 :اينکه بره با همون حال نه چندان مساعدش لب زدقبل از 

 به اينم فکر کردی که اگه من دهن باز کنم همه ميفهمن تو و ياسمن چيکار کرديد؟_

 :تاييد کردم

 ميدونم،_

 اينم ميدونم که هومن اگه ميخواست همرو در جريان بزاره تا االن اينکار و کرده ود،

 !ميون نيست اين وسط واسه شماهم بد ميشدآخه ميدونی فقط پای آبروی من که در 
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 :و بااخم ادامه دادم

 پس خيال دوباره بازی دادن من و از سرت بيرون کن و برو پی کارت_

 :صداش لرزيد

 ...تو_

 ...تو حق نداری با من

 !با من اينطوری حرف بزنی

 :کنار در ايستادم و با دست به بيرون اشاره کردم

 !برو_

 ...و باالخره رفت

 فتنش نفسهای عميقم و پی در پی بيرون فرستادم،با ر

 نميخواستم دوباره گول حرفهای مثال منطقيش و بخورم،

من يک بار از هانا زخم خورده بودم زخمی که هنوز مرهمی براش پيدا نکرده بودم 

 !و اصال دلم نميخواست زخم جديدی بهم بزنه

 دراز کشيدم رو تخت،

کطرف و عذابی که داشت ذره ذره جونم و فشاری که اين روزها متحمل بودم ي

 ميگرفت يک طرف ديگه،

 ياسمن بخاطر من تو بد مخمصه ای افتاده بود،
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 من فقط يه تيکه از رفتار هومن کثافت و ديده بودم و حاال نگران بودم،

 نگران اينکه باليی سرش نياره،

 !نگران اينکه حالش بد نباشه و ميدونستم که هست

 اون پهلو شدم،هی از اين پهلو به 

 هی فکر کردم،

 !ديگه راه نجاتی نبود

 ...نبود

من حاال حتی از کارمم اخراج شده بودم و نميتونستم به نحوی بهش نزديک شم و اين 

 ...ته ماجرا بود

 

 ياسمن#

 ...ده روز از زندگی تو اين خونه که نه

 از حبس تو اينجا ميگذشت،

گوشی هومن شنيده بودم و حتی اجازه  ده روز بود که فقط صدای مامان و بابارو تو

 ديدنشون هم نداشتم،

 ...داشت عذابم ميداد

 با حبس کردنم،
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 با گرفتن گوشيم،

با تبديل کردنم به يه خدمتکار داشت ديوونم ميکرد که حاال دوباره يه بشقاب جديد 

 کوبيده شد رو زمين و باعث لرزيدن تنم شد،

 :مطابق همه اين روزها بازهم زد و شکست

 !بی نمک بود_

با بغض به زرشک پلويی که با هزار زحمت و ناواردی درستش کرده بودم و 

ميدونستم اونقدرهاهم بد نيست نگاهی انداختم و چشمای پنهون شده پشت يه اليه از 

 :اشکم و دوختم به هومن

 هرروز داری يه عيبی ميگيری،_

 هرروز داری يه ظرف نو ميشکنی،

 !خسته شدمخسته شدم از اين رفتارات 

 :ابرويی باال انداخت

 !دل بده به کار و آشپزيت تا منم ظرف نشکنم برات_

 : بينيم و باال کشيدم

 همه اينا بهونست،_

 !تو فقط ميخوای من و اذيت کنی

 : يه قلوپ از ليوان آبش خورد و بعد جواب داد
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 آره اصال بهونست،_

 مشکلی داری؟

 :و بااخم زل زد بهم

 حلش کنماگه مشکلی هست بگو _

 نگاهم که به دستای مشت شدش افتاد،

 :فهميدم چطور قراره حل مشکل کنه بااين وجود ساکت نموندم

 من ده روزه حبسم تو اين خونه،_

 دارم دق ميکنم تو اين خونه،

شب تا صبحم شده تو اين آشپزخونه سرپا ايستادن و تهشم هرروز بايد شيشه خورده 

 از رو زمين جمع کنم

 :کرد حرفش و تکرار

 پس بااين اوضاع مشکل داری؟_

 :نفسی کشيدم

 بسه هومن،_

 دارم ديوونه ميشم

نگاهش روم بود و هنوز چيزی نگفته بود که با بلند شدن صدای گوشيش از پشت 

 ميز بلند شد و گوشی رو از روی اوپن برداشت،
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 :با ديدن شماره ای که رو گوشی افتاده بود لبخند گله گشادی زد و جواب داد

 !الم عزيزمس_

 و واسه ادامه دادن مکالمش از آشپزخونه بيرون زد،

 صدای خنده های بلندش،

استفادش از کلمه هايی مثل عزيزم و گلم و قربون صدقه هاش خوب بهم ميفهموند 

 که کی پشت خطه،

 !يه زن

يه زن که اين اولين تماسش با هومن نبود و حاال چند روزی ميشد که متوجه اين 

 ...م های شبونه شده بودمتماسها و پيا

 ...اين روش جديدش واسه اذيت کردن من بود

 ديگه بهم دست نميزد ،

ديگه باهم رو يه تخت نخوابيده بوديم اما اينجوری داشت تحقيرم ميکرد و من هر آن 

منتظر بودم که يه روز وقتی در اين خونه لعنتی باز ميشه دست يه زن و بگيره و 

 !بياره اينجا

 ...هيچ ارزشی نداشتهومن برام 

 ...دوستش نداشتم چون فهميده بودم تموم ادعاهای عشقانش پوچ بود

 ...مفت بود
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اصال کدوم عاشقی واسه دلبسته کردن معشوقش به زور بهش دست درازی ميکرد 

 و وقتی ميديد کار سخت شده کتک کاری راه مينداخت؟

 کدوم عاشقی اينجوری معشوقش و رام ميکرد؟

دنبال يه وارث برای خانوادش بود و براش مهم بود که مادر اين وارث هومن فقط 

 از يه خانواده همسطح خانواده خودش باشه،

 !همين

 ...حتی نرفتم بيرون که داد بزنم که بپرسم کی پشت خطه

 ...همه چی واضح بود و من اصال اعصاب يه دعوای جديد و نداشتم

 اصال تهش که چی؟

 ...د تهش سرکوفت ميزد و هزار تا حرف ديگهتهش اون من و محکوم ميکر

 !اون که کم نمياورد

 با حال گرفتم نشستم و شروع کردم به جمع کردن کف آشپزخونه،

 ...ديگه سر و کله هومن اينجا پيدا نشد

 اون اصال گشنه نبود،

 هميشه سير ميومد خونه و از قصد ميزد و ميشکست ،

 !اون فقط درحال تحقير کردن من بود

 ...جور کردم و ظرفهارو شستم و از آشپزخونه بيرون زدم جمع و
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 :تماسش قطع شده بود و جلوی آينه در حال رسيدن به موهاش بود که گفت

 ...من دارم ميرم_

 !تا فرداشبم برنميگردم

 :ابرويی باال انداختم

 ميخوای بری پيش همينی که باهاش حرف ميزدی؟_

 :سر چرخوند سمتم

 گه،پيش همين شايدم يکی دي_

 حرفيه؟

 :سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 من نميخوام اينجا بمونم،_

 ...کالفه شدم ميخوام برم

 :نزاشت حرفم تموم شه

 !تو همينجا ميمونی_

 :لب زدم

 نميمونم،_

 ميرم خونه بابام

 :حرص درار خنديد
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 که از اونجا بپيچی بری پيش اون کثافت؟_

 :گرفت به سمتمقبل از اينکه بخوام چيزی بگم راه 

باليی سرش ميارم که روزی صدبار به گوه خوردن بيفته که حاليش شه نبايد به _

 دارايی من چشم ميدوخته،

 !که بفهمه نبايد با خواهر من همچين کاری ميکرده

 :و پوزخندی رو لبهاش نشست

 واسه شروع يه کارايی کردم_

 ...مثال

 :سر کج کرد

 ميخوای بدونی؟_

 :م که ادامه دادتو سکوت نگاهش کرد

 ..آره_

 !بدونی بهتره

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 اوليش اين بود که از کار بيکارش کردم،_

 ميدونی که واسم کاری نداشت،

 دوميش گرفتن طالق هاناست،
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ميدونی طالق هانا يعنی ورشکستگی کوروش يعنی بهم خوردن هرچيزی که بين 

 ...کوروش و پدرمه و اين همه چيز نيست

 !از اين طالق که تا چند روز ديگه اتفاق ميفته ميخوام جونش و ازش بگيرم بعد

 دستم لرزيد با شنيدن حرفهاش،

 :قلبم به طپش های نامنظم افتاد و هومن همچنان حرف واسه گفتن داشت

 جونش و که بگيرم با هم حساب بی حساب ميشيم،_

ون بی همه چيز ميخوام همه چی و يه جوری تنظيم کنم که سالگرد سقط شدن ا

 مصادف شه با به دنيااومدن پسرم،

 !پسری که تو شکم تو ميکارمش

 ..و بعد نوبت ميرسه به تو

 :منتظر موندم اما ادامه حرفش و نگفت و فقط ابرو باال انداخت

 !تا همينجاش کافيه بقيش سوپرايزه_

 :آروم گفتم

 من که بهت گفتم من از اون خواستم بهم کمک کنه،_

 !من اين کارو کرداون بخاطر 

 :نزد تو دهنم فقط خنديد

 هردوتاتون ميخوايد بخاطر اونيکی فداکاری کنيد،_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

748 
 

 !چقدر عاشقانه

 :نگاهش که کردم خنده هاش ساکت شد و ادامه داد

 ...من همه چی و ميدونم کثافت پس سعی نکن بازيم بدی_

اسمم روت بود  من ميدونم که تو و اون بی همه چيز از قبل از عقد و امااز وقتی که

 باهم در ارتباط بوديد ميدونم که به اميد اون تا پای عقد پيش اومدی،

 ...هانا همه چيز و بهم گفته ولی کاش زودتر ميگفت

زودتر ميگفت که من از همون اول تکليف جفتتون و روشن کنم که کار به اينجا 

 !اده ام توشهنکشه که نيام شمال و تو رو از خونه ای بيرون بکشم که اون حرومز

 نگاهم و به هر سمتی پرت کردم،

 ...هانا

 ...کسی که باعث و بانی همه اين اتفاق ها بود

اون دختره موذی که اون بازی هارو شب خواستگاريش درآورده بود تا از ازدواج 

با گرشا فرار کنه و حاال اينجوری همه چی و ريخته بود بهم و من باور نداشتم همه 

 ..ستداشتنش نسبت به برادرش باشهاينا بخاطر حس دو

 ...هيچ جوره باور نداشتم

 :حرفهاش تموم شده بود که ازم فاصله گرفت

 ...دير شد_
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 :و سريع به سمت اتاق رفت که بغض تو گلوم و قورت دادم و گفتم

 ..من اينجا نميمونم_

 !من ميترسم شب تنها باشم

 :بی اينکه وايسه جواب داد

 سعی کن نترسی،_

 ن به بعد از اين تنهاييا زياد پيش مياد،چون از اي

 !چه اينور باشيم و چه کانادا

 :دنبالش رفتم و تو چهارچوب در ايستادم

 !من اينجا نميمونم_

 :لباساش و از کمد بيرون آورد و بی اينکه نگاهم کنه گفت

 ...ميمونی_

 حاالهم برو بيرون ،

 !رو مخم نرو

 ...نميخواستم بمونم

 موندن هم کنار ميومدم،اگه با ترس تنها 

 ...با دردش کنار نميومدم

 !دلتنگ بودم و نگران
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 ...نگران حرفهای سراسر کينه و نفرتش

 ...دلتنگ خونه بودم

 !دلتنگ خودم

 :دکمه های پيرهنش و ميبست که تکرار کردم

 ...نميمونم_

 !من و برسون خونه بابام

 :همزمان با بستن آخرين دکمش نيم نگاهی بهم انداخت

 ينجا زندونه،ا_

 زندونبانشم منم،

 پس الکی زور نزن،

 !به جای اين حرفها برو تمرکز کن که فرداشب دوباره شيشه خورده جمع نکنی

 و ادکلنش و از روی ميز برداشت،

 ...داشت به خودش ميرسيد

داشت ميرفت و معلوم نبود کجا و من و اينجا حبس ميکرد که بغضم شکست و با 

 :زدمصدای گرفته ام جيغ 

يا من و ميبری خونه بابام يا فرداشب که در اين خراب شده رو باز کردی به جای _

 ديدن من،
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 جنازم و ميبينی،

 !قسم ميخورم يه باليی سر خودم ميارم

 :عين خيالش نبود که ادکلنش و زد

 اگه عجله داری واسه مردن حرفی نيست،_

 !ميزدماولی يه کم صبر ميکردی خودم يه مرگ رمانتيک واست رقم 

 :با پشت دست اشکام و پاک کردم و عقب عقب رفتم

 ...حاال ميبينی_

 !ميبينی که چيکار ميکنم

.... 

 ...ديشب رفت

 .حرفهام و جدی نگرفت

 ...شايد خيال ميکرد جرئتش و ندارم اما من ديگه جرئت زندگی کردن نداشتم

رفهای ديشب چند روزی بود که داشتم به خالص کردن خودم فکر ميکردم و شنيدن ح

 ...هومن هم انگيزم و بيشتر کرد

 ...من طاقت نداشتم

 ...طاقت نداشتم که بشينم و انتقامش از گرشارو تماشا کنم

 ...طاقت نابودی مردی و نداشتم که دوستش داشتم
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 !که هنوز دوستش داشتم

 نگاهی به ساعت انداختم،

 از پنج عصر ميگذشت و هوا داشت روبه تاريکی ميرفت،

 تو خونه چرخوندم، نگاهم و

 هر ثانيه فکر تازه ای از ذهنم رد ميشد،

 ...نميدونستم کدومش انتخاب بهتريه

 کشيدن يه تيکه شيشه رو رگم،

 !خوردن يه مشت قرص يا نه پرت کردن خودم از بالکن

 ...همه دردناک بودن و شدنی اما هيچکدوم به اندازه اين زندگی درد نداشت

 ...ی واسه زنده بودن نداشتممن بريده بودم و ديگه دليل

 ...من هيچ شباهتی به ياسمن چند ماه قبل نداشتم

 ...من ديگه به ته خط رسيده بودم

 تصميمم و گرفتم و در سطل آشغال و باز کردم

 ...يه تيکه شيشه از تو سطل برداشتم و نشستم پشت ميز غذا خوری

 ...نفربا هر نفسی که ميکشيدم هيچکس تو خاطرم نميومد اال يک 

 ...گرشا يا شايدهم اميرحسين

 اميرحسين بيشتر بهش ميومد،
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 نه به بابا فکر کردم و نه به مامان،

اونا کسايی بودن که من و به اين ازدواج وادار کردن که خوشبختيم و تضمين کردن 

 و نفهميدن جز بدبختی چيزی نصيب من نشد،

 شيشه تيز و برنده رو به دستم نزديک تر کردم،

 اميدوار بودم با مرگ من از همه اتفاق های تلخ بعدی جلوگيری بشه،

 !هومن دست برداره از انتفام و به همين مردن من راضی باشه

 حتی االنم مثل احمقا داشتم اشک ميريختم و کارهام و پيش ميبردم،

 !انگار جز گريه زاری ديگه کاری بلد نبودم

 ...چشمام و بستم و محکم روی هم فشار دادم

از ته دل آرزو کردم اگه دوباره به دنيا اومدم حتی اگه انسان متولد نشدم و هر موجود 

 ديگه ای بودم،

 آزاد باشم و حالم خوب باشه،

 اميدوار بودم اگه تناسخ پيدا کردم،

 به اندازه روزهايی که ميتونستم خوشبخت باشم و خوشحال و نزاشتن اين اتفاق بيفته،

 !خوب زندگي کنم

 يخواستم وقت تلف کنم،ديگه نم

 ...شيشه رو به دستم نزديک کردم و با وحشت و دلهره کشيدمش رو رگم
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 گرشا#

 سرم و گذاشتم رو فرمون،

 ...به اندازه چند سال درد ميکرد

 ...چشم هام به اندازه چند سال سنگين بود و حالم بد

 با بلند شدن صدای زنگ گوشيم سر از رو فرمون برداشتم،

 ...بودمجيد پشت خط 

 حال و حوصله هيچی و نداشتم امااين چندمين باری بود که زنگ ميزد و پيام ميداد،

 :اين بار جواب دادم

 ...بله_

 :صدای نگرانش تو گوشی پيچيد

 معلوم هست کجايی؟_

 ميدونی مادرت تو چه حاليه؟

 از کی تا حاال انقدر بی فکر شدی مرد گنده؟

 صدام گرفته بود،

 :باز شدنش و با همون صدای بی جون گفتمتالشی نکردم واسه 

 حالم خوبه،_
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 ...فقط ميخوام تنها باشم

 :صداش بلند شد

 اميرحسين بس کن،_

 هرچيزی يه حدی داره تو ديگه داری خودت و نابود ميکنی

 :صدای دو رگه شدم همه ماشين و پر کرد

 من دارم تاوان اشتباه خودم و ميدم،_

 تاوان دروغايی که باور کردم،

 ...باعث شدم اين اتفاق واسه دختری بيفته که عاشقش بودم که

 :صدام دوباره پايين اومد

 ...که عاشقش هستم و نميدونم_

 !نميدونم از رو اون تخت بلند ميشه يا نه

 :سعی کرد آرومم کنه

 بيخيال شو اميرحسين،_

 ...خانواده فروزان کم بال سرت نياوردن بسه ديگه انقدر پيگير اون دختر نشو

 !اون مال تو نيست بفهم

 ...بی خداحافظی گوشی و قطع کردم

 ...ديگه هيچی مهم نبود
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 مهم نبود که از کارم اخراج شده بودم،

 مهم نبود که رسوايی بار آورده بودم،

مهم نبود که بابا ديگه نميخواست من و ببينه و قصد داشت بعد از طالق هانا فراموش 

 کنه که يه پسر داره،

شبام و تو مسافرخونه ميگذروندم و بعد از ته کشيدن اون پول ته حسابم مهم نبود که 

 بايد شروع ميکردم به فروختن ساعت و لباس و آخرش هم ماشينم،

 ...مهم فقط يه چيز بود

 ...بيدار شدن ياسمن

  بيدار شدنش در حالی که ده روز بود

 !که خودکشی کرده بود

 دستم و چند باری تو صورتم کشيدم،

 ...من لعنت به

 !به بی عرضگی من

 با ديدن هومن که حاال داشت سوار ماشينش ميشد،

 ماشين و روشن کردم،

 مثل تموم چند روز گذشته بازهم بايد ميرفتم دنبالش،

 اين بار کوتاه نميومدم،
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 اين بار ولش نميکردم،

 اين بار گيرش مينداختم،

 حتی اگه شده هزار بار به بن بست بخورم،

 و به خطر بندازم، حتی اگه شده جونم

 ...کوتاه نميومدم

آشغالی مثل اون که پشت اسم پدرش قايم شده بود و به ظاهر يه جراح زيبايی ساده 

 بود،

 نبايد راست راست راه ميرفت ،

 !من نميزاشتم اين اتفاق بيفته

 با توقف ماشينش جلوی يه ساختمون،

هش و طولی نکشيد که با فاصله ماشين و يه گوشه نگهداشتم و منتظر چشم دوختم ب

 يه زن جوون از در ساختمون بيرون اومد،

 با لبخند تو ماشين نشست و هومن دوباره حرکت کرد،

 دوباره دنبالش رفتم،

 مقصدش يه رستوران بود

 ...اون همينقدر کثافت بود
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ياسمن و انداخته بود رو تخت بيمارستان و حاال پی کثافت کاريش بود و اما من دنبال 

 نبودم،اين 

 من دنبال يه مدرک تازه بودم يه مدرک که بتونم بکشونمش دادگاه،

يه مدرک که همايون فروزان هيچ جوره نتونه نابودش کنه که قوی تر از نفوذ اون 

 !باشه

 تا شام خوردنش تموم شه،

 دوباره غرق شدم تو فکر ياسمن،

 ...اگه به هوش نميومد

 اگه ديگه چشماش و نميديدم چی؟

 ...بهش باعث وحشتم ميشدحتی فکر 

 ...دستم مشت ميشد و هزار بار از درون ميشکستم

 ...دوباره تو دلم آرزو کردم

 ..از خدا خواستمش

 ...خواستم به دادم برسه

 ...خواستم فقط يه شانس دوباره بهم بده

 ...خواستم دوباره چشم های ياسمن و به اين دنيا باز کنه و من باقی راه و ميرفتم

 !قيمتی که شدهبه هر 
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 تو آينه ماشين نگاهی به خودم انداختم،

 قرمزی چشم هام به کنار،

 حتی يه شونه به موهام نزده بودم،

 ...حتی دستی به ريش های بلندشدم نکشيده بودم

 با خودم کاری نداشتم،

 !قصد آشتی هم نداشتم

 اين بار شنيدن صدای پيام گوشيم باعث آشفتگيم شد،

 م و بدتر هم کرد،يه پيام از هانا حال

از ساعت دقيق دادگاه فردا گفته بود که گوشی و پرت کردم رو صندلی کنارم و مشت 

 محکمی به فرمون کوبيدم،

 چرا رکب خورده بودم؟

 چرا يه دختر اينطور بازيم داده بود که حاال از يه دقيقه بعدم بترسم؟

زدم و شام خوردن بيشتر از نيم ساعت من تو همين فکرهای آزاردهنده دست و پا 

 ...هومن و اون دختری که باهاش بود طول کشيد و باالخره بيرون اومدن

 پشت سرشون راهی شدم،

 مقصد همون ساختمون بود ،

 ...رسوندش و خودش هم راه افتاد به سمت آپارتمان خودش
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 ماشين و که تو پارکينگ پارک کرد نفس عميقی کشيدم،

 !هومن لعنتی هيچ جای خاصی نرفته بود امروز هم اين تعقيب بی فايده بود و

 راهی مسافرخونه شدم،

 يه مسافر خونه که از اينجا خيلی فاصله داشت،

دوباره بايد چند ساعتی ميخوابيدم و آفتاب نزده برميگشتم سمت خونه هومن و تا خود 

 !شب هرجا که ميرفت ميرفتم تا باالخره يه چيزی دستگيرم شه

 ...تاقمرسيدم و يک راست رفتم تو ا

يه ليوان آب و يه قرص خوردم و رو تخت دراز کشيدم پشت دستم و رو چشم هام 

 !گذاشتم و چشم بستم تا بخوابم اما به دقيقه نکشيد و در اتاق زده شد

 :کالفه نشستم و گفتم

 بله_

 :صدای مامان و که پشت در شنيدم جا خوردم

 گرشا در و باز کن،_

 !منم

ومن چاره ای نداشتم جز باز کردن در که بلند شدم و در و پاشده بود اومده بود اينجا 

 باز کردم،

 :تنها نبود و گلناز هم باهاش بود که نگاهم و بين هردوشون چرخوندم
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 شما اينجا چيکار ميکنيد؟_

 :مامان بااخم جواب داد

 !برو کنار_

 ...و وارد اتاق شدن

 :در و بستم و تکيه به در گفتم

 خب حاال چرا اومديد؟_

 :از ساکت بود و مامان که توپش پر بود روبه روم ايستادگلن

 دو روزه هرچی بهت زنگ ميزنم جواب نميدی،_

 معلوم هست داری چيکار ميکنی؟

 معلوم هست چت شده؟

 :سرم و به نشونه تاييد تکون دادم

 خودتون بهتر ميدونيد که چيشده_

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 باورم نميشه،_

که با کل طايفه با کل خانواده فرق داشتی تويی که اعتقاداتت زمين باورم نميشه تويی 

 تا آسمون با ما فرق داشت اينجوری زده به سرت اينجوری رسوامون کردی

 :و سری به نشونه تاسف تکون داد
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اينجوری که عاشق زن برادر زنت شدی و فرداهم ميخوای زن خودت و طالق _

 !بدی

 :پوزخندی زدم

 زن؟_

 برادر زن؟

 ه اينا لفظه،هم

 !من با هانا هيچ نسبتی نداشتم و ندارم

 :حرفم و رد کرد

 ...نسبت داری_

 !نسبت داری که اسمت تو شناسنامشه

 راه گرفتم تو اتاق،

 :گلناز با نگرانی زل زده بود بهم

 گرشا ميدونی چيکار کردی؟_

 ميدونی بابا چه حرفهايی از آقا همايون و پدر اون دختر،

 اردشير شنيده؟

 دونی به کاری که کردی چی ميگن؟مي

 :نشستم رو لبه تخت
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 من هيچ کار اشتباهی نکردم،_

 ...من همين االنشم پای اون دختر موندم همين االنشم منتظرم

منتظرم که ياسمن به هوش بياد که اگه به هوش بياد حتی نميزارم يه روز ديگه اسم 

 !هومن روش بمونه

 :ش و چند باری تو صورتش کشيدمامان که به نفس نفس افتاده بود دست

 ...خدايا خودت نجاتم بده_

 ...خدايا خودت به پسرم عقل بده

 !خودت نجاتش بده که داره خودش و به کشتن ميده

 :از روی تخت بلند شدم

 نگران من نباش مامان،_

 برو خونه توهم مثل بابا فکرکن هيچوقت پسری نداشتی،

 ...من االن فقط ميخوام تنها باشم

 :کرد سر کج

 ...گرشا بسه_

 دست بردار از اين کارت ،

 عين بچه آدم با غلط کردم برو دنبال هانا برو دنبال زنت،
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ازش خواهش کن که تورو ببخشه که دل باباش و برادرش و به دست بياره و باهم 

 بريد يه شهر ديگه،

 !بريد زندگی کنيد

 :چشم هام گرد شد با شنيدن حرفهاش

 برم بگم غلط کردم؟_

 کسی که باعث و بانی افتادن همه اين اتفاقاست بگم غلط کردم؟به 

 چرا؟

 چون بابا کلی رو اون پروژه کوفتی حساب کرده؟

 چون حاال داره روابطش خراب ميشه؟

 :و سرم و به اطراف تکون دادم

 ...من اينکار و نميکنم_

 من پای عالقم به ياسمن ميمونم،

 ...حتی اگه اسمش بی ناموسی باشه

 ...چشم داشتن به زن مردم باشه حتی اگه

 ...حتی اگه زنده نمونه

 !حتی اگه جونم به خطر بيفته

 :حرفهام کالفش کرده بود
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 تو عقلت و از دست دادی وگرنه ميفهميدی داری چه غلطی ميکنی_

 :نفس عميقی کشيدم

من همون وقتی که ياسمن و رها کردم به حال خودش تا با هومن حروم لقمه ازدواج _

 عقلم و از دست داده بودم،کنه 

 حاال تازه هوشيار شدم

 :سری تکون داد

 مسيری که داری توش قدم برميداری اشتباهه،_

 !باور کن اشتباهه

 :لبام و با زبون تر کردم

 درست يا اشتباه،_

 من فردا هانارو طالق ميدم،

 به جای منم از بابا معذرت خواهی کنيد

 دازه که بابا متضرر ميشه،بگيد خيلی هم نگران نباشه به همون ان

 ...همايون هم ضربه ميخوره پس شايد

 :مامان بين حرفم پريد

 هيچکدوم از اينا برای من مهم نبود،_

 واسه باباتم انقدری مهم نيست،
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 ما بيشتر از هرچيزی نگران توييم که دلبستی به دختری که مال تو نيست،

 ما نگران هومن فروزانيم که ميتونه خطرناک باشه، 

 !نگران سالمتی توييم بفهم

قطره اشکی که از گوشه چشماش سر خورد و مسير گونش و طی کرد باعث شد تا 

 :خودم و بهش نزديک تر کنم و به آغوش بکشمش

 من مواظب خودم هستم،_

 ناسالمتی تا همين چند وقت پيش يه مامور پليس بودم،

 ...پس ميتونم گليم خودم و از آب بيرون بکشم

 !اش ماماننگران من نب

 :عقب که رفتم بينيش و باال کشيد

 فردا تنهايی ميری محضر؟_

 :نم صورتش و با نوک انگشتم گرفتم

 آره،_

 بعدش بهتون زنگ ميزنم نگران نباش

 : دوباره نفسش و عميق بيرون فرستاد که رو کردم به گلناز

 ديگه بريد،_

 اين جا خيلی مناسب شما نيست،
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 نيايدنه خودت نه مامان اينجا 

 :گلناز سری به نشونه تاييد تکون داد

 از حال خودت بی خبرمون نزار،_

 که پا نشيم بيايم اينجا

 ...زير لب باشه ای گفتم و طولی نکشيد که مامان و گلناز رفتن

 با رفتنشون دوباره روی تخت دراز کشيدم،

پهلو به اون بايد ميخوابيدم و صبح زود بيرون ميزدم اما انقدر گشنه بودم که از اين 

 ...پهلو شدنم بی فايده بود

 بلند شدم و از اتاقم بيرون زدم،

 ...بايد يه چيزی ميخوردم تا از پا نيفتم

 ماشينم و جلوی محضر پارک کردم،

 ...ماشين هومنی که تا يک ساعت پيش دنبالش بودم هم همينجا بود

 ...شنيدن هر ناسزايی برام مهم نبود

 ...که دوستم داشت که هومن به زور تصاحبش کرده بود من دلبسته ياسمنی شده بودم

تموم مدتی که خيال ميکردم خودش خواسته با هومن ازدواج کنه حتی يک لحظه  

بهش چشم نداشتم حتی يکبار با منظور خاصی نگاهش نکرده بودم اما حاال فرق 

 داشت،
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که حتم بی شک بزرگترين دليلش هومن بيشرف بود حاال اون خودکشی کرده بود و

 داشتم اذيتش کرده،

 !ديوونش کرده

تو آينه نگاهی به خودم انداختم و پياده شدم و خيلی سريع رفتم تو محضری که طبقه 

 .دوم قرار داشت

 .همزمان با ورودم نگاهم افتاد به هانا و هومن و البته گيتی خانم

يی که پشت هومن بلند شد و بعد از انداختن نگاه پر نفرتی بهم رو کرد به حاج آقا

 :ميزش نشسته بود

 ...اومد_

 :جلوتر که رفتم گيتی خانم ساکت نموند

 اين بود جواب خوبيای ما؟_

 ...توهم با آبروی پسرم بازی کردی و هم با دخترم

 خجالت نميکشی؟

 :قبل از من هومن گفت

 مامان گفتم اگه ميای حرفی نميزنی بااين نامرد،_

 گفتم يا نه؟

 :چيزی بگه همزمان با کشيدن نفس عميقی گفتم قبل از اينکه گيتی خانم
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 ...اونی که باهاش بازی شده منم_

 ...منم که يه مشت دروغ و مزخرف از دخترتون شنيدم و

 :هومن گام بلندی به سمتم برداشت و قبل از اتمام حرفم يقم و سفت چسبيد

 !خفه شو عوضی خفه شو_

 :هولش دادم عقب

 نيومدم واسه دعوا،_

 !دم و برماومدم طالق ب

 :قفسه سينش از عصبانيت باال و پايين ميشد بااين وجود سری تکون داد

 بحث و دعوا کارساز نيست،_

 !من طور ديگه ای باهات تسويه حساب ميکنم

 :اين بار صدای حاج آقا بلند شد

آقايون اگه باهم مشکلی داريد بفرماييد بيرون حلش کنيد اگه نه مدارکتون و تحويل _

 بديد

سمتش رفتم و جلوی ميز و درست روبه روی هانايی که نگاه پر غرورش و بهم به 

 دوخته بود نشستم،

 :هومن هم باالخره نشست و حاج آقا با تاخير ادامه داد

 هردو واسه طالق موافقيد؟_
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 نميخوايد بيشتر فکر کنيد؟

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 ميخوايم جدا شيم_

 :زير لب بسيار خب ی گفت

 و اما مهريه،_

 ...هزار سکه تمام بهار آزادی

 :هانا باالخره زبون باز کرد

 من مهريم و ميخوام،_

 همونقدری که بهم تعلق ميگيره

 :حاج آقا از باالی عينکش نگاهم کرد و من جواب دادم

 مهريه روهم ميپردازم،_

 هرچقدر که قانون تعيين کنه

 :حاج آقا صدايی تو گلو صاف کرد

که زوجين قصد جدايی در دوران عقد داشته باشن و بينشون رابطه در صورتی _

زناشويی شکل نگرفته باشه و به عبارت ديگه خانم هنوز دوشيزه باشن نصف مهريه 

 ..تعيين شده حين عقد به ايشون تعلق ميگيره

 :لبهام و با زبون تر کردم
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 مشکلی نيست،_

 ...من تو همين چند روز تمام مهريه رو پرداخت ميکنم

 .و به اين ترتيب کار ادامه پيدا کرد

 حواسم حتی يه لحظه هم اينجا نبود،

 يه چشمم به هومن بود و رفتارهاش و زير نظر داشتم،

هرچند ثانيه يکبار گوشيش و چک ميکرد و ابدا بهش نميومد که زنده موندن يا نموندن 

 ... ياسمن براش اهميتی داشته باشه

 نصف فکرم هم پی ياسمن بود،

 ...سمنی که خبر گرفته بودم و فهميده بودم امروز هم چشم باز نکردهيا

 !امروز هم وضعش تغييری نکرده

با اتمام کارهای طالق جلوتر از هانا و بقيه بيرون زدم و البته دوباره تو راهرو با 

 هومن دست به يقه شدم،

 :با قلدری چسبونده بودم به ديوار و تو صورتم دادميزد

 دوتا ضربه به من زدی،يادت باشه تو _

 ...اوليش به من بود به آبروم

به زنم که حاال نفس کشيدنش و مديون يه مشت دم و دستگاهست و دوميش ضربه 

 ...ای بود که به خواهرم زدی و من تا حق خودم
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 !تا حق خواهرم و ازت نگيرم نميميرم

 :دوباره پسش زدم و درحالی که به نفس نفس افتاده بودم گفتم

 ...مينطورمنم ه_

 !زندم که  تو رو از عرش به فرش بکشونم

و با عصبانيت کاپشن چرمم و تو تنم مرتب کردم و از اون ساختمون بيرون زدم و 

 ...سوار ماشين شدم

 ...ماشينی که بايد ردش ميکردم ميرفت و مهريه هانارو جور ميکردم

 ...يک راست به ديدن مجيد رفتم

 بود،مجيدی که مثل يه برادر پشتم 

 ...از خيلی سال قبل تا االنی که دوباره به کمکش نياز داشتم

 اداره که نميتونستم برم،

 يه جايی همون نزديکيا ماشين و گوشه خيابون نگهداشتم و منتظر اومدن مجيد موندم،

 ...گفته بود تا چند دقيقه ديگه مياد و همينطور هم شد

 :خودش و بهم رسوند و تو ماشين نشست

 سالم،_

 باالخره يادی از ما کردی

 چه عجب
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 :جواب سالمش و دادم

 ...ميدونی که چقدر گرفتارم مجيد_

 !سر به سرم نزار فقط يه زحمت جديد برات دارم

 :چشمهاش گرد شد

 خيره انشاهللا؟_

 :شونه ای باال انداختم

 دعا کن ياسمن به هوش بياد،_

 ی برگردم،اگه به هوش نياد من ديگه هيچوقت نميتونم به زندگی عاد

 هيچوقت نميتونم خودم و ببخشم،

من همون آدميم که از يه دختر بازيگوش و شاد يه دختر غمگين ساختم که دست به 

 !خودکشی زده...من مقصر همه چيزم مجيد

 :عميق نفس کشيد

 بد به دلت راه نده،_

 حالش خوب ميشه به اميد خدا

 :سری تکون دادم

 !اميدوارم_

 :خيره بهم ادامه داد
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 گفتی کار فوری داری و بايد سريع خودم و برسونم،_

 بگو

 :تاييد کردم

 ميخوام ماشينت و ازت قرض بگيرم،_

 ماشينمم بسپارم بهت که واسش مشتری پيدا کنی بايد بفروشمش

 :دوباره چشم هاش گرد شد

 بفروشی؟_

 :لبام و با زبون تر کردم

 ...د بهش بدميه ساعت پيش توافقی از هانا جدا شدم اما مهريش و باي_

 !تنها سرمايه منم همين ماشينه ميدونی که

 :لب زد

  پس باالخره تموم شد_

 :و سرش و به باال و پايين تکون داد

 يه مشتری خوب براش پيدا ميکنم،_

 ماشينمم تا هروقت که خواستی پيشت بمونه

 راستی چيزی از هومن فروزان پيدا نکردی که به دردمون بخوره؟

 :ختمابرويی باال اندا
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 انگار فقط دنبال عياشيه،_

 هرروز ميره دنبال يه دختره و يه چند ساعتی و باهاش ميگذرونه همين

 :مرموز نگاهم کرد

 يعنی تو اين شرايط فقط داره همينکار و ميکنه؟_

 :نگاهم تو چشم هاش چرخيد

 تو اين چند روز که فقط همين بوده_

 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 نميکنم قضيه عشق و عاشقی باشه،من که فکر _

 شايد اين دختره هم يه تله ست،

 !مثل بقيه

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 تله؟_

 از چی حرف ميزنی مجيد؟

 :با مکث جواب داد

 ...از قاچاق_

 ...قاچاق آدم

  قاچاق زن و دختر ايرانی
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 ..به اونور

 !به کشورای حاشيه خليج فارس

 :طول کشيد تا حرفش برام هضم شد

 چی ميگی مجيد؟_

 ...کار اينا که قاچاق آدم نبود

 ...اينا فقط اسلحه و

 :نزاشت حرفم تموم شه

 !قاچاق آدمم ميکنن_

 !دنباِل اين جريانم هستيم

 :صدای نفس هام بلند شد

 از کجا؟_

 از کی دارن همچين کاری ميکنن؟

 :مجيد جواب داد

 نميدونم،_

 يگشون عمل کردن،ولی تو اين کار حتی حرفه ای تر از کارای د

 انقدر حرفه ای که بازم هيچ مدرکی نداريم که يکيشون و دادگاهی کنيم،

 !که حتی بتونيم ثابت کنيم
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 :سريع گفتم

 پس از کجا فهميدين؟_

 چيشد که به اين نتيجه رسيديد؟

 :پلکی زد

  جمع کنمحرمانست اميرحسين پس حواست و_

 ديروز يه پسر جوون رفته پيش پليس،

 نامزدی داشته که حاال چند ماهيه ازش بی خبره،انگار يه 

 گفته واسه کار بردنش اونور ولی بعدش ديگه هيچ خبری ازش نشده،

هرچی پيگيری کردن بی فايده بوده و آخر سر خود همين پسره رفته يه جاهايی که 

 قبال نامزدش و ميرسونده،

 جاهايی که اگه پی اش و بگيری ميرسی به چند تا اسم،

 ...ون اسما هومنيکی از ا

 !هومن فروزان

 بزاق دهنم و به سختی پايين فرستادم،

 ...روحمم خبر نداشت از حرفهای مجيد

پس هومن پس اون تيم لعنتی که دنبالشون بوديم و لحظه آخر مثل ماهی از دستمون 

 سر ميخوردن و نهايتا هم رو همه کارهاشون سرپوش گذاشته ميشد،
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 !کارهای ديگه ای هم ميکردن

 کارهايی که بخاطر موقعيتشون،

 بخاطر نفوذشون،

 ...بخاطر جايگاهشون از همه مخفی مونده بود و همچنان مدرکی برای اثباتش نبود

 :صدام گرفته شد

 يعنی هومن االن خودش دست به کار شده واسه گول زدن يه دختر؟_

 !ه باشهبه نظرهم نميرسيد مشکل مالی ای داشتاونم دختری که خونش ته شهر نبود و

 :با يه مکث چند ثانيه ای گفت

 شايد قضيه اين دختر فرق ميکنه،_

 شايد اصال رابطش باشه،

 به من بده،تو آدرسش و

 !يکی و ميزارم که حواسش بهش باشه اين قصه سر دراز داره

 ...روزها به همين روال ميگذشت

 ...هرروز جويای حال ياسمن بودم

 ...هرروز دنبال هومن بودم

 قبل از اين ماجراها بايد گير ميفتاد، هومنی که

 ...بردم رامسردرست همون موقع که ياسمن و



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

779 
 

همون موقع که ميخواستم ياسمن در امون باشه و رفتن هومن به کانادا به تاخير بيفته 

 !و دستگيرش کنيم و نشد

 ...ولی اين بار فرق ميکرد

 !ونمن دنبال گرفتن ا اين بار اون دنبال گرفتن جون من بود و

  اگه پا پس ميکشيدم

 ...ميباختماگه شونه خالی ميکردم همه چيز و

 !نميخواستمهرچی که مونده بود و من اين و

 ...نميخواستم بی جبران اشتباهم بميرم

 ...نميخواستم ياسمن ازم دلگير بمونه

نگهداشتم و مطابق معمول زنگ زدم تا جويای احوال جلوی در بيمارستان ماشين و

 ...مياسمن بش

 ...ميفهميدمعادت کرده بودم يا زنگ ميزدم يا از طريق يه نفر حالش و

 ...يک روز از بسته بودن چشم هاش ميگذشتحاال بيست و

گرفته بودن اما اون هنوز چشم يک روز بود که دکترها جلوی خونريزيش وبيست و

 ...باز نکرده بود

 :ومدمگوشی از فکر بيرون ا با پيچيدن صدای زنونه ای تو

 بله بفرماييد_
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 :گلوم صاف کردمتوصدام و

 سالم ميخواستم از حال يه مريض با خبر شم،_

 ...ياسمن

 :بين حرفم پريد

 ...ياسمن نورايی_

 !طبق معمول

 :تاييد کردم

 حالش خوبه؟_

 :با مکث جواب داد

 شما چه نسبتی باهاش داريد؟_

 ...خانوادش که هرروز همينجان

 :که با يه سکوت طوالنی گفتمنميدونستم بايد چی بگم 

 بپرسم،از آشناهاشونم ولی نميتونم از خانوادش حالش و_

 ميشه بگيد لطفا؟

 حالش خوبه؟

 :پر کرد صداش دوباره گوشم و

 ...پس خبر نداريد_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

781 
 

وقتی چيزی منتظر شنيدن ادامه حرفهاش موندم وقلبم به طپس های نامنظم افتاد و

 :نگفت عصبی گفتم

 رم؟از چی خبر ندا_

 چيزی شده؟

 :برعکس من که تن صدام باال رفته بود صدای اون آروم بود که جواب داد

 مريضتون به هوش اومده،_

 !يک ساعتی ميشه

 از خوشحالی حتی نميدونستم بايد چی بگم،

 لبهام از هم باز ميشد اما حرفی نميزدم،

 ...حالم خوب بود

 ...خوب که نه عالی بودم

 ...باالخره به هوش اومده بود

 ...باالخره به اين زندگی برگشته بود

 ...بعد از چند روز که بهم سخت گذشته بود

 !حتی فراتر از سخت

 

 ياسمن#
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 سکوت فقط پلک ميزدم،تو

 ...نشد

 ...خالص نشده بودم از اين زندگی و داشتم نفس ميکشيدم

 !دوباره به اين زندگی کوفتی که رهاش کرده بودم برگشته بودم

زل زده بودم به يه نقطه نامعلوم که صدای هومن و از پشت سر  غرق همين افکار

 :شنيدم

 بهتری؟_

 نميشنومفکر ميکردم ديگه هيچوقت صداش و

 !نميخواستم که بشنوم اما اون حاال اينجا بود

 :که آروم تکون دادم روبه روم ايستاد سرم و

 اين چه کاری بود که کردی؟_

 خودکشی؟؟

 پلک سنگينی زدم،

 :گفتن سه هفته چشم باز نکردم بازهم خوابم ميومدبااينکه مي

 برو بيرون_

 :چشماش گرد شد

 برم بيرون؟_
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 :لب زدم

 نميخوام ببينمت،_

 ...اگه من به اين حال افتادم مقصر تويی

 ...من و به اين روز انداختی پس حاال بااينجا بودنت عذابم نده تو

 !برو بيرون

 :پر کرداين بار صدای بابا گوشم وقبل از اينکه بره يا بخواد چيزی بگه 

 ...ياسمن عزيزم_

 ..باالخره به هوش اومدی

 .بوسيدپيشونيم و و هراسون به سمتم اومد و

 :فقط گفتمخالی هم تحويلش ندادم وحتی يه لبخند خشک و

 بابا بگو هومن بره بيرون،_

 ...بد ميکنهبگو بره ديدنش حالم و

 !ديگه اينجا نيادبگو بره و

 :متعجب شد بابا

 چی ميگی ياسمن؟_

 :به نفس نفس افتادم

 ميکشم،ومن بهش گفتم خودم_
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 گفتم و اون هيچ کاری نکرد حاال اومده اينجا که چی؟

 !بگو بره

 :زل زدم به خود هومنو

 !برو بيرون_

 چشمهاش باعث ترسم نشد، خشم تو

 !باالتر از سياهی رنگی نبود و دنيای اين روزهای من سياه سياه بود

اون بدون اينکه بابا بهش چيزی  مشت شدن دست هومن ذره ای برام اهميت نداشت و

 ...بگه باالخره بيرون رفت

 ...با رفتنش نفسی کشيدم هرچند آسوده و راحت نبود

 ...نميخواستدلم اين زنده بودن و

 !من نبايد به اين زندگی لعنتی برميگشتم

 :بهم نزديک تر کردبابا خودش و

 ال با هومن درست رفتار نکردی،ياسمن اص_

 !بود اون همه اين چند روز نگران تو

 :پورخندی زدم

 اون نگران من نيست،_

 ...شماهم نيستيد
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 ...هيچوقت نبوديد

 ...همه اون دوست داشتنی که ازش دم ميزدی دروغ بود بابا

 همش دروغ بود

 نم با هومن،وگرنه کدوم آدمی که بچش و دوست داره مجبورش ميکنه به ازدواج او

 !با يه هيوال

 :بابا با قيافه گرفته نگاهم کرد

 ...فقط چند ساعته که به هوش اومدیآروم باش عزيزم،تو_

 :ازش گرفتم رو

 ...کاش به هوش نميومدم_

 !کاش ميمردم راحت ميشدم از دست همتون راحت ميشدم

 ...عميق نفس کشيدن بابا چيزی  و عوض نکرد

 :بريده بودم

 ندزديده بود،هومن تا االن بهتون گفته يا نه ولی کسی من ونميدونم _

 ...من خودم فرار کردم و

 :نزاشت حرفم تموم شه

 ...ميدونم_
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عالم سادگی باورش کردی ميدونم که اون پسره حروم لقمه نشسته زيرپات و توهم تو

 !باهاش رفتیو

 :سر چرخوندم سمتش

 اون زير پای من ننشست،_

 کنه،کارومن ازش خواستم اين 

 من خواستم چون خانوادم واسم هيچ کاری نکردن،

چون همه اميدم شده بود اون آدم که هرچند دير اما باالخره ميخواست کمکم کنه 

 ...نشدو

 :دوباره باز کردبست وبابا چشمهاش و

 ...بس کن ياسمن_

  ديگه در اين مورد حرف نزن

 ...بزار فراموش شه و بره پی کارش

 !وديگه چيزی نگ

 :با زبون تر کردملبهای خشکيدم و

 بکشم،بعد هم تصميم گرفتم خودم وهومن انقدر اذيتم کرد که من يه بار فرار کردم و_

 !اين بار نمردم اما اگه فرصت ديگه ای پيش بياد يه کاری ميکنم که حتما بميرم

 :بابا کالفه شد
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 ...بسه_

 ...ساکت شو دختر

 ساکت نشدم،

 :ادامه دادم

خوای چند وقت ديگه واسه تحويل گرفتن جنازم نری اينور اونور به دادم اگه مي_

 ...برس بابا

 :منتظر چشم دوخت بهم

 چيکار کنم؟_

 :دوباره نفس گرفتم

 ...طالقم و از هومن بگير_

  اعتبارتآبرو و بين من و

 !انتخاب کنمن و

 تا چند ثانيه فقط سکوت بينمون حاکم شد،

بودم من ديگه حتی يک ساعتم نميموندم جايی که هومن نفس گرفته اما من تصميمم و

 ميکشه،

 !من ديگه به هومنی که فقط دنبال انتقام از من بود تا دلش خنک بشه برنميگشتم

 ...بابا بی هيچ حرفی از اتاق بيرون رفت
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با رفتنش خيره به سقف اتاقی که تنها بيمارش بودم همزمان با پلک زدن چند قطره 

 که پرستار وارد اتاق شد، ای اشک ريختم

 :سرمم چرخوندبا ديدنش با پشت دست اشکام و پاک کردم که نگاهش و بين من و

 چرا گريه ميکنی؟_

 :بينيم و باال کشيدم

 !چون نمردم_

 :با يه اخم ساختگی زل زد بهم

 ...نزناين حرف و_

اين يعنی هيچکس اميدی نداشت که تو دوباره به هوش بيای ولی االن حالت خوبه و 

 خدا خيلی دوستداشته،

 !اين يعنی يه فرصت دوباره واسه ساختن زندگيت

 رفتم،تو فکر فرو

 اون چی ميدونست از روزهايی که به من گذشته بود؟

 !...هيچی

 :با دوباره شنيدن صداش از فکر بيرون اومدم

ی راه چک کنه بعد بايد کم کم بلند شی سعی کنچند دقيقه ديگه دکتر مياد وضعيتت و_

  بری
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 !سه هفته ست که رو اين تخت بودی ديگه نبايد تنبلی کنی

 تکون دادم، آروم پام و

 آسون نبود اما ميتونستم تکونشون بدم،

 :قيافم که گرفته شد پرستار سعی کرد آرومم کنه

 يه کوچولو بايد سختی بکشی تا دوباره سرپا شی،_

 !پس تحمل کن

 تو همين حين مامان اومد تو اتاق،

چشم که باز کردم ديده بودمش و حاال حرفی بينمون رد و بدل نميشد که نزديکتر 

 :اومد و روبه پرستار گفت

  دخترم چند روز ديگه بايد اينجا بمونه؟_

 :پرستار جوون شونه ای باال انداخت

 بايد دکتر بگه ولی خب هرچی با خودش بهتر تا کنه حالشم زودتر روبه راه ميشه_

 :چرخوند و چشمی تو صورتم

 !هرچيم گريه زاری کنه و از عالم و آدم طلبکار باشه ديرتر خوب ميشه_

 نگاهم و ازش گرفتم و اونکه ديگه اينجا کاری نداشت بيرون رفت،

 :با رفتنش مامان تخت و دور زد و باال سرم ايستاد

 شنيدی؟_
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 ...گفت گريه زاری حالت و بدتر ميکنه

 :لب زدم

 من حرفام و به بابا زدم،_

 من ديگه با هومن زندگی نميکنم،

يا طالقم و ازش ميگيريد يا ديگه برعکس اون اوايل ترسی از مردن ندارم و بازم 

 !اين کار و انجام ميدم

 :لبهاش و به دندون گرفت

يعنی تو حاضری بميری ولی با هومن بدبخت که حتی فهميده چه گندی زدی و بازم _

 باهات مونده زندگی نکنی؟

 :پوزخندی زدم

 هومن بدبخت؟_

 :و سری به اطراف تکون دادم

 همين که گفتم،_

 من با هومن زندگی نميکنم شماهم خوب فکراتونو بکنيد،

 اگه ديديد ميتونيد با عذاب وجدان بعد از مردنم کنار بيايد حرفی نيست

 ...و اگه نه

 :نزاشت حرفم تموم شه
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 تو تموم اين روزها ما مرديم و زنده شديم،_

 نزاشتيم که تو به هوش بيای و حاال داری اينجوری حرف ميزنی؟چشم روهم 

 :بينيم و باال کشيدم

 تا االن که چيزی از دوستداشتنتون و باور نکردم،_

  کاری نکرديد که باور کنم

 ...حاال اگه راست ميگيد به حرف من گوش کنيد به حرف دلم

 ره،من ميدونم که بابا اگه بخواد ميتونه طالقم و از هومن بگي

 پس بهش بگو اين کار و بکنه

 :تا چند ثانيه چيزی نگفت و باالخره با صدای آرومی گفت

 خيلی خب،_

 ...ديگه خودت و مارو آزار نده

 ...بهش ميگم همين امشب بره خونه همايون

 !بره که حرف طالقتون و بزنه

 ...چند روزی گذشت

 ...حالم بهتر بود

 قدم برميداشتم،
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از همه مهم تر اين بود که اشت به بهبودی کامل ميرسيد وزخم عميق دستم کم کم د

 !نميديدم هومن و

 ...برام باز کرده بودنديدنش راه تنفس و

 !راه دوباره زندگی کردن

 :دکتر  آخرين سوالش روهم پرسيد

 پس همه چی خوبه؟_

  سردرد

  گرفتگی عضله

 هيچی؟

 :سرم و به اطراف تکون دادم

  خوبم_

 :بابا ادامه دادزير لب بسيار خب ی گفت و  روبه مامان ودکتر مرد ميانسال 

  ميتونيد ببريدش خونه_

 خداروشکر حالش کامال خوب شده

 :بابا که اين روزها حسابی تو خودش بود با شنيدن حرف های دکتر لبخندی زد

 ...خيلی ممنونم بابت همه چيز_

 پرستار همراهش از اتاق،با بيرون رفتن دکتر و
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 :هام و آورد مامان لباس

 برار کمکت کنم لباس هات و بپوشی_

 :بابا گفتبی هيچ حرفی بلند شدم و

 ...انجام بدممن ميرم کارهای ترخيص و_

 با رفتن بابا شروع کردم به پوشيدن لباسهام،

 باالخره بعد از حدود يک ماه داشتم از اينجا بيرون ميرفتم،

 ...اين چند روز به خيلی چيزها فکر کرده بودم تو

 به خودم،

 ...به روزهای پيش روی زندگيم

 !به گرشا

من نميدونستم االن کجاست فهميده بودن وگرشايی که حاال همه ماجرای فرارمون و

 ...تو چه حاليهو

 ...هيچ خبری ازش نداشتم

 ...نه هيچکدوم از اعضای خانوادش وديده بودم وبعد از به هوش اومدنم فقط هومن و

 !بودم اما اميدوار بودم به روبه راهی احوالشازش بی خبر 

 غرق همين افکار بعد از اتمام کارهای ترخيص همراه مامان و بابا راهی شدم ،

 هوای سرد بيرون باعث لرز تنم شد،
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 به آذرماه  رسيده بوديم و ديگه برگی روی درخت ها باقی نمونده بود،

بعد از باز عميقی کشيدم و زمين داشت کم کم به استقبال زمستون ميرفت که نفس

 شدن در توسط بابا،

 نشستم تو ماشين اما هنوز در ماشين بسته نشده بود که با سبز شدن هومن جلوی روم،

 :متعجب نگاهش کردمچشمهام گرد شد و

 ...تو_

 نزاشت حرفم تموم شه،

 :گفتبابا که ايستاده بودن چرخوند ومامان وماشين بودم وبين من که تونگاهش و

 !پس باالخره خوب شدی داری ميری خونه_

 :نگهداشت ببنده هومن مانعش شد و با قدرت بيشتری در و تا بابا خواست در ماشين و

 !ميخوام با ياسمن حرف بزنم_

 :لب زدم

 ...ندارم برو من حرفی با تو_

 :پوزخندی زد

 فکر کردی الکيه؟_

من طالقت شدست وگی تمومآقا اردشير و ميفرستی خونه پدر من که بگه اين زند

 ميدم؟
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 :با تموم نفرتی که بهش داشتم زل زدم بهش

 !ازت ميگيرمطالقم و_

 :صداش باال رفت

 !من طالقت نميدم_

 :عقب کشيداين بار تا من خواستم چيزی بگم بابا هومن و

 حال ياسمن تازه خوب شده،_

 د ،بيدااگه حرفی داری شب با خانوادت ميای خونه ما نه با داد و

 !اين بار هرچی بگه همونهميزنی دخترمم ميشنوه وحرفهات وميای و

 :هومن ناباورانه لبخند تلخی زد

 هرچی بگه همونه؟_

 شما چرا انقدر عوض شديد آقا اردشير؟

 !سر در نميارم

 :بابا قاطعانه جواب داد

 ،محبت پيش مياد ولی نشدو دخترم بعد از ازدواج عالقه و فکر ميکردم بين تو_

 عاشق خودت کنی و نه ياسمن تونست به تو خو بگيرهنه تو تونستی ياسمن و

 دليلشم خودت ميدونی،
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درست کنی ميخواستی با غرور و قلدر بازی همه چی و محبت کردن بلد نبودی توتو

 ولی نشد،

 ...نتيجش شد

 :با صدای آروم ادامه دادنفس عميقی کشيد و

 ...ريزیشد يه آبرو_

 شد فرار،

 ...بعدشم خودکشی

 :مکث کرد

 ديگه کافيه،_

 هرچی که ميخواست بشه شد،

نه برای دختر من که با وجود همه اين کارهاش دلم خوبه وبيشتر از اين نه برای تو

 !نميخواد از دستش بدم

 حرفهای بابا باعث لرزيدن چونم شد،

 ...چقدر دلم واسه اينجوری حرف زدنش تنگ شده بود

هرچند بعد از اين همه بدبختی اما باالخره ميتونستم اين تکيه گاه بود وچقدر دلم محتاج 

 ...اين خوب بودبه بابا تکيه کنم و

 !خوب بود که پشتم ايستاده بود
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 :پايين ميشد که عقب عقب رفت قفسه سينه هومن از شدت حرص و عصبانيت باال و

 !باورم نميشه دارم اين حرفهارو از شما ميشنوم_

 بعد از  اينکه اشاره ای به مامان کرد که سوار ماشين بشه، بست وبابا در و

 :رو به هومن گفت

 کافيه،_

 ما داريم ميريم خونه،

 !واسه تعيين تکليف شب با خانوادت بيا

به بی توجه به نگاه حيرون مونده هومن ماشين و  پشت فرمون نشست و گفت و

 ...حرکت درآورد

 ت کردم،تو اتاقم استراحچند ساعتی و

حوصله ای برای روبه رو شدن با خانواده فروزان و نداشتم اما اونا اومده بودن 

 ...اينجا

 !اومده بودن که حرف بزنن اما من حرفی نداشتم جز جدايی

 حاال که جرئت پيدا کرده بودم،

 حاال که يه بار خودم داوطلبانه به استقبال مرگ رفته بودم بابا چشمش ترسيده بود،

 ...همينطور و حاال واقعا فهميده بودن که من نميخوام مامان هم

 ...از همون اول باور ميکردنای کاش اين ونميخوام وهومن و
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 باور ميکردن که کار به اينجا نکشه،

 !که من فرار نکنم که من دست به خودکشی نزنم

 نگاهی به خودم انداختم، جلوی آينا ايستادم و

 به اون فرار،ترسی نداشتم از حرف زدن راجع 

 ...مهم نبود برام اگه صدتا فکر راجع بهم ميکردن

 ...من فقط ميخواستم خالص شم

اومده بود و از هيچ کاری واسه  دوست داشتن جلواز هومنی که با ادعای عشق و

 ديوونه کردنم دريغ نکرده بود خالص شم،

 !اونم واسه هميشه

 نگاه از صورت بی آرايشم گرفتم،

 يشد که مامان صدام کرده بود و ديگه بايد ميرفتم پايين،چند دقيقه ای م

 نفس عميقی کشيدم و از اتاقم بيرون زدم،

صدای حرف زدنشون از طبقه پايين به گوش ميرسيد که همزمان با پايين رفتن از 

 :پله ها گيتی خانم نگاهش و بهم دوخت

 بهبه ياسمن خانم،_

 باالخره افتخار دادی بيای ديدن ما؟

 ...ندادم جوابش و
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 !حاال انقدر طلبکار بوداون خودش ديده بود که هومن زجرم ميده و

 هرچی چشم ازشون ميگرفتم بازهم حس ميکردم،

 نگاه های سنگين آقا همايون و گيتی خانم و نگاه پر نفرت هومن و حس ميکردم،

 :بابا گفتبا اين وجود به سمتشون قدم برداشتم و 

 بيا بشين_

 :اين بار آقا همايون شروع به حرف زدن کردکنارش که نشستم 

 چت شده دختر؟ تو_

 شرمم مياد از کارهايی که کردی حرفی بزنم،

  موندی شرمم مياد که ازت بپرسم چرا با شوهر دخترم رفتی شمال رفتی و

 !شکستی نابود کردی و هم دل دخترم ورفتی و هم غيرت پسرم و

 :گيتی خانم پوزخندی زد

 بازم ياسمن خانم طلبکاره،با همه اينا _

با اينکه هومن بخشيدتش بااينکه ميتونست ازش شکايت کنه و ازش گذشته يه بازی 

 جديد راه انداخته،

 !خودکشی کرده و حاالهم طالق ميخوام طالق ميخوام راه انداخته

 :مامان گفتبابا عميق نفس کشيد و

 گيتی جان ميدونم شماهم ناراحتی،_
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 افتاده ولی با جدايی ياسمن و هومن ، اين مدت خيلی اتفاقا

 هردوشون راحت ميشن

  ماهم راحت ميشيم

 :و لبخند کجی زد

 نميشويم،ديگه از شما طعنه فرار و خودکشی ياسمن و_

 !از لطفتون واسه شکايت نکردن از ياسمنم همينطور

 :صدای گيتی خانم باال رفت

 مثل اينکه يه چيزی هم بدهکار شديم؟_

 :مون صدای باال ادامه دادو روبه من با ه

 از اون پسره کثافت گرفتم ،طالق دخترم و_

همه چی و از چشم اون گرشای نامرد که لياقت دخترم و نداشت ديدم و همه اين 

 روزها منتظر به هوش اومدنت موندم،

 چون درست اندازه هانا دوستداشتم،

 ! ميخوای جدا شیباورم نميشه حاال که روبه راه شدی زبونت انقدر دراز شده و 

 درگير کرد،حرفهاش تا چند ثانيه ذهنم و

 پس گرشا و هانا از هم جدا شده بودن،

 پس اون ديگه داماد خانواده فروزان،
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 !...شوهر هانا نبود

 منتظر چشم دوخته بود بهم،

 :ازم جواب ميخواست که صدام و تو گلو صاف کردم و گفتم

 هومن ازم شکايت نکرد ولی اذيتم کرد،_

ن اصال به من عالقه ای نداره همه اين روزها با يکی ديگه نميدونم شايدهم چند او

 نفر ديگه در ارتباط بود،

 ...من و حبس کرده بود تو خونه و خودش همه کار ميکرد و

 :خيره تو چشمام گفتهومن نزاشت حرفم تموم شه و

 روت ميبستم قفلشم ميکردم چون ميترسيدم،در و_

 با يکی ديگه بگيرم آخه تو خوب بلدی از اين کارا کنی،مچت و ميترسيدم که دوباره

 !با دومادمون که ريختی روهم پس بقيه هم واست کاری نداشتن

 :صدای بابا بلند شد

 بفهم چی ميگی،_

 ...عذاب دادی که همچين کاری کردهتو انقدر ياسمن و

 حاال که حرف غلطای زيادی خودت شد چسبيدی به قضيه فرار؟

 خودت جلو چشم ياسمن قرار مدار ميزاشتی پس اينطوری حرف نزن،تو که 

 !در نياربهشون ظلم شده روپس ادای آدمايی که هيچ کاری نکردن و



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

802 
 

 :آقا همايون چشم ريز کرد

 نکنه؟وقتی دخترت همچين کاری کرده توقع داشتی پسر من اين کار و_

 :بابا دوباره عميق نفس کشيد

 رار کرده ،ياسمن با اون پسره گرشا ف_

 بخاطر اذيتای هومن فرار کرده بخاطر اذيتهای هومن خودکشی هم کرده،

 تا دم مرگم رفته پس ديگه کافيه،

 ...زندگی اين دوتا تموم شدست

با بحث و دعواهم چيزی عوض نميشه من ميخوام طالق دخترم و از پسرت بگيرم 

  همايون

 تاوانشم هرچی باشه ميدم

 دم هستم،پای همه بندای اون قراردا

چيده بوديم که قرار بود من با حمايتت يه پله برم پای خراب شدن آينده ای که نقشش و

 باالترم هستم،

 پای زمين خوردنمم هستم چون همه اينا تقصير منه،

 وادار به اين ازدواج کردم و اشتباه کردم، من ياسمن و

 !کردبه هممون ثابت  هومن هيچ عالقه ای به دخترم نداشت و اين و

 :همه تو سکوت چشم دوخته بودن به آقا همايون که باالخره سری تکون داد
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 پس پای عواقبش وايسا_

 و از روی مبل بلند شد،

 :بلند شدنش باعث دراومدن صدای هومن شد

 ...ولی بابا_

 :هيس کشيده ای گفت

 !بريم_

 و جلوتر از همه راه افتاد،

 کرد،با رفتنش هومن پر نفرت تر از قبل نگاهم 

 :گيتی خانمم چند کلمه ای نامفهوم زير لب گفت و روبه من ادامه داد

 !حيف همه محبتای ما به تو،حيف_

 و خودش و به هومن رسوند،

 :هومن اما هنوز داشت نگاهم ميکرد

 حتی اگه طالقت بدم،_

 زندگيت، مثل بختک ميفتم رو

 !بگی چقدر احمق بودمطمئن باش نميزارم به ريشم بخندی و

 ...باالخره از خونه بيرون رفتنت وگف

 ...تموم شد
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 باالخره از هومن جدا شدم،

 ...باالخره اون اسم لعنتيش از شناسنامم خط خورد

 ...باالخره تونستم نفس بکشم

 ديگه مجبور نبودم تحملش کنم،

 ...ديگه محکوم به صبح تا شب آروم و بی صدا اشک ريختن نبودم

و تو آشپزخونه بگذرونم بااينکه هيچ عالقه ای به ديگه مجبور نبودم صبح تا شبم 

 آشپزی ندارم ،

ديگه مجبور نبودم تيکه های شيشه رو از رو زمين جمع کنم به بهونه شوری يا بی 

 ...نمکی

 ديگه محکوم به تحمل خيانتی که هومن حق مسلمش ميدونست،

 ...نبودم

 ...ديگه راحت شده بودم

 !ودماز شر اين زندگی کوفتی راحت شده ب

همراه بابا راه خروج از محضر و در پيش گرفته بوديم که با شنيدن صدای هومن 

 :درست پشت سرم از فکر بيرون اومدم

 !صبر کن_

 :قبل از من بابا به سمتش برگشت و هومن ادامه داد
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 !يه لحظه ميخوام با ياسمن حرف بزنم_

 با ترديد چرخيدم به سمتش،

حتی اتفاقی هم بهش نيفته و اون حاال باهام حرف دلم ميخواست ديگه هيچوقت نگاهم 

 !داشت

 :بابا جواب داد

 چه حرفی؟_

 ... شما ديگه از هم جدا شديد و

 :نزاشت حرف بابا تموم شه

 !فقط چند ثانيه_

 يه قدم به سمتش رفتم،

واسه طالق هيچکدوم از اعضای خانوادش نيومده بودن و حاال کسی نبود که بخواد 

 :يستادم روبه روش و گفتمجلوش و بگيره که ا

 !بگو_

 :نگاه گذرايی به بابا انداخت که بابا نفس عميقی کشيد

 من بيرون منتظرتم عزيزم_

 :با رفتن بابا تکرار کردم

 بگو ميشنوم_
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 :چشمی تو صورتم چرخوند

 !يادت نره بهت چی گفتم_

 :انگشت اشارش و که تهديد وار باال آورد آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم

 طالقت دادم چون عالقه ای بهت نداشتم،_

 چون بودنت آزار دهنده بود،

چون حالم ازت بهم ميخورد و فقط يه دليل داشتم واسه نگهداشتنت واسه حبس کردنت 

تو اون خونه و اونم اين بود که کاری که باهام کردی و باهات بکنم و تهشم يه پسر 

 !واسم به دنيا بياری و بعدشم گورت و گم کنی

 :حتی هنوز هم داشت با من اينطوری حرف ميزد که بااخم زل زدم بهش

 !درست حرف بزن_

 :جا خورده ابرويی باال انداخت

 !حسابی زبون درآورديا_

 :خيلی جدی جواب دادم

 حرفات همين بود؟_

 :نوچی گفت

 حاال که قصه عوض شد،_

 خواستم بهت يادآوری کنم،
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بشه که يادت نره باهم چه قول و قراری خواستم دوباره بهت بگم که آويزه گوشت 

  گذاشتيم

 :و شمرده شمرده ادامه داد

 ...پات و کج بزاری_

 ...قدم برداری سمت اون حرومزاده

 ...بری طرفش

 ...بری که باهم باشيد خونش و ميريزم

 !اين و تا هميشه يادت بمونه

 پلکم لرزيد با دوباره شنيدن اين حرفهاش؛

 ...طالق بهم گفته بودقبل از راضی شدنش به 

 ...گفته بود طالقم ميده اما بعدش من حق ندارم به گرشا نزديک شم

 !با جون گرشا تهديدم کرده بود

 :حرفهاش همچنان ادامه داشت

 بخاطر بابام تا االن نکشتمش،_

 ...نکشتمش چون اون حرومزاده پسر دوست قديمی پدرمه ولی اگه

 اگه بفهمم بهش نزديک شدی،

 ...خياالتی توسرتونه شده قيد بابام و بزنم اول اون و ميکشم بعد تورو اگه بفهمم
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     !ميدونی که اين کار و ميکنم

 :لب زدم

 الزم نبود دوباره تکرار کنی،_

 !يادم بود

 :جواب داد

 !و يادت بمونه_

 :نگاهم و ازش گرفتم و همزمان دوباره صداش و شنيدم

 ...اينم گوشيت_

بی توجه به نگاهش باالخره تحويل گرفتم وبی هيچ حرفی وگوشيم و بعد از مدتها 

 ...زدم بيرون

 :بابا تو اين سرما منتظرم ايستاده بود و سوار ماشين نشده بود که به سمتش رفتم

 ...بريم_

 ...سری به نشونه تاييد تکون داد و سوار شديم

 ...با رسيدن به خونه دوباره عطر غذا حالم و خوب کرد

اشتهام برای غذا خوردن بی نهايت شده بود هرچند گوشه دلم غمی بعد از مدت ها 

 ...وجود داشت اما امروز محال ترين اتفاق زندگيم رخ داده بود

 ...امروز ديگه من و هومن باهم نسبتی نداشتيم و اين کم نبود
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 !واسه منی که تا مردن پيش رفته بودم اصال کم نبود

م خانم ميز و چيد و هم بابا همه چيز و به تا من آبی به دست و صورتم زدم هم اکر

 :مامان گفت و حاال با نشستنم پشت ميز غذا خوری بابا واسم غذا کشيد

 به تالفی اين چند روز بايد خوب غذا بخوری_

 لبخندی تحويلش دادم،

 ...حالش مشابه حالم بود

 اگه خوب بود بخاطر زنده موندنم بخاطر روبه راه شدنم،

راب شدن رابطش اونم با همايون فروزانی که عالوه بر اينکه غمگين بود بخاطر خ

چند تا پروژه ساختمونی و تجاری بزرگ و باهاش شريک بود قرار بود حمايتش کنه 

، 

 ...حمايتش کنه که يه پله بره باالتر

 که به مقام باالتری دست پيدا کنه و حاال همه اين ها نقش برآب شده بود،

 و هومن بود، بهم خوردن هرچی که بين من

 !تاوان سنگينی برای بابا داشت و جز کنار اومدن با اين تاوان راه ديگه ای نبود

 ...تو سکوت غذام و خوردم

 فکر ميکردم ميتونم حداقل تا آخر امروز خوشحال باشم،

 جشن بگيرم برای اين طالق،
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 ...ميشد بخندم و قهقهه بزنم اما حاال با هر قاشقی که ميخوردم دلم آشوب و آشوب تر

 ...من هنوز گرشارو دوست داشتم

انقدر دوست داشتم که خوشحاليم واسه اين طالق بيشتر از يک ساعت طول نکشيد 

 ...و غرق شدم تو فکرش

 ...تو فکر اينکه ديگه نميتونستم ببينمش

 انگار سرنوشت همين بود،

 !نرسيدن بود

 :با شنيدن صدای مامان به خودم اومدم

 کن دوباره واسه ترم زمستون برو دانشگاه،کارات و جمع و جور _

 !ماشين خوشگلتم که تو پارکينگه از امروز حسابی خوش بگذرون عزيزم

 :و نفس عميقی کشيد

 ...ماروهم ببخش_

 بخش که فکر ميکرديم هومن عاشقته و توهم باالخره عاشقش ميشی،

 !ببخش که فکر ميکرديم اين ازدواج بی برو برگرد به نفع هممونه

 :ش که پر شد چونم لرزيدچشما

 ...مامان_

 ...من ديگه ناراحت نيستم
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 !ديگه اون روزها تموم شد

قاشق و چنگال از دستش افتاده بود و با سر انگشتاش دونه های اشکش و ميگرفت 

 :که دستم و روی دست چپش که روی ميز بود گذاشتم و ادامه دادم

 خيلی گشنمه،_

 !گريه کنی نميتونم غذام و بخورم

 :ن اشک با ديدن بشقاب خاليم خنديدبي

 اندازه يه فيل خوردی تازه نميتونی بخوری؟_

 !و اين حرفش باعث به خنده افتادن هممون شد

 بعد از خوردن ناهار رفتم تو اتاقم،

دلم واسه ساغر تنگ شده بود چند باری باهاش تلفنی حرف زده بودم اما ازم فراری 

 ...بود

 :تا بوق باالخره صداش گوشم و پر کرد شمارش و گرفتم و بعد از چند

 بله_

 :تو آينه نگاهی به خودم انداختم و همزمان با کشيدن دستی تو صورتم گفتم

 ...بله و زهرمار_

 آدم رفيقش تا دم مرگ بره و برگرده اونوقت جواب تلفنش و با بله بدی؟

 :آروم خنديد
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 جونم؟_

 :تو خنده همراهيش کردم

 جونتم مال خودت،_

 ببينمت ميخوام به ياد قديما بريم بيرونميخوام 

 !بريم تا خود شب برنگرديم خونه

 :لب زد

 ...آخه_

 :نزاشتم ادامه بده

 آخه ماخه نداريم،_

 حاضر شو بااين ماشين جديده ميخوام بيام دنبالت،

 !امروز باالخره از هومن طالق گرفتم ميخوام خوشحاليم و با تو تقسيم کنم

 :صداش گوشم و پر کرد

 امروز باالخره همه چی تموم شد؟ پس_

 :اوهومی گفتم

 بدبختی ها تموم و روزهای خوب دوباره شروع شدن،_

بدو آماده شو يه ساعت ديگه ميام دنبالت باقی اخبارم اونموقع به استحضارت 

 !ميرسونم
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 :دوباره صداش گرفته شد

 ...ياسی من اصال روی نگاه کردن تو چشمات و ندارم_

  باعث شدم که هومن تورو پيدا کنهمن ترسوی بی عرضه 

 ...من نبايد حرفی ميزدم

 ...نبايد به خانوادم ميگفتم که اون روز قراره تورو ببينم

 !من آبروی هرچی رفاقته بردم

 :هيس کشيده ای گفتم

 ديگه همه چی تموم شد،_

 منم ميدونم که هومن اگه بخواد کاری بکنه حتما تا تهش و ميره،

 و اذيت کرده و شماهم راهی نداشتيد جز گفتن، ميدونم تو و خانوادت

 !پس ديگه بهش فکر نکن منم بهش فکر نميکنم

 :نفس عميقی کشيد

 مرسی که هنوز من و رفيق خودت ميدونی_

 ...مرسی که

 :دوباره حرفش و قطع کردم

  بسه بسه_

 !نميخوام موقع آرايش کردن اشک و آبريزش بينی گند بزنه تو آرايشم
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 کاری نداری؟

 صدای خنده هاش خيالم و راحت کرد،

 :باالخره بايد همه اتفاقات تلخ گذشته فراموش ميشد

 ...نه_

 ...ميرم آماده شم

 ...و باالخره اين تماس قطع شد

 واسه شام رفتيم همون رستوران هميشگی خودمون،

 :با گذاشتن ليوان دلسترم روی ميز نگاهم و به اطراف چرخوندم

 !گ شده بودخيلی دلم واسه اينجا تن_

 :ساغر بعد از قورت دادن غذای تو دهنش جواب داد

 يه جوری ميگی انگار چند سال گذشته،_

 همين چند ماه پيش بود که اومديم اينجا

 :نگاه معناداری بهش انداختم

 اين چند ماه اندازه چند سال گذشت_

 :ابرويی باال انداخت

و اين چند ماه اتفاقايی واست البته من که هنوز فکر ميکنم همش يه خواب بوده...ت_

 افتاد که هضمش چند سال طول ميکشه



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

815 
 

 :نفس عميقی کشيدم

 فکرش و کن اگه با هومن ميرفتم کانادا ديگه هيچوقت رنگ تو و اينجارو نميدم_

 :سرش و جلو آورد

 اون عوضی خيلی اذيتت کرد؟_

 بعد از اين که تو شمال پيدات کرد چيشد؟

 :چشمهام رد شد تو چند ثانيه همه چی از جلوی

 حبسم کرد تو اون خونه گوشيمم ازم گرفت_

  البته تا رسيدن به تهرانم حرصش و رو بدنم خالی کرد

 :نگاهش گرفته شد

 الهی دستش بشکنه مرتيکه حيوون_

 :لبهام و با زبون تر کردم

 تو رو چطور به حرف آورد؟_

 :هينی کشيد

 روانی بود،_

 با اسلحه اومده بود سراغم

 ...اومد تو خونمون با کلی تهديد و آخرشم من مجبور شدم بگم و عين فيلما

 :نزاشتم ادامه بده
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 حاال حرف قحطيه داريم راجع به اون عوضی حرف ميزنيم_

 :سری تکون داد

 ...حرفهای من باعث شد اون رد ماشين همکار گرشارو بگيره و برسه به تو_

 !کاش ميمردم ولی چيزی نميگفتم

 :ش کردماين بار با اخم نگاه

 ...بسه_

 غذات و بخور

 :نگاهش و به ظرف خاليش انداخت و جواب داد

 !بشقاب خيلی با معدم سازگار نيست بزار ته مونده دلسترم و بخورم_

 :و يه نفس ليوانش و سر کشيد که گفتم

 حاال بريم کجا؟_

 :نگاهی به گوشيش انداخت و بعد از چند ثانيه گفت

 اسش يه فکری ميکنيمباقی مونده غذات و بخور بعد و_

 :ديگه جا نداشتم که حرفش و رد کردم

 پاشو بريم_

 :سرش حسابی تو گوشی بود که بامکث باشه ای گفت

 بريم_
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 و با بلند شدن من،

 ...کيفش و برداشت و پاشد و بعد از حساب کردن پول غذا بيرون زديم

 قبل از اينکه به سمت ماشين برم با ديدن آسمون سرجام ايستادم

 ...آسمون همون شکلی بود که هرسال بعد از ديدنش منتظر برف خيره بهش ميموندم

 ...من اين آسمون و خوب ميشناختم

داشت خبر از تو راه بودن برف ميداد و منی که عاشق برف بودم لبخند زنون سرم 

 :و روبه آسمون گرفته بودم و حسابی تو حال خودم بودم که نفس عميقی کشيدم

 ...بارهقراره برف ب_

 !آسمون و ببين

 :همچنان محو تماشا بودم که صدای آشنايی گوشم و پر کرد

 ...آره_

 ...هواشناسی هم همين و ميگفت

 !ميگفت امشب اولين برف امسال رو زمين فرود مياد

 هوا سرد بود،

 با شنيدن اين صدا سرد تر هم شد،

 ...خون تو رگهام يخ بست

 ...صدای خودش بود
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کنده ميشد چرخيدنم به سمت صدايی که از پشت سرم شنيده بودم قلبم داشت از جا 

 ...ثانيه ها طول کشيد و باالخره برگشتم

 !خودش بود

 ...گرشا بود

 شوکه شده پلکی زدم،

 !گرشا بود

  يه قدم به سمتم برداشت

 حاال فاصله کمی باهم داشتيم ،

 ...تا خواستم چيزی بگم

ز جلوی چشم هردومون گذشتن و رو زمين يا اون حرفی بزنه اولين دونه های برف ا

 :نشستن و باعث لبخند کج گوشه لبهای گرشا شدن

 !پس هم تو راست گفتی و هم هواشناسی_

 ...گلوم خشکيده بود

 :توقع ديدنش و نداشتم و حاال روبه روم ايستاده بود

 ...تو_

 ...اينجا

 اينجا چيکار ميکنی؟
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 :لبخندش رو لبهاش باقی موند

 ...اومدم ببينمت_

 !بعد از اين همه مدت باالخره ميتونم با خيال راحت ببينمت

 ...خوب نگاهش کردم

 ريش هاش بلند تر از قبل شده بود،

 ...اما چشم هاش همون جفت چشم های مشکی پر نفوذ بود

 !همونا که دوباره باعث طپش های نامنظم قلبم شده بود

 :من نگاهش کردم و گرشا ادامه داد

 خوبی؟_

 ؟روبه راهی

 :آروم سرم و تکون دادم

 ...خوبم_

 :لبخندش عميق تر شد

 ...خوشحالم که_

 :حرفش ادامه داشت اما با لرزيدن شونه هام از شدت سرما نصفه نيمه رهاش کرد

 بريم تو ماشين حرف بزنيم_

 حتی نگاه نکردم که ببينم با دست به کدوم ماشين اشاره ميکنه،
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 ...ياد حرفهای هومن افتاده بودم

 ...تهديدشياد 

 !ياد اينکه هر کاری ازش برميومد

 :سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 !نميتونم باهات بيام_

 :چشم ريز کرد

 ...اينجا که نميتونيم باهم حرف برنيم_

 !هوا سرده

 ...بينيم و باال کشيدم تا از چشمام اشکی سرازير نشه اما اين حقيقت داشت

 ...ما نميتونستيم باهم باشيم

 :نبايد بهم نزديک ميشديمما 

 ...نميشه_

 !نميشه بيشتر از اين باهم حرف بزنيم

 :چشماش از تعجب گرد شد

 چرا نميشه؟_

 :يه قدم عقب رفتم

 ...نميشه_
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 !برو

 چشمم و از برف نشسته روی مژه های پرپشتش گرفتم،

 ...اون بايد ميرفت

 !ما بايد از هم دور ميمونديم

 :کالفه گفت

 دلخوری؟تو هنوز از من _

 ...من که گفتم

 :بين حرفش پريدم

 دلخور نيستم_

 :با جلو اومدنش دوباره فاصلمون کم شد

 پس چی؟_

 چرا داری ازم فرار ميکنی؟

 :سرم و به اطراف تکون دادم

 ...چون_

 ...چون من و تو نبايد بهم نزديک شيم

 ...نبايد همو دوست داشته باشيم

 !بايد همه چی و فراموش کنيم
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 :تا جواب دادطول کشيد 

 چرا؟_

 چرا حاال که همه چی تموم شده،

 حاال که خبری از هومن و هانا نيست بايد همه چی و فراموش کنيم؟

 چرا؟

 :لحنش خبر از گيجی و کالفگيش ميداد که ديگه معطلش نکردم و جواب دادم

 !چون اين شرط طالقم از هومن بود_

 :کشيد و اما بازهم قانع نشدهضم جمله ای که تحويلش دادم ثانيه ها براش طول 

 من که نميفهمم چی ميگی_

 بريم تو ماشين حرف ميزنيم

 ...و از کنارم رد شد و به سمت همون ماشين رفت

 !همون سمندی که من و به رامسر رسوند

 قبل از رفتنم نگاهی به ساغر انداختم،

ميداد  تو ورودی رستوران ايستاده بود و همراه با لبخند ژکوندش واسم دست تکون

 ...که نفس عميقی کشيدم و ناچار دنبال گرشا رفتم

 :سوار ماشين که شدم اين بار اخم چهرش و پوشونده بود

 حاال بگو چيشده؟_
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 :همزمان با مرتب کردن شالم جواب دادم

 ...گفتم_

 هومن به شرطی طالقم داد که هيچوقت به تو نزديک نشم

 :پوزخندی زد

 داره؟اونوقت به اون عوضی چه ربطی _

 !جدا شديد تموم شده رفته

 :آروم سرم و به اطراف تکون دادم

 ...ما نميتونيم باهم باشيم_

 !هيچوقت

 :چشماش و بست و محکم روی هم فشارشون داد

 ...بسه ديگه چرت و پرت نگو_

من فقط در يه صورت ازت ميگذرم اونم وقتيه که زل بزنی تو چشمام و بگی بهم 

 ...عالقه ای نداری

 ...ميرم اونوقت

 !ميرم و ديگه هيچوقت مزاحمتی برات ايجاد نميکنم

 ...دلم گرفت با حرفش

 ...نميخواستم بره
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 اصال کی گفته بود من بهش عالقه ای ندارم؟

من تو تموم لحظه های خوب و بد زندگيم به يه نفر فکر کرده بودم اونم اين مرد 

 ...بود

 !گرشا بود

 ...د دووم نمياوردمگرشايی که اگه هومن باليی سرش مياور

 ...نميدونستم بايد بهش چی بگم

 اگه ميگفتم هومن با جونش تهديدم کرده و دوباره ميزد به سرش چی؟

 ...اگه دوباره کار پر خطری ميکرد

 اگه مثل اون بار که فراريم داد و افتاد تو مخمصه چی؟

 يداد چی؟اگه اين بار همه چيز بدتر شد اگه هومن کاری که گفته بود و انجانم م

 :سکوتم که طوالنی شد پرسيد

 برم؟_

 بهم عالقه ای نداری؟

 نگاه نگرانم و تو چشم های مشکی منتظرش چرخوندم،

 ...نميخواستم از دستش بدم

 !من دوستش داشتم

 :نگاه ازش گرفتم
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 ...دارم_

 معلومه که بهت عالقه دارم

 ...نفس عميق و آسوده ای کشيد

 ...چند روز قبل از عقد بودچقدر همه چيز شبيه اون ديدار 

 !سوالش و جواب من و نفس آسوده کشيدنش

 :زل زد بهم

 پس ديگه به هيچی فکر نکن،_

 به اون کثافتم فکر نکن،

 هرچی بين شما بوده تموم شده و رفته،

 از همين امشب دوباره بايد بشی همون دختری که ميشناختم،

 !همونی که عاشقم کرد

 :يی بهش اومدمفارغ از همه چيز چشم و ابرو

 يعنی االن اينجوريم و دوست نداری؟_

 :لبخندش باعث نمايان شدن رديف دندون های سفيد و مرتبش شد

 ...حساس نشو_

 ولی خب من بعد از اون يکی دوباری که ديدمت خوب فکر کردم،

 هی با خودم گفتم من عاشق چيه اين دختره شدم،
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 ...اونکه نه قيافه ناز و خوشگلی داشت نه

 :گرد شدن چشمهام حرفش نصفه موند و من گفتمبا 

 قيافه ناز و خوشگلی نداشتم؟_

 ندارم؟

 عاشق چيه اين دختره شدی؟

 :صدای خنده هاش که فضای ماشين و پر کرد دلخور رو ازش گرفتم

 ...نظرم عوض شد_

 !ديگه بهت عالقه ای ندارم ميتونی بری

 :خنده هاش تمومی نداشت و البه الش جواب داد

 واينميسی بقيش و بشنوی؟چرا _

 :عصبی رو کردم به سمتش

 !بگو_

 :خنده هاش تبديل ب لبخند شد و گفت

 ...بعدش خوب با خودم فکر کردم و به يه نتيجه رسيدم_

 :منتظر پلکی زدم

 نتيجه چی بود؟_

 :شونه ای باال انداخت
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 ...با خودم فکر کردم ديدم قرار نيست همه عاشق زيبايی و قشنگی بشن_

 ...باالخره زشتا هم حق زندگی دارن

 !حق اين و دارن که احساس کنن يکی از ته دل دوستشون داره

 :داشتم آتيش ميگرفتم با حرفهاش که با صدای بلند گفتم

 من زشتم؟_

 من زشتم و حق دارم حس کنم يکی دوستم داره؟

 :انگار کيف ميکرد از اينطور ديدنم که دوباره قهقهه زد

 !همينه_

 :گيج شدم

 چی؟_

 چی همينه؟

 :به سختی خنده هاش و کنترل کرد

 اينطوری ديدمت که عاشقت شدم_

 :چشمام ريز تر شد و گيج تر از قبل نگاهش کردم که ادامه داد

 اون شب اولی که ديدمت همينطوری حرصت دادم،_

 همينطوری سربه سرت گذاشتم و توهم دقيقا همين شکلی شدی،

 !مثل االن خنده دار
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 :کردم تو صورتش نفسم و فوت

اين همه زشت زشت راه انداختی که حرص من و دراری که تداعی کننده اون شب _

 باشه؟

 :آروم سر تکون داد

 !فکر نميکنم کار بدی کرده باشم_

 :بينيم و با حرص باال کشيدم

شايد تو عاشق اين حرص خوردنای من شده باشی ولی من به هيچ وجه عاشق اين _

 !نميشممدل رو مخيت نشدم و 

 :چشمهاش چهارتا شد

 من رو مخم؟_

 :تند تند سرم و به باال و پايين تکون دادم

 !بيشتر از اونی که فکرش و کنی_

اين بار اون بود که با کالفگی نفس عميق ميکشيد و اينطور ديدنش واسه من خنده 

 ...دار بود که نوبت خنديدن من رسيد و بعد از مدتها خنديدم

 !قابی که االن داشتم ازش ميديدم و هرگز فراموش نميکردماز ته دل خنديدم و 

با ته گرفتن خنده هام تازه يادم افتاد خيلی وقته اينجام و ساغر و کاشتم که خودم و 

جمع و جور کردم و بعد از انداختن نگاهی به بيرون و قبل از خداحافظی هينی 

 :کشيدم
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 !چه برفی_

 :حواسش به بيرون نبود که متعجب شدحسابی رفته بود تو خودش و مثل من اصال 

 !نگفته بودی يه همچين برف سنگينی قراره بباره_

 :خيره به بيرون جواب دادم

 ...من فقط می تونستم پيش بينی کنم برف تو راهه_

 !از اين بيشتر چيزی نميدونستم

 :تک خنده ای کرد

 اون که تابلو بود،_

 !يد چه خبرهيه بچه پنج ساله هم آسمون امشب و ميديد ميفهم

 :سر چرخوندم سمتش

 !اونوقت ميگی رو مخ نيستی_

 :اين بار خنديد و چيزی نگفت و من با مکث ادامه دادم

 چند سال پيش يه سريال ديدم،_

 ...عاشقانه بود

تو سکوت منتظر ادامه حرفم بود و من با يادآوری اون فيلم همچنان حرف واسه گفتن 

 :داشتم
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اولين برف زمستون و باهم ديدن و حسابی عاشق هم  تو اون سريال دختره و پسره_

 شدن،

 ...از اون جالب ترش اين بود که موقع باريدن برف دختره همين حرف و به پسره زد

 گفت ميگن اونايی که اولين برف سال و باهم ببينن،

 کنار هم باشن،

 !حتما عاشق همديگه ميشن

 :پلک ميزد و نگاهم ميکرد که نفسی گرفتم

 کنار تو اولين برف سال و ديدمامشب که _

 ياد اون سريال افتادم،

 ...ته اون سريال بااينکه رسيدن اون دو نفر بهم خيلی سخت بود ولی بهم رسيدن

 :لبهام و با زبون تر کردم و جمله پايانيم و تحويلش دادم

 يهو زد به سرم که امشب و تا هميشه به يادم نگهدارم،_

 توهم نگهدار،

هم و دوست داشتيم ولی ميخوام ببينم ته ماجرای ماهم مثل اون  درسته ما از قبل

 سريال با همه نشدن ها،

 با همه مشکالت ،

 !خوش هست يا نه
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 :لب زد

 !باز حرفهات مبهم شد_

 :لبخندی زدم

  گفتم که ياد اون سريال افتادم_

 :سر کج کرد

  ته داستان ما_

 با همه اين نشدنايی که ميگی،

 که داری بهشون فکر ميکنی،با همه اين مشکالتی 

 خوشه، خوب و

 !کنی ميخوامت و پای خواستنتم وايميسم تا تهشچون من بيشتر از اونی که فکرش و

 بهتر کرد، حرفهاش حالم و

 به قشنگی امروز و اين شب برفی اضافه کرد ،

 !دلتنگيم برطرفغم اون گوشه دلم کمرنگ تر شد و

روبه ساغر که داشت خودش يرون اومدم وهمزمان با نگهداشتن ماشين از فکر ب

 :جور ميکرد گفتمجمع وو

 !باهات تالفی کنمغافلگير کردی ويادم باشه به وقتش اين دوباری که من و_

 :نفس عميقی کشيد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

832 
 

 !غافلگير کناگه يکی پيدا شد که اينجوری ديوونه من شه،تو هر لحظه من و_

 :با خنده گفتم

 !چه آه پر افسوسی هم ميکشه_

 :به خنده افتاد

 حسوديم شد بهت،_

 !نميبينهاين پسره انگار چشمش کسی جز تورو

 :خنده هام به لبخند تبديل شد

 ...منم همينطور_

 به چشم منم فقط يه مرد رو کره زمين وجود داره که صاحب قلبمه،

 ...اونم گرشاست

 :سر کج کرد

 !اميرحسين بيشتر بهش مياد_

 :شونه باال انداختم

 !ين به بعد اميرحسين صداش  زدمشايد از ا_

 بعد از خداحافظی با ساغر،

 باالخره برگشتم خونه،

 ...ميگذشت و ديگه وقت خواب بود که يک راست رفتم تو اتاقم١٢ساعت از 
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 ...اين بار که جلوی آينه ايستادم عميق لبخند زدم

 ...با ديدنش جون تازه ای گرفته بودم

 !دلم به اندازه يک عمر گرم حرفهاش شده بود همه اون بدبختی ها يادم رفته بود و

 ...بعد روی تخت دراز کشيدم انجام دادم وبا خيال راحت کارهای قبل از خوابم و

نفس عميقی سر دادم و غرق خاطراتی که از امشب ثبت ميشد پلک زدم و نفهميدم 

 ...کی اما خوابم برد

 صبحم و با شنيدن صدای مامان آغاز کردم،

 :رم نشسته بود و صدام ميزدروی تخت کنا

 !ياسمن پاشو لنگ ظهره_

 :خوابالو چشم باز کردمخسته و

 مگه ساعت چنده؟_

 :با لبخند جواب داد

 !ظهر١٢_

 :چشمام گرد شد

 !پس خيلی خوابيدم_

 :به باال و پايين تکون دادسرش و

 بچينهپاشو بيا پايين ميگم اکرم خانم ميز صبحونت و_
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 ...رفتاز اتاق بيرون گفت و

 با رفتنش نشستم تو جام،

تو دستم گرفتم که چند دقيقه ای باهاش پا ايستادن نداشتم که گوشيم وهنوز جون رو

روشن کردم با ديدن دوتا پيام چشم هام گرد  مشغول شم اما همينکه صفحه گوشيم و

 :قلبم از جا کنده شدشد و

 ’!گفته بودم حق نداری بهش نزديک شی‘

 ...برام فرستاده بود و پشت بندش يه عکس وحشتناکين پيام وشماره ناشناسی ا

تخت تن باند پيچی شده رو يه عکس از گرشا که چشم هاش بسته بود و با سر و

 !بيمارستان  بود

 ...دستم لرزيد با ديدن گرشا

 ...پيام ناشناس بود اما من ميدونستم کی پشتشه

 !هومن

ه عکس گرشا فقط داشتم تند تند اشک حتی نميدونستم بايد چيکار کنم و خيره ب

 !ميريختم

 هومن چه باليی سرش آورده بود؟

 اون کثافت چيکار کرده بود؟

 محکم روی هم فشارشون دادم، بستم و چشمام و
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 !خودمولعنت کردم وواسه هزارمين بار هومن و

 !که از گرشا دور نموندم که حرفهای هومن يادم رفت وخودم

 يرفتم و خون به مغزم نميرسيد که يه پيام ديگه برام اومد،داشتم از گريه سر م

 يه پيام که آدرس بيمارستان داخلش نوشته شده بود،

 !چه حاليهببينم گرشا توکه گفته بود ميتونم برم و

 تخت که بلند شدم گريه هام صدا دار شده بود،از رو

 اصال نميدونستم دارم چی ميپوشم،

 ...فقط حاضر شدم

  .از اتاق زدم بيرونو حاضر شدم

 اکرم خانم،رسيدن صدای گريه هام به گوش مامان و با رسيدن به طبقه پايين و

 اکرم خانم پشت سرش ايستاد، مامان هراسون از آشپزخونه بيرون زد و

 :دنبال سوييچ ماشين ميگشتم که مامان پرسيدپاک هم نميکردم وحتی اشک هام و

 چيشده ياسمن؟_

 ميکنی؟ چرا داری گريه

 کجا داری ميری؟

 نبايد ميفهميد پای گرشا درميونه،
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اگه ميفهميدن هم چيزی درست  اونا از عالقه ای که ما به هم داشتيم نميدونستن و

 !نميشد فقط همه چيز بدتر ميشد

 ...بدتربدتر و

 :با صدايی که به زور از حنجرم بيرون ميومد گفتمباال کشيدم وبينيم و

 تصادف کرده،شادی دوستم _

 !ساغر زنگ زد گفت حالش بده بايد برم ببينمش

 :اکرم خانم گفتقيافه مامان گرفته شد و

 به اميد خدا چيزی نيست عزيزم،_

 !نگران نباش

 :سری به اطراف تکون دادم

 !دعا کنيد که چيزيش نباشه_

 :راه خروج از خونه رو در پيش گرفتم که مامان دنبالم اومدگفتم و

 ت که نميتونی رانندگی کنی،يه چيزی بخور يه کم آروم شو بعد بروبااين حال_

 :پس زدمبا پشت دست اشکام وپوشيدم وکفشام و

 ..من خوبم_

 ...از خونه بيرون زدمگفتم و

 باالخره رسيدم،
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 ...بعد از گرفتن نفسی از ماشين پياده شدمماشين صورتم و از اشک پاک کردم وتو

 ...ميکردمآرزوبا هر قدم که برميداشتم 

 !واسه خوب بودن حالش

 ...واقعيت خوب باشه عکس اصال خوب نبود اما توآرزو ميکردم اگر چه حالش تو

 ...سرپا شه خوب باشه و

 ...بعدش ديگه بهش نزديک نميشدم ببينم وچشماش وخوب باشه و

 !ديگه ازش دور ميموندم

 ...اضطراب بيشتری طی شدوبا فهميدن اينکه کدوم طبقه ست قدم هام با ترس 

 نداشتم،من تاب ديدن بدحاليش و

 !من نميخواستم حتی يه تار از موهاش کم بشه

 ...من

 ...من ديوونه ميشدم اگه اون بخاطر من چيزيش ميشد

 !من عاشقش بودم

 غرق همين افکار رسيدم،

 ...به همون طبقه و حاال بايد دنبالش ميگشتم

 اصال متوجه اطرافم نبودم که يهو دنبال گرشا ميگشتم ونگاهم به داخل اتاق ها بود و

 :با شنيدن صدای زنونه آشنايی جا خورده به عقب برگشتم
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 اينجا چيکار ميکنی؟تو_

 :اون ادامه دادبه سختی قورت دادم وو با ديدن خانم تهرانی بزاق دهنم

 از تن نيمه جون پسرمم دست برنميداری؟_

 چرااومدی اينجا؟

 ببينی؟و اومدی چی

ماشينش عين يه تيکه کاغذ اون تصادف لعنتی چطوری خودش و اومدی ببينی که تو

 مچاله شدن؟

 ببينی؟اومدی اين و

 ...صداش بغض داشت

بی اختيارم شده بود که خانم يه بغض بی نهايت و حرفهاش باعث اشک های دوباره و

ش کشوند و درست پشت من دنبال خود دستم و گرفت وتهرانی هم به گريه افتاد و

 :اون ديوار شيشه ای که فاصله بين ما و گرشا بود ولم کرد

 ...ببين_

 !ببين باهاش چيکار کرديد خوب ببين

 ...چشم هاش بسته بود

 ...هيچ چيز بهتر از اونی که تو عکس ديده بودم نبود

 !بدتر بود
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 دستگاه بهش وصل بود،خيلی بدتر که اين همه دم و

 بسته بود،که چشم هاش هنوز 

 ...که اشک های خانم تهرانی بند نميومد

 ...خانواده تهرانی همه چيز و از چشم من ميديدن

 ...من مقصر بودم

 نبايد باهاش به تماشای برف مينشستم هرچند هنوز عاشقش بودم،

 ...نبايد از عشق و دوست داشتن بهش ميگفتم

 !من مقصر بودم که حاال هومن اين بالرو سرش آورده بود

با فاصله از آقا و خانم تهرانی يه گوشه ايستاده بودم ميدونستم بودنم داره آزارشون 

 ميده اما پای رفتن نداشتم دلم ميخواست بمونم،

 !انقدر بمونم که چشمهاش و باز کنه که صداش و بشنوم و بعد برم

 : با ايستادن آقا کوروش درست روبه روم از فکر بيرون اومدم

 نميخوای بری؟_

 :اری پشت سرهم پلک زدم و اون ادامه دادچندب

 شايد بهتر باشه با پدرت تماس بگيرم اون بياد دنبالت؟_

 :سری به اطراف تکون دادم

 ...من فقط نگران_
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 :نزاشت حرفم تموم شه

 تو هيچ نسبتی با پسر من نداری،_

 تو هيچ ربطی به خانواده ما نداری اال اينکه باعث شدی اين بال سر پسرم بياد،

 ...اال ديگه بروح

 !نميخوام وقتی به هوش مياد با ديدن تو حالش بدتر شه

بغضم و قورت دادم و اين بار تا خواستم چيزی بگم با شنيدن صدای خانم تهرانی 

 :حواسمون به اون سمت پرت شد

 ...گرشا بيدار شد_

 !چشم هاش و باز کرد

 ش رفتم،آقای تهرانی که دويد سمت اتاق ترس و کنار گذاشتم و دنبال

 من بايد چشم هاش و ميديدم

 !ميديدم و بعد ميرفتم

 از پشت همون ديوار شيشه ای پلک زدنش و تماشا کردم و آروم باريدم،

 !خوشحال بودم که نفس ميکشيد که هنوز فرصت جبران باقی بود

کرد از اتاق بيرون اومد و بعد از گذشت چند دقيقه دکترش که وضعيتش و چک می

 :که تحويل آقای تهرانی ميداد و از دور شنيدم من توضيحاتش و

 خداروشکر حالش خوبه،_
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 به سرش ضربه سختی وارد نشده فقط دستش شکسته که خوب ميشه،

جراحی پای راستش هم خيلی خوب پيش رفت و حاال ديگه بايد دوران نقاهت و طی 

 .کنه

 ...جون گرفتم با شنيدن حرفهاش

 !جون گرفتم که حالش خوب بود

 ره نفس عميق و آسوده ای کشيدم و چشم دوختم به داخل اتاق،باالخ

 پلک ميزد اما من و نميديد که لبخندی زدم،

 ...حاال ميتونستم برم

 ...ازش دور شم و ديگه باعث حتی کم شدن يک تار از موهاش نباشم

 .از بيمارستان بيرون زدم

 ...بودنم چيزی و درست نميکرد

 ...ال وقتش بود که به قولم عمل کنمفقط همه چيز و بدتر ميکرد و حا

 ...که برم

 ...برم يه جای دور برم که گرشا يا اميرحسين در امون باشه

 !اگه ميموندم اگه دوباره همديگه رو ميديديم معلوم نبود بعدش چه اتفاقی ميفتاد

 ...يک راست رفتم خونه

 :به محض ورودم مامان جلو روم نمايان شد
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 حال دوستت چطور بود؟_

 نگاهش خيلی خوب ميفهميدم که داره بهم کنايه ميزنه، از

 !که از همه چيز با خبره

 :سکوت که کردم ادامه داد

 خانوادش راضی بودن اينجوری واسش اشک بريزی؟_

 :کالفه گفتم

 الزم نيست اين همه تيکه بارم کنی،_

 آره رفته بودم ديدن گرشا ،

 !دروغ گفتم

 :دندوناش روی هم چفت شد

 ميفهمی داری چيکار ميکنی؟تو اصال _

 ميفهمی بااين کارات داری ته مونده آبروی باباتم ميبری؟

 :از کنارش رد شدم

 نگران نباشيد،_

 ديگه بااون ته مونده ای که ميگيد کاری ندارم،

 ...دارم ميرم چمدون ببندم

 !ميخوام برم
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 :همزمان با باال رفتن از پله ها صداش و شنيدم

 بری؟_

 کجا به سالمتی؟

 :ايستادم و سرچرخوندم سمتش

 مگه نگران آبروتون نيستيد؟_

  ميخوام از تهران برم

 !ميخوام يه چند وقتی نباشم که همه چی آروم شه که همه خالص شن از شر من

 .فقط بلند بلند نفس کشيد و چيزی نگفت که رفتم باال و در و پشت سرم بستم

 ...لعنت به حال بدی که تمومی نداشت

 ...که محکوم بودم به دوری و فاصله گرفتن از مردی که عاشقش بودم لعنت به منی

 ...بخاطر جونش

 ...بخاطر آبروی خانوادم

 !بايد ميرفتم

 شروع کردم به جمع کردن لباس هام،

با هر تايی که بهشون ميزدم صورت خيسم و با پشت دست پاک ميکردم و بينيم و 

 ...باال ميکشيدم

 دلم نميخواست برم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

844 
 

 !است بمونم دلم دوباره ديدن چشمهای همرنگ شبش و ميخواست اما نميشددلم ميخو

 ...حتی اگه دلم نميخواست بايد ميرفتم

 !بايد

 لباسهايی که الزم داشتم و جمع کردم و بلند شدم،

 تو آينه که به خودم نگاه کردم جا خوردم،

 از گريه سرخ شده بودم،

 !حال چشمامم اصال تعريفی نبود

 چشم بستم و دوباره بازشون کردم،چند ثانيه ای 

چند تيکه از لوازم آرايشی هام و چيزايی که فکر ميکردم بهشون نياز بشه رو 

 برداشتم،

عجله داشتم واسه رفتن و يک جا بند نبودم که با به صدا دراومدن صدای پيام گوشيم 

 متوقف شدم و نگاهی به صفحش انداختم

 :م فرستاده بوددوباره همون شماره ناآشنا برام يه پيا

 ديديش؟ "

 "ديدی باهات شوخی ندارم؟

 دستم مشت شد با خوندن پيامی که ميدونستم از سمت هومنه،

 !اون واقعا يه هيوال بود
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 :همزمان با افتادن اشکی از گوشه چشمهام براش نوشتم

 ...ديدم"

 ديگه باهاش کاری نداشته باش،

 ".من دارم از تهران ميرم

 م انگار قلبم داشت از جا کنده ميشد،پيام و که براش فرستاد

 !همه چيز تو اين زندگی کوفتی اجباری بود

 :با شنيدن صدای اکرم خانم پشت دراتاق از فکر بيرون اومدم

 ياسمن جان،_

 !آقا ميخواد باهات حرف بزنه

 :نفسی گرفتم و جواب دادم

 !االن ميام_

 دستی به سر و صورت آشفتم کشيدم و از اتاق بيرون رفتم،

بابا پايين درحال قدم زدن بود و حسابی تو خودش بود که متوجهم شد و ايستاد و من 

 :همزمان با رسيدن به پايين زير لب سالمی گفتم که بابا به سمتم اومد

 دوباره چيشده؟_

 :پلکی زدم

 هيچی نشده بابا،_
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 فقط من ميخوام واسه يه مدت از تهران برم،

 لطفا اين کار و برام انجام بده،

 ميخوام همين امشب برم

 :ابرويی باال انداخت

 يعنی چی؟_

 يعنی چی که ميخوای از تهران بری؟

 :سری تکون دادم

 بخاطر هومن_

 :چشم ريز کرد

 هومن؟_

 هومن چيکار کرده؟

 :طول کشيد اما باالخره من من کنان جواب دادم

 هومن امروز بخاطر من ،_

 ...ث شده گرشااز قصد يه تصادف راه انداخته يه تصادف که باع

 :بابا نزاشت حرفم تموم شه

 !اسم اون پسره رو نيار_

 بزاق دهنم و با سر و صدا قورت دادم،
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 :اخم بابا و حرفهاش همچنان ادامه داشت

 اون به تو چه ربطی داره؟_

 چه ربطی داره که هومن بخواد بخاطر تو همچين کاری کنه؟

 :شونه ای باال انداختم

 !چون ميخواد من و اون هيچوقت بهم نزديک نشيمهومن اين کار و کرده _

 :نگاه بابا تو چشمهام چرخيد

 مگه نزديک شديد؟_

 مگه تو بااون پسره صنمی داری؟

 :سوالهای پی در پی اش باعث دوباره قورت دادن آب دهنم شد

 ...ندارم ولی_

 !ولی ميخوام برم اينطوری بهتره

 :بود گفتيه قدم عقب رفت و مامان که روی مبل نشسته 

 کجا بری؟_

 ميخوای کجا زندگی کنی؟

 :لب زدم

 هرجايی غير از تهران،_

 !اينجوری واسم بهتره
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 :بابا دستی تو صورتش کشيد

 بس کن اين حرفهارو،_

 برو يه آبی به صورتت بزن به زندگيت برس،

 !هومن و اون پسره گرشا هم غلط ميکنن بخوان به تو نزديک بشن

 :به سمتش رفتم

 رم بابا،من بايد ب_

 من نميخوام تهران بمونم،

 !نميتونم بمونم

 :تو صورتم جواب داد

 کجا بفرستمت؟_

 کجا ميخوای بری؟

 :لبام تو دهنم جمع شد و بعد از چند ثانيه گفتم

 هرجا که شما بگيد،_

 ...من فقط ميخوام تهران نباشم

 :نفس عميقی کشيد

 ...چه گرفتاری شدم_

 :مامان روبه روش ايستادو دوباره تو خونه قدم برداشت که 
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 حاال که ميخواد بره ديگه مخالفت نکن_

... 

 :بابا با کالفگی گفت

 کجا بفرستمش؟_

 مگه همين چند وقت پيش از بيمارستان نياورديمش خونه؟

 کجا بفرستمش که خيالم راحت باشه؟

 که بدونم حالش خوبه؟

 :بهشون نزديک شدم و مامان نگاهش و بين من و بابا چرخوند

 ميفرسيمش شيراز،_

 شيراز خونه مامانم،

 ...اونجا هم مامان هست هم ياسر اونا ميتونن

 :من هيچ جوره با دايی ياسر آبم تو يه جوب نميرفت که پريدم بين حرفهای مامان

 من اونجا نميرم_

 :بابا نگاه تيزی بهم انداخت

 !منم تو رو جايی نميفرستم که تنهايی سر کنی_

 :قيافم گرفته شد

 ا شما که ميدونی من از وقتی خودم و شناختم با دايی ياسر مشکل دارم،باب_
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 حتی خود شماهم خيلی باهاش خوب نيستيد اونوقت من برم اونجا؟

 :مامان گفت

 اگه ميخوای تهران نباشی آره ميری اونجا اگه هم نه،_

 !برو تو اتاقت

 سرم سوت ميکشيد با حرفهاشون،

کردن و من اصال تو وضعی نبودم که بخوام اين ساله رفتار مي5باهام عين يه بچه 

بحث و ادامه بدم که به خودم دلداری دادم که اگه برم ديگه هيچ خطری گرشا رو 

 :تهديد نميکنه و با صدای گرفته و آرومی جواب دادم

 ...باشه_

 من ميرم شيراز،

 ...ميرم خونه مامان رعنا

 :ا سری تکون دادو اين جمله ها پايانی بود به همه  بحث ها که باب

 خيلی خب،_

 پس برو آماده شو،

 !باهم ميريم و بعد ما برميگرديم توهم تا هروقت دلت خواست ميتونی بمونی اونجا

 همزمان با راهی شدنم به اتاق،

 اين بار سردرد تازه ای هم همراهم بود،
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 !تحمل دايی ياسر اونم واسه يه مدت نامعلوم

 .راهی شيراز شديم

 ...شدماز تهران دور 

 کيلومترها دور شدم و انقدر بايد دور ميموندم که همه چيز فراموش شه،

 ...که فراموش کنم تموم قلبم متعلق به مردی که بايد ازش دور بمونم

 که اون هم من و فراموش کنه و اگه نتونستم،

 اگه نتونست الاقل واسه همديگه کمرنگ بشيم،

 ...دن از مال هم شدن حرفی نزنيمانقدر کمرنگ و محو که ديگه هيچوقت از رسي

 !که خيال همه و علی الخصوص هومن راحت بشه

 با متوقف شدن ماشين جلوی در خونه مامان رعنا از فکر بيرون اومدم،

 :باالخره رسيديم که بابا نفسی گرفت و گفت

 پياده شيد بريد داخل،_

 !من چمدون و ميارم

 د،مامان جلوتر از ما پياده شد و زنگ خونه رو ز

طولی نکشيد که در باز شد و دايی ياسر تو چهار چوب در خونه قديمی مامان رعنا 

 نقش بست،

 ديدنش باعث اوقات تلخيم شد،
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اون هيچ شباهتی به بقيه نداشت و سيگار گوشه لبش و نگاهش که بهم دوخته شده بود 

 :تلخی اوقاتم و بيشتر هم ميکرد که بابا در ماشين و باز کرد و گفت

 هنوز نشستی، تو که_

 !پياده شو

 پياده شدم ،

مامان رفته بود تو که زيرلب سالمی گفتم و بی اينکه منتظر جوابش بمونم وارد حياط 

 .شدم

تو حياط بزرگ خونه قدم برداشتم و همزمان با رسيدن به در ورودی مامان رعنارو 

 ديدم،

رفتم و خودم  لبخند مهربونی تحويلم داد و قربون صدقه هاش شروع شد که به سمتش

 ...و تو بغل گرم و نرمش جا دادم

 حاال يک ساعتی از رسيدنمون ميگذشت،

نصفه شب بود اما سفره شام بااصرار مامانش رعنا همچنان باز بود که يه ليوان آب 

نوشيدم و همزمان با پايين گذاشتن ليوان متوجه چشم های ريز دايی ياسر شدم و پشت 

 :بندش صداش و شنيدم

 طالق گرفتی؟چرا _

جا خوردم با سوالش و ابرويی باال انداختم اما قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم رو 

 :کرد به بابا و ادامه داد
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 چرا همچين کاری کرديد؟_

 :بابا جواب داد

 پسره اذيتش ميکرد،_

 ديگه نميتونستن باهم باشن

 :سری تکون داد

وريزی شد همتون و به زانو يه علف بچه با يه خودکشی الکی که فقط باعث آبر_

 درآورد که از اون پسره بدبخت جدا بشه

 :نيش زبونش و اين نگاهش به زن و مرد هرگز عوض شدنی نبود که گفتم

 دايی شما که جای من نبودی،_

 ...شما که از هيچی خبر نداری پس بهتره

 حرفم ادامه داشت اما با صدا زدن اسمم توسط مامان،

 :نصفه نيمه رها شد

 !سمنيا_

 :و مامان رعنا ادامه داد

 شما تازه از راه رسيديد خسته ايد،_

 بريد بخوابيد،

 همه اتاقها مرتبن،
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 !هرکی هرجا راحته بخوابه

 !و اينجوری به بحثی که مطمئن بودم دوباره پيش مياد خاتمه داد

 بعد از راه افتادن مامان اينا به سمت تهران،

 برگشتم تو اتاق،

و خيال نتونسته بودم پلک روهم بزارم و حاال حسابی خوابم تموم ديشب و از فکر 

ميومد که سريع چپيدم زير پتو و چشمهام و بستم و اما هنوز چشم هام گرم نشده بود 

 :که با شنيدن صدای آشنايی باال سرم چشم باز کردم

 پاشو،_

 !پاشو که من نميزارم حتی يه دقيقه بخوابی

 سخت بود اما چشمام و باز کردم ،

 :سحر باال سرم ايستاده بود و نيشش تا بناگوش باز بود که يه چشمی نگاهش کردم

 تو اينجا چيکار ميکنی؟_

 :و تا بخواد جواب بده دوباره چشمام و بستم که لگد محکمی بهم زد

 !نخواب_

 :صاف نشستم تو جام و گفتم

 هنوزم وحشی ای،_

 !موندم کی از باغ وحش فراريت داده
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 :و لبه تخت نشستادام و درآورد و ر

 همونی که تورو از تيمارستان فراری داده_

 :و نگاه معناداری بهم انداخت

 خودکشی؟_

 اونم واسه جدا شدن از يه مرد به اون جذابی و همه چی تمومی؟

 عقل تو سرته؟

 :با چندش سری تکون دادم

 !نميدونم چرا از نظر همه اطرافيام اون کثافت جذاب و همه چی تمومه_

 :باال انداخت شونه ای

 مردم همونی و ميگن که ميبينن،_

 منم جز جذابيت تو مراسم عقد شما چيزی نديدم

حاال که قصد نداشت بزاره بخوابم از رو تخت بلند شدم و تو آينه نگاهی به قيافه 

 :ترکيدم انداختم

 همين ديگه،_

 شماها فقط همونی که ديدين و ميگين،

 !وگرنه هومن هيچ چيز خوبی نداشت

 :شيطنت از تو آينه چشم دوخت بهم با
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 هيچيش خوب نبود؟_

 حتی هيکلش؟

 ...حتی باهم

 :نزاشتم حرفش تموم شه و چشم غره ای بهش رفتم

 !پررو_

 :خنديد

 !حاال که ازش جدا شدی ديگه غيرتی نشو_

 :چشمام چهارتا شد

 غيرتی کدومه؟_

 !حالم بهم ميخوره وقتی راجع بهش حرفی زده ميشه

 :انداختابرويی باال 

 اينم حرفيه،_

 حاال چرا اومدی اينجا؟

 : دستی به موهام کشيدم

 اومدم حال و هوام عوض شه،_

 !البته اگه بزاری

 :چپ چپ نگاهم کرد
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 واسه همين اومدم،_

 حاال اگه با دايی ياسر بيشتر بهت خوش ميگذره من پاشم برم؟

 :چرخيدم سمتش

 اوه اوه،_

 م وجود داره،اصال يادم نبود يه تو مخی تر از توه

 !از جات تکون نخور

 :دوباره به خنده افتاد

اومدم ببرمت خونمون ولی تا از در اومدم تو مامان رعنا گفت که ياسمن هيچ جا _

 نمياد و تو اگه ميخوای ميتونی پيش ياسمن بمونی

 :تکيه دادم به ميز پشتم و سری تکون دادم

 !پس بمون_

 :چشمهاش و بست و دوباره باز کرد

 ميمونم،_

 بريم صبحونه بخوريم؟

 :زيرلب اوهومی گفتم

 !تو برو واسم ميز و بچين منم برم يه آبی به صورتم بزنم_

 :ايستاد و بعد تا کمرخم شد
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 چشم پرنسس،_

 امر و دستور ديگه ای؟

 :آروم که خنديدم غر زد

 بچه تهرون فکر کردی من نوکر خونتونم؟_

 ...و غرغر کنان از اتاق بيرون رفت

 دوتايی مشغول خوردن صبحونه شديم،

 تعريف های سحر تمومی نداشت و بااومدنش حالم خيلی بهتر شده بود،

سحر دختر خاله همسن و سال خودم بود و با اينکه سالی يکی دوبار بيشتر همو 

نميديدم اما حسابی باهم خوب بوديم و حاال اومدنش باعث بهتر شدن همه چی شده 

تها خوردم و همزمان با قورت دادن آخرين لقمم متوجه صدای بود که صبحونم و با اش

 زنگ گوشيم شدم،

 :گوشيم روی ميز بود که با ديدن شماره ساغر برداشتمش و جواب دادم

 سالم جونم؟_

 :صداش گوشم و پر کرد

 سالم ؛_

 خوبی؟

 چرا ديشب هرچی زنگ زدم خاموش بودی؟
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 :گفتم

 گوشيم شارژ نداشت خاموش شده بود،_

 ده؟چيزی ش

 :گرفته گفت

 چرا يه زنگ به اميرحسين نميزنی؟_

 !اينطوری که نميشه

 :نگاه خيره مونده سحر و که ديدم گفتم

 بهت پيام ميدم ساغر،_

 فعال خداحافظ

 :و گوشی و قطع کردم که سريع برام يه پيام فرستاد

 شماره اش و گذاشتی رو رد تماس؟ "

 !نگرانته

که بدونه کجايی که چرا جوابش و نميدی و  ديشب به من زنگ زد که حالت و بدونه

 "!من نميدونم بايد بهش چی بگم

 خوندن پيامش باعث يخ زدن تنم شد،

 چاره ای نداشتم جز اينطور بی خبر رفتن،

 !بخاطر خودش



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

860 
 

 !بخاطر تقديری که نرسيدن بود

 :جواب دادم

 بگو حالم خوبه، "

 بگو ايران نيستم،

 يه جوری دست به سرش کن ساغر،

 خوب از همه چيز باخبری، تو که

 "من نميخوام اتافاق بد ديگه ای براش بيفته

 :گوشی و کنار گذاشتم سحر مرموز نگاهم کرد

 چيزی شده؟_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 دستمه،_

 !ساغر

 .ابرويی باال انداخت و واسه جمع و جور کردن ميز بلند شد

 ...تموم فکرم پی گرشا بود

 االنش،پی بدحالی 

 ...پی پريشونيش که بيشتر از پريشون حالی من بود

 من حداقل ميدونستم چه خبره،
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 ميدونستم و ازش دور شده بودم اما اون چی؟

گرشا بعد از به هوش اومدنش متوجه نبودنم شده بود بی اينکه دليلش و بدونه و 

 ...ابهمطمئن بودم حاال به جز تحمل زخم و در و شکستگی های تنش روحشم در عذ

 !داره اذيت ميشه و نميدونه چه خبره

 حاال چند شب از به اينجااومدنم ميگذشت،

تو اين مدت نتونستم دوست داشتن گرشارو از سحر پنهون کنم و حاال اون هم از 

 ماجرا باخبر بود،

 :غرق فکر نفس عميقی سر دادم و همين باعث نگاه سوالی مامان رعنا شد

 تو فکری؟_

اطراف تکون دادم اين بار نوبت دايی ياسر رسيد که سيگارش و تو جا سرم و که به 

 :سيگاری خاموش کرد و گفت

 !حتما داره به آبروريزی هايی که راه انداخته فکر ميکنه_

 :و پوزخندی تحويلم داد که دستم از عصبانيت مشت شد و جواب دادم

 زده باشه، دايی من فکر نميکنم کاری کرده باشم که به شخص شما لطمه ای_

 !هرکاری کرده باشم به خودم کردم به مامان و بابام نه شما

 :چشم غره ای بهم اومد

 مطلقه شدنت ربطی به ما نداره؟_
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  خودکشيت چی؟

 :خيره تو چشماش جواب دادم

 نه نداره،_

 !زندگی خودمه خودمم واسش تصميم ميگيرم

ز شد که مامان رعنا از عصبانيت دندوناش روهم چفت شد و با دست مشت شده نيمخي

 :جلوش و گرفت

 چيکار ميکنی ياسر؟_

 :و روبه من ادامه داد

 تو چرا انقدر بلبل زبونی ميکنی؟_

دلخور از حرفهايی که شنيده بودم بلند شدم و بی هيچ حرفی رفتم تو اتاق و در و هم 

 پشت سرم بستم،

 خسته بودم از جواب پس دادن به اين و اون ،رو لبه تخت نشستم،

ه از تحمل داييم که تو اين چند روز کم نزاشته بود و با حرفهاش حسابی آزارم خست

 !داده بود

دلم حسابی گرفته بود که چونم از بغض لرزيد و ورود سحر به اتاق هم باعث اين 

 !نشد که بغضم و جمع و جور کنم

 ...ياسی تو که دايی ياسر و ميشناسی چرا_
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 :سر چرخوندم سمتش و حرفش و بريدم

 لش کن،و_

 بريم بيرون شام بخوريم؟

 :با تعجب ابرويی باال انداخت

 به مامان رعنا و دايی چی بگيم؟ _

 :بلند شدم و گفتم

 انقدری بزرگ شديم که الزم نباشه جواب کسی و بديم،_

 !آماده شو اونش با من

 بعد از آماده شدن از اتاق بيرون زديم،

به جفتمون انداخت و روبه سحر همونطور که انتظار ميرفت دايی با اخم نگاهی 

 :گفت

 کجا به سالمتی؟_

 :سحر که به من من افتاد من گفتم

 !ميريم خونه خاله و برميگرديم_

 :ابرو باال انداخت

 اين وقت شب؟_

 نگاهم که به سمت مامان رعنا چرخيد،
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 :اين بار مامان جواب داد

 پياده که نميرن،_

 ماشين سحر هست،

 !بريد عزيزم زود برگرديد

بخندی تحويلش د ادم و تا خواستيم راهی شيم دوباره صدای دايی ياسر فضای خونه ل

 :رو پر کرد

 نصفه شب برنگرديد،_

 !ميريد خونه يگانه و سريع برميگرديد

 ...سحر چشمی گفت و از خونه بيرون زديم

سوار ماشين که شديم نفس عميق و آسوده ای کشيدم و سرم و به پشتی صندليم تکيه 

 :سحر همزمان با روشن کردن ماشين گفتدادم که 

 حاال کجا بريم؟_

 :شونه باال انداختم

 يه رستوران خوب،_

 !يه جايی که چند ساعتی خوش بگذره بهمون

 ...سری به نشونه تاييد داد و ماشين و به حرکت درآورد
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با قاشق و چنگال غذام و به بازی گرفته بودم و حسابی تو خودم بودم که سحر نگاه 

 :و بهم دوخت دقيقش

 چرا نميخوری؟_

 :فقط نگاهش کردم و چيزی نگفتم که ادامه داد

 ...اگه بخاطر دايی_

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 بخاطر دايی نيست،_

 از صبح يه حاليم،

 !دلم آروم نيست

 :لبهاش و با زبون تر کرد

 حتما دلتنگ تهرانی؟_

 شيراز ما بهت خوش نميگذره؟

 :عميق نفس کشيدم

 نميدونم،_

 !شايد اين باشه

 :يه قاشق از غذاش خورد و بعد از قورت دادنش گفت

 به نظرم هرچقدرم گرفته و دلتنگی،_
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 !اين کباب و از دست نده

 نگاهی يه غذام انداختم و بی ميل و اشتها يه کمی خوردم،

حاال غذای سحر هم تموم شده بود که دوغش و نوشيد و همزمان با پاک کردن اطراف 

 دستمال،لبش با 

 :نگاهش و بهم دوخت

 بريم؟_

 :شالم و رو سرم مرتب کردم و گفتم

 آره بريم که اصال حوصله جر و بحث با دايی ياسر و ندارم_

 آروم خنديد و بلند شد و تا من بخوام خودم و جمع وجور کنم رفت به سمت صندوق،

دلم داشتن  تو صفحه گوشيم نگاهی به خودم انداختم قيافم حسابی پکر بود انگار تو

 ...رخت ميشستن که حالم و نميفهميدم

 !نميدونستم نگران و بی تابم يا دلتنگ اما خوب نبودم

 .بااين وجود چشم از خودم گرفتم و باهم از رستوران بيرون زديم

 :تو تموم مسير خيره به بيرون آهنگ گوش ميدادم که سحر پوفی کشيد

 مثال اومديم بيرون دلت باز شه،_

 !بدتر و بدتر ميشی تو که داری

 :سرم که به سمتش چرخيد صدای ضبط و بست
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 فکرنکنم دلتنگی تهران تورو به اين حال انداخته باشه،_

 دلتنگ اون پسره ای نه؟

 !آقا اميرحسين

 :چپ چپ نگاهش کردم

  اذيتم نکن سحر_

 :لب و لوچش آويزون شد

 من ديگه عقلم به جايی نميرسه_

اين بار با شنيدن صدای زنگ گوشيم حواسم به اون تا خواستم صدای ضبط و بازکنم 

 سمت پرت شد،

يه شماره ناشناس رو صفحه گوشی افتاده بود که چند باری مرورش کردم و باالخه 

 :جواب دادم

 بله؟_

 :جز سکوت چيزی نشنيدم که ادامه دادم

 الو؟_

 ...بفرما

 :هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای آشنايی گوشم و پر کرد

 !سالم_
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 دهنم عين ماهی باز و بسته ميشد اما نميتونستم حرفی بزنم،

 صدايی که شنيده بودم متعلق به کسی نبود جز گرشا ،

 :صدا صدای اون بود و حاال دوباره داشتم ميشنيدمش

 نميخوای چيزی بگی؟_

 نميخوای بگی چرا اين کار و کردی؟

 نميخوای بگی چرا تا شيراز رفتی؟

 ينجا کشوندی؟چرا من و بااين حال تا ا

 نميخوای حرفی بزنی؟

 :چشمام گرد شد با شنيدن حرفاش و با صدايی که بغض گرفتش کرده بود لب زدم

 ...تو_

 تو کجايی؟

 :بی هيچ مکثی جواب داد

 ..شيراز_

 !فقط نميدونم دقيقا کجايی

 سر چرخوندم سحر با نگرانی چند باری پرسيد چيشده و نتونستم بهش چيزی بگم؛

 گرشا چطوری اومده بود شيراز؟باورم نميشد 

 چطوری پيدام کرده بود؟
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 من که به ساغر گفته بودم چيزی نگه حاال اينجا چيکار ميکرد؟

 با اون پای جراحی شده چطوری اين همه راه و اومده بود؟

 :دوباره صداش و شنيدم

 نميخوای بگی کجای شيرازی؟_

 :بريده بريده گفتم

 ...چرا_

 چرااومدی اينجا؟

 :دتکرار کر

 کجای شيرازی؟_

 ...ميخوام ببينمت

 !ميخوام باهات حرف بزنم

 :چشمهام و بستم و دوباره بازشون کردم

 تو کجايی؟_

 !بگو من ميام

 دور زديم و راهی شديم،

 راهی سمتی که گرشا بود،

 :سحر خيره به مسير روبه رو مدام غر ميزد
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 مامان رعنا تااالن دوبار زنگ زده،_

 !ننبرگرديم پوستمون و ميک

 :سری تکون دادم

 يه کاريش ميکنيم،_

 فوقش ميريم خونه شما فردا ميريم خونه مامان رعنا

 :نفس عميقی کشيد

 ..خدا امشب و بخير کنه_

 :و نيم نگاه گذرايی بهم انداخت

 اصال اين پسره عقل تو سرش هست؟_

 از تهران پا شده اومده اينجا که چی؟

 :جوابی واسه اين سوال سحر نداشتم که گفتمخودم هزار تا سوال تو سرم بود و هيچ 

 نميدونم،_

 پس کی ميرسيم؟

 :جواب داد

 نزديکيم،_

 !همينجاها بايد باشه

 نگاهم و به اطراف چرخوندم،
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 دنبالش ميگشتم،

دنبال گرشايی که نميدونستم چجوری فهميده شيرازم و چجوری بااون وضعش راه 

 !افتاده و اومده

 :اون سمت بود که سحر گفتهمچنان نگاهم به اين سمت و 

 دقيقا همونجاست که گفته،_

 !يه زنگ بهش بزن

 چيزی نگفتم و دست بردم سمت گوشيم اما قبل از تماس گرفتن باهاش،

انگار چشمهام متوجهش شد که شمارش و نگرفتم و با حواس جمع به روبه روم نگاه 

 کردم،

 ..گرشا بود

 :فاصله ای نداشت نشسته بود که گفتمهمينجا بود و توی اون تاکسی که باهامون 

 ...پيداش کردم_

 ...و بی اينکه منتظر جوابی از سمت سحر بمونم در ماشين و باز کردم و پياده شدم

 نفهميدم چطوری اون چند تا قدم تا رسيدن بهش و طی کردم،

 اما خودم و بهش رسوندم و در تاکسی و باز کردم،

 :گردی رفت که با جديت زل زدم بهشاز ديدنم متعجب شد و چشم هاش روبه 

 اينجا چيکار ميکنی؟_
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 نگاهم که به پای بسته شدش افتاد عصبی هم شدم،

 !نشسته بود رو صندلی کنار راننده اما چه نشستنی

 صندلی و تا جايی که ميشد عقب کشيده بود و پشتيش و خوابونده بود،

 :درست مثل يه تخت خواب

 نميبينی وضعتو؟_

 ؟چرااومدی اينجا

 چرا؟

 .راننده که تااالن سکوت کرده بود تک سرفه ای کرد و پياده شد

 :با رفتنش گرشا دستش و به نشونه سکوت باال آورد

 !آروم باش_

 :نفس عميقی کشيدم و صاف روبه روش ايستادم که ادامه داد

 !اونی که بايد سوال بپرسه منم و اونی که بايد جواب بده تو_

 جراحت های روی صورتش،

 پا و اون دست بستش همه و همه قلبم و به درد مياورد ، اين

 :گلوم و از بغض سنگين ميکرد و تن صدام و پايين مياورد

 نميبينی وضعتو؟_

 اصال به فکر خودت هستی؟
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 :رو ازم گرفت

 تو چی؟_

 اين وضعم و ديدی و ديگه جوابم و ندادی؟

 ديدی و از تهران زدی بيرون؟

 ديدی و اومدی اينجا؟

 بود اما چيزی که باعث يخ زدن تنم ميشد سرمای زمستون نبود، هوا سرد

 ...حرفهای گرشا بود

 ...حرفهايی که حکم يه سطل آب سرد و داشت

 !ميريخت رو همه وجودم و حتی نفس کشيدن و برام سخت ميکرد

 :اين بار خيره تو چشمام کنايه زد

 از تصادفم،_

 از اين حالم خبر داشتی نه؟

 و اومدی؟ همه چی و ميدونستی

 :دستم مشت شد و جواب دادم

 آره ميدونستم،_

 !اومدم ميدونستم و

 :متعجب ابرويی باال انداخت
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 چرا؟_

 مگه درستش اين نيست که تو سختيا باهم باشيم؟

 بزاق دهنم و به سختی قورت دادم،

 ...سخت بود اما بايد جوابی بهش ميدادم که راهی تهران شه

 ...که بره و به زندگيش برسه

 ...که فراموشم کنه

 ...فراموشم کنه و امن زندگی کنه

 !من نميخواستم سايه شوم هومن بيشتر از اين بهش صدمه بزنه

 :سکوتم که طوالنی شد لب زد

 چيشد؟_

 :نگاهم و تو صورتش چرخوندم و جواب دادم

 من تصميمم و گرفتم گرشا،_

 ميخوام تنها باشم،

 !تا آخر عمر

 :جا خوده پوزخندی زد

 ی تنها باشی؟ميخوا_

 :سرم و به نشونه تاييد تکون دادم
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 ...ميخوام اينطوری زندگی کنم_

 ...دور از تهران

 :و با مکث چند ثانيه ای ادامه دادم

 ...دور از تو

 !دور از همه اون گذشته

 :چشمهاش گرد شد

 زده به سرت؟_

 ميفهمی داری چی ميگی؟

 :جواب دادم

 ..برگرد تهران_

 ...برگرد و به زندگيت برس

 ...ديگه نه به من فکر کن و نه باهام تماسی بگير 

 !ديگه دنبالم نيا

 :چشمهاش گرد موند و فقط قفسه سينش زير اون کاپشن چرمی باال و پايين شد

 برم؟_

 برم به زندگيم برسم؟

 همه تالشم و واسه سرد و خونسرد نشون دادن کردم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

876 
 

رين شده معلوم نبود اين بار اگه به حرفهام شک ميکرد اگه ميموند پای اين عشق نف

 :چه باليی سرش ميومد که سرم و به نشونه تاييد تکون دادم

 ...آره برو_

 !من ديگه نيستم

 :بعد از چند ثانيه سکوت گفتلبهاش و با زبون تر کردو

 باورم نميشه تو اين حرفهارو بزنی،_

 تو که چند شب پيش از دوست داشتن ميگفتی،

 ...ال يهوتو که خوب بودی پس چرا حا

 :نزاشتم حرفاش تموم شه

 بعضی وقتا زمان باعث ميشه فکر و حرف آدما عوض بشه،_

 حاال من هم فکرم عوض شده هم اون حرفها که بهت زدم،

 !پس ديگه ادامه نده

 :چشم بست و دوباره باز کرد

 هومن کاری کرده و من بی خبرم؟_

 تو اين چند روزه چيزی شده و من نميدونم؟

 ...شده بگواگه چيزی 

 بگو من و تو يه بار از حرف نزدن باهم از سکوت ضربه خورديم،
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 !بگو نزار همه چی دوباره تکرار شه

 :سرم و به اطراف تکون دادم

 هيچ اتفاقی نيفتاده،_

 فقط ميخوام تنها باشم ،

 !واسه هميشه

  گفتم و از سرمايی که به تنم رعشه انداخته

 :بود لرزيدم

 ...حاال برگرد تهران _

 !اميدوارم زندگی خوبی داشته باشی

 ... سکوتش که تکرار شد هرجور شده جلوی قلبم ايستادم

بااينکه سخت بود اما چشم ازش گرفتم و قدم برداشتم واسه برگشتن به  ايستادم و 

ماشين سحر که با گرفتن مچ دستم توسط گرشا تو همون قدم اول متوقف شدم و 

 :صدای گرفتش و شنيدم

 حرفهارو از ته قلبت گفتی؟همه اين _

 نگاهم که به چشماش افتاد پلکم پريد ،

 ...من ته قلبم  ميمردم واسش
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من داشتم جون ميکندم بخاطر گفتن حرفهايی که يه مشت دروغ بيشتر نبود و حاال 

 !خبر از قلبم ميگرفت

 :تکرار کرد

 زل بزن تو چشمام بگو همه اين حرفهايی که گفتی حرفهای تو قلبت بود،_

 ...بگو نميخوامت

 ...بگو برو واسه هميشه برو

 :و با کمی مکث ادامه داد

 !اونوقت ميرم_

 ...نگاه کردن بهش سخت شد

چجوری بايد زل ميزدم تو چشمهای همرنگ شبش و از نخواستنش ميگفتم وقتی 

 سلول به سلول تنم نياز بهش و فرياد ميزد؟

 بغض تو گلوم سنگين تر ميشد ،

 ...اين مرد منتظر جواب بود نفس کشيدن سخت تر و

 ...جوابی که خيالش و راحت کنه

 !که تکليف و روشن کنه

 تو اين ثانيه ها هزار بار با خودم کلنجار رفتم،

 ...تحمِل نداشتنش
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 !مال من نبودنش و اما نفس کشيدنش خيلی آسون تر از نفس نکشيدنش بود

آخر و بهش ميزد اون اين مطمئن بودم اگه اين رابطه ادامه پيدا ميکرد هومن ضربه 

 ميکرد، کار و

 ...اون عوضی اين بار

 اين بار از جون گرشا نميگرشت،

 ...خودش گفته بود و من نميخواستم اين اتفاق بيفته

ديگه نميخواستم حتی يه تار از موهای گرشا کم بشه که بغضم و قورت دادم و بااينکه 

 :تنم ميلرزيد و صدام بيشتر خيره شدم تو چشماش

 ...همه اون حرفهايی که بهت زدم از ته قلبم بود_

 ...همه چی بين ما تمومه

 !حاال برو

دستش که از روی آستين پالتوم دور مچم قفل شده بود شل شد و همين واسه بيرون 

 :کشيدن دستم کافی بود که يه قدم رفتم عقب و لب زدم

 ...برو_

 !خداحافظ

 ...و در ماشين و بستم
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مون چند قدم که تا رسيدن به ماشين سحر برداشتم بهم چی هيچکس نميفهميد تو ه

 گذشت،

 با هرقدم لرزيدم،

 تنم لرزيد،

 ...چونم از بغض لرزيد

 ...چقدر دروغ گفته بودم

 ...چقدر پريشون بودم

 چقدر از خودم بدم ميومد که با حرفهام گند زدم به غرور مردونش،

 ...گند زدم به حسی که اون و تا اينجا کشونده بود

 !چقدر از خودم بيزار بودم بخاطر اين بخت شوم

 :همزمان با باز کردن در ماشين سحر پرسيد

 دوساعته چی ميگيد بهم؟_

 يخ نکردی؟

نگاهم که بهش افتاد هيچ جوابی بهش ندادم و يهو از بغض ترکيدم که چشمهاش گرد 

 :شد

 ياسی؟_

 خوبی؟
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 : گفتمنشستم رو صندلی و در و بستم و بين گريه بريده بريده 

 ...برو_

 !برو سحر

از اينطور ديدنم حسابی جا خورده بود که با به حرکت درآوردن ماشين بازم ساکت 

 :نموند

 بگو چيشده؟_

 چی گفتيد بهم؟

 سرم و تکيه داده بودم به شيشه پنجره و واسه دلم،

 ...واسه دلی که خون بود ميباريدم

 ...من خيلی بد بودم که اينجوری باهاش حرف زده بودم

 خيلی بد بودم که جز دردسر،

 ...جز گرفتاری

 ...جز اذيت

 جز دل شکستن چيزی برای مردی که دوستش داشتم،

 يا فرا تر از دوست داشتن،

 !عاشقش بودم نداشتم

 :سحر که شاهد حال نامساعدم بود صورتش گرفته شد
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 تا کی ميخوای گريه کنی؟_

 اصال اينجوری بااين قيافه ميتونيم بريم خونه؟

 :عميق نفس کشيد و ماشين و کنار خيابون نگهداشت و خيره تو چشمام ادامه دادو 

 به من بگو چيشده ياسمن،_

 !حداقلش اينه که دلت سبک ميشه

 :بينيم و باال کشيدم و گفتم

 ميخواستی چی بشه؟_

 ...همه چی فقط بدتر شد

 ...بهش گفتم

 ...بهش گفتم دوستندارم

 ...بهش گفتم واسه هميشه بره

 ...همه چی تمومه گفتم

 گفتم بااينکه تا اينجا بخاطرم اومده بود،

 !گفتم و حالش و بدتر کردم گفتم و حالم بدتر شد

 :و سرم و به پشتی صندلی تکيه دادم

 ...لعنت به تقدير من_

 !لعنت من
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 :دستش و رو دستم گذاشت

 همه اين کارارو بخاطر خودش کردی،_

اين رابطه ادامه پيدا ميکرد اون هومن نامرد تو که ميدونی اگه اينارو نميگفتی اگه 

 حتما دوباره يه باليی سرش مياورد،

 غير از اينه؟

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

همين حاالشم تن و بدنم  داره ميلرزه که نکنه هومن فهميده باشه گرشا تا شيراز _

 !اومده بخاطر ديدنم

 :دستم و نوازش کرد

 بد به دلت راه نده،_

 م آروم باش،االن

 اشکات و پاک کن،

چندتاهم نفس عميق بکش منم ميرم از اين سوپرمارکت اون سمت خيابون واست يه 

 !بطری آب ميگيرم حالت جا بياد

 ....و با لبخند چشم ازم گرفت و از ماشين پياده شد

 با رفتنش چيزی عوض نشد،

 ...نفس عميق کشيدم اما اشکام بند نيومد
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 سر دراز داشت،اين ماجرای غم انگيز 

 مگه ميشد به اين راحتی باهاش کنار اومد،

 مگه ميشد امشب و فراموش کرد؛

 مگه ميشد عشقی که هيچوقت از بين نميرفت و ناديده گرفت؟

 ...محال بود

 !محال

غرق افکاری که حالم و بدتر ميکرد اشک هام و پاک ميکردم که با شنيدن صدای 

م و گوشيم و از تو جيبم بيرون آوردم و با ديدن زنگ گوشيم دوباره بينيم و باال کشيد

 ...همون شماره ای که گرشا باهام تماس گرفته بود آه از نهادم بلند شد

 بهش گفته بودم بره و حاال پشت خط بود،

 ... نميدونستم

ديگه نميدونستم بايد بهش چی بگم که جوابی ندادم و تماس قطع شد و اما طولی نکشيد 

 گ گوشيم بلند شد ،که دوباره صدای زن

 انگار قصد بيخيال شدن نداشت که با همون صدای گرفته ،

 :طلبکارانه جواب دادم

 ...مگه نگفتم_

 :هنوز جملم به وسطاش هم نرسيده بود که صدای مردونه ناآشنايی گوشم و پر کرد
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 ...الو_

 اين آقا که مسافر منه حالش يهو بد شده من دارم ميرسونمش بيمارستان ،

 !ی من با شما تماس گرفته بود گفتم خبرتون کنمبا گوش

 :با شنيدن حرفهاش حتی پلک زدن روهم يادم رفت و فقط پرسيدم

 چيشده؟_

 ميبرديش کدوم بيمارستان؟

 اسم بيمارستان و که گفت گوشی و قطع کردم،

قلبم داشت از جا کنده ميشد و تو اومد و رفت ماشينها با چشمهام دنبال سحر ميگشتم 

 باالخره سر و کلش پيداشد،که 

 ...اين بار اون بود که در و باز ميکرد و من بودم که بی معطلی ازش ميخواستم بريم

 !بريم به بيمارستانی که اسمش و ميدونستم و نميدونستم کجاست

 حدودا نيم ساعتی طول کشيد تا رسيديم،

 ...جلوتر از سحر تو بيمارستان راه افتادم

 دل تو دلم نبود،

 نميدونستم چيشده،

نميدونستم چرا حالش بد شده و داشتم به سمت پذيرش ميرفتم که با ديدن راننده تاکسی 

 مسيرم عوض شد و سريع خودم و به اون مرد ميانسال رسوندم،
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 :با ديدنم قبل از اينکه فرصت کنه چيزی بگه من  پرسيدم

 گرشا کجاست؟_

 :از ديدن صورتم حيرون موند و لب زد

 ...راهرو اتاق ته_

 تا رسيدن به اون اتاق هزار بار مردم و زنده شدم،

 !تنم سرد تر از قبل شد و با رسيدن به اتاق و ديدن گرشا باالخره تونستم نفسی بکشم

 رو يکی از تخت های توی اتاق دراز کشيده بود و دکتر و پرستار باالی سرش بودن،

ودن که با استرس چشمهاش بسته بود و اونها در حال چک کردن وضعيتش ب

 :نگاهشون کردم و تا خواستم برم داخل اتاق پرستار به سمتم چرخيد

 شما اينجا چيکار ميکنيد؟_

 :جواب اين سوالش و ندادم و خيره به گرشا گفتم

 حالش چطوره؟_

اين بار قبل از اينکه اون بخواد چيزی بگه دکتر نسبتا جوونی که باالسر گرشا بود 

 :گفت

 نسبتی داريد؟شما با اين آقا _

 :سکوت که کردم ادامه داد
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کسی که آوردش بيمارستان گفت از تهران تا اينجا همراهش بوده ولی من بعيد _

ميدونم ايشون بااين حالش حتی از بيمارستان مرخص شده باشه و موندم چطوری 

 !اين همه راه و تا شيراز اومده

 غم دنيا واسه چندمين بار تو دلم جمع شد،

 !خودش خوب نشده بود و من يه زخم جديد بهش هديه کرده بودم پس هنوز زخم

 :جلوتر رفتم و گفتم

 حالش چطوره؟_

 :دکتر شونه باال انداخت

فقط ميتونم بگم اين آقا حتما از جونش سير شده که بااين وضع به جای استراحت _

 !کردن هوس سفر به سرش زده

ان ترم ميکرد که تکرار حرفهاش فقط داشت نگردکتر از هيچ چيز خبر نداشت و

 :کردم

 لطفا بهم بگيد حالش چطوره؟_

 چيشده؟

 :خيره بهم گفتبين من و گرشا چرخوند ونگاهش و

 جراحی که رو پاش انجام شده نياز به حداقل دو هفته استراحت داره،_

 !دست شکستش نياز به مراقبت داره
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 :لب زدم

 من بايد چيکار کنم؟_

 :گرفتقيافه متفکرانه ای به خودش 

 بايد تحت نظر باشه، _

بخاطر ضعف جسمانی و افت فشار از حال رفته و امشب و صد درصد بايد اينجا 

 بمونه،

  عالوه براين

به هيچ وجه نبايد بااين پا حرکت کنه وگرنه نه تنها نتيجه عمل عکس ميشه بلکه 

ثل سابق مشکالت خيلی خيلی جدی براش به وجود مياد و ممکنه ديگه نتونه بااين پا م

 !راه بره

 ...به تنم سيخ شدمو

 ...نبايد اتفاقی براش ميفتاد

 ...بايد خوب ميشد

 :تموم زخم هاش تموم دردهاش بايد ترميم ميشد که گفتم

 من ميتونم پيشش بمونم؟_

 !ازش مراقبت ميکنم

 :سری به نشونه تاييد تکون داد
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 بله،_

 !ايی به سرش نزنهلطفا مراقبش باشيد که بعد از بيدار شدن هوس جابه ج

 :زيرلب چشمی گفتم و دکتر اولين جملش و تکرار کرد

 نگفتيد شما چه نسبتی باهاش داريد؟_

بغضم و قورت دادم و سعی کردم خودم و آروم نشون بدم هرچند که ميدونم ممکن 

 :نبود

 !نامزدمه_

 ...ابرويی باال انداخت و بعد از چند ثانيه همراه اون پرستار از اتاق بيرون زد

 با رفتنشون خودم و به تخت گرشا نزديک تر کردم،

 باالسرش که ايستادم و نظاره گر رنگ پريده صورتش شدم قلبم به درد اومد،

 !حال اون خيلی بدتر از من بود

 نفس عميقی کشيدم،

 حاال موهای مشکيش بلند تر شده بود درست مثل ريش هاش،

بود و مژه های مشکی بلندش  گوشه ابروهای پرپشت و مردونش رد شکستگی به جا

 با وجود بسته بودن چشمهاش،

 !همچنان خودنمايی ميکردن

 يه دل سير نگاهش کردم،
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حتی فرصت داشتم به خط و خش های نه چندان کم صورت و بدنش هم نگاه کنم و 

  واسه چندمين بار تو همين چند دقيقه از هومن بيزار

 ...تر و متنفرتر بشم

 ...گرشا آورده بوداون عوضی بد باليی سر 

 !اون عوضی خودخواه

 با نفس عميقی اتاق و ترک کردم،

 :سحر منتظر بيرون ايستاده بود که با ديدنم به سمتم اومد و گفت

 چيشد؟_

 :جواب دادم

 بايد تحت نظر باشه،_

 !بايد امشب پيشش بمونم

 :چشماش گرد شد

 ديوونه شدی؟_

 بمونی پيشش؟

 :آروم تکون دادمسرم و

 ميمونم،_

 اونجام،باشه سحر؟راضی کن که به همه بگه من امشب وخاله رو برو خونتون برو تو
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 :با شنيدن همين يه جمله رنگش پريد

 مگه ميشه؟_

 مگه مامانم قبول ميکنه؟

 :دوباره باز کردمبستم وچشمام و

 مسئوليتش پای خودم،_

دايی ياسر چيزی داشته باش نزار هوای من وهرچی که شد پای خودم فقط يه امشب و

 بفهمه که اگه بفهمه داستان ميشه

 :صورتمفوت کرد تونفسش و

 راضی کنم ولی بهتر نيست بامن بيای بريم؟مطمئن نيستم سعی ميکنم مامانم و_

 :رد کردم حرفش و

 نميتونم،_

اون بخاطر من تااينجا اومده بخاطر من به اين حال افتاده نامرديه که اينطوری بزارم 

 برم و

 : ستم و تو دستش گرفتد

 پس من ميرم،_

 !مراقب خودت باش
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لبخندی تحويلش دادم و تا وقتی از ديدم خارج بشه نظاره گر خروجش از اين راهرو 

 .بعد به اتاق برگشتم شدم و

اتاقی که اون سمتش يه مرد جوون ديگه بستری بود و با وجود دراز کش بودنش 

 درمياورد که اخم شديدی بهش کردم وتخت بيمارستان حسابی داشت چشمام ورو

 دوباره از اتاق بيرون زدم،

با خيال راحت تو يه اتاق خالی از بيمار ازش عوض ميکردم وبايد اتاق گرشارو

مراقبت ميکردم که همينطور هم شد و البته اون مريض به اتاق ديگه ای انتقال داده 

 ...شد

اتاق زدم و بعد از انداختن نگاهی ی توگرشا کسی اينجا نبود که چرخحاال به جز من و

 به گرشايی که همچنان چشمهاش بسته بود روی صندلی کنارش نشستم،

 تا چشم باز نميکرد،

 تا پلک نميزد قصد خوابيدن نداشتم،

 نميتونستم بخوابم دلم هم نميخواست بخوابم،

 من اينجا بودم تا مراقبش باشم،

 تا کاری کنم که از اين وضع بيرون بياد،

 !که بخاطرم درد بيشتری نکشه

 مرتب کردم،از روی صندلی بلند شدم و پتوش و

 !اتاق سرد نبود اما وسواس به خرج دادم گرشا بايد خوب استراحت ميکرد
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واسه دوباره نشستن سر  موهای بلندش که روی پيشونيش ريخته بود و باال زدم و

 چرخوندم که يه دفعه صداش،

 :پر کردصدای گرفتش گوشم و

 که رفته بودی، تو_

 ...حاال

 کردم به سمتش،دوباره رو

 :و لب زدم ادامه بده چشم باز کرده بود و سنگين پلک ميرد که نزاشتم حرفش و

 حالت خوب نيست،_

 !استراحت کن

 :ساکت نموند

 بعد از اون حرفا من و آوردی اينجا؟_

 :ادامه دادنگاهش و بين سرم دستش و فضای اتاق چرخوند وو

 نگران حالمی؟آورديم بيمارستان و_

 :چشماش با صدايی که از بغض ميلرزيد جواب دادمخيره تو

 ...هيچی نگو_

 !فقط به فکر خودت باش

 :رو ازم گرفتپوزخندی گوشه لبهای خشکيدش نشست و
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 اين حرفتم مثل باقی حرفهات بايد قبول کنم؟_

 بازم من حق انتخاب ،حق اعتراض ندارم؟

 :ديدش قرار گرفتمزدم و تودور  تخت و

 عذاب بدی، حق نداری بخاطر من خودت و_

 !حق نداری

 طی کردمسير گونم و بی اختيار قطره اشکی از گوشه چشمهام غلتيد وگفتم و

دستش و باال آورد و با سر انگشتاش قطره های که صدای نفس کشيدنش بلند شد و

 :مهار کرداشکم و

 ...توهم_

 !دن نداریتو هم حق گريه کر

 :گفتمعقب رفتم و

 ...پس چرا_

 چرا کاری ميکنی که به گريه بيفتم؟

 چرا تا اينجا اومدی؟

 ...اصال تو

 اومدی اينجا؟ از بيمارستان مرخص شدی يا فرار کردی و تو

 :پايين شدسيبک گلوش باال و
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 اون بيمارستان کوفتی بستری ميموندم فايده ای نداشت حتی اگه صد روزم تو_

 :ادامه دادنگاه گذرايی بهم انداخت ونيم

 تا نميديدمت آروم نميگرفتم،_

 حاالهم برنميگردم،

 !نميتونم برگردم

 :صورتش پرسيدمتورفتم ودوباره جلو 

  چرا؟_

 اذيت ميکنی؟چرا داری بااين کارات هردومون و

 :چشماش گرد شد

 !من نميخوام اذيتت کنم_

 :ابرو باال انداختم

 پس چی؟_

 چيکار ميکنی؟ داری

 :پلکی زد

 ...من فقط_

 !فقط نميخوام دوباره از دستت بدم همين

 قلبم به طپش های نامنظم افتاد،
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 ...تموم حرف من هم همين بود

 !نميخواستم از دستش بدم

 :سکوتم که طوالنی شد ادامه داد

 زده باشی، باور نميکنم که تو قيد همه چی و و_

 پنهون ميکنی،ازم من مطمئنم داری يه چيزی و

 من حدس ميزنم اون چيه،يه چيزی که ازش ميترسی و

 تو داری همه اين کارارو بخاطر هومن ميکنی نه؟

 همه ترست از اون بی شرفه نه؟

 بزاق دهنم و به سختی قورت دادم،

 اگه ميدونست پای هومن در ميونه پس چرا؟

 به دردسر مينداخت؟چرا داشت هردومون و

 :نداشتم که لب زدمجوابی برای سوالهام 

 به فرض که همين باشه،_

 پس نه ادامه دادن اين حرفها درسته،

 !نه اينجا بودنت

 :و ازش فاصله گرفتم

 ...من ميرم بيرون_
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همينکه خواستم قدم بردارم واسه خروج از اتاق نيمخيز شد و با صدای نسبتا بلندی 

 :گفت

 از اون کثافت بترسی،هيچ دليلی وجود نداره که تو_

 ه چشم ببندی رو هرچی که بينمون بوده،ک

 !تو ديگه از اون جدا شدی تو و اون ديگه هيچ ربطی بهم نداريد ياسمن

 :کالفه جواب دادم

 داريم،_

 !من تا هميشه به هومن ربط دارم چون زنش بودم

 !ميدونی اين يعنی چیتو چون اون هومن فروزاِن و

بازش کردم اما هنوز  به سمت در اتاق و تند تند قدم برداشتماين بار ديگه نموندم و

  :پر کردبيرون نرفته بودم که دوباره صداش فضای اتاق و گوشم و

 دل هر جفتمون،اگه همه حرفات بخاطر ترس از هومنه الزم نيست پا بزاری رو_

 ...ما ميتونيم باهم بريم

 !...بريم يه جايی که  اسمی و خبری از هومن نباشه

انقدر شوکه شدم که قيد بيرون رفتن از اتاق و زدم و با دهن باز  با شنيدن اين جملش

 :مونده به سمتش برگشتم

 بريم؟_
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 کجا بريم؟

 :تن صداش پايين اومد

هرجايی که تو با خيال راحت بتونی زندگي کنی، هرجايی که خبری از گذشته _

 !نباشه

 :پوزخندی زدم

 گذشته من و تو اينجوری پاک نميشه،_

 !ی در امون نميمونيممن و تو اينطور

 :حرفم و رد کرد

 ياسمن تو از خيلی چيزا خبر نداری_

 : جلوتر رفتم

 از چی؟_

 من از چی خبر ندارم؟

 :جواب داد

 !از کارهای هومن_

 :چشم که ريز کردم ادامه داد

 پليس دنبال دستگيری هومنه،_

 !خيلی طول نميکشه که بگيرنش که ديگه اثری ازش نمونه
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 :چشمام گرد شد

 بگيرنش؟_

 چرا؟

 :نفسی کشيد

 چون هومن يه قاچاقچی ماهره،_

يکی که بخاطر پدرش تا االن دستگير نشده و حاال با در اومدن گند کارهاش ديگه 

نميتونه رئيس باندی باشه که در کمال آرامش دخترای مردم و گول ميزنن و بفرستن 

 ...اونور

 با شنيدن حرفهاش حتی پلک زدن و فراموش کردم،

 : نميشد و حسابی شوکه شده بودم باورم

 ...يعنی هومن قاچاق آدم_

 : نذاشت حرفم تموم شه

آره،من تموم اين مدت دنبال نزديک شدن بهش بودم و حتی بعد از اخراجم بازم _

 دنبالش بودم،

 !کار هومن تمومه ياسمن

 دستم و تو صورتم کشيدم،
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کاری بود و من نفهميده تموم مدتی که حضور نحسش تو زندگيم بود مشغول کثافت 

 بودم؟

 :با بلند شدن صدای نفس کشيدن هام ادامه داد

 حاال دوباره به حرفم فکر کن،_

 ...ما ميتونيم بريم يه گوشه کناری تا

 :اين بار من بودم که مانع تموم شدن حرفهای گرشا ميشدم

 همه چی هومن نيست،_

 هيچکس دلش نميخواد من و تو رو کنار هم ببينه،

 ...خانواده من نه خانواده تونه 

 :لب زد

 پس دل من چی؟_

دل تويی که حتی وقتی داشتی ميگفتی اون حرفها از ته دلته چشمات همه چيز و لو 

 ميداد چی؟

 :سرم و به اطراف تکون دادم

 !حالت که خوب شد برگرد تهران_

نار شب ميگذشت که خميازه ای کشيدم و رو صندلی ک12نگاهم که به ساعت افتاد از 

 :تختش نشستم و همزمان صداش و شنيدم
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 !حالمم خوب شه برنميگردم تهران_

 : نگاه چپ چپم و بهش دوختم

 !برميگردی_

 :نوچی گفت

 برنميگردم،_

 !من بدون تو هيچ جا نميرم

 :خسته از سر و کله زدن باهاش زير لب غر زدم

 !بسکه لجبازی_

 شش نميرسه،و البته برخالف تصوراتم که فکر ميکردم صدام به گو

 صدام و شنيد و بعد از کلی بحث،

 :خنديد

 !تو اسمش و بزار لجبازی_

 :ابرو باال انداختم

 !فکر کردم نشنيدی_

 :دوباره صدای آروم خنديدنش گوشم و پر کرد

 !گوشام تيزه_

 :آهانی گفتم و خيره تو چشم های مشکيش که سنگين پلک ميزدن گفتم
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 اين دکتِر خيلی ازت شاکی بود،_

 !استراحت نکنی فردا ديوونت ميکنهاگه 

 :جواب داد

 !کسی جز تو نميتونه من و زه ديوونگی دچار کنه_

 يه حالی شدم با اين جملش،

 يه حالی که اصال شبيه چند دقيقه قبل نبود،

 :گل انداختن لپام و به وضوح حس ميکردم که لبخندی روی لبهاش نمايان شد

 !اونوقت ميگه دوستندارم_

 :سقف اتاق که صدام و تو گلوم صاف کردمو زل زد به 

 !به هرحال بايد بخوابی دير وقته_

 :دوباره چشمهاش به سمتم چرخيد

 تو همينجا ميمونی؟_

 : سرم و به باال و پايين تکون دادم و گرشا ادامه داد

 کجا ميخوابی؟_

 :چشمم و رو صندليم چرخوندم و گفتم

 همينجا_

 :ش گوشم و پر کردو صندليم و باز کردم که دوباره صدا
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 اينطوری راحت نميخوابی،_

 !کمکم کن بيام پايين بعد روی تخت بخواب

چشمام بيشتر از هروقت ديگه ای گرد شد و وقتی تقالهاش برای پايين اومدن از 

 :تخت و ديدم از رو صندليم بلند شدم

 !تکون نخور من راحتم_

 :قيافش گرفته شد

  ...ولی آخه_

 :ردم و بين حرفش گفتمپتوی کنار زدش و مرتب ک

 !شب بخير_

 ...و با لبخند چشم ازش گرفتم

 خيره به سقف اتاق آماده خوابيدن ميشدم که گرشا بلند تر از من نفس کشيد،

آروم سر چرخوندم به سمتش تو تاريکی اتاق اونقدر خوب نميديدمش اما نگاه اون 

 .هم خيره به سقف بود و نخوابيده بود

 ...هجوم فکر و خيال در امون نبود شايد اون هم مثل من از

 فکر و خيال هايی که کم نبود،

 ...هزار تا بود

 !هزار فکر بی سرانجام
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غرق افکارم نفس عميقی سر دادم درست مثل چند ثانيه قبل گرشا و همين برای 

 :شنيدن صداش کافی بود

 پس توهم بيداری_

 :جواب دادم

 تو چرا نميخوابی؟_

 و شنيدم،طول کشيد تا دوباره صداش 

 : صدای آرومش

 !چون دلم نميخواد امشب و با خوابيدن خراب کنم_

 حرفش و تو ذهنم مرور کردم،

 !قشنگ بود

 :انقدر قشنگ که قلبم به شدت تو سينه کوبيده شه

 !چه شاعرانه_

 :بی مکث گفت

 حرف دل بود،_

 !شايدم شاعرانه باشه

 سکوت کردم،

 بود، جوابی براش نداشتم اما حرفش حرف دل من هم
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 من هم ميترسيدم از هدر دادن امشب،

 از اينکه بخوابم و اين شب تموم بشه،

از آينده نامعلومی که با وجود شنيدن خبرهای راجع به هومن، بازهم بهش اميدوار 

 !نبودم ميترسيدم

 :چند دقيقه ای که گذشت اسمم و صدا زد

 ياسمن_

خالی بسنده کردم و گرشا ادامه  ميخواستم با 'جونم' جواب بدم اما به يه 'بله' خشک و

 :داد

 داروهام داره اثر ميزاره،_

 ميخوام نخوابم ولی پلکام حسابی سنگين شده،

 اگه ناخواسته خوابم برد بهم قول بده که بعد از باز کردن چشمام دوباره ببينمت

 :با شيطنت جواب دادم

 ...آره_

 !داروهات اثر گذاشته ولی رو مخت

 :صداش دراومدو ريز ريز خنديدم که 

 يعنی چی؟_

 سر چرخوندم به سمتش،
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 .تو همين فضای تاريک اتاق نگاهمون بهم قفل شد

 :خنده هام و پايان دادم و گفتم

 آخه من نصفه شبی تو اين سرما کجا ميخوام برم؟_

 :و بی اينکه مهلت جواب دادن بهش بدم ادامه دادم

 با خيال راحت بخواب، فقط خر و پف که نميکنی؟_

 :نده ای کردتک خ

اونوقتا که سالم بودم نه خر و پف نميکردم ولی حاال که با يه پای داغون و اين بدن _

 !خاکشير شده در خدمت شمام قول نميدم که خواب آرومی داشته باشم

صورتم گرفته شد وقتی دردهاش و بهم يادآوری کرد اما نميخواستم حس حرفهای 

 :خوب بينمون و خراب کنم که گفتم

 حالت روبه راه نيست عيبی نداره،چون _

 !ميتونی خر و پف کنی

 :لب زد

 ...کنارمی حالم روبه راهه_

 :لبام و گاز گرفتم و در حالی که از ذوق حرفش خونم به جوش اومده بود جواب دادم

 حاال که روبه راهی بخوابيم؟_

 :عميق نفس کشيد و گفت
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 شب بخير_

 : چشم هام و بستم

 خوبیحال منم روبه راهه که _

 :و بالفاصله ادامه دادم

 !ديگه واقعا شب بخير_

سرم و از پنجره بيرون بردم و تو هوای آزاد و سرد صبح امروز نفسی کشيدم و 

 همزمان صدای بلند شدن زنگ گوشيم توجهم و به خودش جلب کرد،

 برگشتم سمت گرشا و گوشی و از تو کيفم برداشتم،

 :سحر پشت خط بود که جواب دادم

 جونم؟سالم _

 :صداش نگران بود و تند تند کلمه هارو پشت هم ميچيد

 سالم،_

 کجايی؟

 ..مامانم از ديشب ديوونم کرده ياسمن

 کی برميگردی؟

 :نگاهم و به گرشا دوختم و گفتم

 بيمارستانم،_
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 !اگه ميتونی بيا دنبالم

 .باشه ای گفت و طولی نکشيد که تماسمون قطع شد

متوجه نگاه خيره مونده گرشا شدم و همين که سرم و باال گوشيم و که تو کيفم گذاشتم 

 :گرفتم صداش و شنيدم

 ميخوای بری؟_

 :با صدای آرومی گفتم

 بايد برم،_

 وواسه همين يه شب هم بايد به عالم و آدم جواب پس بدم

 :ابرويی باال انداخت

 م؟پس اين سه چهار روزی که دکتر گفت بايد اينجا بمونم و بايد تنهايی سر کن_

 :کنار تخت ايستادم

 بعد از اين سه چهار روز با پرواز برميگردی تهران،_

 خودم امروز ميرم دنبال بليط

 :حرفهای ديشبش و تکرار کرد

 !گفتم که من بی تو جايی نميرم_

 :سر کج کردم

 !منم خيلی حرفها زدم که ظاهرا بهشون توجهی نکردی_
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 :لبهاش و با زبون تر کرد

 ميزنی؟چرا همش ساز مخالف _

 !باور کن باهم بودنمون انقدرهاهم ترسناک نيست

 :نفس عميقی کشيدم

 !از وضعيتت معلومه که اصال ترسناک نيست_

و شروع کردم به جمع و جور کردن کيفم و جلو آينه تو اتاق ايستادم و نگاهی به 

 :خودم انداختم که گفت

 تا کی ميخوای واسه فرار از من شيراز بمونی؟_

 :گوشم فرستادمموهام و پشت 

 تا هروقت هومن دستگير بشه

 :سری تکون داد

 هومن دستگير ميشه ولی شايد اون روز ديگه خيلی دير شده باشه،_

 !حاال ديگه خود دانی

 :چشمام گرد شد و سرم به سمت چرخيد

 منظور؟_

 :صداش و تو گلو صاف کرد
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زمين منظور خاصی که ندارم ولی همچين مرد خوشتيپ و همه چی تمومی رو _

 !نميمونه ياسمن خانم

 :با تمسخر خنديدم

 !چه اعتماد به نفسی_

 :چشم ريز کرد و مرموز پرسيد

 نيستم؟_

 :دست به سينه به سمتش قدم برداشتم

 چی نيستی؟_

 :لب زد

 !خوشتيپ_

 :چشمی تو کاسه چرخوندم

 چرا همچين بدک نيستی_

 :پوزخندی زد

داشتی خودت و ميکشتی که بهت نگاه بدک نيستم و اون اولين شبی که همو ديديم _

 کنم؟

 :با حرص گفتم

 من؟_
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 من خودم و ميکشتم که تو نگاهم کنی؟

 نکنه يادت رفته واسه اينکه بيشتر من و ببينی بيخودی کشونديم کالنتری؟

 يادت رفته؟

 :هيچ جوره زير بار نميرفت

 ت کردنت،تا جايی که من يادمه اونشب من از هيچ کاری دريغ نکردم واسه بازداش_

 !حاال اگه تو از اون رفتارا برداشت ديگه ای داری به عقلت شک کن

 :انقدر زورم گرفت که صدای نفسام بلند شد

 من کم عقلم؟_

 :تند تند سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد

 !تو کال عقل نداری_

 انقدر پررو بود که زبونم نميچرخيد واسه جواب دادن و اونکه حسابی دستش باز بود

 :ادامه داد

 !اگه عقل داشتی که دست رد به سينه آدمی نميزدی که انقدر عاشقته_

نگاهش که کردم تند تند پلک زد و حواسش و به هر سمتی اال من پرت کرد که دستام 

 :و رو لبه تخت گذاشتم و خودم و بهش نزديکتر از قبل کردم

 من دست رد به سينه کسی که عاشقمه و عاشقشم نزدم،_

 !ميگم صبر کنيم به موقعش من فقط
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 :نگاهم کرد

 تا اونموقع چطوری بی تو بمونم؟_

 چطوری بی تو سر کنم؟

 :با ديدن چشمهای مشکيش اون هم از اين فاصله نزديک دلم هری ريخت

 واسه منم آسون نيست ولی چاره چيه؟_

 :شمرده شمرده گفت

ی زندگيمون و شروع چاره اينه که تو مثل يه دختر خوب بامن بيای بريم يه گوشه ا_

 !کنيم

 :ابرو باال انداختم

 ...نميشه_

 !نميتونم

 :قبل از اينکه بگه چرا دليلش و خودم گفتم

 من هنوز نتونستم يه نفس آسوده بکشم،_

 باور کن اصال تحمل شروع يه استرس نو رو ندارم،

 دلم نميخواد هرروز با نگرانی بيدار شم هرروز تنم بلرزه که از طرف هومن،

 طرف خانواده هامون برامون دردسر درست بشه،از 

 !درکم کن
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 :طول کشيد تا جواب داد

 ...درکت ميکنم_

با دوباره بلند شدن صدای زنگ گوشيم و ديدن شماره سحر حدس زدم رسيده باشه و 

 قبل از جواب دادن به تماسش،

 :روبه گرشا گفتم

 من فعال ميرم ولی سعی ميکنم بيام بهت سر بزنم،_

 ری؟کاری ندا

 :آروم سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 !مراقب خودت باش_

 :زير لب باشه ای گفتم

 راستی به گوشيم زنگ نزن پيام هم نده،_

 خودم با يه سيمکارت جديد بهت زنگ ميزنم،

 !اينجوری بهتره

 :و راه افتادم به سمت در که اسمم و صدا زد

 ...ياسمن_

 :سرم که به سمتش چرخيد ادامه داد

 !از اين لباسی که تنته اصال خوشم نميادمن _
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 :نگاهم و رو کت چرم مشکی کوتاهم چرخوندم و با تعجب گفتم

 مگه چشه؟_

 :لب و لوچش آويزون شد

 ...هم زيادی کوتاه و جذبه هم_

 :لب زدم

 هم؟_

 :با جديت ادامه داد

 هم زيادی بهت مياد،_

 دلم نميخواد انقدر به خودت برسی و بری و بيای،

 !دفعه که اومدی يه لباس بهتر بپوشاين 

 :خندم گرفت با اين حرفش

احيانا مثل اون دمپايی آبی های چرک اون سربازکه با کفشای نازنينم عوضشون _

 کردی،

 برنامه ای واسه لباسم نداری؟

 :خندش گرفته بود اما سعی کرد خودش و همچنان جدی نشون بده

 فعال نه،_

 !ين سر و شکل ببينمت پتو پيچ نفرستمت بریولی قول نميدم دفعه ديگه که باا
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 :نگاه چپ چپم و بهش دوختم

اگه خيال کردی هنوزم يه مامور پليسی و ميتونی به همه چی گير بدی بايد بهت _

 بگم سخت در اشتباهی،

 !ديگه نه تو پليسی نه من متهمتم

 :پوزخندش تکرار شد

 خيلی خب،_

مسير برگشت و طی کنی ميفهمی دفعه ديگه که اومدی و مجبورت کردم با پتو 

 !نسبتمون چقدر نزديکتر از اونوقتيه که من پليس بودم و تو متهم

نگاه و سردم و ازش گرفتم و قبل از اينکه بخوام به کلکل کردن باهاش ادامه بدم 

دوباره اسم و شماره سحر رو صفحه گوشيم نمايان شد و همزمان با سايلنت کردن 

 :فتمگوشی با عجله روبه گرشا گ

 فعال بايد برم،_

 !وعده ما ديدار بعدی

و يه لبخند مسخره و گله گشاد تحويلش دادم که لبخند رو لبهاش نمايان شد و به نشونه 

 ...خداحافظی دستش و واسم تکون داد

 تموم دو روز گذشته به غرغرهای سحر و خاله گذشت و حاال

ول بودم و هنوز از همينطور که رو تخت سحر دراز کشيده بودم و با گوشی مشغ

 :اتاق بيرون نرفته بودم صدای سحر و شنيدم
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 پاشو_

 :از تخت آويزون شدم و با يه لبخند گله گشاد جوابش و دادم

 خيلی وقته بيدارم_

 :پايين تخت رو تشک خوابيده بود زل زد بهم و گفت

  پس چرا پانشدی؟_

اتاقی و منم خدمتکارتم نکنه فکر کردی چون اجازه دادم  رو تختم بخوابی ملکه اين 

 و منتظری واست صبحونه حاضر کنم؟

 :با همون لبخند دوباره تخت دراز کشيدم و گفتم

 تاحاال اينجوری بهش نگاه نکرده بودم ولی آره،_

 !خيلی گشنمه پاشو يه چيزی درست کن بخوريم

 :صدای جيغ جيغش گوشم و پر کرد

 چی؟_

 تا حاال اينجوری بهش نگاه نکردی؟

و قهقهه هام شروع شد صدای جيغ جيغ سحرم باال گرفت و آخر سر در حالی تا خنده 

که نه من ميفهميدم اون چی ميگه و نه اون با صدای خنده من ميتونست خونسرديش 

 و حفظ کنه ،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

917 
 

پتوم و گرفت و عين يه گاو وحشی شروع کرد به کشيدنش که خنديدن يادم رفت و با 

نگاه کردم و اما قبل از اينکه من بخوام  چشمهای گرد شده به صورت سرخ شده سحر

 !چيزی بگم زور زدن های سحر به ثمر نشست و پخش شدم رو زمين

با حس خورد شدن کمرم فقط داشتم پلک ميزدم و سحر که باال سرم بود بلند بلند نفس 

 :ميکشيد که با لبخند خبيثانه ای گفت

 حاال فهميدی رئيس کيه؟_

های سرد بين تخت و تشک داشت داغون ميشد  دستم و پشت کمرم که روی کاشی

 :گذاشتم و با صدای بلند داد زدم

 چه غلطی کردی وحشی؟_

و به ثانيه نکشيد که قيافم گرفته شد و به سختی خودم و کشوندم رو تشک سحر و 

اون که ميخواست بيشتر از اين آزارم بده با دستش مانع از ورودم به تشکش ميشد 

لگد زدن بهش و منطقی بود اينکه فشار لگد های من که حرصی شروع کردم به 

بيشتر از زور بازوی سحر باشه و در نهايت سحرم اون سمت تشک پخش شه رو 

 !زمين

 حاال اين من بودم که حس برنده هارو داشتم،

خودم و صاحب تشک کردم و در حالی که آرنجم و به تشک تکيه داده بودم و سرم 

 :تمو رو دستم قرار داده بودم گف

 حاال فهميدی چه غلطی کردی؟_
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موهای آشفته چسبيده به صورتش و هر جوری که بود کنار زد و نگاه سردش و بهم 

 :دوخت

 اينجوری نميشه،_

از امشب ديگه عين يه مهمون تحويلت نميگيرم از امشب اگه خواستی تو اتاق من 

 بمونی همين پايين رو اين تشک ميخوابی،

 !ديگه از تخت خبری نيست

 :يشخندی زدمن

 همچين تخت تخت ميکنی انگار از پر قو درستش کردن_

 :و تو يه حرکت سريع چرخيدم و لگد محکمی به تختش زدم

 !تخت داغونت ارزونی خودت_

دوباره صدای جيغش دراومد اما قبل از اينکه بتونه جوابی بهم بده خاله در و باز 

بود و چشمهامون واسه ديدن کرد و نگاهش و بين هر دوی ما که سرمون رو زمين 

خاله که تو چهارچوب در اتاق و درست باال سرمون قرار داشت، به سقفش چسبيده 

 :بود و داشت از کاسه در ميومد چرخوند و گفت

 اينجا چه خبره؟_

 : سحر سريع خودش و جمع و جور کرد و پاشد سرپا

 !هيچی داشتيم باهم شوخی ميکرديم، سر صبحی حالمون عوض شه_

 :با لبخند زل زد بهم که نشستم تو جام و لب زدمو  
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 آره خاله جون،_

 !دخترت استاد شوخيای خرکيه

 و بلند شدم و تو نگاه های گيج و درمونده خاله جلو تر از سحر، 

 ...دست به کمر از اتاقش بيرون زدم و اون ديوونه هم پشت سرم اومد

ه بود و هنوزم اثرات سرخی با هر لقمه نگاهم به سحری ميفتاد که روبه روم نشست

 .لپاش، رو پوست سفيدش نمايان بود

تموم سعيم و ميکردم که نخندم و با جديت به اين جدال ادامه بدم که يهو با گاز محکمی 

 که به نصف لقمش زد،

 !پنير تو لقمش صاف خورد تو صورت من

ش داشت لقمه تو دهنم و به سختی قورت دادم و زل زدم به سحری که رفته رفته نيش

 باز ميشد و باالخره خنده هاش فضای آشپزخونه رو پر کرد،

دستم و رو صورتم کشيدم تا به خيال خودم صورتم و پاک کنم اما بيشتر گند زدم و 

پنير و ماليدم تو صورتم که صدای خنده های سحر بلند تر شد و بين خنده بريده بريده 

 :گفت

 ...ديدن_

 !ديدنی شدی

تنها عکس العملم سعی واسه پاک کردن صورتم بود که سامان وارد آشپزخونه شد و 

قبل از اينکه بخواد بپرسه چی شده با ديدن خنده های بی امون سحر و منی که با 
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خودم درگير بودم زد زير خنده و منم که با اين دوتا دلقک يه جا بودم نتونستم جلوی 

 خودم و بگيرم و به خنده افتادم،

ده هايی که پايانی نداشت و البه الش فحش های جانانه ای هم نثار سحر کردم و خن

 :همزمان خاله به جمعمون اضافه شد

 گوشيت داره زنگ ميخوره ياسمن_

 :حتما گرشا پشت خط بود که سراسيمه از جا پريدم و روبه سحر و سامان گفتم

 تا من برميگردم هرچقدر ميخوايد بخنديد،_

 !ميدم اگه هرهر راه انداختيد زندتون بزارمبعدش ديگه قول ن

 :سامان 'اوهو'يی گفت

 !سر صبحی نترسونمون_

و اين بار خاله هم تو خنديدن همراهيشون کرد که نفس عميقی کشيدم و خودم و به 

 ...اتاق رسوندم

 در  اتاق و پشت سرم بستم و گام بلندی به سمت گوشيم که رو تخت بود برداشتم،

گرشا پشت خط بود که صدام و تو گلوم صاف کردم و جواب  حدسم درست بود و

 :دادم

 سالم_

 :نفس عميقی کشيد و جواب داد
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 سالم،_

 زنگ زدم که بگم از بيمارستان مرخص شدم

 :ابرو باال انداختم

 حالت خوبه؟_

 :جواب داد

 خوبم فقط ميخوام برم شاهچراغ تنهايی سختمه ميتونی بيای؟_

 : چشمام تو کاسه چرخيد

 چراغ؟شاه_

 :تاييد کرد

 !تا اينجا اومدم، نميتونم بی زيارت برگردم_

 :دوباره افکارش شگفت زدم کرد

 ...آخه تو بااون پا_

 :حرفم و بريد

 .با ويلچر مشکلی پيش نمياد_

 : انگار حسابی مصمم بود واسه زيارت شاهچراغ که مخالفتی نکردم

 بزار ببينم چيکار ميکنم،_

 !بالتبمون بيمارستان تا بيام دن
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 تماسمون که قطع شد حسابی تو فکر فرو رفتم،

 فکر بيرون رفتن از اينجا،

 !فکر چند ساعت با گرشا بودن که نياز به يه بهونه درست و حسابی داشت

 :غرق همين افکار بودم که يهو با باز شدن دذ اتاق توسط سحر به خودم اومدم

 آقا پليسه بود؟_

 :نفس عميقی کشيد سرم و که به نشونه تاييد تکون دادم

 خدا شانس بده،_

من بدبخت که هرچی رفتم دانشگاه رفتم کالس موسيقی و کوفت و زهرمار خبری 

 از نيمه گمشده در به درم نشد،

 !اونوقت اين آقا پليسه بخاطر تو بااون حالش کوبيده تا شيراز اومده

رو تخت و با همون حال حرصی بامزش مانتوش و از کمد بيرون کشيد و پرت کرد 

 :که سر کج کردم

 کجا ميری؟_

 :سر چرخوند سمتم

 دنبال بدبختی هام،_

 !دنبال درس و دانشگاه و کالسای مزخرف و طوالنی امروزم

 :انگار که فکری تو ذهنم جرقه زده باشه پريدم سمتش
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 !منم ميام_

 :از پشت که بهش چسبيدم با قيافه درمونده هولم داد عقب

 کجا به سالمتی؟_

 :دوباره خودم و بهش نزديک کردمبا لبخند 

 منم باهات ميام دانشگاه_

 :و تن صدام و پايين آوردم

 ولی در واقع نميام دانشگاه_

 :صداش و دقيقا شبيه صدام کرد و با همون لبخند تقليدی از لبخند من گفت

 در واقع ميری کدوم قبرستونی؟_

 :رديف دندون هام نمايان شد

 ميرم پيش گرشا،_

 !شاهچراغ ميخوايم بريم

 :چشماش گرد شد

 تو ميخوای بری شاهچراغ؟_

 :نوچی گفتم

 اون ميخواد بره،_
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منم ميخوام همراهيش کنم آخه ميدونی که خودش نميتونه بره، واسه همين من بايد 

 بهش کمک کنم

 !توهم بايد به من کمک کنی

 :ريلکس نگاهم کرد و گفت

 من غلط بکنم بخوام کمک کنم،_

 کمک کردم واسه هفت پشتم بس بودهمون يه بار که بهت 

 !تو بازی کثيف امروزت من و قاطی نکن

 : مظلوم که نگاهش کردم ادامه داد

 !اصال فکرشم نکن_

 :نگاهم و مظلوم تر کردم

 همين يه بار،_

 ميخواد برگرده تهران،

 !اين آخرين باره

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 خيلی خب،_

 ی دانشگاهوانمود ميکنم که تو داری با من ميا

 !برگشتنی هم ميام دنبالت
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 :صدام و تو گلوم صاف کردم

 !نه_

 :با تعجب که نگاهم کرد با لحن مهربونی گفتم

 عزيزم با تاکسی و اسنپ سخته،_

 من ماشينت و ميبرم هروقت که گفتی ميام دنبالت،

 چطوره؟

 :سوراخای بينيش از شدت حرص گشاد شد و لب زد

 ماشينمم ميبری؟_

 :سر کج کردم

 !گفتم که آخرين باره_

 :و تو کسری از ثانيه لپش و کشيدم

 حاال ديگه بريم حاضر شيم،_

 !عجله کن

 .رسونم بيمارستانبه بدبختی و با هزار مکافات خودم و

ماشين و بعد از گذاشتن ويلچر تو صندوق نشوندم توبا کمک خدمه بيمارستان گرشارو

 عقب، نشستم پشت فرمون و حرکت کرديم،

 بدل بشه،  از اينکه حرفی بينمون رد وقبل 
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 :شکست مسيرياب سکوت بينمون و

 .ديويست متر جلوتر به سمت راست بپيچيد_ 

من که هم نشستن پشت  با شنيدن اين صدا گرشا با چشمهای گرد شده نگاهم کرد و

حسابی صندليم و بلد نبودم وفرمون ماشين دنده ای سحر برام سخت بود و هم مسير و

 :کشيده بودم گفتموجل

 !اينجارو مثل تهران اونقدرها خوب بلد نيستم_

 :باال انداختابرو

 حاال چرا اين شکلی داری رانندگی ميکنی؟_

 :گلوم صاف کردمتوصدام و

 رانندگی توی هرشهری با شهر ديگه متفاوته،_

 !قلق اين ماشينم دستم نيست

 :آروم خنديد

 !چطوری گواهينامه گرفتیموندم تو_

 :بازهم مسيرياب زودتر از من زبون باز کردنگاه تيزی بهش انداختم و

 ...صد متر جلوتر_

 :اين بار قبل از اينکه نطقش کامل بشه گرشا زد زير خنده

 مثل اينکه امروز باهم تنها نيستيم،_
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 !اين خانم هم همراهمونه

هم به روی  اصال خنديد که  از راهنمايی های مسير ياب جاموندم وانقدر خنديد و

 خودم نياوردم،

با اعتماد به نفس پوچ دلم نميخواست گرشا بيشتر از اين هرهر و کرکر راه بندازه و

 :همه مسيرهارو حدس ميزدم و ميرفتم  که بين خنده نگاهی به اطراف انداخت

 آخرين بار که اومدم شيراز کال از مسير ديگه ای رفتيم شاهچراغ،_

 !از چه تغييری کردهدر عرض کمتر از  يکسال شير

 :به سمتش چرخوندمعين يه ربات گردنم و

 ...يعنی دفعه قبلی_

 از اين مسير نرفتی؟

 :شونه باال انداخت

 !گمون نکنم_

گوشه خيابون نگهداشتم ماشين وحاال که فهميده بودم دارم اشتباه ميرم آهانی گفتم و

 :با اعتماد به نفس ادامه دادمو

 !کرده بزار دوباره تنظيمش کنمشايد اين برنامه قاطی _

 :شنيدم گوشی که صداش وکردم توسرم وو

 اشتباه نکردی و تقصير برنامست؟يعنی ميخوای بگی تو_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

928 
 

 :بی اينکه نگاهش کنم جواب دادم

راه انداختم وگرنه که من خونه مامان بزرگ من فقط محض احتياط اين برنامه رو_

 !و همه طايفه مادريم اينجاست

 :پر کردشم وصداش گو

 پس يه رگت شيرازيه،_

 نميخواد محض احتياط با اون برنامه سرمون و به درد بياريم از همون مسيری برو

 !که هميشه ميريد باالخره ميرسيم

نميگفتم که هيچ صدا قورت دادم نميدونم چرا مقاومت ميکردم وبا سر وآب دهنم و

 ه چاره ای نداشتم،جارو بلد نيستم که به اين وضع بيفتم و حاال ک

 ...به حرکت درآوردمماشين و

 !رسيدن به شاهچراغ بيشتر از سه ساعت طول کشيد

 !سه ساعت دور خودمون چرخيديم و باالخره رسيديم

 ...اون هم چه رسيدنی

حاال بايد گرشا سريع به زيارتش ميرسيد چون ديگه وقتی نبود و يکی دوساعت ديگه 

 .خودم و بهش ميرسوندم کالس سحر تموم ميشد و من بايد

 :ماشين و پارک کردم و همزمان صدای نفس عميق گرشارو شنيدم

 !دفعه قبلی که اومدم شيراز مسافتا انقدر طوالنی نبود_
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 :نگاهم که بهش افتاد لبم و گاز گرفتم تا نخندم اما گرشا تا ميتونست خنديد

 برگشتنی حتما همون خانمه رو راه بنداز_

 :نياوردم و ريز ريز خنديدماين بار ديگه دووم 

 !اگه غر بزنی و صداش و نشنوم ممکنه مسافت برگشت طوالنی ترم بشه_

 :سرش و به پشتی صندلی تکيه داد

 !من کف دستم و بو نکرده بودم که شما شهر اجداديت و بلد نيستی_

 :و بعد در ماشين و باز کرد

 !بريم_

ويلچر ماشين و دور زدم و تکيه به  سری به نشونه تاييد تکون دادم و پياده شدم و با

 :در ماشين منتظر نگاهش کردم

 پياده شو_

 :نگاهش و بين من و ويلچر چرخوند

 ...يه کمی نزديکش کن_

 ويلچر و چسبوندم به ماشين و نگهش داشتم،

سخت بود جابه جايی براش بااون دست و پای شکسته که دست بردم واسه گرفتن 

و گرفتم و با کمک من گرشا نشست روی ويلچر و دستهاش و از رو آستينش دستش 

 ... راهی شديم
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چادر سرم کردم بااينکه حتی نميتونستم روی سرم نگهش دارم و زير گلوم گره اش 

 !زده بودم

 هوا سرد بود اما حياط پر از رفت و اومد بود، 

و  من هرسال يک بار و به شيراز ميومدم اما کم پيش اومده بود که بيام اينجا و حال

 .هوا و فضای اينجا برام غريب بود

اعتقادات من به کلی با اعتقادات گرشا متفاوت بود و از زمزمه های زير لب گرشاهم 

 :سر در نمياوردم و فقط ويلچرش و هدايت ميکردم که صداش به گوشم رسيد

 تا نزديکی های ورودی بريم يه چند دقيقه ای اونجا کار دارم_

 :مطابق حرفش عمل کردم

 يکار داری؟چ_

 :جواب داد

 !ميخوام زيارت نامه بخونم_

ويلچر و تا همونجايی که گفت بردم و بعد از متوقف کردنش دست به سينه روبه 

 :روش ايستادم

 !هميشه واسم سوال بود که تو چرا با همه خانوادت و اطرافيات فرق داری_

 :لبخندی زد

 واسه همه سواله_
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 :و خيره تو چشمام ادامه داد

 ز وقتی خودم و شناختم اعتقاداتم اين شد،من ا_

 همه اين سالها با بابام مشکل داشتم ولی پای اعتقاداتم موندم،

 موندم و يه نظامی شدم

 :با خنده گفتم

 !بهتره بگی يه پليس اخراجی_

 :نفس عميقی کشيد

 از وقتی به خانواده همايون فروزان نزديک شدم همه اينارو به جون خريدم _

 :انداختم ابرويی باال

 پدرت نميتونست جلوی اخراج شدنت و بگيره؟_

 :سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد

 تو که خودت خوب ميدونی واسه پدرهای ما،_

 !سياست خيلی مهم تر از اين چيزای جزيی و کوچيکه

 :پوزخندی روی لبهام نشست

 ...يه لحظه يادم رفت_

 :جواب داد

 ...بعد از اينکه خودکشی کردی_
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 :تو صورتش کشيد و ادامه داد دستی

 هومن واسه فرار از همه چی ماجرای فرارت با من و گفت،_

بعد از گفتن ماجرا بااينکه هانا هنوز هم موافق طالق نبود و همچنان ميخواست من 

 با غلط کردم برم پيش همايون،

 !از هم جدا شديم و جدايی از هانا باعث اين شد که از خونه بيرون بشم

 :دادم سری تکون

 ولی من هنوز نفهميدم،_

هانايی که شب خواستگاری اون دلقک بازی هارو درآورد چرا يه دفعه کاری کرد 

 که من مجبور به ازدواج با هومن شم،

 چرا با تو ازدواج کرد؟

 :و قبل از اينکه گرشا چيزی بگه خودم ادامه دادم

 من که باور نميکنم بخاطر عشق و عاشقی باشه،_

مه اين مدت عشق و دوستداشتن هومن و باور نکردم به همون اندازه همونطور که ه

 !هم مطمئنم که هانا از رو عشق و احساس اين کار و نکرده

 :تاييد کرد

 خيلی بهش فکر کردم،_

 !شايد بعد از دستگيری هومن تکليف اين ماجراهم روشن بشه
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 نديدن گرشا شد،نفسی گرفتم و دست راستم و تو جيب پالتوم گذاشتم و همين باعث خ

 :نگاهش و رو سرتا پام چرخوند و گفت

 هيچوقت چادر سرت نکردی نه؟_

 :چشمام که گرد شد دستهاش و به نشونه تسليم باال آورد

 !سر نکردی_

دستم و بين گلوم و گره گذاشتم تا حس خفگيم کمتر بشه و خنده های گرشا ادامه پيدا 

 :کرد

 گره اش هم نزنی روی سرت وايميسه،_

 !خودت و اذيت نکن

 :گره چادر و باز کردم و کمی رو سرم مرتبش کردم 

 اميدوارم وايسه_

 :رفته رفته لبخندی روی لبهاش نشست

 !چقدر بهت مياد_

 :جا خوردم

 واقعا؟_

 چشماش و که بست و دوباره باز کرد تودوربين جلوی گوشيم نگاهی به خودم انداختم،

 !گرشا معتقد بود اين چادر بهم مياد تو شلخته ترين حالت ممکن سر ميکردم و
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صفحه گوشی و خاموش کردم و همزمان با پايين آوردن دستم لبخندی زدم و تا 

 !خواستم چيزی بگم نگاهم افتاد به سامانی که با کمی فاصله از ما ايستاده بود

با ديدنش آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و خيره به اون اما خطاب به گرشا لب 

 :زدم

 ...سا_

 !سامان

و سامان که انگار از اين فاصله نزديک متوجه نگاهم شده بود چشمهاش به سمتم 

چرخيد و من عينهو جن گرفته ها چادر و رو صورتم کشيدم و سريع پشت به سامان 

 :هدايت ويلچر گرشا رو به عهده گرفتم

 ...بايد بريم_

 با تموم قوا راه افتاديم ،

د که از ديد سامان خارج شم و از استرس داشتم نابود تموم فکر و ذکرم پی اين بو

 :ميشدم که صدای گرشا رو شنيدم

 سامان کيه؟_

 کجا داريم ميريم؟

 !من که هنوز زيارتنامه ام و نخوندم

 :بی توجه به حرفاش از البه الی مردم رد ميشدم که صدای سامان و پشت سرم شنيدم

 !ياسمن_
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بعد هم بستن دهنش که ممکن نبود هم استرسم حتی تصور رو در رو شدن با سامان و 

و چندين برابر ميکرد که سرعت هول دادن ويلچر گرشا رو بيشتر کردم و دوباره 

 :صدای گرشارو شنيدم

 چيکار داری ميکنی؟_

 اين کيه داره صدات ميزنه؟

 :جواب دادم

 پسرخالمه،_

 نبايد مارو ببينه،

 !بايد بريم

هول دادن گرشا واصال هم اهميتی نداشت فحش و اين بار شروع کردم به دويدن و 

 های ناجوری که از اين و اون ميخوردم،

مهم فقط فرار از سامانی بود که همچنان حضورش و پشت سرم حس ميکردم و نيم 

   ...نگاهم به عقب هم اينکه دنبالم بود و اثبات ميکرد

 به نفس نفس افتاده بودم،

 ،برام مهم هم نبود اگه نفس کم مياوردم

رفتن به جايی فکر فرار وفقط تواگه خسته ميشدم يا از اين و اون فحش ميخوردم و

 :که سامان نباشه بودم و تو اين اوضاع گرشا هم قصد ساکت شدن نداشت که داد ميزد

 چيکار ميکنی؟_
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 !تا االن با ويلچر به صد نفر کوبيدی

 :بين نفس نفس زدنهام لب زدم

 عيب نداره_

 :پيدا کرد داد زدنهاش ادامه

 چی چی عيب نداره؟_

 پام داره داغون ميشه،

 يعنی انقدر برات مهمه که پسرخالت مارو باهم نبينه؟

ديگه صدام درنميومد که نتونستم جوابی بهش بدم و فقط به مسير ادامه دادم و دوباره 

به عقب نگاه کردم و وقتی ديدم انگار خبری از سامان نيست يا حداقل انقدر بينمون 

له افتاده که من نميبينمش با خيال نسبتا راحتی سرم و برگردوندم و اما تا خواستم فاص

کم کنم چادر گل گلی روی سرم گير کرد زير پام و حرفی بزنم يا سرعت دويدنم و

همين برای افتادنم رو کاشی های سرد کف حياط کافی بود که دراز شدم رو زمين و 

ل تردد بودن نظاره گر گرشای روی ويلچر از بين پاهايی که جلوی چشمهام در حا

 شدم،

ويلچری که بی امون داشت ميرفت و ميرفت و من انقدر محکم زمين خورده بودم 

 ! که نای بلند شدن و دنبالش راه افتادن نداشتم

کاری ازم برنميومد جز نگاه کردن که يهو با برخورد محکم ويلچر با درختی که سر 

 راهش بود،
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زمين و ويلچر هم به بغل افتاد درحالی که  نجاری پخش شد روگرشا با صدای ناه

 !...چرخهاش همچنان ميچرخيد

 کمپرس يخ و از رو پيشونيم برداشتم و سر چرخوندم سمت گرشا،

سرمش هنوز تموم نشده بود و خيره به سقف اتاق هر از چند گاهی پلک ميزد که 

 :صدام و تو گلوم صاف کردم و گفتم

 خوبی؟_

 :يق بيرون فرستادنفسش و عم

 !فعال زندم_

 نگاهم و رو سر تا پاهاش چرخوندم،

 هنوز اثر جراحت های تصادفش خوب نشده بود و اين بال سرش اومده بود،

 :دوباره که عميق نفس کشيد با صدای آرومی گفتم

 خدارو شکر که چيزی نشد،_

 !جاييتم که نشکسته

 ميخواست سرش و به سمتم بچرخونه اما نميتونست،

گردنش ضربه بدی خورده بود و حاال زور زدنش واسه رو کردن به من هم باعث 

دردش شده بود و هم باعث حرصی شدنش و من و به خنده مينداخت که يه لحظه يادم 

 !رفت تو چه وضعی هستيم و قهقهه بلندی زدم
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 :قهقهه ای که انگار از صدتا فحش بدتر بود و سبب بلند شدن صدای گرشاهم شد

 ی؟ميخند_

 !بايدم بخندی

 دستم و گاز گرفتم،

حالش خوب نبود و اينطوری داشتم کفريش ميکردم که بلند شدم و پايين تخت و روبه 

 روش ايستادم،

 :صورتش سرخ سرخ بود که گفتم

 !دکتر گفت نبايد سر و گردنت و تکون بدی_

 :جواب داد

 !دکتر واسه خودش گفت_

تقصير من بود که خودم و بهش نزديکتر کارد ميزدی خونش درنميومد و همه اينها 

 : کردم

 سر منم ضربه خورده،_

 !ببين پيشونيمو

 :زل زد تو چشمام

 من نميفهمم چرا از دست پسرخالت بايد فرار ميکردی؟_

 !اونم اينطوری بااين همه خسارت جانی
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 :نفس عميقی کشيدم

 چون حوصله جواب پس دادن نداشتم،_

خالم ميفهميد که باز يه کار مخفيانه کردم اين بار حتما من قراره مدتی اينجا بمونم اگه 

 !همه چيز و به مامانم ميگفت

تا بخواد چيزی بگه سحر وارد اتاق شد و بعد از اينکه نگاهش و بين من و گرشا 

 :چرخوند به سمتمون اومد و يکی از آبميوه هايی که خريده بود و تحويل من داد

 بگير بخور جون بگيری_

 :نشست قبل از زدن نی تو آبميوم ازش پرسيدم رو صندلی که

 چه خبر از سامان؟_

 :پا روی پاانداخت

 زنگ زد گفتم با منی،_

 !اونم خيال ميکنه اشتباها يه دختر و با چادر تو شاهچراغ ديده که شبيه تو بوده

خيالم راحت شده بود که آبميوه ام و باز کردم و اما قبل از نوشيندش بااحساس درد 

 :سرم قيافم گرفته شد و همين برای دراومدن صدای گرشا کافی بودشديد 

 ياسمن خوبی؟_

سرم داشت ميترکيد اما حال نامساعدش  باعث شد تا هرجور شده خودم و خوب 

 :نشون بدم
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 چيزی نيست،_

 فکرکنم بهتره دوباره رو پيشونيم يخ بزارم

 :سحر که واسه خودش داشت کيک و آبميوه ميلومبوند جواب داد

 نزار حيفه،_

 !بااين پيشونی قلمبت خوشگلتر شدی

 :و هرهر خنديد که زهرماری نثارش کردم و لگدی بهش زدم

 پاشو_

 غرغر کنان بلند شد و من نشستم سرجاش،

 :گرشا همچنان نميتونست سر بچرخونه و نگاهم کنه که خطاب به سحر گفت

 سمن بندازنخانم يه دکتری پرستاری کسی و صدا کن که يه نگاه به سر يا_

 :سحر گاز بزرگی از کيکش زد و با همون دهن پر روبه من گفت

 دکتر الزم داری؟_

 :با کيک داشت صورتم و ميشست که سرم و عقب کشيدم

 من خوبم_

 :شونه باال انداخت و راه گرفت تو اتاق و من ادامه دادم

 نگران من نباش،_

 درد پات بهتر شد؟
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 :صدای نالش و شنيدم

 کدوم پام؟ _

 اونکه عمل شده يا اينکه امروز داغون شده؟

 :حال و حوصله نداشتم که لب زدم

 همش_

 :طول کشيد تا جواب داد

 !فعال که دارم حسش ميکنم و فکر کنم اين به اين معنيه که موقتا فلج نشدم_

دوباره خندم گرفته بود اما اين بار خودم و کنترل کردم و چيزی نگفتم که صدای 

 :بلند شد و ادامه دادزنگ گوشی گرشا 

 گوشيم و بهم بده_

 بلند شدم و گوشيش و تحويلش دادم،

 :چند ثانيه ای زل زد به صفحه گوشی و بعد جواب داد

 جانم مجيد_

 و مشغول صحبت کردن با مجيد شد،

 :تو اين فاصله نشستم و به درمون پيشونيم مشغول شدم که يهو صدای گرشا بلند شد

 چی؟_

 ؟داری جدی ميگی مجيد
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 !و در کمال تعجبم از شدت هيجان خنديد

هنوز نميدونستم چه خبره و خيره به گرشا منتظر قطع تماسش بودم که باالخره 

 گوشيش و کنار گذاشت،

 :ميخواستم بدونم چی باعث زير و رو شدن حالش شده که لب زدم

 چيزی شده؟_

 :نفسی گرفت

 !ممکنه يه اتفاق خوب بيفته_

 :ياوردمهنوز سر از حرفهاش در نم

 يعنی چی؟_

 :با صدای آرومی جواب داد

 !يعنی بايد گوش به زنگ دوباره مجيد باشم_

تو وضعيتی نبودم که بخوام پاپيچ گرشا شم يعنی سردردم اين اجازه رو بهم نميداد 

 ...که دوباره به ماساژ مشغول شدم

رغی آغشته تا غروب تو بيمارستان بوديم و حاال ميتونستيم بريم که سحر با پد تخم م

به کرم پودرش داشت به پيشونيم ضربه ميزد تا رد کبودی همه چی و لو نده و من 

که پيشونيم حسابی پر درد بود اصال نميتونستم ساکت بمونم و صدای آخ و اوخ گفتنم 

فضای اتاق و پر کرده بود که سحر لباش و گاز گرفت و با صدايی که فقط من بشنوم 

 :گفت
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تو هرکی از جلو در رد شه فکر ميکنه اينجا اعمال خاک بااين سر و صداهای _

 !برسری داره اجرا ميشه

 :هيس کشيده ای گفتم

 ساکت شو ميشنوه_

ابرو باال انداخت و دوباره به ضربه زدنش بااون پد ادامه داد اين بار تموم دردم و 

با  ريختم تو خودم و لبام و به دندون گرفتم و همزمان نگاهم افتاد به گرشايی که

 :فاصله پشت سر سحر بود و بااين طور ديدنم به خنده افتاد

 راستش و بگيد بهتر نيست؟_

 بگيد که خوردی زمين؟

 :سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم  و با زوری که تو صدام بود جواب دادم

 نه اصال_

و دوباره صدای خنده گرشايی که بعد از اون تماس حسابی شارژ بود بلند شد و 

 خره از بيمارستان بيرون زديم،باال

 !اونهم با چه وضعی

 دست و پای گرشا کم بود،

حاال سر و گردنشم بايد ثابت ميموند و کار براش سخت تر شده بود که با هزار دنگ 

 ...و فنگ نشونديمش تو ماشين و راهی شديم
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 گرشا#

 رو تخت اتاقم توی هتل دراز کشيدم،

داشت همه چيز و به پرستاری که سحر دخترخالش ياسمن باالی سرم ايستاده بود و 

 پيدا کرده بود ميسپرد و من اصال اينجا سير نميکردم،

 تماسی که مجيد باهام گرفته بود به کل باعث شده بود تا دردم و فراموش کنم ،

 باالخره اونروز فرا رسيده بود،

ه ديگه روزی که انقدر مدرک از کثافت کاری های هومن فروزان جمع شده بود ک

 !حتی همايون بااون جايگاه سياسی نميتونست به داد پسرش برسه

گوش به زنگ بودم تا مجيد دوباره باهام تماس بگيره تا از موفقيت عمليات بگه تا 

 از گرفتن هومن بگه و من اين خبر و به ياسمن بدم و هنوز وقتش نرسيده بود،

 !هنوز تماسی برقرار نشده بود

 :به خودم اومدم با شنيدن صدای ياسمن

 ما داريم ميريم کاری نداری؟_

 :جواب دادم

 بريد به سالمت_

 :لبخندی تحويلم داد و سرش و جلوتر آورد

 نگاه کن،_
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 کبودی پيشونيم مشخصه؟

 :حرفش و رد کردم

 !اونقدر که دخترخالت ماله کشيد رو پيشونيت ديگه هيچی مشخص نيست_

پيشونيش ريخت و جلوی آينه تو اتاق سرش و عقب کشيد و طره ای از موهاش و رو 

نگاهی به خودش انداخت و مشغول مرتب کردن مقنعه ش روی سرش شد که متوجه 

نگاه اون پرستار مرد جوون به ياسمن شدم و سرفه ای کردم که پرستار سريع خودش 

 :و جمع کرد و ياسمن نگاهی بهم انداخت که لب زدم

 !خوبی برو_

ظه نگاهش کنه و حاال کمی بهم ريخته بودم که حتی دلم نميخواست کسی يک لح

 : انگار متوجه شد و ابرو باال انداخت

 !خداحافظ_

 دستی براش تکون دادم و با رفتن ياسمن و دخترخالش چشم بستم،

 ...خوابم ميومد که به محض بستن چشمهام به خواب رفتم

 نميدونم چقدر گذشته بود اما با شنيدن اسمم چشم باز کردم،

 :ر يا همون آقای صالحی باالی سرم ايستاده بود و صدام ميزدپرستا 

 آقای تهرانی گوشيتون واسه چندمين بار زنگ خورد ،_

 !گفتم شايد تماس مهمی باشه
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 يعنی انقدر سنگين خوابيده بودم که حتی صدای زنگ گوشيم و نشنيده بودم؟

 اونم منی که خواب سبکی داشتم،

 !منی که يه نظامی بودم

 سابی روم اثر گذاشته بود که حاال اينجوری بيدار شده بودم،داروها ح

 دستم و رو ميز کنارم چرخوندم و گوشيم و تو دستم گرفتم،

 .مجيد باهام تماس گرفته بود

شب ميگذشت و اين يعنی چند ساعت از خواب سنگينم  11نگاهم که به ساعت افتاد از 

 ميگذشت،

 :بااين وجود خطاب به آقای صالحی گفتم

 منون که بيدارم کردیم_

 :سری تکون داد

 تماس ميگيرم شامتون و بيارن_

 با فاصله گرفتنش از من،

 شماره مجيد و گرفتم،

انتظار واسه جواب دادن مجيد انگار يه سال بود و اما باالخره صداش تو گوشی 

 :پيچيد

 پس تو کجايی اميرحسين؟_
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 :جواب دادم

 خواب بودم،_

 بگو ببينم چی شد؟

 کجا رسيد؟عمليات به 

 :صدای نفس عميقش گوشم و پر کرد

 بعد از اعترافات اون دختر که به لطف تعقيب و گريز تو تونستيم بگيريمش ،_

همه مدارک تکميل شد و باالخره حکم دستگيری هومن اومد و امروز سرهنگ 

 فرمان شروع عمليات و داد

 :بزاق دهنم و پايين فرستادم

 خب؟_

 بعدش چيشد؟

 رسيد؟عمليات به کجا 

 موفق شديد يا نه؟

 :مجيد شمرده شمرده گفت

 عمليات انجام شد ،_

 ...رد هومن و تو جاده دماوند زديم ولی

 :لب زدم
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 ولی چی؟_

 :جواب داد

 ولی قبل از اينکه بتونيم ماشينش و متوقف کنيم ،_

 !هومن و ماشينش باهم دود شدن

 :چند باری پشت سرهم پلک زدم

 دود شدن؟_

 يعنی چی؟

 :مکث گفت مجيد با

 يعنی قبل از اينکه بتونيم بگيريمش ماشينش و منفجر کردن،_

 !هم ماشين و هم هومن فروزان سوختن و ما نتونستيم اون و زنده گير بندازيم

 صحبت هام با مجيد تا چند ثانيه ديگه هم ادامه پيدا کرد،

افتاده  خيلی چيزهارو نميتونست پشت تلفن بگه و من شوکه از اتفاقی که واسه هومن

 بود چيزی از گلوم پايين نميرفت،

 حس عجيبی داشتم،

شايد باورم نميشد هومنی که تموم اين مدت مارو به دردسر انداخته بود حاال مرده 

 !بود
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تا دم دم های صبح به همه چيز فکر کردم به همه گذشته به همه روزهايی که پيگير 

راحتی بتونيم به باال دستی هاش هومن بوديم و حاال با مرگش بعيد ميدونستم که به 

 !برسيم

نفسم و عميق سر دادم و تو تاريکی و سکوت مطلق اتاق با شنيدن صدای پيام گوشيم 

 از فکر به هومن بيرون اومدم و گوشيم و تو دستم گرفتم،

 :يه پيام از ياسمن حالم و عوض کرد

 "بيداری؟"

 :براش نوشتم

 "خوابم"

 م و تا جواب بده دوباره غرق شدم تو افکارم،با لبخند پيام و براش ارسال کرد

 حاال که مجيد از مردن هومن گفته بود پس ياسمن ميتونست برگرده تهران،

 پس ديگه نيازی نبود من برگدم تهران و از ياسمن کيلومترها دور باشم،

 !برگردم تهران و دلم اينجا تو شيراز جا بمونه

 :توجهم و به خودش جلب کرد چند دقيقه بيشتر طول نکشيد تا پيام جديدش

 "!پس تو خواب حرف ميزنی"

 :دوباره نوشتم

 بيدارم ولی ميخوام بخوابم،"
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 فردا برميگردم تهران،

 ".توهم کم کم وسايالت و جمع کن چند روز ديگه بايد برگردی

 نيم ساعتی طول کشيد تا رد و بدل شدن اين پيامها به اتمام برسه،

 برای هومن افتاده بود مطلع بود،حاال ياسمن هم از اتفاقی که 

 اون حتی بيشتر از من شوکه شد و اما در نهايت تصميمش برگشت به تهران شد،

 ...من فردا برميگشتم و ياسمن تا چند روز آينده به خونه پدريش برميگشت

 

 ياسمن#

 :زيپ چمدونم و کشيدم و همزمان نگاهم به دايی ياسر افتاد

 !کارهات باشه رفتی تهران حواست به خودت و_

تو اون دو روزی که خونه خاله بودم از شر اين نيش و کنايه هاش راحت بودم و 

حاال حتی موقع برگشت وقتی داشتم چمدون ميبستم هم دست از اين کارش برنميداشت 

 :که سکوت کردم و اين بار صدای مامان رعنارو از تو آشپزخونه شنيدم

 کاش ميموندی عزيزم،_

 بری دلتنگت ميشم

 :لبخندی به مهربونيش زدم

 ديگه نوبت شماست بيايد تهران يه مدت پيش ما باشيد_
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 :از آشپزخونه بيرون اومد و رو زمين کنارم نشست

يه چند وقت ديگه ميام تهران ولی اين چند روزی که تو اينجا بودی و بخاطر بودنت _

 سحرم ميرفت و ميومد خونه يه صفای ديگه ای داشت

ام چيزی بگم سحر و سامان وارد خونه شدن و سحر در حالی که قبل از اينکه بخو

 :غذاهايی که تو دستش بود و به سمت آشپزخونه ميبرد گفت

 جانم مامان رعنا؟_

 :مامان رعنا خنديد

 خوب گوش تيز کردی_

 :لبخند سحر دندون نما بود

 !آدما نسبت به شنيدن اسمشون حساسن خب_

 :تمامان رعنا بلند شد و به سمتشون رف

 !غيبتت و نميکردم خيالت جمع_

 ...و به غذاهايی که از بيرون اومده بود سر و سامون داد

بعد از خوردن ناهار بايد کم کم راهی فرودگاه ميشدم و برميگشتم تهران که مامان و 

سحر مشغول چيدن ميز ناهار شدن و من که ميخواستم مطمئن شم چيزی جا نزاشتم 

 پاشدم رفتم تو اتاق،

 ن روزهايی که اينجا بودم،تو اي
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 هرچند اوايل بهم خيلی سخت گذشت اما بااومدن گرشا همه چيز عوض شد،

 ...حالم بهتر شد و با خبری که چند شب پيش بهم رسيد سردرگم شدم

 !هومن مرده بود

هومنی که تا همين چند وقت پيش محکوم به زندگی باهاش بودم حاال ديگه رو اين 

 زمين راه نميرفت،

 نميکشيد،نفس 

 !حاال ديگه زنده نبود

 .يادآوريش باعث نفس عميقم شد

 ...نه يادآوری خودش

 يادآوری آزار و اذيتهاش که اگه اون خودکشی نبود بازهم ادامه پيدا ميکرد،

هومن مسئول همه تلخی ايامی بود که به من گذشته بود و من قصد بخشيدنش و 

 نداشتم،

 له ميشدم، من هنوز حتی با شنيدن اسمش از درون

 ...من هنوز دردهايی که باعثش بود و فراموش نکرده بودم

 !هرگز فراموش نميکردم

 غرق گذشته بی اختيار هوای چشمهام بارونی شده بود ،

 نشسته بودم رو صندلی ای که جلوی آينه بود و بی سر و صدا اشک ميريختم،
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 بخاطر خودم،

 !زندگيم بود بخاطر همه اون اتفاقات تلخ که جزيی از گذشته و

با شنيدن صدای سامان و بعد هم ورود يهوييش به اتاق سريع با پشت دست اشکام و 

 : پس زدم

 ياسمن پس چرا هرچی صدات ميزنيم نميای بيرون،_

 !غذات يخ کرد

 :سرم و کردم تو کشوی ميز و جواب دادم

 االن ميام،_

 !دارم نگاه ميکنم ببينم چيزی جا نمونه

 خودش و بهم نزديک تر کرد،زير لب آهانی گفت و 

سامان تنها پسرخاله من بود و  دوسه سالی هم از من بزرگتر بود که تکيه داد به ميز 

 :و دست به سينه با اون چشمهای کشيده و مشکيش زل زد بهم

 رنگت چرا پريده؟_

 گريه کردی؟

 :بينيم و باال کشيدم

 چيزی نيست،_

 ...دلم
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 !دلم واسه اينجا تنگ ميشه

 :کردچشم ريز 

 باور کنم که اين ماجرا ربطی به اون قضيه شاهچراغ نداره؟_

 :چشمام و گرد کردم

 شاهچراغ؟_

 باز شروع کردی؟

 :و بلند شدم سرپا

 چندبار بايد بگم چشمات آلبالو گيالس چيده،_

 من و چه به شاهچراغ؟

 :شونه باال انداخت

 ولی من مطمئنم اون روز تو رو ديدم،_

 !يهوتو جمعيت غيبت زددنبالتم اومدم ولی 

 :با نوک انگشت رو سرش ضربه زدم

 منم مطمئنم مخت تاب برداشته،_

 !وگرنه ميفهميدی که من تموم اون روز و با سحر دانشگاه بودم

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 !خب حاال پررو نشو_
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 :و دستم و از سر و موهای مشکی پرپشتش پس زد و همزمان صدای سحر دراومد

 ؟پس چيشد_

 حاال يکيم بفرستيم بياد دنبال شما دو نفر؟

 :با صدای بلند جواب دادم

 اومديم اومديم_

 :و زودتر از سامان به سمت در خروجی از اتاق رفتم و  کنار در ايستادم

 !بفرماييد_

 و البته تا خواست قبل از من از اتاق بيرون بزنه،

 :مانعش شدم و خودم زودتر بيرون رفتم

 !ت نبود خانما مقدم ترنمثل اينکه حواس_

 :چشم غره ای بهم اومد

 !خانما آره ولی تو نه_

 :و نگاه معنادارش و ازم گرفت و راه افتاد به سمت آشپزخونه که دنبالش رفتم و گفتم

 !ادب و شعورم خوب چيزيه که تو نداری_

 :کم نياورد

 يعنی ميخوای بگی تو داری؟_
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جوابش و بدم و به مشتی که پشتش زدم  همزمان با ورود به آشپزخونه ديگه نتونستم

بسنده کردم و رو صندلی کنار مامان رعنا نشستم که جای مشتم و ماساژ داد و کنار 

 :دايی ياسر نشست

 !وحشی_

 ...و  به خوردن ناهار مشغول شديم

 بعد از گذشت چند ساعت، 

 .باالخره هواپيما تو فرودگاه تهران زمين نشست

 .برگشتم تهران

 هواش آلوده بود اما برای من ديگه دلگير نبود،تهرانی که 

 حاال اميد داشتم به زندگی کردن،

 بی ترس و دلهره،

 !با خيال راحت

 با ديدن مامان لبخندی بهش زدم و به سمتش رفتم،

 :اومده بود دنبالم که به محض رسيدن بهش بغلم کرد

 رسيدنت بخير عزيزم_

 .رو در پيش گرفتيمزير لب تشکری کردم و راه خروج از فرودگاه 

 سوار ماشين مامان شديم و راه افتاديم،
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 ...هوا سرد بود اما شيشه پنجره رو پايين دادم و دستم و بيرون بردم

چشم هام و بستم و سعی کردم همه فکرهای پريشونی که يه سرش به هومن و گذشته 

 :مربوط بود و دور بريزم که صدای مامان و شنيدم

 دستت و بيار تو،_

 !سردههوا 

 :چشم باز کردم

 !خوبه_

 :و عميق نفس کشيدم که مامان نگاه گذرايی بهم انداخت

 کی بهت گفت که اون اتفاق واسه هومن افتاده؟_

 اون پسره؟

 :ابرويی باال انداختم

 !چيزی که اهميت داره اينه که هومن مرده_

 :سری تکون داد

 !تو حتی حاال که ديگه اون زنده نيست بازم باهاش بدی_

 :مرده شمرده گفتمش

 !بالهايی که سرم آورده انقدر زياد و دردناکن که حتی از مردشم متنفرم_

 :و قبل از اينکه اين بحث بخواد ادامه پيدا کنه دستم و باال گرفتم
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 لطفا ديگه چيزی راجع بهش نگيد،_

 نميخوام اوقاتمون تلخ بشه،

 !حاال ديگه ميخوام زندگی کنم

 :ادامه دادزيرلب باشه ای گفت و 

 خيلی خب بگو ببينم،_

 شيراز خوش گذشت؟

 :آروم خنديدم

 مگه ميشه سحر ديوونه پيشت باشه و خوش نگذره؟_

 :و بالفاصله قيافم گرفته شد

 !هيچی نشده دلتنگش شدم_

 :مامان لبخندی زد

 پس حسابی خوش گذشته،_

 !خوشحالم از اين بابت

 :متقابال  لبخندی تحويلش دادم

 ميکنيد،شما چيکار _

 من نبودم يه نفس راحت کشيديد هوم؟

 :نفسش و بيرون فرستاد
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  تو نبودت اوضاع خيلی واسه اردشير خوب پيش نرفت_

 :چشم ريز کردم

 چرا؟_

 :مامان جواب داد

 فقط اون قول و قرارهای سياسی بين پدرت و همايون بهم نخورد،_

دشير بود بخاطر ضرر و زيان ساخت و سازی که باهم شريک بودن هم به پای ار

همين مجبور شديم سهام کارخونه و خونه باغ لواسون و حتی آپارتمانی که بابات 

 !واسه تو پيش خريد کرده بود همه و همه رو بفروشيم تا بدهی همايون و بديم

 :پوزخندی زدم

 پس پول زور داديد بهش،_

به پای بابا  من نميفهمم اين چه قراردادی بود چه شراکتی بود که همه ضرر و زيانش

 !نوشته شده

 :مامان با مکث گفت

 قراردادشون همين بود،_

هرکسی که پا پس ميکشيد بايد اين زيان و پرداخت ميکرد و جدايی تو از هومن معنی 

 !ای نداشت اال پا پس کشيدن بابات

 :دستم از عصبانيت مشت شد و چيزی نگفتم بااين حال مامان ادامه داد
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 مهم نيست عزيزم،ديگه هيچکدوم از اينا _

الزم نيست خودت و ناراحت کنی برای من و اردشير همين که حاال روبه راهی 

 !کافيه

 :و همزمان با رسيدن به خونه گفت 

 رسيديم_

 ...و ماشين و داخل پارکينگ برد

 از حموم بيرون اومدم و جلوی آينه مشغول خشک کردن موهام شدم،

بح ته مونده خستگی سفر و از تنم يه دوش آب گرم و يه خواب راحت تا خود ص

 .بيرون مياورد که همزمان متوجه صدای زنگ گوشيم شدم

گوشی و از روی ميز برداشتم و با ديدن شماره گرشا صدام و تو گلوم صاف کردم 

 :و جواب دادم

 سالم_

 :صداش که تو گوشی پيچيد لبخندی روی لبهام نشست

 !سالم رسيدن بخير_

 :جواب دادم

 ه رسيدمخيلی وقته ک_

 :تاييد کرد
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 !خيلی وقته رسيدی ولی من تا االن نگفته بودم_

 :عميق نفس کشيدم

 پس ممنونم_

 :آروم خنديد

 فردا کجايی؟_

 :چند ثانيه ای طول کشيد اما گفتم

 !قبرستون_

 :انگار جاخورده بود

 چی؟_

 !چه بی ادب شدی

 :تند تند گفتم

 نه واقعا ميخوام برم اونجا،_

 !قبرستونواقعا ميخوام برم 

 :اين بار اون بود که تو جواب دادن مکث ميکرد

 چرا؟_

 :نفس عميقی کشيدم

 !چون ميخوام ببينم هومن واقعا مرده_
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 :جواب داد

 ديوونه شدی؟_

 !معلومه که مرده

 :حرفش و رد کردم

 من بايد با چشمای خودم ببينم،_

 ببينم و مطمئن شم، 

 !من باهاش کار دارم

 :صداش گوشم و پر کرد

 خوای خودت و اذيت کنی؟مي_

 :زير لب نه ای گفتم

 ميخوام حالم از اينی که هست بهتر شه،_

ميخوام با چشمهای خودم ببينم اون آدم عوضی که گند زد به زندگيم ديگه هيچ کاری 

 ازش برنمياد، 

 !ديگه مرده

 :نفس بلندش به گوشم رسيد

 شايد خانوادش اونجا باشن،_

 !بهتره نری
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 :تنمصمم بودم واسه رف

 ..ممنون که به فکرمی_

 تماسمون که قطع شد بيخيال خشک کردن موهام شدم و دراز کشيدم روی تخت،

هرچند گرشا به فکرم بود و ميخواست مانعم شه هرچند حتما اگه مامان و باباهم 

 !ميفهميدن مانعم ميشدن اما من نميتونستم همينطوری بيخيال همه چيز شم

 بستم و انقدر خسته بودم که حتی نفهميدمنفس عميقی سر دادم و چشم 

 ...کی اما خوابم برد 

...  

 صبح بود که چشم باز کردم و بی معطلی آماده رفتن شدم، 9حوالی ساعت 

 لباس به تن کردم،

 نه لباس مشکی،

 اتفاقا به خودم رسيدم روز ناراحتيم نبود،

 امروز قرار بود مطمئن شم که اين اتفاق  يه خواب  نيست،

 !ن شم که حقيقته که ديگه هومنی رو اين کره خاکی وجود ندارهمطمئ

پالتوی طوسيم و تنم کردم و بعد از مرتب کردن شال ترکيبی طوسی و زردم روی 

 سرم،

 .کيفم و از تو کمد برداشتم و بيرون زدم
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مامان و بابا خونه نبودن و فقط اکرم خانم خونه بود که بعد از خوردن صبحونه 

 ....خونه بيرون زدم و راه افتادمهميشگيم از 

 باالخره پيداش کردم،

 .با همون آدرسی که گرشا بهم داده بود بهش رسيدم

يه مشت خاک و يه تابلوی موقتی و اسم و مشخصات هومن فقط همينا ازش باقی 

 !مونده بود

 از اون عوضی که هزار بار باعث شکستنم شده بود،

 !يلی کثافت تر از اونه که من فکر ميکردماز اونی که اين اواخر فهميده بودم خ

 بی اختيار پوزخندی روی لبهام نشست ،

 حاال که کسی اينجا نبود ميتونستم باهاش حرف بزنم،

 !من حرف بزنم و اون فقط گوش کنه

 چرخی اطرافش زدم ،

 :پوزخندم همچنان روی لبهام باقی بود

 کی فکرش و ميکرد،_

پدرش و خودش تا کمر خم ميشدن حاال هومن فروزان که نصف اين شهر جلوی 

 ...اينطور مرده باشه

 کی فکرش و ميکرد اينجوری بميره؟
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اينطور که خودش و ماشينش و آتيش بزنن که مبادا گند کثافت کاری هاش بيشتر از 

 اين در بياد؟

 :اين بار قهقهه زدم

بعد هرچند دلم  ميخواست عذاب بکشی چندين برابر عذابی که به من دادی و  _

 بميری ولی االنم خيلی بد نشد،

 االنم که مردی ديگه خيالم راحته که دست از سرم برداشتی،

 دست از سر من،

 !از سر گرشا که با نهايت عوضی بودنت اون بالرو سرش آوردی

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

 !حاال ديگه همه ميتونن يه نفس راحت بکشن_

 يريختم،حرفام و ميزدم و اما بی اختيار اشک م

 بالتکليف بودم،

 اشک ميريختم و  نميفهميدم اشک چشمهام چی ميگفت؟

چرا با اينکه اون نامرد ديگه وجود نداشت بازم قلبم بخاطر همه اون گذشته درد 

 ميکرد؟

 ...چقدر بهم سخت گذشته بود

 !چقدر عذابم داده بود
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دن اشکهام مچ دستم بينيم و باال کشيدم و تا خواستم دستم و باال بيارم واسه پاک کر

 :گرفته شد و صدای زنونه آشنايی گوشم و پر کرد

 اينجا چه غلطی ميکنی؟_

 ابروهام باال پريد،

انقدر دستم و محکم گرفته بود که انگار تموم حرصش از من تو دستش جمع شده بود 

 !و به همچين قدرتی رسيده بود

هاش اشک ميجوشيد و با بااين وجود به سمتش چرخيدم و با ديدن هانايی که از چشم

 نفرت زل زده بود بهم،

 :دستم و از دستش بيرون کشيدم و اين بار صداش بلند تر شد

 گفتم اينجا چه غلطی ميکنی؟_

  چرا اومدی اينجا؟

 : عقب رفتم

 !ديگه داشتم ميرفتم_

 :و خواستم راه بيوفتم که با داد بلندش متوقف شدم

 خيالت راحت شد نه؟_

 ودی نه؟منتظر همچين روزی ب

 از اينکه هومن مرد خوشحالی نه؟
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 بزاق دهنم و با سر و صدا قورت دادم،

 اشک های پی در پی اش حتی ذره ای احساسيم نکرد،

 !هانا هم چيزی از برادر عوضيش کم نداشت

 :حرفهاش همچنان ادامه داشت

 همه حرفات و شنيدم،_

 شنيدم و دلم برای هومن سوخت،

 رفتار کردی؟ تموم اون مدت باهاش اينطوری

 اينطوری رفتار کردی و با اون خودکشی همه چی و به نفع خودت تموم کردی؟

 :چشمهای خيسم از تعجب گرد شد

 دلت برای هومن سوخت؟_

 :خودم و بهش نزديک کردم و روبه روش ايستادم

 تو اين دنيا هرکسی دلسوزی بخواد،_

 زنده و مرده هومن و تو دلسوزی الزم نداريد،

 ادم رفته چه شيطنت هايی کردی،خيال نکن ي

 چه بالهايی سرم آوردی،

 !تو يه شيطانی يه شيطان واقعی
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گفتم و  خواستم نگاه سردم و ازش بگيرم  که دستش و باال آورد تا سيلی ای بهم بزنه 

اما قبل از اينکه  اون سيلی بخواد توی صورت من فرود بياد با بلند شدن صدای 

 : موندمردونه ای دست هانا تو هوا 

 ...دستت بهش نخوره_

 صدا صدای گرشا بود که دست هانا تو هوا لرزيد و پايين اومد،

باورم نميشد گرشا با اين حالش تا اينجا اومده بود و حسابی جا خورده بودم و هانا 

 :بهتر از من نبود که گرشا روبه من ادامه داد

 !بريم ياسمن_

ون مرد جوون همراهش و تا اينجا اسير بين ما دونفر رو ويلچر نشسته بود و حتما ا

 :کرده بود که مراقب من باشه و حاال داشت دستور هم ميداد که تکرار کرد

 !بريم_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و تا خواستم همراهيش کنم اين بار هانا از شدت 

 :حرص خنديد

 ...خوبه_

 خيلی خوبه،

 !اينجاندونفری که گند زدن به زندگی هومن هردوشون 

 :گرشا نفس عميقی کشيد

 !ميزنهببين کی داره اين حرف و_
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 :چشمهای هانا و ادامه دادو زل زد تو

 !کسی که خودش پشت همه ماجراها بوده_

 :و قبل از اينکه به هانا فرصت جواب دادن بده تکرار کرد

 !بريم ياسمن_

 ...و باالخره راهی شديم

 :تا رسيدن به ماشين فقط غر زد

 يا،گفتم ن_

 گفتم يا نگفتم؟

 همين و ميخواستی؟

 دلت واسه ديدن يکی از اون خانواده تنگ شده بود؟

 :هيش کشيده ای گفتم

 خودت اينجا چيکار ميکنی؟_

 اونم با اين وضع؟

 :و با صدای بلند تری ادامه دادم

 کنر همت بستی واسه تا آخر عمر ويلچر نشين بودن؟_

 :ازش گرفتمتيز که نگاهم کرد رو

 !پا نياز به استراحت داره اين_
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 :با پررويی جواب داد

 !آره در صورتی که اجازه بدی_

روبه روش که وايسادم دوستش که اولين بار بود ميديدمش با تعجب ويلچر و 

 :نگهداشت

 چيکار کردم که اجازه ندادم؟_

 من گفتم تا شيراز بيای؟

 من گفتم امروز بيای اينجا؟

 :و با قيافه گرفته ادامه دادم

 يه کم به فکر خودت باش،_

 !ديوونم کردی

 :تو صورتم چرخوند و جواب دادنگاهش و

 خيالم راحت نباشه،تا وقتی از بابت تو_

 !نميتونم به فکر خودم باشم

 :صورتش فوت کردم تونفسم و

 چيکار کنم که خيالت راحت باشه؟_

 ته خوبه؟خشی روم بيف صبح تا شب بشينم تو خونه که مبادا خط و

 ر لب نوچی گفت،زي
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 :کالفه ادامه دادم

 پس چيکار کنم؟_

 :بعد صداش گوشم و پر کرد به وضوح ديدم وباال و پايين شدن سيبک گلوش و

 ...هرچی زودتر با من_

 ...با من ازدواج کن

 :چشمام گرد شد و خم شدم به سمتش

 باهات ازدواج کنم؟_

 :سر تکون داد

 !لطفا_

 :با تعجب عقب کشيدم

 ...واجباهات ازد_

 ازدواج کنم؟

 :سرش و که به نشونه تاييد تکون داد دوستش دستپاچه گفت

 ...من_

 !من ميرم ماشين و بيارم نزديک تر

 :و اينطوری مارو باهم تنها گذاشت که نفس عميقی کشيدم

 !تو ديوونه شدی_
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 :حرفم و رد کرد

 ديوونه نشدم،_

 !بشه حتما ديوونه ميشم ولی اگه کنارم نباشی اگه کسی جرئت کنه حتی بهت نزديک

 :بی اختيار لبخندی رو لبهام نشست

 حاال حتما بايد اينجا اين حرفهارو بزنيم؟_

 :آروم خنديد

 من و تو هروقت  بهم ميرسيم،_

 هر وقت همديگه رو ميبينيم يه اتفاقی ميافته که همه چی بهم پيچيده بشه،

 !بيمارستان و االن اينجابخاطر همين فرصت ديگه ای پيش نيومد به جز اون شب تو 

 :لبهام و با زبون تر کردم و گفتم

 راست ميگی،_

 !هميشه همينطور بوده

نگاهش تو صورتم چرخيد و من که طاقت اين نگاه پر مهر و نداشتم سعی کردم ازش 

 : چشم بگيرم که يهو متوجه رسيدن دوستش شدم

 دوستت اومد_

 :ش و شنيدمو هدايت ويلچرش و به عهده گرفتم و همزمان صدا

 !اسمش محمدرضاست_
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 ...و اينطوری رسوندمش به ماشين

 

 گرشا#

 جوابی از ياسمن نگرفتم اما لبخندش،

 چشم هاش که ديگه نگران نبودن ،

 صورتش که ديگه رنگ پريده نبود،

 همه و همه دلم و قرص ميکرد،

 !به بودنش اونم واسه هميشه

بود و انگار خودم ازش بی خبر با فکر بهش بی اختيار لبخندی روی لبهام نشسته 

 :بودم که محمدرضا به حرف اومد

باورم نميشه تو اون حرفهارو به اون خانم گفتی و االنم راه به راه داری لبخند _

 !ميزنی

 :سر چرخوندم سمتش

 مگه من چمه؟_

 :ابرو باال انداخت

حتی  چيزيت که نيست ولی تا همين پارسال محال بود آقا اميرحسين ما به يه خانم_

 !نگاه کنه ولی امروز جلوی من خيلی راحت خواستگاری هم کرد
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 :صدام و تو گلوم صاف کردم

 خب بخاطر اين بود که وقتش نرسيده بود،_

 !وقتش که برسه هم افکارت عوض ميشه هم ميتونی خواستگاری کنی

 :خنديد

 پس واسه من هنوز وقتش نرسيده،_

 !ر ميشممعلومم نيست کی ميخواد برسه ديگه دارم پي

 :تو خنديدن همراهيش کردم

 پير شدن و خوب اومدی ولی عشق بايد اتفاق بيفته،_

 !با عشق ازدواج کن رفيق

 :اوه کشيده ای گفت

 مطمئنی تو اون تصادف مغزت جابه جا نشده؟_

 !اين حرفها ديگه واقعا از تو بعيده

 :خنده هام به نفس عميقی تبديل شد

 !تا تجربش نکنی نميفهمی_

 :با رسيدن به اداره ماشين و پارک کرد و رو کرد به سمتم همزمان

فعال تا اونموقع بهتره برسونمت اتاق سرهنگ که حسابی باهات کار داره خودمم _

 برم سرکارم،
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 نظرت چيه؟

 ...و  پياده شد و واسه خروج از ماشين کمکم کرد

 د بهم،چند دقيقه ای ميشد که تو اتاق سرهنگ بودم و تو سکوت فقط زل زده بو

بعد از اخراجم سرهنگ و نديده بودم و حاال نميدونستم واسه چی ميخواد من و ببينه 

 :که باالخره سکوت بينمون و شکست

 حالت چطوره؟_

 بهتری؟

 :بله ای گفتم

 .شکر خدا خوبم_

 :سری تکون داد

 کی قراره سرپا بشی؟_

 گچ دستت و کی برميداری؟

 :جواب دادم

 امروز دستم و باز ميکنم،_

  واسه پام هم بايد جلسات فيزيوتراپيم رو ادامه بدم

 :ابرو باال انداخت

 !خوبه_
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 :با ترديد که نگاهش کردم ادامه داد

 !خوبه که به زودی سرپا ميشی و برميگردی سرکارت_

 حرفش و تو ذهنم مرور کردم،

 برميگردم سرکارم؟

 ...من که اخراج شده بودم

 ...حاال

 حاال داشتم برميگشتم سرکارم؟

 :شوکه شده گفتم

 برگردم سرکارم؟_

 :تاييد کرد

 درسته،_

 !تو ديگه يه نيروی اخراجی نيستی و ميتونی برگردی اداره

 :باورم نميشد

 چطور ممکنه؟_

 ...من که

 : بين حرفم پريد

 بخاطر تالش های تو ما به اون دختر رسيديم،_
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سختی که بخاطر تالش های تو تونستيم دستگيرش کنيم و با مدرک های سفت و 

 کاری از دست باال دستی ها واسه ماست ماليش برنياد بريم سراغ هومن فروزان

 :و نفس عميقش بلند شد

 !هرچند نتونستيم زنده گيرش بندازيم اما تو کار بزرگی کردی_

 :ميزش و دور زد و به سمتم اومد و همزمان با نوازش شونه ام ادامه داد

 با قدرت برگرد سرکارت،_

 هومن فروزان و از دست داديم اما پرونده هنوز بازه، بااينکه يکی

 !ما بايد به سر دسته اين کثافت کاری ها برسيم

 مفهومه؟

 حال دلم عجيب خوب بود،

 :بعد از مدتها خوب خوب بودم که جواب دادم

 !بله قربان_

از اتاق سرهنگ که بيرون زدم انقدر انگيزه گرفته بودم که ميخواستم هرچی زودتر 

 م،سرپا ش

 که همه سختی های پيش رو رو تحمل کنم و رو پاهام بايستم،

 !اين پرونده بايد بسته ميشد

 با کمک اون سرباز خودم و به مجيد رسوندم،
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 :مجيدی که انگار زودتر از من خبر برگشتنم و شنيده بود و اما بهم حرفی نزده بود

 پس سرهنگ باالخره بهت گفت؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 !گفت که ميتونم برگردم_

 :با خنده به سمتم اومد

 !بايد دوباره اين اتاق و با تو شريک بشم_

 نگاهم و تو اتاق چرخوندم،

 :دلتنگ اين فضا بودم

 !من بايد دوباره تحملت کنم آقا مجيد_

 :و اين بار هردومون خنديديم و محمدرضا به جمعمون اضافه شد

 س شيرينيش کو؟اينطور که پيداست برگشتی سرکار، پ_

 :نگاهم که به ساعت افتاد ته مونده خنده هامم جمع و جور شد و گفتم

 فعال شما لطف کن من و تا مطب دکتر برسون از شر گچ دستم خالص شم،_

 !اومدنی شيرينی هم ميگيريم چشم

 :مجيد ابرو باال انداخت

 ميخوای بری برو ولی اين قضيه با دو کيلو شيرينی تر شسته نميشه،_

 !ناهار يا شام
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 : نفس عميقی کشيدم

 خيلی خب،_

 حاال ميتونم برم گچ اين دست و باز کنم؟

 :و هردو همزمان جواب دادن

 !البته_

 گچ دستم تراشيده شد،

 بعد از روزهايی که راحت نگذشته بود،

 بعد از مدتها دوباره دستم و تکون دادم،

 ...ست رفتم فيزيوتراپیمثل قبل و حاال فقط مونده بود بهتر شدن پام که يک را

حاال  انقدر واسه سرپا شدن انگيزه داشتم که حاضر بودم همه سختی هارو به جون 

 !بخرم و هرچی زودتر خوِب خوب بشم

 

 ياسمن#

 روزهای زمستون به سرعت درحال گذر بودن،

انگار اين روزها هيچ شباهتی به تابستون و پاييزی که امسال گذرونده بودم نداشتن 

 ! يز دست به دست هم داده بود تا زودتر به بهار برسيمو همه چ
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يک ساعتی بود که تو استخر مشغول بودم و حاال همين که سر از آب بيرون آوردم 

 :نگاهم به مامان افتاد

 اينجايی؟_

 :تا عينکم و در بيارم مامان جواب داد

 آره،_

 کارگرارو فرستادم رفتن گفتم بيام پيش تو ببينم در چه حالی

 :سمتش رفتم به

 بعد از مدتها هوس شنا کردم_

 :لبخندی تحويلم داد

 !خيلی خوبه که دوباره پرانرژی و شادی_

 اين ترمم که  رفتی دانشگاه خيالم و از بابت خودت راحت کردی

 :نفس عميقی کشيدم

 !ديگه دليلی نداره که ناراحت باشم_

 :اين بار به دقت نگاهم کرد

 که زمينه اين حال خوب و برات فراهم کرده نه؟ يه چيز ديگه هم اين وسط هست_

 :ابروهام باال پريد و خودم و مشغول خشک کردن صورتم کردم

 چی؟_
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 :همراه با نفس عميقی گفت

 پرسيدم که خودت بگی ولی حاال که دست و پات و گم کردی خودم ميگم،_

 ...اون پسره گرشا

 باهاش در ارتباطی نه؟

 : نفهميدن بزنماين بار نتونستم خودم و به 

 ...شما_

 شما از کجا فهميدين؟

 :يه تای ابروش باال پريد

 وقتی خوشگل ميکنی ميری بيرون،_

 وقتی هميشه نيشت تا بناگوش بازه،

 وقتی همش صدای پچ پچ از اتاقت مياد نبايد متوجه بشم؟

 :پس حسابی تابلو بازی دراورده بودم که به سرفه افتادم

 !نه اونا بخاطر خودمه_

 :تش و رو شونه خيسم گذاشتدس

 من همه چی و ميدونم،_

 !قايمش نکن

 :سرفه هام قطع شد
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 پس چرا تا االن چيزی نگفتين بهم؟_

 :جواب داد

چون منتظر بودم خودت بهم بگی که چرا باهاش درارتباطی و اين ارتباط قراره به _

 کجا برسه؟

 :سخت بود اما گفتم

 ...من_

  !من دوستش دارم

 داره، اونم من و دوست

 !خيلی وقته

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 از همون وقت که باهاش فرار کردی؟_

 :نگاهم و ازش گرفتم

 اون کارمون اشتباه بود،_

 ولی خب من هيچوقت هيچوقت به هومن حسی نداشتم،

 !از اين بابت هم احساس گناه نميکنم

 :حرفهامون ادامه پيدا کرد

 تهش که چی؟_
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 جاست؟ته اين دوستداشتن ک

 ميخوايد باهم ازدواج کنيد؟

 :سرم و که به نشونه تاييد تکون دادم ادامه داد

 محاله بابات بزاره اين اتفاق بيفته،_

 از سرت بيرونش کن،

سعی کن فراموشش کنی چون من اصال دوست ندارم اين دوستداشتن بين تو و يه آدم 

 اشتباهی ادامه پيدا کنه و رسيدنی نباشه،

 ميشی يه دختر ناراحت و گوشه گير،اونوقت دوباره 

 !نزار اين اتفاق بيفته ياسمن

 :دلم گرفت با شنيدن حرفهاش

 چرا؟_

 چرا تهش بايد نرسيدن باشه؟

 حاال که ديگه هومنی وجود نداره چرا ما نميتونيم باهم باشيم؟

 :مامان جواب داد

 دليلش و خودت خوب ميدونی،_

 پس يه فکری کن،

 !فراموشی و شروع کن
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 : و بلند شدگفت 

 ديگه شنا بسه،_

 !پاشو بيا باال يه چيزی بخور

 ...و راه خروج و در پيش گرفت

 حرفهای مامان حسابی بهمم ريخته بود ،

گرشا سر کوچه منتظرم بود و من بااين حرفها انقدر ذهنم مشغول شده بود که حتی 

شی که مثل تمرکز نداشتم واسه کشيدن يه خط چشم قرينه که بيخيالش شدم و با آراي

  .هميشه  تميز و بی نقص نبود لباسام و پوشيدم و از خونه بيرون زدم

ديگه خبری از اون ماشين لوکسش نبود و حتی ماشين زير پاش هم متعلق به دوستش 

 بود که با رسيدن بهش سوار ماشين شدم،

 :با ديدنم لبخند عميقی زد

 !سالم ياسمن خانم_

 :ه حرکت درآوردجواب سالمش و که  دادم ماشين و ب

 کدوم رستوران بريم؟_

 غذای کجارو دوست داری؟

 :نيم نگاهی بهش انداختم
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تو اين وضع که ماشينت و فروختی و داری مهريه هانارو ميدی انقدر ولخرجی _

  !نکن

 :معنی دار چشم دوخت بهم

 االن گفتم حساب کن ببين پول ناهار چقدر ميشه؟_

 :حرفش و رد کردم

 ..رم تو اين وضعولی من دوست ندا _

 :نزاشت حرفم تموم بشه

 اوضاعم بد نيست،_

 پس انقدر غر نزن فقط بگو کجا بريم؟

 :شونه ای باال انداختم

 !جاش فرق نميکنه همينکه پيش هم باشيم کافيه_

 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 بريم دربند؟_

 :چشمهام و به نشونه تاييد بستم و دوباره باز کردم  

 !بريم_

 :لبخندی تحويلم داد و گفت

 راستی تا يادم نرفته بگم،_
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 !امروز که چشمات و سياه نکردی خيلی خوشگل تری

 :خنده ام گرفت

 از سياه نکردن منظورت خط چشم نکشيدنه؟_

 :تاييد کرد

 همون،_

 !اينطوری خوشگل تری

 :جواب دادم

 !ميخواستم مثل هميشه آرايش کنم ولی نتونستم_

 :کشيدم که پرسيدگفتم و نفس عميقی 

 بخاطر يه خط چشم نکشيدن انقدر داری افسوس ميخوری؟_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 بخاطر اينکه مامانم همه چی و فهميده_

 :خونسرد گفت

 !خب بفهمه_

 :ادامه دادم

 فهميده و بهم گفته بايد فراموشت کنم،_

 !گفت اين رابطه به هيجا نميرسه



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

987 
 

 :رفت و به من دوختلحظه ای چشم از مسير گ

 چرا؟_

 چرا به هيچ جا نرسه؟

 :کالفه گفتم

 خودت چی فکر ميکنی؟_

 هيچکس با ازدواج من و تو موافق نيست،

 نه خانواده تو به اين ازدواج رضايت ميدن نه خانواده من،

 فکر کنم بايد به حرف مامانم گوش کنيم،

 !بايد تمومش کنيم

 :ترمزماشين و کشوند کنار خيابون و زد رو 

 تمومش کنيم؟_

 چی و تمومش کنيم؟

 شوخيت گرفته؟

 :حرفش و رد کردم

 !چاره ديگه ای نداريم _

 :با عصبانيت نفسش و فوت کرد تو صورتم

 از تو تعجب ميکنم که همچين حرفی ميزنی،_
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 ...مگه تو

 مگه تو دوستم نداری؟

 :بی مکث جواب دادم

 اين چه سواليه؟_

 !معلومه که دوستدارم

 :ه قفسه سينش از شدت حرص و عصبانيت باال و پايين ميشد گفتدر حالی ک

 !پس من آخر همين هفته ميام خواستگاری_

 :کم مونده بود از تعجب شاخ دربيارم

 من ميگم کسی راضی نيست تو ميخوای بيای خواستگاری؟_

 :سرش و به باال و پايين تکون داد

 !ميخوام بيام_

 حرفش کوتاه نيومد،تا آخرين لحظه ای که باهم بوديم از 

 انگار جدی جدی تصميمش و گرفته بود و ميخواست بياد،

 !بياد در حالی که هيچکس موافق نبود و من اصال نميفهميدمش

فقط سه روز تا آخر هفته ای که گرشا ازش گفته بود باقی مونده بود و من تموم 

 ...امروز نتونسته بودم به مامان حرفی بزنم
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به گوش بابا برسه چه عکس العملی قراره نشون بده و اين اصال نميدونستم وقتی 

 !ميترسوندم که نشسته بودم رو تخت و هزار تا فکر و خيال تو سرم رژه ميرفت

غرق همين افکار با شنيدن صدای کوتاه پيام گوشيم آهی کشيدم و گوشيم و تو دستم 

 گرفتم،

 گرشا بود و ميخواست بدونه قضيه رو به مامان گفتم يا نه؛

 "چيشد؟"

 براش نوشتم

 "هرچقدر با خودم کلنجار رفتم نتونستم بگم" 

 !اين بار به  پيام دادن بسنده نکرد و باهام تماس گرفت

 :نفسی گرفتم و جواب دادم

 جونم؟_

 :صداش گوشم و پر کرد

 پاشو ،_

پاشو برو پيش مامانت بهش بگو دومادت آخر هفته ميخواد با گل و شيرينی بياد 

 !ديدنت

صور رسيدن بهش که يه جورايی غير ممکن بود باعث لرزيدن قلبم ميشد که حتی ت

 :لبخندی روی لبهام نشست
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 !مامانمم ميگه قدمش رو تخم چشمام_

 :دوباره صداش و شنيدم

 !شايد اين و نگه ولی حداقلش اينه که من با اطالع قبلی ميام_

 :جواب دادم

 تو چی؟_

 تو به خانوادت گفتی؟

 :دصداش تو گوشی پيچي

 آره گفتم،_

 !حاال نوبت توئه که بگی

 :با تعجب گفتم

 واقعا؟_

 اونا چی گفتن؟

 :شمرده شمرده گفت

 !تا وقتی به يکتا خانم نگی منم هيچ اطالعاتی از اينور بهت نميرسونم_

 :با مکث جواب دادم

 خيلی سختمه_

 :حرفم و رد کرد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

991 
 

 !اصال هم سخت نيست بهش بگو و خبرش و بهم بده_

 بدل شدن چند تا جمله ديگه تماسمون قطع شد، بعد از رد و

 هرچی من از استرس داشتم خفه ميشدم، 

گرشا حسابی آروم بود و ازم قول گرفته بود که همين االن برم و ماجرارو به مامان 

 بگم که از روی تخت بلند شدم و جلوی آينه ايستادم،

نم کوبيدم تا آروم باشم و چند ثانيه ای به خودم نگاه کردم  و چند تا مشت آروم به سي

بعد از کشيدن چند تا نفس عميق برگشتم تا از اتاق بزنم بيرون که صدای مامان و 

 :پشت در اتاق شنيدم

 !ياسمن عزيزم بيا شام بخوريم_

 با عجله به سمت در رفتم و در و باز کردم،

 :با ديدنم جاخورده گفت

 ترسونديم،_

 پشت در وايساده بودی؟

 :جواب دادم

 ...بايد باهم_

 !باهم حرف بزنيم مامان
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و کنار در ايستادم و مامان که نميدونست قضيه از چه قراره  با ترديد وارد اتاق 

 ...شد

 در و بستم و به سمتش رفتم،

 :روبه روش که ايستادم ديگه طاقت نياورد و پرسيد

 چيزی شده؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و مامان ادامه داد

 خب بگو،_

 !جون به لبم کردی

 :نگاهم و تو صورتش چرخوندم و بريده بريده گفتم

 ...ميخواد_

 ...بياد

 !خواستگاری

 :مامان چشم ريز کرد

 کی؟_

 !درست حرف بزن بفهمم چی ميگی

 :نفسی گرفتم

 ...گ_
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 !گرشا ميخواد بياد خواستگاری

 :ابروهاش باال پريد و اين بار من ادامه دادم

 !بدمگفت که به شما اطالع _

 :مامان از عصبانيت رفته رفته سرخ شد

 !خيلی غلط کرد_

 !بهش بگو حق نداره پاش و اين سمتی بزاره

 :و خواست از اتاق بره بيرون که صداش زدم

 ..مامان_

 :هنوز روبه روی همديگه بوديم که زل زد بهم

 چيه؟_

 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و گفتم

 لطفا به بابا بگو،_

 !نجشنبه قراره واسه من خواستگار بياد بعدش ديگه هرچی شد شدبگو که پ

 :نفس عصبيش و تو صورتم فوت کرد

 تو اصال ميفهمی چی ميگی؟_

به اردشير بگم همون پسری که داماد همايون بود همونی که ياسمن و فراری داد و 

 باعث آبروريزی شد،
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 بگم پسر کوروش تهرانی ميخواد بياد خواستگاری؟

 :نشونه تاييد تکون دادمسرم و به 

 !منم ميخوام که بياد_

 از کالفگيش کم نشد،

چشمهاش عصبی تر تو کاسه چرخيد و اين بار رفت سمت در و همزمان با باز 

 :کردنش گفت

 باشه ياسمن،_

 به بابات ميگم ولی همه چيز پای خودت،

 !حاال بيا پايين شامت و بخور

 ...گفت و رفت

 عميق نفس کشيدم، با رفتنش چندباری پشت سر هم

گفتنش از اونی که فکر ميکردم هم سخت تر بود و اين سختی هنوز به پايان نرسيده 

 بود،

 وقتی بابا ماجرارو ميفهميد همه چيز پيچيده تر هم ميشد،

نميدونستم قراره چه عکس العملی از خودش نشون بده و همين باعث شده بود که 

 !بی امان تو سينم کوبيده بشهغرق اين افکار وسط اتاق بايستم و قلبم 

 طول کشيد اما باالخره رفتم پايين،
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پشت ميز که نشستم نگاه سنگين مامان و رو خودم حس ميکردم و اما بابا که فعال از 

 :چيزی با خبر نبود با مهربونی واسم غذا کشيد

 !بخور عزيزم_

 :و با لبخند نگاهم کرد که آروم سر تکون دادم

 ..ممنون_

 به غذا خوردن، و شروع کردم

 هرچند سخت بود،

 ...هرچند نگاه های مامان همچنان روی من زوم بود

 شام خوردنمون چند دقيقه ای طول کشيد ،

 :بابا از اکرم خانم تشکری کرد و تا خواست بلند شه مامان مانعش شد

 !بشين عزيزم بايد باهم حرف بزنيم_

 :م بلند شدمبزاق دهنم وبا سر و صدا قورت دادم و از روی صندلي

 ...من ميرم باال_

 :و اما مامان مانع من هم شد

 کجا؟_

 مگه نميخوام راجع به تو با بابات حرف بزنم؟

 :قبل از اينکه من چيزی بگم بابا گفت
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 اتفاقی افتاده واسه ياسمن؟_

 :گفتم

 ...نه_

 !چيزی نشده

 و هرجوری که بود خودم و از پشت ميز کندم و از آشپزخونه زدم بيرون،

حتی فکر اينکه بشينم کنار بابا و مامان حرف گرشارو پيش بکشه هم برام دشوار 

بود که سريع راه اتاقم و در پيش گرفتم و اما هنوز به طبقه باال نرسيده بودم که 

 :صدای نسبتا بلند بابا به گوشم رسيد

 خواستگار داره؟_

 يعنی چی؟

که برخالف صدای مامان بلند دستم رو نرده ها چسبيد و  دوباره شنيدن صدای بابا 

 :بود و واضح به گوشم ميرسيد چند ثانيه ای طول کشيد و باالخره بابا گفت

 حاال کی هست؟_

 اين بار چشم بستم،

 :شنيدن اسم گرشا حتما کفريش ميکرد که همينطور هم شد و داد زد

 چی؟_

 گرشا تهرانی؟
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 اون عوضی به هفت پشتش خنديده که ميخواد بياد خواستگاری،

 !بيجا کرده که ميخواد بياد خواستگاری

 تنم يخ کرد با داد و بيدادهايی که گوشم و پر کرده بود،

حاال ديگه صدای مامان هم بلند شده بود و بحث حسابی باال گرفته بود ديگه طاقت 

نياوردم و باقی پله هاروهم طی کردم و به طبقه باال رسيدم اما هنوز به اتاقم نرسيده 

 :صدام کرد بودم که بابا

 ياسمن،_

 !بيا ببينم

 :نفس تو سينم حبس شد و با صدايی که از شدت استرس ميلرزيد آروم گفتم

 بله بابا؟_

 :تکرار کرد

 ..بيا_

 !بيا پايين باهات کار دارم

دل تو دلم نبود واسه روبه رو شدن با بابا و حاال عالوه بر دستهام پاهامم شوع به 

 پله اول گذاشتم و با بابا چشم تو چشم شدم،لرزيدن کرده بودن که پام و رو 

 :قفسه سينش از شدت عصبانيت باال و پايين ميشد که خيره بهم پرسيد

 مامانت چی ميگه؟_
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 :جوابی که ندادم ادامه داد

 اين پسره ميخواد پاشه بياد خواستگاری؟_

 :آروم لب زدم

 !با اجازه شما_

 :با غيض جواب داد

 غلط کرده،_

 !قلم ميکنم بياد اينجا پاش و

 :دوباره سکوت کردم اما بابا همچنان حرف واسه گفتن داشت

 اصال بگو ببينم تو بااجازه کی بااون عوضی در ارتباطی؟_

به با خودت چی فکر کردی که انقدر گستاخانه قرار مدار خواستگاری گذاشتی و

 مامانت گفتی که به گوش من برسونه؟

 دستام و توهم گره زدم،

 : د چی بگم که مامان از آشپزخونه بيرون اومدنميدونستم باي

 !انقدر حرص نخور سکته ميکنی ها_

 :بابا داد زد

 بزار سکته کنم راحت شم،_

 !از دست همتون راحت شم
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 کالفه نشست روی مبل و دستش و روی سرش گذاشت،

 :مامان نگاه معناداری بهم انداخت و به سمتش رفت

 حاال که چيزی نشده،_

 !آروم باش

 :کالفه بود بابا

 ديگه چی ميخواستی بشه؟_

 حتی حرف خواستگاريشونم زدن،

 !ای خاک بر سر من

از پله ها پايين رفتم و با کمی فاصله ايستادم و با اينکه همچنان استرس تموم وجودم 

 :و در برگرفته بود گفتم

 ...بابا لطفا اجازه بديد که_

 :نزاشت حرفم تموم بشه

 برو باال ياسمن،_

 !ديگه حرفشم نرنبرو و 

 لبام و تو دهنم جمع کردم،

 ميدونستم تو اين خونه کسی طرف گرشا نبود،

 ميدونستم بابا ازش متنفره و مامان هم همينطور،
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 اما تکليف دل من چی ميشد؟

 چرا هميشه دل آدمها آخرين اولويت بود؟

 چرا حاال که هومن نبود هم ما نميتونستيم عاشقی کنيم؟

 ...جواب ديگهصد چرای بی چرا و

 برگشتم تو اتاقم،

ديگه چيزی از حرفهاشون نشنيدم و خودم و انداختم رو تخت و پتو رو هم روی سرم 

 کشيدم ،

 پس کی از راه ميرسيد روزهای خوب؟

حتی حاال که بوی عطر بهار مشام همه موجودات و پر کرده بود هم باز بهار دل من 

دل بی قرارم شکوفه  وشبختی کی قراره توخنرسيده بود و من نميدونستم نهال شادی و

 ...کنه

.... 

 روزهام به حوصلگی ميگذشت تو اين چند روز حتی ديدن گرشاهم نرفتم،

 عشقی که سرانجام نداشت،

 !عشقی که کسی موافقش نبود فقط درد بود و درد

 با ديدنش هم چيزی عوض نميشد،

 فقط عاشق تر ميشدم،
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 !اهم همينطور بودوابسته تر ميشدم و شايد برای گرش

ديگه حتی حوصله چت کردن با ساغر رو هم نداشتم که گوشی و کنار گذاشتم و مثل 

چند روز گذشته که شب و روزم و ساعت و نميشناختم و فقط ميخوابيدم چشمهام و 

 بستم و همزمان صدای زنگ گوشيم بلند شد،

اما با ديدن اسم  با فکر اينکه ساغر پشت خطه غرغر کنان گوشی و تو دستم گرفتم و

 و شماره گرشا ابرويی باال انداختم،

 همين يک ساعت پيش باهم حرف زده بوديم و گفته بودم ميخوام بخوابم،

 :بااين حال جواب دادم

 بله_

 :صداش گوشم و پر کرد

 بيدار شدی؟_

 :گفتم

 تا االن خوابم نبرده که بخوام بيدار شم_

 :شمرده شمرده گفت

 !فعال بايد به تاخير بندازی پس فکر کنم خوابيدنت و_

 :متوجه منظورش نشدم که پرسيدم

 چرا؟_
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 :جواب داد

 !چون خواستگاری بی عروس معنی نداره_

 :حرفش و تو ذهنم مرور کردم و با لحن متعجبی گفتم

 چی؟_

 !نميفهمم چی ميگی

 :اين بار صداش آرومتر شد

 خواستگاری،دارم ميگم که تا چند دقيقه ديگه ميرسم خونتون واسه _

 !پس نخواب

 :با شنيدن حرفهاش عينهو برق گرفته ها از جا پريدم

 چی داری ميگی گرشا؟_

 کجايی تو؟

 :هرچی من قلبم تو دهنم بود گرشا آروم بود که جواب داد

 گلفروشی،_

 !منتظرم تا دسته گل خواستگاری و تحويل بگيرم

 :صدای نفس هام بلند شد

 ديوونه شدی؟_

 بابام قبول نکرد که بيای،من که بهت گفتم 
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 ...من که گفتم

 :نزاشت حرفم تموم شه

 صاحب گلفروشی داره صدام ميزنه فکر کنم گلت آماده شد،_

 !يه دسته گل بزرگ باهمه گلهای خوشگلی که يکيش ياسمن نميشه

 :گرشا ادامه دادنفس عميقی کشيدم و

 چند دقيقه ديگه ميرسما،_

ه بعدا با يادآوری اين خواستگاری به قيافه پاشو يه آبی به سر و صورتت بزن ک

 !امشبت نخندم

 مخم داشت سوت ميکشيد،

من که از خدام بود گرشا به عنوان دوماد وارد اين خونه بشه اما صدای داد و بيداد 

های بابا و مخالفت هاش هنوز توی گوشم بود و من و از اومدن گرشا ميترسوند که 

 :گفتم

 نيا،_

 !بيای بد ميشه

 :حرفهام و نميشنيد انگار

 !برو آماده شو فعال_

 !هنوز باورم نميشد اما گرشا اومد
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 زنگ خونه به صدا دراومد و من  تو اتاق بودم و فقط پوست لبم و ميکندم،

 حرف زدن باهاش بی فايده بود،

 اومده بود خواستگاری؛

و اتاق هم همونطور که گفته بود و حاال من نميدونستم قراره چه اتفاقی بيفته و اما ت

 نميتونستم بمونم که در و باز کردم و بيرون رفتم،

 خيلی به خودم نرسيدم و فقط  لباس های مناسبی پوشيدم،

يه تونيک سبزآبی همراه با شلوار و شال سفيد تنم کرده بودم و سر پله ها ايستاده 

نش بودم که مامان همينطور که از تو آيفون داشت بيرون و ميديد و دستش و جلوی ده

گذاشته بود متوجه حضورم شد و سرش و به سمتم چرخوند و نگاهی به سرتا پام 

 :انداخت

 کردی ياسمن؟کار خودت و_

 اين پسره اينجا چيکار ميکنه ها؟

 حرفهای بابات و جدی نگرفتی نه؟

 :و دوباره رو کرد به آيفون و هينی کشيد

 !االنه که بزنه پسر مردم و بکشه_

 ...رش رفتمو دويد بيرون که پشت س

به حياط که رسيدم سر و صدای بابا و گرشا و صدای ناشناسی خيلی خوب به گوش 

 ميرسيد که مامان بهشون رسيد ،
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دست به يقه نبودن و با صدای بلند داشتن بحث ميکردن که يهو بابا دسته گلی که 

 :روی جعبه شيرينی تو دستهای گرشا بود و با عصبانيت گرفت و کوبيد روی زمين

 !فرماييد بريدب_

و اومد تو و خواست در و ببنده که نگاهش افتاد به منی که چند قدمی باهاش فاصله 

 : داشتم

 !توهم برو تو_

چند باری پشت سرهم پلک زدم و  قبل از اينکه من بخوام برم يا چيزی بگم گرشا 

 :که دقيقا جلوی در و پشت سر بابا بود گفت

 !نورايیمن ميخوام باهاتون حرف بزنم آقای _

 :و خيره تو چشم های منی که با فاصله اما روبه روش بودم ادامه داد

 !خواهش ميکنم فقط چند دقيقه به من فرصت بديد_

 :بابا کالفه به سمتش چرخيد

 ...لزومی نميبينم واسه همچين کاری_

 :و روبه مردی که تنها همراه گرشا بود و کسی نبود جز شوهر خواهرش ادامه داد

 !برادر زن کله خرابت و بگير برودست _

 :گرشا اما مصمم بود واسه نرفتن

 !من تا حرفهام و نزنم جايی نميرم_
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 :صدای نفس عميق بابا گوش همه رو پر کرد و مامان که کنار بابا ايستاده بود گفت

 جواب ما منفيه،_

 !پس برو

 :گرشا با سماجت سری تکون داد

 من چی؟ميدونم جواب شما منفيه ولی جواب ياس_

 جواب اونم منفيه؟

 :بابا تو صورتش داد زد

 !اسم دختر من و نيار_

 :گرشا تکرار کرد

 !خواهش ميکنم بزاريد فقط چند دقيقه باهاتون حرف بزنم_

داشتم از بغض و نگرانی خفه ميشدم و تو دلم آرزو ميکردم که بابا بهش اين اجازه 

ايستاد و اين بار با صدای آرومی رو بده که انگار به آرزوم رسيدم و بابا کنار در 

 :لب زد

 !فقط چند دقيقه_

 ...بيايد تو

برداشت دسته گلی که روی زمين افتاده بود وو گرشا بی هيچ حرفی جعبه شيرينی و

 ...و  باالخره وارد حياط شدن
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 بابا جلوتر از بقيه راه خونه رو در پيش گرفت و مامان هم دنبالش،

 م و گرشا آخرين نفری بود که وارد حياط ميشد،من هنوز همونجا ايستاده بود

 حاال که کسی حواسش نبود تونستم يه دل سير نگاهش کنم،

 نگاهش کردم و نگاهم کرد ،

دلم آروم نبود و حتما صورتم هم گرفته بود اما گرشا با وجود شنيدن اون حرفهای نه 

داد و همزمان با  چندان خوب از بابا حتی االن هم به فکر من بود که لبخندی تحويلم

 :رسيدن بهم روبه روم ايستاد و با صدای آرومی گفت

 !خجالت ميکشم اين گل و شيرينی داغون شده رو بدم بهت_

سرم و به اطراف تکون دادم و هم جعبه شيرينی و هم دسته گلی که به لطف بابا 

 :حسابی خراب شده بود و ازش گرفتم

 !مرسی_

 :اينکه کسی متوجه صحبتهامون بشه گفتلبخندش عميق تر شد و  قبل از 

 بفرماييد_

 ...و خودش هم پشت سر من راه افتاد

 جو خونه انقدر سنگين بود که من با وجود نشستن تو آشپزخونه هم حسش ميکردم،

چند دقيقه ای از اومدنشون ميگذشت و اما هنوز حرفی زده نشده بود که باالخره بابا 

 :سکوت خونه رو شکست
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 ی حرف بزنی،گفتی ميخوا_

 !خيلی خب ميشنوم

 :تا جواب دادن گرشا چند ثانيه بيشتر طول نکشيد

 درسته،_

 ...ميخوام حرف بزنم

 :بابا ادامه داد

 ميشنوم،_

 اگه حرف منطقی ای داری بگو،

اگه نه من حتی يک درصد دوستدارم و عاشقتم های پوچ جوونای امروزی و باور 

 !ندارم

 :ان قلبم شدصدای گرشا باعث طپش های بی ام

من نيومدم از دوستداشتن بگم چون معتقدم دوست داشتن گفتنی نيست و بايد ثابتش _

 کرد،

 اومدنم دليل ديگه ای داره،

من اومدم برای خواستگاری چون مطمئنم با کسی جز دختر شما نميتونم زندگيم و 

 بسازم،

 چون مطمئنم که ميتونم اون دوست داشتن و ثابت کنم،
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از شما خواهش کنم که حتی اگه االن نميتونيد من و بپذيريد بهم فرصت من اومدم که 

 !بديد واسه اثبات خودم قول ميدم پشيمونتون نکنم

نميدونم قيافم چه شکلی بود اما باعث لبخند اکرم خانمی شد که يه سينی چای آماده 

 :کرده بود و داشت ميبرد بيرون

 چه رنگ و رو پريده شدی،_

 !نتت فرار ميکنهدوماد اينطوری ببي

 :دستم و به صورتم کشيدم

 !خيلی نگرانم_

 :لبخندش ادامه پيدا کرد

 !هرچه خدا خواست همان ميشود_

نفس عميقی کشيدم و  اکرم خانم با همون لبخند چشم ازم گرفت و بيرون رفت و من 

 : صدای بابارو شنيدم

 !جواب من منفيه_

 ...دلم هری ريخت

 :کوتاه نميومد که گرشا جواب دادبابا هيچ جوره جلوی گرشا 

 چرا آقای نورايی؟_

 چرا حتی حاضر نيستيد به من يه فرصت بديد؟
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 صدای بابا که بلند شد بی اختيار يکی از چشم هام و بستم،

 :هرآن ممکن بود گرشا رو با اردنگی پرت کنه بيرون

 به هزار دليل ،_

ی اون و بردی هم آبروی من اوليش اين که تو با فراری دادن دختر ساده من هم آبرو

 و ريختی،

 دوميش اينکه تو زن داشتی و چشمت پی ياسمن بود، 

  !چشمت پی زن برادر زنت بود

سوميش اينکه انقدر سرخودی و حرمت و احترام حاليت نميشه که بی رضايت من 

 پاشدی اومدی خواستگاری دخترم و از اون مهم تر،

 !خودت اومدی و اين آقا

 :شدن صدای نفس هام گرشا گفت همزمان با بلند

 من نميخواستم باعث آبرو ريزی بشم،_

من فهميده بودم که هومن چقدر درگير فساِد فهميده بودم که قراره دستگير شه اما 

 ممکن بود اين اتفاق بعد از رفتنش به کانادا بيفته،

 من ياسمن و فراری دادم تا با هومن به دردسر نيفته ،

 !ختنی نبودممن دنبال هيچ آبرو ري

 تو قضيه ازدواجم با دختر آقای فروزان هم ،
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 ...همه چيز قراردادی بود و خود من بازيچه دست هانا فروزان شدم

تا اينجا رو بی مکث گفت اما برای ادامه جملش با صدای آروم تری کلمه هارو کنار 

 :هم چيد

ا هومن بود و عالقه من هم به دختر شما واسه قبل تر از اون ازدواج اجباريش ب_

دادم و ميرفتم قسم ميخورم اگه هومن آدم درستی بود هيچوقت به اين عالقه ادامه نمی

 پی کارم، 

 ميرفتم و اونها به زندگيشون ميرسيدن اما اينطور نبود، 

  !هومن يه خالفکار حرفه ای بود

 :حاال تن صدای بابا پايين اومده بود

 با همه اينها بازم اشتباه کردی، _

  !اشتباه کردی که به خيال خودت خواستی دختر من و نجات بدی

 :گرشا هنوز حرف برای گفتن داشت

 اگه شما ميگيد اشتباه بوده پس منم قبول ميکنم،_

بااين وجود يکبار ديگه ازتون خواهش ميکنم که به من يه فرصت برای اثبات خودم 

  !بديد

 :طول کشيد تا بابا جواب داد

واسه اينکه چرا خودت  اومدی خواستگاری و خانوادت اينجا فکر ميکنم جوابی _

 نيستن نداشتی؟
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 :صداش طنين انداز شد

 !حقيقتش اينه که پدر من هم راضی به اين ازدواج نيست_

 :همزمان با برگشتن اکرم خانم به آشپزخونه بابا جواب داد

 !پس ايشون دقيقا  با من هم نظرن_

 :ی جواب دادن بده ادامه دادو قبل از اينکه فرصتی به گرشا برا

 بعد از نوشيدن چای هاتون تشريف ببريد،_

 !شبتون بخير

 و اين شب بخير بابا يعنی رفتنش،

يعنی ترک اين گفتوگوی مثال خواستگاری که سرم و بين دوتا دستام و گرفتم و آه 

 ...عميقی از ته دل سر دادم

 نشسته بودم اينجا و گرشا داشت تموم تالشش و ميکرد،

حتی بااينکه بابا دست رد به سينش زده بود و يه جورايی بيرونشون هم کرده بود اما 

باز بيخيال نميشد و من چقدر اين سعی و تالش عاشقانش و دوست داشتم و چقدر 

 !دلخور بودم از بابا که داشت اينطوری جوابش و ميداد

 :دوباره صدای بابا بلند شد

 !گفتم نه پس ديگه ادامه نده_

 :همچنان بااحترام با بابا حرف ميزد که شمرده شمرده گفتگرشا 
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آقای نورايی چرا از خود ياسمن خانم نميپرسيد که نظرش راجع به اين ازدواج _

 چيه؟

 :قلبم تند تر از قبل تو سينم کوبيد و بابا جواب داد

 جواب ياسمن هم منفيه،_

 !حاال بفرماييد

 کم مونده بود چشمام از حدقه بيرون بزنه،

 !واب من منفی نبود و بابا همچين حرفی زده بودج

 :طول کشيد اما گرشا گفت

 اگه اينطوره لطفا بگيد خودش بهم بگه،_

 !اونوقت ميرم

 :بابا داد زد

 مثل اينکه حرف حساب تو سرت نميره نه؟_

 !ميگم جواب دخترم همين جوابی که من بهت دادم پس ديگه ادامه نده

 :گرشا تکرار کرد

 خيلی خب،_

 بزاريد خودش بگه پس
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صدای نفس کشيدن بابا انقدر بلند بود که به گوش من و اکرم خانم هم رسيد و در 

 :ادامه صدای بابا خونه رو پر کرد

 !ياسمن بيا اينجا_

 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و نگاهم و به اکرم خانم دوختم

 چيکار کنم؟_

 :صورتم قرار داشت گفتخم شد و درحالی که صورت پرش دقيقا روبه روی 

 !برو_

 :صدامون آروم بود

 برم چی بگم؟_

 بگم نميخوامش؟

 :اکرم خانم ابرو باال انداخت

 نميخوايش؟_

 :تند تند سرم و به نشونه رد حرفش تکون دادم

 !دوستش دارم_

 :لب زد

 پس برو همين و بگو_

 :دوباره چشمام گرد شد و اکرم خانم ادامه داد
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 سختيای زندگی تو بودم،من همه اين مدت شاهد _

نميخوام تو زندگيت دخالت کنم نميخوامم آقا و خانم چيزی بفهمن ولی عزيزم تو حق 

 !داری واسه خودت تصميم بگيری و زندگی کنی

 :و چشم دوخت به رد بخيه های روی دستم

 !حاال که به زندگی برگشتی پس گوش کن ببين دلت چی ميگه_

 انقدر خوب و مهربون حرف ميزد،

انقدر کالمش صادقانه بود و چشمهاش دلسوزی های مادرانش و فرياد ميزدن که 

حال دلم زير و رو شد که دلم دوباره شنيدن صداش و ميخواست اما اينطور نشد و 

 :دوباره صدای بابا به گوشم رسيد

 !ياسمن_

 بايد ميرفتم که از روی صندليم بلند شدم و بعد از گرفتن نگاهم از اکرم خانم،

 ...خره از آشپزخونه بيرون زدمباال

 نگاه همه به سمت من بود ،

 !گرشا محتاط تر نگاهم ميکرد اما بابا با قيافه حق به جانب

 :نزديکتر که رفتم بابا گفت

 جواب بده که من ديگه از حرف زدن خسته شدم،_

 !بگو که نميخوای باهاش ازدواج کنی
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 سرم آروم به سمت گرشا چرخيد،

د اما سعی در پنهون کردن استرسش داشت که لبخند ماليمی چشم هاش نگران بو

 تحويلم داد ،

حاال خونه پر شده بود از سکوت و همه منتظر شنيدن جواب من بودن و من همچنان 

 :ساکت بودم که اين بار مامان گفت

 !يه چيزی بگو خب_

 :نفسی گرفتم و خيره تو چشمهای گرشا جواب دادم

 ...من_

 ...من بااين ازدواج

 !من بااين ازدواج موافقم

نفس عميق گرشا و تعجب شوهر خواهرش اولين ری اکشن به موافقتم بود و حاال 

 :نوبت رسيده بود به بابا

 چی داری ميگی؟_

 موافقی؟

 :حرفش ادامه داشت اما سر چرخوندم سمتش و قاطعانه گفتم

 آره موافقم،_

 !من ميخوام با همين مردی که داريد ميبينيد ازدواج کنم
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 خشم و عصبانيت صورت بابا رو پر کرده بود،

 :مامان گفت

 بيا برو تو اتاقت ياسمن،_

 ...بيا

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 نميخوام برم،_

 ...يه بار شما واسه زندگيم تصميم گرفتيد و نتيجش اين شد

 :دستم و بااينکه ميلرزيد نشونشون دادم و بااينکه بغض گلوم و گرفته بود ادامه دادم

 !بار ميخوام خودم واسه زندگيم تصميم بگيرم اين_

 تموم وجودم داشت ميلرزيد،

حتی خودمم فکر نميکردم که دل و جرئت پيدا کنم و اينطور برخالف ميل بابا جواب 

بدم و شايد همه اينا بخاطر تلنگری بود که اکرم خانم بهم زده بود و يادآوری کرده 

 بود که بايد زندگی کنم،

 دلم روبه راه باشه،همونطور که حال 

 ...همونطور که ميدونستم اشتباه نيست

 گرشا از خونه راضی بيرون رفت اما بعد از رفتنش آرامشی تو خونه برقرار نبود؛
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مامان و بابا مخالف صددرصدی اين ازدواج بودن و من ديگه قصد کوتاه اومدن 

 نداشتم،

 !من حاال ميخواستم خودم برای زندگيم تصميم بگيريم

ه روزی از اون شب خواستگاری ميگذشت تو اين روزها واسه فرار از بحث دو س

و دعواهم که شده چپيده بودم تو اتاق و بااينکه روزهای آخر اسفند برای همه به 

 !سرعت ميگذشت برای من هرروز تو اين اتاق يک سال ميگذشت

 نه غذای درست حسابی ميخوردم و نه از خونه بيرون ميرفتم،

م يه گوشه تو اتاق و تو تنهايی خودم سر ميکردم که صدای مامان و کز کرده بود

 :پشت در اتاق شنيدم و بعد هم در باز شد

 پاشو بيا پايين ميخوايم شام بخوريم_

 :حرفش و رد کردم

 !گشنم نيست_

نگاهش و به سينی غذای دست نخورده ای که از ظهر روی زمين بود انداخت و 

 :عصبی گفت

 درست ميشه؟ غذا نخوری همه چی_

 !اصال حال و حوصله نداشتم که تکرار کردم گشنم نيست مامان

 :نفس عميقی کشيد

 بيا بريم پايين بابات ميخواد باهات حرف هم بزنه_
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 :جواب دادم

من و بابا  به نتيجه ای نميرسيم فقط اون ميخواد بگه ازدواجت بااين پسره اشتباهه _

 دلخور بشيم و من برگردم تو اتاق،و منم حرفش و رد کنم تهشم از همديگه 

 ...تا ديدار بعدی

 :مامان بهم نزديک تر شد

 !فکر ميکنم اين بار حرفهای تازه ای ميخواد باهات بزنه_

 :منتظر که نگاهش کردم ادامه داد

 پس پاشو بريم پايين_

 :لبهای خشکيدم و با زبون تر کردم

 چی ميخواد بگه؟_

 :مامان شونه باال انداخت

 جا بايد بدونم؟من از ک_

نفسی گرفتم و بلند شدم و چند دقيقه بعد از رفتن مامان خودم و به طبقه پايين رسوندم 

 و وارد آشپزخونه شدم،

داشتن شام ميخوردن که روی يکی از صندلی های خالی نشستم و مامان واسم يکمی 

 :غذا کشيد

 بخور_
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 آروم سر تکون دادم و کمی به غذا نوک زدم،

 :د واسه شنيدن حرفهای بابا که باالخره اسمم و به زبون آورددل تو دلم نبو

 ياسمن_

 :سرم به سمتش چرخيد و جواب  دادم

 بله_

 :قاشق و چنگالش و تو بشقابش گذاشت و گفت

 ديگه نميخوام تو اين خونه جر و بحثی پيش بياد،_

 !نميخوام تو صبح تا شبت و تو اون اتاق بگذرونی و لب به غذا نزنی

نميدونستم چی ميخواد بگه و فقط داشتم گوش ميکردم که با کمی مکث ادامه هنوز 

 :داد

 !ميخوام باهات اتمام حجت کنم ياسمن_

 :ابروهام باال پريد و بابا پرسيد

ميخوای بااين پسره ازدواج کنی بااينکه نه من و مادرت و نه خانواده اون راضی _

 به اين ازدواج نيستن؟

 :حرفی نزدم اما بابا حرف واسه گفتن داشتسرم و پايين انداختم و 
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حتی بااينکه اون پسر بعد از بيرون شدن از خونه پدريش ديگه آه در بساط نداره و _

تموم داراييش چندرغاز حقوق ماهانشه و اين يعنی شرايط زندگی باهاش زمين تا 

 فرق داره؟آسمون با زندگی االن تو

 دوباره سکوت کردم،

گرشا ديگه ماشين و خونه زندگی لوکس نداشت اگه به قول بابا برام مهم نبود اگه 

 تنها داراييش حقوق ماهيانش بود،

 :سکوت من و صحبت های بابا ادامه پيدا کرد

 با همه اينا بازم ميخوای باهاش ازدواج کنی؟_

 چند باری پلک زدم و باالخره سر بلند کردم،

 :آسون نبود اما گفتم

 ...باه نيستمن مطمئنم اين ازدواج اشت_

 :بابا عميق نفس کشيد

 اينطوره؟_

 :آروم سر تکون دادم و بابا ادامه داد

 پس ديگه الزم نيست خودت و تو اتاق زندونی کنی،_

 باهاش ازدواج کن،

 !هرجايی که الزم باشه رو امضا ميکنم
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 حرفش و تو ذهنم مرور کردم،

 قلبم هزار برابر حالت عادی تو سينم کوبيد ،

 ؟يعنی تموم شد

 همه اون مخالفتها باازدوجمون تموم شد؟

 تموم تنم يخ کرده بود،

 نه از بدحالی که از ذوق،

 !که از ناباوری

فکر به ممکن شدن رسيدن به گرشا کم کم داشت باعث لبخند روی لبهام ميشد اما 

 :دوباره شنيدن صدای بابا همه چيز و عوض کرد

 فقط بعد از ازدواجت بااين پسره،_

 خونه برنگرد، ديگه به اين

 بعد از ازدواجت بااين پسره فراموش کن که پدر و مادری داری،

 حتی آدرس خونه رو هم فراموش کن،

 !در ازاش اين و ازت ميخوام

 :جا خورده نگاهش کردم و مامان لب زد

 چی داری ميگی اردشير_

 :بابا دستش و به نشونه سکوت باال آورد
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بده که تا قبل از تحويل سال زودتر يه اگه غذات و خوردی پاشو برو بهش خبر _

 !وقت برای محضر بگيره

 فکر ميکردم بابا دست از مخالفت برداشته اما اينطور نبود،

 بابا خودش بريد و خودش هم دوخت،

 !رضايت داد به ازدواجمون و ازم خواست ديگه به اين خونه برنگردم

فکارم بشم که گرشا فکر به حرفهای اونشب بابا باعث شده بود تا حسابی غرق ا

 :دستش و جلوی صورتم تکون داد

 کجايی عروس خانم ؟_

 :ابرو باال انداختم

 صدام زدی؟_

  نگاهش و تو محضر چرخوند و با حالت بامزه ای زل زد تو چشمام و

 :جواب داد

 نه يکی دوبار،_

 !چند بار

 :سرسری لبخندی تحويلش دادم

 !يه  کمی نگرانم_
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جور رز های سرخ تو دستم گرفت و به چشمهام  نگاهش و از دسته گل جمع و

 :دوخت

 نگران چی؟_

 نگران اينکه دوماد تو زرد از آب دربياد؟

 چشم چرخوندم تو صورتش،

امروز تو اين کت و شلوار مشکی خوش دوخت دومادی که حسابی به تنش نشسته 

 :ادمبود و البته ريش ها و موهای مرتبش چندين برابر جذاب شده بود که سر تکون د

 !نگران اينکه از پسش برميايم يا نه_

 :جواب داد

 !بستگی داره_

 :منتظر نگاهش کردم

 به چی؟_

 :دستهاش و تو هم قفل کرد

 !بستگی به اينکه از من چه انتظاراتی داشته باشی_

 :چند باری پشت سر هم پلک زدم

 خب ادامه بده؟_

 :صدايی تو گلو صاف کرد و گفت
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زحمت بکشم يه پولی واسه سير کردن شکممون دربيارم  مثال من ميتونم برم سرکار_

پس سطح انتظاراتت از من فعال بايد درهمين حد پايين باشه و اگه يه وقت هوس 

ماشين ميلياردی خونه بابات و کنی هنر کنم ميتونم واسه يه آژانس بگيرم بفرستمت 

 !تور دور تهران

 :خنده ام گرفت

 !راضی به زحمتت نيستم_

 :واب دادپررو پررو ج

 !مجبورم_

 :نگاه چپ چپم و بهش دوختم

 خب ديگه چی؟_

 :جواب داد

مورد بعدی اينکه من آدم خشک و جدی ای هستم پس ازم توقع نداشته باش که دم _

 !به دقيقه بهت بگم دوستدارم و عاشقتم و خالصه از اينجور حرفها

 :پوزخندی زدم

 !انگار من دارم التماست ميکنم که بگی دوستدارم_

 :شونه باال انداخت

 از همين قبل از عقد دارم ميگم که تکليفمون روشن باشه_
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 :چند لحظه ای لبهام تو صورتم جمع شد و گفتم

 اصال بااين قضيه مشکلی ندارم،_

چون دقيقا منم به اندازه تو خشک و جدی ام و توهم از من جمالت محبت آميز 

 !نميشنوی

 :با چشم های گرد شده نگاهم کرد

 ديگه صبح تا شب برم سرکار،هيچی _

 بعضی وقتاهم شب تا صبح اونوقت هيچ کلمه محبت آميزی هم ازت نشنوم؟

 :اين بار نوبت من بود که شونه باال انداختم

 !از همين قبل از عقد دارم ميگم که تکليفمون روشن باشه_

 :نگاهش و که ازم گرفت ادامه دادم

 !ديگه ای هست بگو هنوز چند دقيقه ای تا عقد مونده اگه مورد_

سريع گردنش به سمتم چرخيد و چشمی تو صورتم چرخوند و انگشت اشاره اش و 

 :مقابل صورتم نگهداشت

من اصال دوست ندارم انقدر غليظ آرايش کنی مخصوصا اين رنگ رژلبت و اصال _

 !دوست ندارم

 :هيش کشيده ای گفتم

 کلی پول اين آرايش شده تهشم ميگی خوشت نمياد؟_
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 :حق به جانبی به خودش گرفت قيافه

 واسه بيرون خوشم نمياد،_

 !تو خونه هر ترفند آرايشی ای که دوست داشتی رو خودت پياده کن

 :لب و لوچم آويزون شد

 مگه ديوونم که بشينم تو خونه و آرايش کنم ،_

 !خانما آرايش ميکنن که موقع بيرون رفتن آراسته و زيباتر از هميشه به نظر برسن

 :ن دادسری تکو

 !شما تو خونه زيباتر و آراسته تر باش لطفا_

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 !همه چيت خوبه اال اين گير دادنای بيخودت_

 :زل زد بهم

 تو اسمش و بزار گير دادن بيخودی،_

 !من اسمش و ميزارم دوست داشتن بيش از حد

 :گل از گلم شکفت و با ذوق گفتم

 ه بگی دوستدارم؟پس گفتی نميتونی دم به دقيق_

 چيشد يهو؟

 :رو ازم گرفت
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بهتره ازش لذت ببری چون کمه کم ده پونزده سال ديگه دوباره از اين چيزا _

 !ميشنوی

تا خواستم جواب دندون شکنی بهش بدم با شنيدن صدای منشی محضر بحث به کلی 

 :عوض شد

 !آقای تهرانی چند دقيقه ديگه نوبت شماست_

 نگاهی به ساعت انداختم،گرشا سری تکون داد و من 

نيم ساعتی بود که اينجا تو محضر نشسته بوديم و هنوز خبری از بابا و مامان نبود 

 :که با دلواپسی گفتم

 اگه بابام نياد چی؟_

 :حرفم و رد کرد

 مياد،_

 !من يه زنگ بزنم ببينم مهمونها  کجان

و کله مجيد و ليال و از روی صندلی کنارم بلند شد و اما تا خواست تماسی بگيره سر 

 ...پيدا شد

بعد از سالم و عليک با آقا مجيد و همسرش ليال من همچنان دلواپس نيومدن بابا و 

مامان چشم دوخته بودم به در و اما به جای مامان و بابا سر و کله گلناز و همسرش  

 پيدا شد،
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از رو  با ديدنشون سعی کردم دلواپسی هام و قايم کنم و برای سالم و احوالپرسی

 .صندلی بلند شدم

گلنازی که به جز چندبار ديدنش ازش هيچ شناختی نداشتم دستم و تو دستش گرفت و 

 :لبخندی تحويلم داد

 !تبريک ميگم_

 :و گرشا با خنده جوابش و داد

 اول صبر کن عقد کنيم بعد_

 :گلناز نگاهش و بين جفتمون چرخوند

 دوست داشتم پيشاپيش تبريک بگم،_

 مشکليه؟

 :ا تند تند سر به نشونه رد حرفش تکون دادگرش

 حرف حرف شماست_

 :گلناز لبخندی زد و من گفتم

 !ممنونم_

با همون لبخند چشم ازم گرفت و روی صندلی کنار گرشا نشست و صداش درحالی 

 :که با گرشا گفتوگو ميکرد به گوشم رسيد

 مامان خيلی دلش ميخواست بياد ولی بخاطر بابا نتونست،_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1030 
 

 !االنشم بابا نميدونه که ما اومديمهمين 

 :گرشا جواب داد

 عيبی نداره،_

 !ميفهمم

 اونها حرف ميزدن و چشم های من به در خشک شده بود ،

تاخير بابا باعث نگرانيم شده بود که گرشا متوجه دلواپسيم شد و با صدای آرومی تو 

 :گوشم گفت

 !ابلو به در نگاه نکنميدونم دل تو دلت نيست که زودتر بگيرمت ولی انقدر ت_

 :داشت اذيتم ميکرد که حرصی سر چرخوندم سمتش

 من دل تو دلم نيس؟_

 :با اعتماد به نفس جواب داد

 !معلومه_

نفس عميقی کشيدم و تو ذهنم دنبال جواب سوزاننده و مناسبی براش گشتم اما قبل از 

 :اينکه من موفق بشم سر گرشا به سمت در چرخيد و لب زد

 نورايی اومدآقای _
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و همين برای ناتموم موندن بحث بينمون کافی بود که نگاهم به سمت در چرخيد و با 

ديدن بابا که تنها و دست خالی اومده بود نفسی گرفتم و همزمان با بيرون اومدن 

 عروس و دوماد و خانوادشون که قبل از ما نوبت داشتن،

 :منشی گفت

 شما بفرماييد داخل_

 :بود که مهمونها بلند شدن و گرشا آروم گفتنگاهش به سمت ما 

 پاشو عزيزم_

و قبل از من ايستاد و خطاب به بابا که با کمی فاصله از ما ايستاده بود و اخماش تو 

 هم بود سالمی گفت که پاشدم و به سمت بابا رفتم،

 :روبه روش که ايستادم قبل از اينکه من چيزی بگم لب زد

 بريم داخل_

 :اشتمقدم از قدم برند

 پس مامان کجاست؟_

 :نگاه گذرايی بهم انداخت

 !نتونست بياد_

 :دستم مشت شد

 همين؟_
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 :بابا با جديت جواب داد

 تو انتخابت و کردی پس ديگه اين حرفها فايده ای نداره_

 :و با دست به در ورودی اشاره کرد

 بريم،_

 !من بايد سريع برگردم کار دارم

 ..و زودتر از من رفت داخل

 دلی کنار گرشا نشستم،روی صن

تموم اين مدت فکر ميکردم اين لحظه قشنگ ترين لحظه تموم زندگيمه اما نبوِد مامان 

و قيافه گرفته بابا تموم رويا پردازی هام و بهم ريخته بود که با شنيدن صدای گرشا 

 :به خودم اومدم

 !همين دفعه اول بله رو بگو پاشيم بريم پی زندگيمون_

 از فرق باز شده زير شال حرير همرنگ لباسم سفيد،دستی به موهای 

 کشيدم و لبخندی تحويلش دادم که صدای عاقد به گوشمون رسيد،

داشت خطبه عقد و ميخوند و تو اين لحظه ها همه اين چند وقت که سخت گذشته بود 

 تو ذهنم تداعی ميشد،

 حاال حتی ياد اون شب و اون عقد کذايی با هومن هم افتاده بودم،

 اد عقد گرشا و هانا،ي
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 ياد شبی که سخت گذشت اما گذشت و حاال به اينجا رسيده بودم،

 اينجايی که باالخره داشتم به مردی ميرسيدم که دوستش داشتم،

 که دوست داشتنش واسه قلبم عجيب شروع شد اما عميق بود،

 دوستش داشتم،

 گرشا تنها دلگرمی روزهای بد من بود،

باشه تا دست هومن بهم نرسه و با وجود اينکه اين اتفاق گرشا قرار بود ناجی من 

 نيفتاده بود اما من دوستش داشتم،

 تا هميشه دوستداشتمش و پای اين دوستداشتن می ايستادم،

 همونطور که اون پام ايستاد با تموم نشدنها، 

 با تموم حرفهايی که جفتمون شنيديم، 

  !رون شدنم از خونهبا وجود ترد شدن از خانوادش و واسه هميشه بي

دوباره  تو افکارم غرق شده بودم که گرشا با پاش ضربه آرومی به پاهام زد و من 

تازه دو هزاريم افتاد که تو چه موقعيتی ام و هراسون نگاهم و به اطراف چرخوندم 

 :و عاقد گفت

 برای بار سوم ميپرسم،_

 عروس خانم وکيلم؟
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ات قبل نشنيده بودم و حاال به سومين بار انقدر تو خودم بودم که هيچی از اون دفع

 :رسيده بوديم که نگاهم و بين بابا و عاقد چرخوندم و گفتم

 ...با اجازه پدرم بله_

و بعد از بله گفتن گرشا صدای دست زدنهای مهمون های اندکمون بلند شد و بابا بعد 

 !...فتاز يه تبريک خشک و خالی اونهم فقط به من  بی معطلی از محضر بيرون ر

  .طول کشيد تا کارهای محضر تموم شد

تو ماشين عروسی که مال خودمون نبود نشسته بودم و گرشا داشت با مجيد خداحافظی 

 ميکرد که خودم و با حلقه ساده طاليی رنگم مشغول کردم و لبخندی زدم،

حلقه ازدواجمون انقدر به دست هردومون ميومد که حاضر نبودم حتی يک لحظه از 

 !بيرون بيارمشدستم 

 :گرشا که سوار ماشين شد نگاهم و از حلقم گرفتم و به اون دوختم

 خداحافظی با آقا مجيد تموم شد؟_

 :ماشين و روشن کرد و جواب داد

 تموم شد،_

 حاال بريم کجا؟

 :بی مکث گفتم

 خونه بابام که چمدون لباسهام و بردارم_
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 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 بعدش چی؟_

 :نگاهش کردمچپ چپ 

 !ميريم فرودگاه آخه چيزی تا پرواز اختصاصيمون به پاريس نمونده_

 : ادام و درآورد و ادامه داد

 !خوبه قبل از عقد روشنت کردم_

 :با ديدن قيافه حرصيش با خنده جواب دادم

 !خوبه همين االن بهت بله گفتم و جنبه شوخی نداری_

 :نگاه گذرايی بهم انداخت

جاده چالوس ولی حاال که اينطور شد چمدونت و از خونه بابات  ميخواستم ببرمت_

برميداريم يه راست ميريم  به آپارتمان نقليمون و واسه اينکه شب يه جا واسه خواب 

 !پيدا کنيم آستينات و ميزنی باال و عينهو چی خونه رو تميز ميکنی

 :با تمسخر خنديدم

 من؟_

 :سر تکون داد

 !خوِد خودت_

 :جواب دادم
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 !مراع_

 : دوباره عميق نفس کشيد

 ای بابا مثل اينکه از ذوق عروس شدن هيچکدوم از حرفهای قبل از عقد و نشنيدی؟_

انقدر زورم گرفته بود که هرجوری شده بايد يه جواب سوزاننده تحويلش ميدادم اما 

 :تا من يه جواب پيدا کنم گرشا در کمال آرامش ادامه داد

اهاتم نميتونستی همچين مردی و پيدا کنی و حاال البته حقم داری چون تو روي_

 ....کنارش

 :نزاشتم حرفش تموم شه و با حرص گفتم

 حاال کنارش چی؟_

باال و پايين شدن سيبک گلوش چشمام و پر کرد و گرشا که انگار با شنيدن اين صدای 

 :نه چندان نرم و نازک جا خورده بود با صدای آرومی جواب داد

و داريم ميريم خونه بابات اينا  تا لباسات و بياريم بعدش هم  حاال کنارش نشستی_

قراره بريم چالوس از اونجا هم که برگشتيم تو استراحت ميکنی من خونه رو مرتب 

  ميکنم که شب يه جا خواب داشته باشيم، چطوره؟

يه تای ابروم باال بود و حاال سری هم به نشونه تاييد حرفهاش تکون دادم و با يه 

 :د گوشه لبی خبيثانه گفتملبخن

 آها،_

 !حاال شد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1037 
 

 ...و اين ماجرا تا رسيدن به خونه بابا ادامه پيدا کرد

 تنهايی رفتم تو خونه،

گرشا بيرون منتظرم موند هردومون خوب ميدونستيم که با تصميمی که گرفته بوديم 

 !ديگه جايی  نه تو اين خونه و نه تو خونه آقای تهرانی نداشتيم

 که شدم خبری از بابا نبود ،وارد خونه 

 !اما مامانی که نيومده بود محضر خونه بود

 :با ديدنش زير لب سالمی گفتم

 اومدم وساياليی که جمع کردم و ببرم_

 :روی مبل نشسته بود که بلند شد و به سمتم اومد

 عقد کرديد؟_

 :با دلخوری سری به نشونه تاييد تکون دادم

 فکر ميکردم ميای_

 :داختابرو باال ان

 ميخواستم بيام ولی نتونستم_

 :پوزخندی زدم

 بابا نزاشت نه؟_

 :رو ازم گرفت
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 اميدوارم باهم خوشبخت باشيد_

 :و اين يعنی چيزی نپرسم که يه کلمه جواب دادم

 ممنون_

 :و همزمان نگاهم افتاد به اکرم خانم که بيخند به لب داشت

  خيلی خيلی مبارکه ياسمن خانم_

 :لبخند تحويلش دادم

 مرسی_

 :و به سمتش رفتم و آروم لب زدم

 !بابت همه چی_

 :برخالف مامان چشمهاش ميدرخشيد از ديدنم تو اين رخت سفيد که ادامه دادم

 دلم برات تنگ ميشه_

 :چند ثانيه ای دستم و به گرمی فشرد و صدای مامان به گوش جفتمون رسيد

 اکرم خانم چمدون ياسمن و بيار پايين_

 :مامان و گفتم سر چرخوندم سمت

 خودم ميارم،_

 ميخوام مطمئن شم چيزی جا نمونده باشه

 :مامان جواب داد
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 تو فقط يه چمدون و چهارتا وسايلت و جمع کرده بودی،_

 ولی همه وسايالی اون اتاق مال خودته و من همه رو برات جمع کردم،

 !ببرشون

 :با تعجب که نگاهش کردم مامان ادامه داد

 مکت کنهبزار اکرم خانم ک_

 ...و نگاهش و به اکرم خانم دوخت و ما راهی طبقه باال شديم

 مامان همه چی و جمع کرده بود،

 همه لباسهام،

 همه عروسکها،

 !کتابها و همه چيز به غير از تخت و کمد و ميز تحريرم

 :تو خواستم مخالفت کنم مامان که جلوی در ايستاده بود اومد داخل و گفت

 و بابات نميخوره،وسايب تو به در من _

 پس ببرشون

تا چمدون و برداشتم و مامان و اکرم 5و جايی واسه مخالفت نذاشت که يکی از اون 

خانم هم واسه آوردن باقی وسايل کمکم کردن و حاال اتاق خالی شده بود که از تنها 

 بودنم تو اتاق استفاده کردم و چرخی توش زدم،

 تم،شايد ديگه هيچوقت به اين خونه برنميگش
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شايد ديگه هيچوقت پا توی اين اتاق نميزاشتم که نفس عميقی کشيدم و همزمان متوجه 

 صدای زنگ گوشيم شدم،

 :گوشيم و که روی ميز بود برداشتم و با ديدن شماره گرشا جواب دادم

 جانم؟_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 خانم دو ساعته رفتی يه چمدون بياريا_

انداختم و تو هوای مطلوب چند روز مونده به بهار نفسی از پنجره نگاهی به بيرون 

 :کشيدم و گفتم

 االن ميام_

 .و باالخره از اتاق بيرون زدم

 :وسايلهام جلوی در بود که با مامان خداحافظی کردم

 من ديگه ميرم_

قبل از اينکه جواب خداحافظيم و بده جعبه جمع و جوری که دستش بود و به سمتم 

 :گرفت

 زدواجت و پول جهازته،اين هديه ا_

 همه چی هول هولی شد نتونستم واست چيزی بخرم،

 خودت هرچی که دوست داشتی بخر
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 :دستش و پس زدم

 نيازی به اين کارها نيست_

 :بااخم جواب داد

وظيفه هر پدر و مادری که به بچه ش هديه ازدواج بده و واسه دخترش وسايل _

 خونه زندگی مهيا کنه،

 پس قبولش کن

 :لب زدم

 ...آخه_

 :اخمش ادامه پيدا کرد و مانع از تموم شدن حرفم شد

 !آخه نداره_

 ...و هرجوری که بود جعبه رو تحويلم داد

مامان هيچ راه ديگه ای برام نزاشت اال قبول کردن هديه ازدواج که تسليمش شدم و 

 حاال با بدرقه اش از خونه بيرون زدم،

 بغض سنگينی گلوم و گرفته بود،

 واست اينطور برم اما داشتم ميرفتم،دلم نميخ

 حال مامان و حتی اکرم خانم هم بهتر از من نبود،

 بغض مامان و ميفهميدم هرچند بهش اجازه جاری شدن نداد،
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درست مثل من که حاال گلوم سنگين شده بود اما قصد گريه کردن نداشتم و فقط تند 

 :و پر کرد تند نفسم و بيرون ميفرستادم که صدای گرشا فضای ماشين

 چمدونارو که من جابه جا کردم اونوقت تو داری نفس نفس ميزنی؟_

 :سرم به سمتش چرخيد و طلبکار گفتم

 به نظرت من االن دارم نفس نفس ميزنم؟_

 :متعجب گفت

 هرچند ثانيه يه بار يه نفسی  ميدی بيرون،_

 اسم ديگه ای داره و من بی خبرم؟

 :غر زدم

 ردم؟يعنی تو نفهميدی من بغض ک_

 نفهميدی ناراحتم؟

 :اوه کشيده ای گفت

 جدی ميگی؟_

 :نفسم بلند و عميق شد و رو ازش گرفتم و البته دوباره صداش و شنيدم

 خب حاال چرا بغض کردی؟_

 نکنه پشيمون شدی؟
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اگه پشيمون شدی بايد بهت بگم که هيچ راهی نداری و تا آخر عمرت بايد کنارم 

 !باشی

 :می گفتم و زل زدم بهشزير لب "ای خدا"ی پر مفهو

 !اين نيست_

 :سر تکون داد

 پس چيه؟_

 :جواب دادم

 دلم نميخواست اينطوری از مامان و بابام جدا شم،_

 دلم ميخواست عين همه عروس دومادای دنيا همه چی به خوبی و خوشی طی بشه،

دلم ميخواست يه عروسی توپ ميگرفتيم و در حالی که همه خوشحالن از بهم 

 !راهی خونه خودمون ميشديمرسيدنمون 

 :طول کشيد تا گرشا جواب داد

 !عروسيم برات ميگيرم_

 :نوچی گفتم

 عروسی ای که خانواده هامون نباشن به چه در ميخوره؟_

 اصال ميشه بهش گفت عروسی؟

 :شونه باال انداخت
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 !خب نميگيرم_

 :واقعا حوصله مسخره بازی هاش و نداشتم که مشتی به پاهاش کوبيدم

 !حرف نزن ديگه_

 :محکم نزده بودم اما قيافه دردمندی به خودش گرفت

 !نگفته بودی دست بزن داری_

 :زل زدم تو چشماش

 !توهم نگفته بودی قبل از پليس شدنت تاتر کار ميکردی_

 :لب زد

 تاتر نه،_

 !سينما

 ...و همين حرفش باعث به خنده افتادن هر جفتمون شد

 : سرازير شده از چشمهام و پاک ميکردم انقدر خنديدم که از حاال داشتم اشک

 !آرايش نازنينم خراب شد_

 :جواب داد

 عيب نداره،_

 عکسامون و که گرفتيم،

 !بزار پاک شه
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 :به کارم ادامه دادم و گفتم

 يه چيزی بگم؟_

 :نيم نگاهی بهم انداخت و دوباره چشم دوخت به مسير پيش رو

 جونم_

 :دستمال و کنار گذاشتم و گفتم

 ديه ازدواج و پول جهازم و بهم دادمامان ه_

 :اخم سايه بون چشم هاش شد

 !گفتم که خودم همه چی و تهيه ميکنم_

 :جواب دادم

  ...نتونستم نگيرمش و_

 :پريد وسط حرفم

 !لطفا پسش بده_

 :حرفش و رد کردم

 !هديه ازدواجمونه و منم نميتونم پسش بدم_

 :و دوباره نشستم سرجامو خم شدم و از روی صندلی عقب جعبه رو برداشتم 

 بازش کنم؟_

 :لب زد
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 نميدونم_

 :حسابی رفته بود تو خودش که زل زدم بهش

 االن ناراحتی؟_

 :جواب داد

  .ناراحت نيستم فقط ميگم الزم نبود_

 :نگاهم و به جعبه سفيد رنگ مربعی دوختم و گفتم

 ميدونم ولی نميشه هديه رو پس فرستاد،_

 حاال بازش کنم؟

 :بهم انداختنگاه گذرايی 

 ...بازش کن_

جعبه رو باز کردم و با ديدن يه پاکت پول و يه جعبه جمع و جور تر ابرويی باال 

 انداختم و قبل از اينکه نگاهی به پاکت پول بندازم،

 جعبه  رو بيرون آوردم ،

 حدس ميزدم که داخلش چی هست و همينطور هم شد ،

کادوی ازدواجم بود ابرويی باال انداختم بازش کردم و با ديدن سرويس طاليی که حتما 

 :و گرفتمش رو به گرشا

 به نظر من که خيلی خوشگله،_
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 نظر تو چيه؟

 :نگاهی به جعبه انداخت

 !مبارکت باشه عزيزم_

و بعد هم نوبت رسيد به باز کردن اون پاکت پول هرچند گرشا هنوز تو خودش 

 !...بود

 تا آخرشب بيرون مونديم،

خنده هامون توهم گم شده بود و حاال باالخره رفتيم به خونه تا آخرشب صدای 

 ...خودمون

يه آپارتمان نقلی و جمع و جور که هول هولکی پيداش کرده بوديم و قرار بود سقف 

 مشترک ما باشه،

  .جلو تر از گرشا وارد خونه شدم

 !آشفته بازاری بود واسه خودش

ه اگه ميخوای بااين پسره ازدواج کنی انقدر همه چيز زود پيش رفت انقدر بابا گفت ک

بگو تا قبل از عيد يه محضر پيدا کنه و بريد سر خونه زندگيتون که حتی فرصت 

نشد يه دستی به اين خونه بکشيم و حاال بهم ريختگيش از يه طرف و سرمای ساکن 

بر خونه از يه طرف ديگه باعث گرفتگی قيافم شد و دست به سينه چرخيدم به سمت 

 که هنوز جلوی در بود، گرشايی

 :با ديدن قيافم قبل از اينکه من چيزی بگم خودش گفت



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1048 
 

  !خيلی بهم ريخته ست_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم

 بعيد ميدونم تا صبح بتونيم چشم روهم بزاريم آقا گرشا_

 :جلوتر اومد و جواب داد

 اميرحسين بيشتر بهم نمياد؟_

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 ن هيری ويری وقت گير آوردی؟تو اي_

 :خم شد به سمتم و گفت

 خيلی وقتمون و نميگيره،_

 بگو اميرحسين ؟

نگاهم تو صورتش چرخيد و با ديدن ذوق چشمهاش که منتظر بود من اميرحسين 

 :صداش کنم از خنده وا رفتم

 !اميرحسين کوچولو_

 :ذوق و شوقش ته کشيد

 اصال هرچی دوست داری صدام کن_

 :ت تو خونهو راه گرف

 از کجا شروع کنيم؟ _
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 :جواب دادم

 !از درآوردن  لباسامون_

 :نيمرخ صورتش به سمتم چرخيد و آروم لب زد

 چی؟_

 :انگار خيلی بد گفته بودم که آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 !خب بااين لباسا که نميشه خونه مرتب کرد بايد عوضشون کنيم_

 :ابرو باال انداخت

 آها راست ميگی_

 :دستپاچه ادامه داد و

  !پس چمدونارو ميبرم تو اتاق_

قشنگ گند زده بودم با حرف زدنم که با خجالت سر تکون دادم و بعد از رفتنش تو 

اتاق چشمام و بستم و دوباره باز کردم و همزمان صدای گرشا که يا به قول خودش 

 :اميرحسين و شنيدم

 !اگه يه کمی کمک کنی ممنون ميشم_

م اومدم و به سمت وسايال رفتم و باالخره با کمک هم همه وسايلی که به تازه به خود

اتاق مربوط ميشد و برديم تو اتاق و حاال بعد از اميرحسين  من داشتم لباس هام و 

 :عوض ميکردم که صداش از تو هال به گوشم خورد
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 هرچی فکر ميکنم به نتيجه ای نميرسم،_

 نيم اين فرشه رو پهن کنيم و بگيريم بخوابيم؟ميگم چطوره يه کم وسايالرو جابه جا ک

 لباسام و پوشيدم،

يه تاپ و شلوارک تنم کردم اما   واسه بيرون رفتن معذب بودم که از همينجا جواب 

 :دادم

 نظر منم همينه،_

  !بقيه کارها بمونه واسه فردا

 تا جواب بده تو آينه ای که روی زمين بود نگاهی به خودم انداختم،

ذب صورتيم و تاپ ستش که باال تنم و به خوبی نشون ميداد عمرا لباسی شلوارک ج

 !نبود که من بتونم باهاش برم بيرون

شايد زده بود به سرم شايد هم ديوونه شده بودم که از مردی خجالت ميکشيدم که حاال 

اسمش تو شناسنامم بود اما من هنوز  حس راحتی باهاش نداشتم که سريع لباس هام 

دم اين بار يه تيشرت آستين بلند گشاد و يه شلوار گشاد تر پوشيدم حاال و عوض کر

حس بهتری داشتم که موهام و پشت گوشم فرستادم و بعد از کشيدن نفس عميقی از 

 ..اتاق بيرون زدم

 :يه تنه داشت وسايالرو جابه جا ميکرد که با ديدنم از حرکت ايستاد

 !ه جا کنيم فکر کنم جا باز بشهاين تلويزيون و اون چهارتا صندلی و جاب_

 : به سمتش رفتم
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 ...بزار کمکت کنم_

و باالخره باهمديگه اسباب و وسايل و جابه جا کرديم و حاال درحالی که خستگی تو 

 :قيافه هر جفتمون پيدا بود رفتم تو آشپزخونه و با دوتا ليوان آب برگشتم

 !واست آب آوردم که خستگيت رفع شه _

 :با اشتياق چشم چرخوند تو سينی آب به سمتم چرخيد و

 !به به چه کردی_

 :چشم ريز کردم

 تا وقتی گاز وصل نباشه همين يه ليوان آبم کار بزرگيه_

 :ابرو باال انداخت

 خب منم داشتم بابت کار بزرگت تشکر ميکردم،_

 غير از اين بود؟

 :سينی و چسبوندم بهش و گفتم

 ریحس کردم داری کار خوبم و زير سوال ميب_

 :با خنده يه ليوان آب برداشت و يه نفس سرکشيد

 دست شما درد نکنه_

 : و دوباره ليوان و تو سينی گذاشت که نشستم رو صندلی

 ساغر که امروز نتونست بياد محضر،_
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 فردا تايمی که سرکاری زنگ ميزنم بهش بياد کمکم

 :ادفرش شيش متری و تو محوطه ای که خالی کرده بوديم باز کرد و جواب د

 سعی ميکنم فردا مرخصی بگيرم،_

 صبح با مجيد تماس ميگيرم

زير لب باشه ای گفتم و يه کمی از ليوان آبم نوشيدم و  بعد پاشدم و واسه پاک کردن 

 ..آرايشم دست به کار شدم

تو دستشويی و با آب سردی که سرمارو تو کل تنم پخش کرده بود صورتم و شستم 

 و برگشتم تو هال،

 المپا روشن بود و دوتا تشک روی فرش بود، فقط يکی از

 جلوتر که رفتم نگاهی به صورتم انداخت،

 :بی هيچ آرايشی روبه روش ايستاده بودم که با لبخند گفت

 !چه خوشگل شدی_

 :لب زدم

 !چه جنتلمن_

 :جواب داد

 تو جای من نيستی،_

 !باشهنميدونی ديدن صورتت بی هيچ رنگ و لعاب اضافه ای چقدر ميتونه خوب 
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 :انقدر قشنگ حرف ميزد که از ذوق و با خجالت از کنارش رد شم

 خب حاال ديگه بايد بگيريم بخوابيم_

يکی از تشک هارو پهن کرده بود و يکيش هنوز باز نشده بود که اشاره ای بهش  

 :کرد

 هرجايی که راحتی ميتونی بخوابی_

 :زيرلب آهانی گفتم و تا خواستم  تشک و بردارم مانعم شد

 خودم واست رديفش ميکنم_

 و منتظر نگاهم کرد،

 :کال يه ذره جا بود که جواب دادم

 همينجا خوبه_

 !و همينجا يعنی دقيقا کنار تشکی که پهن بود

با تاخير ابرو باال انداخت و تشک و با کمی فاصله پهن کرد و برام بالشت هم گذاشت 

 :و همزمان با باز کردن دوتا پتويی که داشتيم گفت

 يزی الزم نداری؟چ_

 :آروم جواب دادم

 نه_

  ...و پتو رو از دستش گرفتم و دراز کشيدم
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 يکی دو دقيقه بعد و همزمان با خاموشی چراغ آخر،

 خودش هم دراز کشيد،

 تو تاريکی پلک ميزدم و بااينکه واضح نميديدمش اما نگاهش ميکردم،

 من به پهلو خوابيده بودم و اون به پشت ،

 تو دلم قند آب ميشد، نگاهش ميکردم و

 باالخره بهم رسيده بوديم و با همه مخالفتها زير يک سقف ،

سقفی که خونه ما بود داشتيم به خواب ميرفتيم و اين برای ما اصال چيز کمی نبود 

 که دلم ميخواست تا خود صبح فقط نگاهش کنم،

 ما نخوابم،که دلم ميخواست هرچند دقيقه يه بار مشتی آب سرد تو صورتم بپاشم و ا

 !دلم ميخواست تموم شب و بيدار باشم

 نفس عميقی کشيدم،

نفسی که به سبب افکار توی ذهنم بود و بعد از شدت سرما پتوم و تا گردنم باال 

 ...آوردم

انقدر سردم بود که جمع شده بودم تو خودم و تند تند پلک ميزدم و انگار اين کارم از 

 :چشم اميرحسين دور نموند

 نميخوابی؟چرا _

 :لب زدم
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 خوابم نميبره_

 :چرخيد به سمتم و جواب داد

 خوابت نميبره يا سردته؟_

 :خوب نميديدمش اما نگاهم به سمتش بود 

 !هم سردمه هم خوابم نميبره هم دلم نميخواد بخوابم_

 :آروم خنديد

 سخت شد،_

 ! ميخواستم پتوم و بدم بهت که راحت بخوابی

 :حرفش و رد کردم

 مين دوتا پتورو داريم،ما فعال ه_

 اگه بديش به من خودت سردت ميشه

 :نفسی کشيد و نشست تو جاش

 من تبم گرمه،_

 !نگران من نباش

 :و جدی جدی داشت پتوش و تقديم من ميکرد که با صدای بلندی گفتم

  نه نميخوام_

 :و اميرحسين که گوشش شنوای حرفم نبود بلند شد و باال سرم ايستاد
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 !نزنرو حرف من حرف _

 :و خواست پتو رو روم بکشه که نشستم و دو دستی پسش زدم

 گفتم که الزم نيست_

 و حاال هرچی اون سعی در انداختن پتو روی من داشت،

من هم در تالش واسه پس دادنش بودم که آخر سر با هول محکمی که به پتو و 

 دستهای اميرحسين دادم،

صدای دلخراشی پخش شد رو زمين و  تو تاريکی خونه نميدونم چيشد اما يه دفعه با

  !صدای داد بلندش به گوش تموم ساکنين اين ساختمون رسيد

 :با ترس  هينی کشيدم

 چيشد خوبی؟_

پاهاش رو تشکم بود و باال تنه و سرش از فرش بيرون زده بودن که به زور جواب 

 :داد

 !خوبم تو بگير بخواب_

 : پتوم و کنار زدم

 خوبی آره از صدات معلومه چقدر_

و خواستم چهار دست و پا خودم و برسونم باال سرش که تو اولين حرکت پاش و زير 

 :کردم و همين باعث دوباره دراومدن صدای  بلندش شد
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 ياسمن چيکار داری ميکنی؟_

پايی که عمل شده بود و زير کرده بودم که چند ثانيه ای لبام و تو دهنم جمع کردم و 

 :بعد گفتم

 ؟حواسم نبود خوبی_

 :جواب داد

 !نه عاليم_

  !و عالی نبود که صداش انگار از ته چاه به گوش ميرسيد

 محتاط تر به حرکتم ادامه دادم،

 :سرش و که رو کاشی های کف خونه ديدم قيافم گرفته شد

 با سر خوردی زمين آره؟_

 :و با نگرانی دستم و تو موهاش کشيدم

 چيزيت که نشد؟_

از جواب دادن و در حالی که نفس نفس ميزد دستم دستم و تو موهاش گرفت و قبل 

 :و بوسيد

 !خوبم_

 چشمم تو چشم های سياهش قفل شد ،
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بوسه قلبم با شدت داشت توی  همچنان دستم تو دستش بود و نميدونم چرا اما با اين

 سينم

 کوبيده ميشد،

انقدر پر سر و صدا که ممکن بود هرآن صداش به گوش اميرحسين برسه که دستم 

 :ز دستش بيرون کشيدمو ا

  خب پس برگرد سرجات_

 و خواستم عقب بکشم که اين بار مچم و سفت چسبيد ،

تکون خوردنهای مردمک چشم هاش و به وضوح ميديدم که بی هوا من و سمت 

 !خودش کشيد و همين برای فرود اومدنم رو سينه مردونش کافی بود

و جالب تر اين بود که قلب  حتم داشتم بااين کارش رنگ از رخسار جفتمون پريده

 !اون بی امان تر از قلب من داشت تو سينه ميکوبيد

سرم رو سينش بود و چشمام تا جايی که جا داشت گرد شده بود که صداش گوشم و 

 :پر کرد

 ... فکر کنم امشب_

  !امشب فقط اينطوری بتونيم بخوابيم

 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم

 يعنی همينجا؟_

 : خنده هاش بلند شد و دستش و نوازشوار روی سرم کشيدصدای 
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 ...منظورم اين بود که_

 ...اين بود که

 سرم و به سمتش چرخوندم،

 :حاال صورتهامون باهم فاصله ای نداشتن که لب زدم

 که چی؟_

 :اين بار موهای ريخته شده رو پيشونيم و چشمهام و عقب زد و  جواب داد

 !تو بغلم  بخوابیکه سرت و بزاری رو شونم و _

نتونستم جوابی بهش بدم و نگاه کردن به چشمهاش تو اين لحظه برام سخت شده بود 

 که عقب کشيدم،

با کمی جابه جايی  روی تشک من دراز کشيد و دوباره دستم و گرفت و من و به 

 آغوشش کشيد، 

م و بعد هم پتو رو روی هر جفتمون باز کرد و دستش و روی کمرم گذاشت که صورت

 :و به سينش چسبوندم و نامحسوس لبخند ماليمی زدم و همزمان صداش و شنيدم

  حاال ديگه سردت نيست؟_

 سرم و کمی عقب کشيدم تا جوابی بهش بدم اما متوجه نگاهش به لبهام که شدم، 

 !حرف زدن يادم رفت و طولی نکشيد که لبهای داغش روی لبهام نشست



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1060 
 

ق قلبم نفوذ کرده بود که بعد از چند ثانيه سرش و چشم بسته بودم و اين بوسه تا اعما

 عقب کشيد و همين باعث شد تا چشمهام و باز کنم،

 :پلک ميزد و نگاهم ميکرد که رو ازش گرفتم و همزمان صداش و شنيدم

 !دوستدارم_

 :انتظار شنيدنش و نداشتم که با تعجب نگاهش کردم و اما حرفهاش ادامه داشت

 بکشی،و نميخوام ازم خجالت _

 !يا معذب باشی

 :دستش و از روی کمرم برداشت

 واسه همين ميخوام همه چی و، بسپرم به خودت،_

ميخوام بين من و تو جز اين بوسه چيزی نباشه تا وقتی که تو بخوای تا وقتی که 

 !آمادگيش و داشته باشی

 تعجبم بيشتر هم شد،

 اون از کجا ميدونست تو ذهنم چی ميگذره؟

 معذبم؟ از کجا ميدونست

از کجا ميدونست آثار مخرب زندگی با هومن هنوز هم داره اذيتم ميکنه و اينقدر 

 منطقی داشت رفتار ميکرد؟

 :راست ميگفت اما لب زدم
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 همه اينارو چطوری فهميدی؟_

 :لبخندی زد

 !قبلش که گفتم دوستدارم_

 :متوجه حرفش نشده بودم که نفسی گرفت

 عنی حواسم بهت هست،وقتی به يه آدمی ميگی دوستدارم ي_

 يعنی بهت فکر ميکنم،

 يعنی ميفهممت و اگه غير از اين باشه دوستداشتن معنی ای نداره،

 !فقط ميشه يه جمله ساده که هرکسی ميتونه به زبون بياره و اما تو قلبش خبری نباشه

 :طول کشيد تا جواب دادم

 !چه تحليلی_

 :چشم دوخته بود بهم

 خونه من باش،از حاال  با خيال راحت هم_

 واسه من مهم تر از هرچيزی اينه که تو آرامش داشته باشی

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 حاالهم بگير بخواب_

 : با حرفهاش خواب از سرم پريده بود

 خوابم نمياد_
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 :جواب داد

 چشمات و ببند کم کم خوابت ميبره_

 اين بار من بودم که دستش و ميگرفتم،

 :دستم گرفتم و گفتم دستش و تو

 منم دوستدارم_

 :صداش و شنيدم

 !من بيشتر_

 ...و چند دقيقه بعد باالخره به خواب رفتيم

 صبحم با شنيدن صداش شروع شد،

نميدونستم ساعت چنده اما خورشيد خونه رو روشن کرده بود که خميازه ای کشيدم 

سنگينی ای که روم بود و تا خواستم واسه ديدن اميرحسين به پهلو بچرخم با احساس 

 جا خوردم و نگاهی به خودم انداختم،

هردو پتوی سنگينی که داشتيم و روی من انداخته بود اون هم تا گردن و حاال حس 

 ميکردم دارم خفه ميشم که با تقال يکی از پتوهارو برداشتم و باالخره چرخيدم، 

 تو آشپزخونه داشت با گوشی حرف ميزد که صداش زدم،

اشتم به اميرحسين گفتن اما حاال که خودش اينطور دوست داشت چند باری عادت ند

 :زير لب اسمش و تکرار کردم و باالخره با صدايی که به گوشش برسه گفتم
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 ...اميرحسين_

 :طولی نکشيد که تماسش قطع شد و پشت جزيره ايستاد

 جونم_

 بيدار شدی؟

 :خميازه دوم رو هم کشيدم

 نه خوابم_

 :سمتم اومدبا خنده به 

 !خيلی خوب تو خواب حرف ميزنی_

 :مخم رگ به رگ شد تا جملش و هضم کردم و باالخره نشستم تو جام

 خفه شدم زير اين دوتا پتو_

 :کنارم نشست و جواب داد

 جمع شده بودی تو خودت گفتم سرما نخوری_

 ابرو باال انداختم و گوشيم و برداشتم،

 :صبح بود که گفتم 8تازه ساعت 

 انقدر زود بيدار شدی؟ چرا_

 !فکر کردم لنگ ظهره

 :و دوباره دراز کشيدم که خنده هاش فضای خونه رو پر کرد
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 تازه صبحونه ميخوريد 2ببخشيد حواسم نبود شما ساعت _

 :چشمام و بستم و جواب دادم

 من بعد حواست و جمع کن_

 ، :همچنان ميخنديد

 باشه،_

 يکی دو روز اول زندگيمونه چيزی نميگم،

 !هرچقدر دوست داری بخواب  بعدا حاليت ميکنم

 :با چشم بسته پوزخندی زدم

 شب بخير_

 :پوفی کشيد

 حاال نشونت ميدم،_

 فعال با من کاری نداری؟

 :چشمام باز شد

 جايی ميخوای بری؟_

 :جواب داد

 نتونستم مرخصی بگيرم،_

 بايد برم اداره،
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 عصر برميگردم

 :دو قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه دا

 شيرکاکائو و کيک گرفتم بخور گشنه نمونی،_

 واسه ناهارم برات غذا سفارش ميدم

 :نگاهم گرفته شد

 يعنی اولين صبحونه و ناهار زندگی مشترکمون و بايد تنها بخوريم؟_

 :نوک بينيم و کشيد و جواب داد

 به جاش شام باهميم_

 :دستش و پس زدم و گفتم

 واقعا خسته نباشی_

 :و بلند شد که دوباره خنديد

 پس من ميرم،_

 !کار داشتی زنگ بزن

 زير لب باشه ای گفتم،

 :لباس های بيرون تنش بود که کفش هاش و پوشيد و ادامه داد

 !کارم نداشتی زنگ بزن صدات  و بشنوم_

 :خمار پلک زدم و تکرار کردم
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 باشه چشم_

 ...و اميرحسين باالخره از خونه بيرون رفت

 که بيدار شدم،يکی دوساعتی  گذشته بود 

حاال ديگه خوابم نميومد که آبی به صورتم زدم و واسه شروع امروز رفتم تو 

 آشپزخونه،

 صبحونه مختصرم و که خوردم نگاهی به اطراف چرخوندم،

 هيچ چيز سر جاش نبود و بايد دست به کار ميشدم که شروع کردم،

 پرده رو از روی پنجره باز کردم،

شتم و شروع کردم به پاک کردن کابينتها و کاشی ها و وسايالی اضافی و بيرون گذا

 در آخر هم کف آشپزخونه رو شستم،

باورم نميشد اما همچين کاری شده بودم که تو دو سه ساعت همه اين کارهارو انجام 

 دادم و همه اينها بخاطر ذوقی بود که تو دلم داشتم،

ه اون بوسه چند ثانيه حتی االن و وسط تميزکاری هم فکر به حرفهای ديشبش فکر ب

ای باعث لبخند بی اختياری روی لبهام ميشد که دوباره همراه با آواز خوندن کارهام 

 ...و از سر گرفتم

 بود که خسته و له شده از آشپزخونه بيرون زدم، 2حوالی ساعت 

 نگاهم که به گوشی افتاد متوجه پيام ساغر شدم،

 :جواب پيام صبحم و داده بود
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 برام بفرست بعداز ظهر ميام پيشتآدرس دقيق و "

 و البته يکی دوباری هم زنگ زده بود و نفهميده بودم،

 ...بااين حال آدرس و براش فرستادم و بعد هم با اميرحسين تماس گرفتم

 

 گرشا#

 مشغول کار با سيستم بودم اما فکرم آروم نبود،

 چند روز بود که فکرم آروم نبود و دليلش و هم خوب ميدونستم،

ونده ای که اين همه مدت هممون و به دردسر انداخته بود خيلی راحت بسته شده پر

 بود،

 هومنی که مدتها دنبالش بوديم،

دنبال مدرک محکمی که بتونيم دستگيرش کنيم با يه انفجار مشکوک مرده بود و 

 پرونده بسته شده بود،

 کرده بود،بسته شده بود چون اون دختر تو تموم اعترافاتش به هومن اشاره 

 چون ما هيچ سرنخی از هومن به بعد نداشتيم،

چون واسه رسيدن به آدمهای گنده تری که پشت اين کثافت کاری ها بودن دستگيری 

 !هومن الزم بود و حاال هومن زنده نبود

 :غرق افکاری که حس ميکردم يه جاييش ميلنگه صدای مجيد و شنيدم
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 نميخوای بری خونه؟_

 :شب ميگذشت که سری تکون دادم8اعت از به خودم که اومدم س

 مجيد_

 :همزمان با بلند شدنش از پشت ميز جواب داد

 جانم_

 :با صندليم به سمتش چرخيدم

 بدجوری فکرم درگيره اون پرونده قاچاقه_

 :ابرو باال انداخت

 قاچاق؟_

 :تاييد کردم

 همون پرونده هومن فروزان_

 :منتظر نگاهم کرد

 خب چرا فکرت درگيرشه؟_

 :شونه باال انداختم

 چون نميتونم باور کنم همه چی انقدر ساده تموم شده باشه_

 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 ساده تموم شد؟_
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نکنه يادت رفته چقدر درگير اين پرونده بوديم و حتی خود تو بخاطرش اخراج شدی 

 و دوباره برگشتی سرکار؟

 :مگفت و به سمت چوب لباسی رفت که دنبالش رفت

 دقيقا حرف منم همينه مجيد،_

اين پرونده و آدمای پشتش انقدر گردن کلفت بودن که همه اين مدت دستمون بهشون 

 نرسيد و يهو همه چی عوض شد،

 يهو اون دختره به راحتی اعتراف کرد،

همه چی به پای هومن فروزان نوشته شد و پليس آدرس هومن و پيدا کرد و سريع 

 کرد و يهو هومن تو ماشينش آتيش گرفت و سوخت،واسه دستگيريش اقدام 

 يه جای کار لنگ نميزنه مجيد؟

 :با چشم های ريز شدش نگاهم کرد

 ولی من خودم تو اون عمليات بودم،_

 خودم ديدم که هومن با ماشينش سوخت،

 جنازه ام که از ماشين بيرون کشيديم بيخودی فکرت و مشغول کردی اميرحسين

 :نفس عميقی کشيدم

 ف من اينه که هومن يه مهره الکی نبود که بخوان به اين راحتی حذفش کننحر_

 :تکرار کرد
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 بازم ميگم بيخودی نگرانی،_

 ما هومن فروزان و تو ماشينش ديديم،

 هويتش تاييد شده بود و دنبالش بوديم که اون اتفاق افتاد،

 حاال خيالت راحت شد؟

 :حرفی که نزدم ادامه داد

 و خونه،به جای اين فکرا بر_

 !خوب نيست اولين روز زندگيت تا دير وقت سرکار باشی

و کاپشنش و تنش کرد که زير لب باشه ای گفتم و لباس هام و عوض کردم و دوباره 

 :صدای مجيد و شنيدم

 بريم؟_

 :حرفش و رد کردم

 من خودم ميرم_

 :و مجيد که رفيق نيمه راه نبود مانعم شد

 ندی من ميرسونمتحاال که ماشين محمدرضارو برگردو_

 ...و جلوتر از من راه خروج از اتاق و در پيش گرفت

 .کليد و انداختم و وارد خونه شدم

 :تو هال خبری از ياسمن نبود که صداش زدم
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 ياسمن خانم کجايی_

 و نگاهم و تو خونه چرخوندم،

خونه ای که خيلی مرتب تر از ديشب بود و اين معنيش اين بود که حسابی به زحمت 

 !افتاده

 :باالخره جواب داد

 !تو اتاقم_

جعبه های پيتزارو تو آشپزخونه گذاشتم و رفتم سمت اتاق رو چهارپايه ايستاده بود 

 :و مشغول باز کردن پرده پنجره بود که گفتم

 وايميسادی خودم ميومدم_

 گيره آخرشم باز کرد و همزمان با کشيدن نفس عميقی،

تا خواست چيزی بگه با لق زدن چهارپايه تو هوا روی چهارپايه به سمتم چرخيد اما 

 لرزون شد و صدای جيغش بلند شد ،

 داشت ميفتاد که دويدم سمتش گرفتمش ،

حاال سرش رو شونم بود و پاهاش رو چهارپايه که صدای جيغش تبديل به نفس نفس 

 :شد که گفتم

 !پرده های ديگه رو خودم باز ميکنم_

 :با صدای گرفتش جواب داد
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 ديره ديگه_

 !همه رو باز کردم

 :سرش و از رو شونم برداشتم

  پس آروم بيا پايين_

 :پايين اومد اما هنوز نفس نفس ميزد که گفتم

 بقيش و چطور باز کردی؟_

 :موهاش و پشت گوشش فرستاد

 ساغر اينجا بود کمکم کرد_

 :ابرويی باال انداختم

 بقيه کارارو باهم انجام ميديم،_

 کنانقدرم خودت و خسته ن

 :با لبخند سری تکون داد و من ادامه دادم

 شام گرفتم بريم بخوريم؟_

 :با اشتياق سری به نشونه تاييد تکون داد

  امروز به طرز عجيبی گشنمه_

 :و جلوتر از من راه افتاد

 ...يه آبی به دست و صورتت بزن تا منم بساط شام و فراهم کنم_
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 پاشيدم،رفتم تو دستشويی و مشتی آب به صورتم 

از صبح روبه راه نبودم و رفتن به اداره همه چيز و بدتر کرده بود و هرچی فکر 

ميکردم به نتيجه ای نميرسيدم و هرچی آب به صورتم ميپاشيدم هم بی فايده بود و 

 ...اين صورت گرفته همچنان همراهيم ميکرد

 

 ياسمن#

 وسايل هفت سينی که خريده بودم و با ذوق ريختم رو ميز ،

ر چند ثانيه يکبار بخاطر شنيدن صدای مهيب ترقه بازی های عصر چهارشنبه ه

سوری شونه هام ميلرزيد يا قيافم گرفته ميشد بااين وجودنگاهی به  ربان و گلهای 

صورتی که خريده بودم تا باهاش يه هفت سين خوشگل درست کنم و هنوز هيچ ايده 

دم گرفتم و خطاب به اميرحسين که ای نداشتم انداختم و قيافه متفکرانه ای به خو

 :داشت تلويزيون ميديد گفتم

 به نظرت بااينا چيکار کنم؟_

 :نيم نگاهی بهم انداخت

 پاپيونشون کن دور ظرفهای هفت سين_

 :لب و لوچم آويزون شد

 اينکه خيلی راحته،_

 !دلم ميخواد يه کار متفاوت کنم خيلی با سليقه تر و خاص تر از يه پاپيون ساده
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 :ب دادجوا

 خودت و  اذيت عزيزم،_

فقط دو روزه که چيدمان خونه تموم شده االنم بااين کارا خودت و خسته ميکنی  

 !همچين حال ندار ميشينی پای سفره هفت سين

 :آروم خنديدم

 بابت هيچکدوم از اينايی که گفتی خسته نيستم_

 و نگاهم و تو خونه چرخوندم،

 ،حاال هشت روز از ازدواجمون ميگذشت 

 خونه مرتب شده بود و منتظر رسيدن سال نو بوديم،

 !سال نويی که دو روز ديگه از راه ميرسيد

 به هر طرف که نگاه ميکردم حالم بهتر از قبل ميشد،

 خونه پر آرامشمون و عجيب دوست داشتم،

 مبلمان راحتی طوسی رنگش و آشپزخونه رو با کابينت های سفيد رنگش،

وار و روی ميز بود و همه چيز اين خونه رو دوست عکسهای خودمون که روی دي

 :داشتم که ادامه دادم

 نکنه تو خسته شدی؟_

 :تلويزيون و خاموش کرد و جواب داد
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 نه عزيزم،_

 !اين چند روزی که گذشت از بهترين روزهای زندگی من بودن

 :و از روی مبل بلند شد و اومد کنارم روی زمين نشست

 کنيم؟اصال ميخوای باهم درستش _

 :و با قيافه با مزه ای ربان و تو دستش گرفت که با خنده جواب دادم

 !نه_

 :و باالخره سر حرفی که تو اين چند روز بهش فکر کرده بودم و باز کردم

 !ميخوام به جاش يه کار ديگه ای کنی_

 :ربان و رو ميز گذاشت و گفت

 بفرماييد بنده چيکار کنم؟_

 :فتمنگاهم و تو صورتش چرخوندم و گ

 !دلم ميخواد نيمه دوم عيد که مرخصی داری و از تهران بزنيم بيرون_

 :ابرو باال انداخت

 پس هوس سفر کردی؟_

 :و قبل از اينکه چيزی بگم ادامه داد

 البته خودمم ميدونم که بايد ببرمت ماه عسل و به فکرش هستم،_

 فقط بگو کجا بريم؟
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 :و دستم گذاشتم و خيره تو چشماش گفتمآرنجم و به ميز عسلی تکيه دادم و چونم  و ر

 قبل از اينکه مقصد و انتخاب کنم ميخوام يه چيز ديگه بگم_

 :منتظر نگاهم کرد و من ادامه دادم

همه وساياليی که برای زندگيمون الزم بود و حاال هول هولکی و با عجله ولی _

 ...خريديم و به جز يکی دو تيکه چيزی کم نداريم

 :لب زد

 خب؟_

 :و با زبون تر کردم لبام

پس ميتونيم بااون پولی که بابام واسه جهاز بهم داده يه ماشين خوب بخريم و باهاش _

 بزنيم به دل جاده،

 نظرت؟

 :چند باری پشت سرهم پلک زد

 الزم نيست اون پول و خرج کنی،_

 يکی دوماه بهم فرصت بدی خودم يه ماشين ميخرم

 :با اخم نگاهش کردم

 خواستم ولی بايد بدونی که حق مخالفت نداری،بااينکه نظرت و _

 همين االنم بايد پاشی بری دنبال ماشين،
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 !زود

 با اصرارهای من باالخره يه ماشين خريديم، 

سفيد رنگ که ديشب به خونه اومده بود اما تا عصر امروز نتونسته بوديم 206يه 

  .چرخی باهاش بزنيم و حاال درست شب عيد از خونه بيرون زديم

تو مسير بوديم و هنوز به اون آبميوه فروشی که قرار بود شيرينی کوچولوی ماشين 

 : و از اونجا بخريم نرسيده بوديم که نگاهم و دوختم به اميرحسين

 دلم ميخواد ماه عسلمون و بريم جنوب، _

ميدونم مسير طوالنيه ولی خيلی دوست دارم بريم اونجا و يه سفر متفاوت داشته 

  !باشيم

 :هش به مسير پيش رومون بود که جواب دادنگا 

 ميريم هرجايی که تو بخوای_

 :و با رسيدن به مقصد  ماشين و کنار خيابون نگهداشت

درستش اين بود که تو بخاطر ماشين به من شيرينی بدی ولی از جايی که خيلی _

 خسيسی خودم اينکار و ميکنم

 :و نگاه چپ چپش و ازم گرفت که خنديدم

 !برو_

 تنش تو فکر فرو رفتم،با رف
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 فردا سال نو از راه ميرسيد و ما تنها بوديم،

بی حضور خانواده هايی که قيدمون و زده بودن و وقتی عميق بهش فکر ميکردم 

 ناراحت کننده بود،

اين تنهايی بدجوری ناراحت کننده بود که نفس عميقی کشيدم و طولی نکشيد که 

 ت،اميرحسين با دوتا ليوان شير موز برگش

 :در ماشين و که براش باز کردم يکی از ليوان هارو دستم داد و نشست پشت فرمون

 بفرماييد_

 !و قبل از اينکه منتظر فرمودن من باشه سريع مشغول نوشيدن شد

دور دور و گشت و گذار تو شلوغی شب عيد تا آخرشب ادامه داشت و حاال ساعت 

 شب گذشته بود که برگشتيم خونه،1از 

صبح هم بايد راهی ميشد که لباس هاش و 6حسابی خسته بود و ساعت  اميرحسين 

 عوض کرد و قبل از من کارهاش و انجام داد و راهی اتاق شد،

تو آشپزخونه يه ليوان آب خوردم و خواستم برم به اتاق خواب اما با شروع دلدرد 

 شديدی که يه دفعه به سراغم اومد تو آشپزخونه خم شدم و قيافم گرفته شد،

حدس ميزدم اين درد برای چيه و ميدونستم به اين راحتی هاهم ول کنم نيست که 

 : صدای اميرحسين به گوشم خورد

 نميای بخوابيم؟_

 :لبام و به دندون گرفتم و با تاخير جواب دادم
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 تو بخواب_

 و هرکاری که الزم بود برای خودم کردم،

ی رو پا ايستادن و نداشتم که از خوردن مسکن گرفته تا پوشيدن لباس گرم و ديگه نا

 چراغ و خاموش کردم و به سمت تخت رفتم، 

تو نور کم اتاق نگاهش و که خيره بهم بود حس ميکردم بااين حال گرفته تر از اونی 

بودم که بخوام لبخندی بزنم يا چيزی بگم  که  رو تخت جمع شدم و پتو رو روی 

 خودم کشيدم،

هم بزارم و طبق عادتم پاهام و به تخت ميکوبيدم مطمئن نبودم تا صبح بتونم پلک رو

 :که صداش از پشت سر گوشم و پر کرد

 چرا پشت به من دراز کشيدی؟_

 :دستم و رو شکمم گذاشتم و جواب دادم

 !حالم خوب نيست_

 :نيمخيز شد و واسه ديدنم سرش و جلو آورد

 چرا؟_

 چيزی شده؟

 :که حاال ميلرزيد جواب دادمپتو رو بيشتر از قبل رو خودم کشيدم و با صدايی 

 چيزی نيست، دلم درد ميکنه تو بگير بخواب_
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 :نشست تو جاش

 ...نکنه اون شيرموز_

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 !بخاطر اون نيست_

 :چند ثانيه ای طول کشيد تا شنيدن صداش و باالخره گفت

 قرصی چيزی خوردی؟_

بود پتو رو کمی کنار زد و  با تکون دادن سرم جوابش و دادم و اونکه کنارم نشسته

 شروع کردن به ماساژ دادن تنم،

دست گرمش و از رو کمرم به پاهام ميرسوند و برميگشت و مشت های آرومی به 

پشتم ميکوبيد و چقدر موثر بود اين کارهاش که چشم هام و بستم و اون همچنان 

 :داشت ادامه ميداد

  !تحمل کن خوب ميشی_

 و ماساژ دادنش و از سر گرفت، 

 :انقدر بهم آرامش داده بود که رفته رفته پلک هام داشت سنگين ميشد

 !کافيه،خوبم_

ضربه هاش ادامه پيدا کرد اما صداش و نشنيدم که سر برگردوندم و با ديدنش در 

حالی که سرش به روی شونش متمايل شده بود و چشمهاش بسته بود و اما با دستش 

 ت ماساژم ميداد به کل دردم و فراموش کردم،هنوز داش
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 تموم ديشب و سرکار بود، 

امروز هم نتونسته بود خوب بخوابه  و صبح زود بايد ميرفت سرکار و تو اين حال 

  !بود

آروم چرخيدم و دستش و گرفتم تا از حرکت بايسته  و با ماليمت کمکش کردم تا  

 دراز بکشه که يهو چشم باز کرد،

 :در خمار بود که نای بازنگهداشتنشون و نداشت و فقط لب زدچشمهاش انق

 خوبی؟_

 :جواب دادم 

 خوبم_

  که باالخره سرش و روی بالشت گذاشت و حاال ميتونست آسوده بخوابه

 پتو روی جفتمون کشيدم و  به پهلو و به سمتش دراز کشيدم، 

 همينطور  که لبخند به لب داشتم، 

 چشم دوخته بودم بهش، تو دلم قربون صدقش ميرفتم و 

به مرد خوبی که هميشه به فکرم بود و من هر لحظخ بيشتر از قبل دوستش داشتم که 

يهو به مثل هرشب دستش و انداخت رو کمرم و من همزمان با عميق تر شدن لبخندم 

 ...چشم هام و بستم

 دم،از صبح تا وقتی که سال تحويل شه بدو بدو داشتم و البته تو خونه هم تنها بو
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اميرحسين مجبور بود بره و من اينجا تنهايی سال و تحويل کردم و همين باعث 

 کالفگيم شده بود،

 !چقدر فرق داشت سال تحويل امسال با پارسال

 اين اولين عيدی بود که بابا و مامان کنارم نبودن، 

  !که با عيدی بابا شروع نميشد

ه دراز کشيدم و با گوشی تلويزيون و خاموش کردم و بی حوصله رو مبل سه نفر

 مشغول شدم،

با ساغر و سحر و چند نفر ديگه پيام تبريک عيد برای هم فرستاديم و هنوز خبری 

 از اميرحسين نبود،

ظهر ميگذشت و اون خورشت قيمه که با ذوق و از روی دستور پخت  2ساعت از 

اهم نوش جان های اينستاگرام درستش کرده بودم که اگه اميرحسين گاسه ناهار اومد ب

 کنيم همچنان روی گاز بود که نشستم رو مبل،

حاال که فهميده بودم اميرحسين  تا شب نمياد خونه رفتم تو آشپزخونه و تنهايی مشغول 

 غذا خوردن شدم،

  !هرچند بهم نميچسبيد

هرچند همه اون شغل هايی که ساده تر بودن و برای اميرحسينی که امروز حسابی 

 !ميکردم و به خودم غر ميزدم و عين بچه ها بهونه ميگرفتم جاش خالی بود تصور
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 ...و اما آنسوی ماجرا

 

 هانا#

 :چشمهام و بستم تا يه کمی آروم بگيرم اما اين ممکن نبود که داد زدم

 يعنی چی که اين هفته نميتونيم کسی و بفرستيم اونور؟_

 ميفهمی چی ميگی؟

 :اشکان دستپاچه جواب داد

 من همه تالشم و کردم ولی نميشه،خانم باور کنيد _

بعد از اون اتفاق ما بايد خيلی محتاط تر عمل کنيم اگه اين بار لو بريم کلک هممون 

 کندست

 :از پشت ميزم بلند شدم و کنار پنجره ايستادم و به عبور و مرور ماشينها چشم دوختم

 اگه کارتون و درست انجام ميداديد هيچ چيز لو نميرفت_

 :پر کردصداش گوشم و 

 قبل از اينکه سر و کله اين پسر ماموره پيدا بشه همه چی خوب بود؛_

ببخشيد اين و ميگم ولی آقا اشتباه ميکردن که فکر ميکردن اگه اين پسره نزديکشون 

 باشه کسی به ما شک نميکنه

 با ياد آوری گذشته نفس عميقی کشيدم،
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 ياد روزهايی که گذشته بود،

ايل با ازدواج باهاش مخالف بودم و بخاطر بابا و هومن به ياد آوردن مردی که او

ازدواج باهاش و قبول کردم و بعد از روی حماقت  دلبستش شده بودم باعث ناراحتی 

 بيشترم شد،

  !چقدر راحت بهش دل بسته بودم

 بخاطرش حتی از کاری که کنار بابا و هومن انجام ميدادم دست کشيدم،

 بخاطرش دروغ گفتم،

 ساختم،مدرک الکی 

 رابطش با ياسمن لعنتی و به هومن لو دادم،

  عذاب کشيدم از اينکه اون ياسمن و دوست داشت و تهش چی شد؟

 چی موند؟

 !هيچی

تهش منی که فکر ميکردم خودم و از کارهای بابا و هومن جدا ميکنم و يه گوشه با 

ه تنها قصد پا گرشا زندگيم و ميکنم تبديل شدم به يه دختر افسرده و عصبی که حاال ن

 پس کشيدن نداشت،

 !که حتی داشت جای خالی هومن روهم پر ميکرد

سرم و به اطراف تکون دادم تا ذهنم خالی شه از اين همه آشوب و به سمت اشکان 

 :چرخيدم
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 خيلی خب،_

 برو به کارت برس،

 ...خودم يه فکری ميکنم

  .چشمی گفت و رفت

 با رفتنش دوباره روی صندليم نشستم،

 حسابی بهم ريخته بود، کارها

هنوز نتونسته بوديم راهی واسه فرستادن اون چند نفر به دبی پيدا کنيم و اين باعث 

 کالفگی بيشتر و بيشترم ميشد که نگاهی به صفحه لپ تاپ انداختم،

اين پنج تا دختری که رفتنشون به مشکل خورده بود بايد راهی ميشدن هرجوری که 

حمان تا برنامه ها خوب پيش برن و هنوز چاره ای پيدا بود بايد ميرسيدن به شيخ ر

 نکرده بودم که گوشيم زنگ خورد،

 :با ديدن شماره بابا صدايی تو گلو صاف کردم و جواب دادم

 سالم جانم_

 :صدای بابا تو گوشی پيچيد

 کارها خوب پيش ميره؟_

 :هيچی خوب پيش نرفته بود که گفتم
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روزه بتونيم دخترارو قانونی و با هواپيما اشکان ميگه ممکن نيست تو اين چند _

 بفرستيم اونور

 :چند ثانيه ای طول کشيد و بابا باالخره جواب داد

ميدونم اوضاع بهم ريختست اما بايد به موقع راهيشون کنيم واسه همين اين بار با _

 هواپيما نميفرستيمشون، 

  !با کشتی ميرن دبی

 :حرفش و تو ذهنم مرور کردم

 ...ولی_

 :شت حرفم تموم شهنزا

من ترتيب همه چی و ميدم تو فقط يکی و بفرست سراغ اون دخترا که وسايلشون _

 !و جمع کنن و هرچی زودتر با اشکان راهی شن

 ...گفت و بعد از خداحافظی گوشی و قطع کرد

 نميدونستم چطور ميخواد با کشتی بفرستشون اونور اما خيلی هم بهش فکر نکردم،

ميکرد که فقط اشکان و صدا زدم و بعد از انتقال حرفهای بابا از اين سرم انقدر درد 

 !شرکت ساخت و ساز بيرون زدم

 

 ياسمن#
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 باالخره رسيديم،

مسيری که فکر ميکردم حسابی ازش لذت ميبريم اونقدر هاهم لذت بخش نبود و 

هرچی به جنوب نزديکتر ميشديم گرمای هوا شديد تر ميشد و همين باعث شده بود 

 ...االن نفس عميق و آسوده ای بکشم تا

از ماشين پياده شده بوديم تا يه کم خستگی از تنمون بيرون بره که اميرحسين تکيه 

 :به ماشين کنارم ايستاد

 با هواپيما ميرفتيم کيش بهتر نبود؟_

  !يه روز و نصفی هم تو راه نميمونديم

 :سرم به سمتش چرخيد و گفتم

 !مميخواستم از مسير لذت ببري_

 :نگاهش تو صورتم چرخيد

 !ولی قيافت خيلی شبيه آدمايی که لذت بردن نيست_

 : و آروم خنديد که تو خنديدن همراهيش کردم

 فقط يه کمی گرممه_

 :خنده هاش تبديل به لبخند شد

 بشين بريم يه هتل خوب، _

  زير باد کولر با خيال راحت يه کمی استراحت کنيم
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شديم و راه افتاديم به سمت يه هتل و البته رسيدن به  و اينطوری دوباره سوار ماشين

 !اين هتل نيم ساعتی طول کشيد و گرمای بندرعباس همچنان همراهيمون ميکرد

با رسيدن به هتل و مستقر شدنمون تو اتاقی که چند روزی و مهمونش بوديم چمدون 

 ...لباسهامون و جابه جا کرديم و بعد هم اميرحسين رفت حموم

اتاق بزرگمون زدم حاال نيمه دوم تعطيالت عيد بود و ما از تهران دل کنده چرخی تو 

 !بوديم و قرار بود چند روزی رو اينجا بگذرونيم و من از اين بابت خوشحال بودم

هوا کم کم روبه تاريکی ميرفت که چشم از منظره ای که روبه هتل بود گرفتم و از 

م و  واسه اينکه سر و سامونی به شکم پشت پنجره کنار اومدم. لباسهام و عوض کرد

گرسنه هر جفتمون بدم يه ظرف ميوه آماده کردم و با سليقه پوست کندم و روی ميز 

 گذاشتم که سر و کله اميرحسين پيدا شد،

 :با حوله تن پوش به سمتم اومد و همينطور که موهاش و خشک ميکرد گفت

 يمونهپاشو برو يه دوش بگير وگرنه خستگی سفر به تنت م_

 :گفت و کنارم نشست  که ظرف ميوه رو به سمتش گرفتم

 بخوريم بعد ميرم _

 نگاهش و تو ظرف چرخوند،

 :کيوی و سيب و پرتقال براش پوست کنده بودم که بااشتياق گفت

 چه بشقاب خوشمزه ای_

 اما قبل از اينکه خودش چيزی بخوره،
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 :يه تيکه کيوی نزديک لبام آورد

 اول تو بخور_

از هم باز شد دستش لرزيد و سيبک گلوش باال و پايين شد بااين وجود اون  لبام که

 :يه تيکه کيوی و تو دهنم گذاشت و لب زد

 !ولی اينا از همه چی خوشمزه تره_

کيوی تو دهنم و قورت دادم و گيج نگاهش کردم که انگشت اشاره اش و روی لبام 

 :کشيد

 !لبات هم خوشمزست هم خيلی خوشگله_

 م گويای همه چيز بود،نگاهش به

گويای اين بود که تو دلش چه خبره  لبخندی زدم که دستش و پشت گردنم گذاشت و 

 :کم کم فاصله بينمون و پر کرد و با صدای دو رگه شده ای گفت

 نميخوای اين بشقاب و بزاری رو ميز؟_

 تازه به خودم اومدم،

از ثانيه لب هاش  بشقاب و روی ميز گذاشتم و سر چرخوندم سمتش که تو کسری

 !روی لبهام نشست

اين بوسه فرق داشت با دفعه قبل که حاال لبهام و به دندون گرفت  و انگار قصد 

 بيخيال شدن هم نداشت که چشم بستم و همراهيش کردم،

 !هيچ چيز قشنگ تر از بوسيده شدن توسط مردی که عاشقشی نبود
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بااين وجود دوباره نگاهم سرش و که عقب کشيد سفيدی چشم هاش به سرخی ميزد 

کرد و بوسيدن و از سر گرفت بااين تفاوت که اين بار سرم و هدايت کرد روی مبل 

و حاال درحالی که پاهام روی زمين بود و باال تنم روی مبل و اميرحسين هم خم شده 

 بود روم همديگه رو ميبوسيديم،

 چشمهای من باز بود و چشمهای اون بسته،

 موهای مشکی خيسش،

هيکل ورزيدش که به سبب نصف و نيمه باز شدن حولش داشتم ميديدم همه و همه 

 باعث دگرگونی حالم شده بود که دستش رفت سمت يقه لباسم،

يه تيشرت سفيد تنم بود  و دست اميرحسين داشت مسير بين ترقوه تا سی*نم و طی 

 ميکرد که چشمهام و بستم،

 ميخواستم از اين صحنه لذت ببرم،

م هم آغوش مردی باشم که عاشقشم اما همينکه چشم بستم همين که اميرحسين ميخواست

 شروع به پيشروی کرد تو يک لحظه تموم اون گذشته تلخ،

 تموم اون رابطه های اجباری با هومن،

تموم اون عذاب هايی که به ناحق کشيده بودم عين يه فيلم جلوی چشمهام نمايان شد 

ستی اميرحسين و هول بدم عقب و به نفس نفس و همين باعث شد تا بی هوا دو د

 !بيفتم

 :با چشمهای گرد شده نگاهم کرد
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 خوبی؟_

 نشستم اما قفسه سينم از ترسی که رخنه کرده بود تو وجودم باال و پايين ميشد،

نميدونستم چمه نميدونستم چرا بايد هومن و به ياد بيارم نميدونستم اما ديگه نميتونستم 

 ادامه بدم،

يخواستم دستش تنم و لمس کنه نميخواستم هيچ رابطه ای اتفاق بيفته و زبونمم ديگه نم

 :تو دهنم نميچرخيد که اميرحسين يه ليوان آب واسم آورد و تکرار کرد

 خوبی ياسمن؟_

 چت شد يهو؟

 دستم ميلرزيد که خودش آب و به خوردم داد،

 :حاال يه کمی بهتر شده بودم که جواب دادم

 !خوبم_

 :گرفته بود که باور نکنه صدام انقدر

 چيشد يهو؟_

 اذيت شدی؟

نميخواستم بحث گذشته رو پيش بکشم هرچند خودش يه چيزايی ميدوتست و سربسته 

 : گفتم

 فکر ميکنم هنوز آمادگی شروع رابطمون و ندارم_
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 :چند ثانيه ای نگاهم کرد و با لبخند مهربونی جواب داد

 ...زندگيمون و يادم رفتببخشيد يه لحظه قول و قرارهای شب اول _

 :ففط نگاهش کردم و حرفی نزدم که ادامه داد

 پاشو آماده شو بريم بيرون هم يه گشتی بزنيم هم شام بخوريم_

 ...و منتظر نگاهم کرد که از روی مبل بلند شدم

 واسه شام برنگشتيم هتل،

 .رفتيم به يه رستوران ساحلی

 اينجا بودم اما فکرم اصال اينجا نبود،

 ديدن هومن  درست موقع عشق بازی با اميرحسين،شوک 

شوک اون رابطه ها که فکر ميکردم تموم شده اما تو ذهنم بود و من و ترسونده بود 

 همه و همه باعث ناخوش احواليم شده بود که

 :با شنيدن صدای اميرحسين به خودم اومدم

 ماهی دوست نداری؟_

 نگاهی به ظرف غذام انداختم،

 :ه بودم که لبخندی زدمهنوز هيچی نخورد

 چرا دوست دارم_

  ...و با قاشق و چنگال غذا رو به بازی گرفتم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1093 
 

  .ميلی نداشتم 

 !يه بغض سنگين تو مسير گلوم سد زده بود 

 :حالم بد بود انقدر بد که از چشم اميرحسين دور نموند

  ياسمن؟_

 :نگاهش که کردم با نفس عميقی ادامه داد

 زندگی با هومن برات سخت بوده،من ميدونم که گذشته و _

 من اون حالت وقتی تو دبی بوديم ويادمه،

من ميدونم انقدر تحت فشار بودی که خودکشی کردی من همه اينارو ميدونم ولی 

 ميخوام همه چی و فراموش کنی،

ميدونم راحت نيست اصال راحت نيست ولی بايد به فکر باشيم بايد وقتی برگشتيم 

 شاور خوب که بهت کمک کنه،تهران بريم پيش يه م

 االنم ديگه نگران هيچی نباش،

 .ديگه کاری نميکنم که باعث اذيتت بشه

 :حرفهاش واسه شکستن بغضم کافی بود که گفتم

 اصال نميدونم يهو چم شد،_

 !نميدونم چرا يهو هومن عوضی اومد تو ذهنم
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ه اميرحسين گفتم و يه قطره اشک از گوشه چشمام افتاد و مسير گونم و طی کرد ک

 : از رو صورتم چيدش

 بهش فکر نکن، _

االن فقط بايد شامت و بخوری بعدشم باهم قدم ميزنيم و تهشم ميريم هتل اينطوری 

  ...همه چی بهتر ميشه

با وجود اينکه ميل نداشتم اما با اصرارهاش مجبور شدم غذام و بخورم و حاال دستم 

 و گرفته بود و به سمت هتل ميرفتيم،

 ب مطلوب بود که خسته نبودم از قدم زدن ،هوای ش

چند دقيقه ای بود که تو سکوت فقط قدم ميزديم که اميرحسين سکوت بينمون و 

 :شکست

 چطوره چند روزی هم بريم قشم؟_

 :با تعجب که نگاهش کردم ادامه داد

 باالخره ماه عسلمونه،_

 !بايد پر از هيجان باشه

 :جواب دادم

 پس اگه اينطوره بريم_

 :ندی زدلبخ
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 پس فردا، ميريم قشم و از قشم برميگرديم تهران_

 :لبخندی زدم و چيزی نگفتم که دستم و محکم تر از قبل گرفت

 !امشبم تا صبح برنامه داريم_

 :لب زدم

 چه برنامه ای؟_

 :سر کج کرد

 ميتونيم باهم فيلم ببينيم،_

 ...منچ بازی کنيم يا

 :هام مانع از گفتن باقی  جملش شدحرفش ادامه داشت اما بلند شدن صدای خنده 

 ميخوای گرگم به هواهم بازی کنيم؟_

 :بااينکه خنده اش گرفته بود گفت

من و باش کلی برنامه مهيج تدارک ديدم که از لحظه به لحظه سفرمون لذت ببريم _

 !اونوقت  خانم من و مسخره ميکنه

 يه دستم که تو دستش بود،

 :گذاشتم  و خودم و بيشتر از قبل بهش نزديک کردماونيکی دستم رو هم روی بازوش 

  از صبح پشت فرمون بودی_

 بهتره امشب و استراحت کنيم
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 :حرفم و رد کرد

 من ديشب تو شيراز خوب خوابيدم،_

 االنم اصال خوابم نمياد،

 اگه تو خسته ای بگو

 :ادمشايد خسته مسير طوالنی ای که اومده بوديم بودم اما خوابم نميومد که جواب د

 بريم باهم فيلم ببينيم،_

 !ولی فيلمش و من انتخاب ميکنم

 :قيافش گرفته شد

 نکنه از همين فيلما که تو اين چند وقته مجبورم کردی ببينم؟_

 :چشم غره ای بهش رفتم

 مگه فيلمايی که تا حاال باهم ديديم چشون بود؟_

 !به اون قشنگی

 :هرچند لحنش بيشتر تحقير بار بودلبخندی زد و سری به نشونه تاييد تکون داد 

 !يکی از يکی بهتر_

 :مشت آرومی به بازوش کوبيدم

 !خيلی مسخره ای_

 ...و اين حرفها تا رسيدن به هتل همچنان ادامه داشت
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 هانا#

 کالفه از اتفاقات امشب دراز کشيدم رو تخت،

 لعنت به اين بخت بد که من بايد ميومدم اينجا،

 !که بايد ميديدمشون

 دن مسکن بی فايده بود،خور

 سردردم خوب شدنی نبود و خوابمم نميبرد،

 فکر ميکردم همه چيز برام تموم شده،

 فکر ميکردم قلبم ديگه هرگز نميلرزه اما چرا امشب لرزيده بود؟

 چراامشب ديده بودمش؟

 چرا دوباره ديده بودمشون؟

 ه بودم؟چرا گرشا تهرانی و کنار ياسمن اونم اينجا و دور از تهران ديد

  ...نفس عميقی کشيدم

  !...حاال اونها باهم ازدواج کرده بودن و حتما اين سفرهم ماه عسلشون بود

پوزخند تلخی به افکارم زدم و رو تخت نشستم دلم ميخواست هرچی زودتر برگردم 

 تهران و ديگه هيچوقت چشمم به اون دو نفر نخوره ،
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ر اتاق همزمان با پشت گوش فرستادن غرق افکارم بودم که با شنيدن صدای تق تق د

 :موهام جواب دادم

 بله_

 :در باز شد و فرزانه اومد داخل

 هانا خانم يکی از اين دخترا زده به سرش ميگه ميخوام برگردم تهران،_

 !ميگه پشيمون شدم

 :پوفی کشيدم

 پس تو دقيقا چه غلطی ميکنی؟_

 مگه نگفتم صدای يکيشونم نبايد دربياد؟

 نبايد اجازه بدی باهم حرفی بزنن؟مگه نگفتم 

 :دستپاچه جواب داد

من حواسم بهشون بود ولی يهو يکيشون صدام زد و گفت ميخواد برگرده تهران _

 !منم سريع اومدم به شما اطالع بدم

 :به سمتش رفتم

 يعنی دختره رو به حال خودش گذاشتی اومدی اينجا؟_

 :حرفم و رد کرد

 سپردمش به کيارش که خفش کنه_
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 بی اينکه چيزی بگم از کنارش رد شدم و رفتم بيرون،

 :دنبالم ميومد که پرسيدم

 بقيه شون چی؟_

 اونا حرفی نزدن؟

 :جواب داد

 نه خانم،_

اونيکيا حسابی تو فکر خروج از ايران و رسيدن به روياهاشونن ففط اين دختره طناز 

  !ديوونه شده

 م طبقه پايين،خيالم يه کمی راحت شده بود که همراه فرزانه رفت

کيارش طناز و انداخته بود تو يکی از اتاقها و خودش هم بااون هيکل گندش جلوی 

 :در ايستاده بود که به سمتش رفتم

 اينجاست؟_

 :با صدای کلفتش جواب داد

 بله خانم_

 و در و باز کرد،

 با ديدن دختری که کز کرده بود گوشه اتاق و گريه زاری راه انداخته بود جلوتر رفتم

 :و دست به سينه باال سرش ايستادم
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 چه خبرته اينجارو گذاشتی رو سرت؟_

 :به گريه هاش که ادامه داد با صدای بلندی گفتم

 گريه نکن ببينم چه مرگته؟_

 همينطور که نشسته بود رو زمين سر بلند کرد و چشم دوخت بهم،

صورت سفيدش حسابی سرخ شده بود و چشمای مشکيش حسابی خيس بودن که 

 :ريده بريده جواب دادب

 ..من_

 ...من نميخوام برم اونور

 ...من

  ...من نميخوام برم اونور و عروسک دست شيخ های کثيف عرب شم

 !من پشيمون شدم

 :ابرويی باال انداختم

 ديگه چی نميخوای؟_

 :چونش از بغض ميلرزيد

 من غلط کردم که گفتم ميخوام از ايران برم،_

 !برمغلط کردم خانم فقط بزاريد 

 :و افتاد به پاهام
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 خواهش ميکنم خانم،_

 من به هيچکس از شما چيزی نميگم،

 !فقط بزاريد برم

 :عقب کشيدم و داد زدم

 بس کن اين کاراتو ،_

 !حتی اگه خودتم بکشی من فردا جنازت و ميفرستم اونور پس صدات و ببر

 :دوختمو سرچرخوندم سمت کيارش که پشت سرم بود و دوباره نگاهم و به طناز 

 وگرنه مجبور ميشم بسپرمت به کيارش،_

ميدونی که کيارش خيلی مهربون نيست و ميتونه باهات کاری کنه که هرلحظه آرزو 

 !کنی که کاش عين يه دختر خوب ميتمرکيدی سرجات و ميرفتی اونور

ترس از کيارش و تو چشماش ميديدم که دستش و جلوی دهنش گذاشت تا صدای 

 :همين باعث شد تا سری تکون بدمگريه هاش قطع شه و 

 آفرين،_

 !همينطوری بی سر و صدا بمون

و چرخيدم واسه خروج از اتاق و قبل از خروج واسه اينکه ديگه صدای اين دختره 

 :در نياد روبه کيارش گفتم
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اگه صداش دراومد آزادی باهاش هرکاری که دوست داشتی بکنی و يه شب رويايی _

 !براش بسازی

 ...اق بيرون زدمگفتم و از ات

 :فرزانه همچنان پشت سرم ميومد

 شما فوق العاده ايد خانم،_

 !فکر نکنم اين دختره ديگه صداش در بياد

 :جواب دادم

 !ولی کسی که نبايد اجازه بده صداشون در بياد تويی نه من_

 :نفس عميقش و پشت سرم حس کردم 

 بشممن تازه کارم اما همه تالشم و ميکنم که بهتر از اين _

 :از حرکت ايستادم

 خيلی خب،_

 بقيشون کجان؟

 ميخوام ببينمشون

 :به دری که کمی باهامون فاصله داشت اشاره کرد

 تو اون اتاق بيرونين_

 قدم برداشتم به سمت در،
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 بايد کارم و خوب انجام ميدادم،

 نبايد صدای کسی درميومد،

 !نبايد اين معامله بهم ميخورد

 نه در و باز کرد،با رسيدن به اون اتاق فرزا

 چهارتا دختر جوون خوش بر و رويی که تو اتاق بودن با ديدنم از جاشون بلند شدن،

 :قدم برداشتم تو اتاق و نگاهم و بين همشون چرخوندم و با يه لبخند گوشه لبی گفتم

 همه چی خوبه؟_

 :چشم هاشون پر از نگرانی بود که اين بار خنديدم

 سرتون؟ نکنه شماهم مثل طناز زده به_

 هوم؟

 :زهره جلو اومد

 طناز راست ميگفت که شيخ های عرب مارو به به عنوان بردشون ميخرن؟ _

 راست ميگفت که اونا ميتونن هر باليی که دوست دارن سر ما بيارن؟

  حتی ميتونن مارو بکشن؟

 :با چشم های گرد شده نگاهش کردم

 !معلومه که نه_

 :باز کرداونيکيشون که اسمش مهشاد بود زبون 
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 االن طناز کجاست؟_

 :جواب دادم

حالش خوب نبود بهش گفتم بهتره بخوابه و به اين چرت و پرتهايی که نميدونم از _

 !کجا درآوردتشون هم فکر نکنه

 :زهره دوباره پرسيد

 بعد از اينکه ما بريم اونور چه اتفاقی ميفته؟_

 :چشم ريز کردم

 زمه دوباره تکرار کنمبا اينکه قبال بهتون گفتم ولی انگار ال_

 :و با مکث کوتاهی ادامه دادم

 من ميدونم شماها چقدر زندگی بدی داشتيد،_

 پر از فقر و نداری و بدبختی،

 با خانواده هايی که بود و نبودشون همچين فرقی نداشت،

ميدونم که هزار بار فکر خودکشی يا هرکار ديگه ای به سرتون زده و اما حاال 

 بودنتون اصال ربطی به حرفهای طناز نداره،اينجاييد و اينجا 

 شما فردا به  مهمونی ای ميريد که کلی مهمون خارجی داره ،

کلی آدم حسابی که پولشون از پارو باال ميره که حتی نميتونيد تصور کنيد چه زندگيای 

 لوکس و همه چی تمومی دارن و تو اين مهمونی بايد چيکار کنيد؟
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تم سری به نشونه تاييد تکون داد و ادامه حرفهای من و نگاهم و که به فرزانه دوخ

 :گفت

 لباس هايی که براتون آماده کرديم ميپوشيد و ميايد تو اين مهمونی،_

دخترای اين مهمونی فقط شما نيستيد بينشون ايرانی هم هست ولی از کشورهای ديگه 

و فقط گلچين  هم هستن اما بايد بدونيد که مهمونا به همه اين دخترها نياز ندارن

 ميکنن،

 هرکی بهتر باشه،

 بهتر لبخند بزنه،

 لوند تر باشه،

عشوه هاش بيشتر باشه خريدار بيشتری هم داره و همراه کسی که ميپسندتش ميره 

به اون خونه زندگی لوکس  و الکچری و باقی عمرش و تو ناز و نعمت زندگی 

 !ميکنه

 :برق چشمهای ستاره رو به وضوح ميديدم که پرسيد

 يعنی ما برده جنسيشون نميشيم؟_

 :قبل از فرزانه جواب دادم

 معلومه که نه،_

شما ميشيد سوگلی اين مردهای پولدار و کنارشون يه زندگی خوب واسه خودتون 

 ميسازيد
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 :و دوباره چشم ريز کردم

 حاال اين آقايی که شمارو انتخاب ميکنه بابتتون کلی هم پول ميده،_

 ميکنه هم بايد دلی از عزا دربياره يانه؟از ايران هم خارجتون 

 :و خودم جواب دادم

شما فقط کافيه هرازگاهی خودتون و در اختيار کسی که باهاش زندگی ميکنيد قرار _

 !بديد همين

 :زهره بريده بريده گفت

 اگه کسی مارو نخره چی؟_

 :نگاهم جدی شد

 بايد بخره،_

 !بايد يه کاری کنيد که چشم همه دنبال شما باشه

 :و تاکيد کردم

 بايد همه تالشتون و بکنيد، _

  !وگرنه نميتونم تضمين کنم که چه اتفاقاتی براتون ميفته

 :و قبل از اينکه سوالهای جديدی واسه پرسيدن پيدا کنن ادامه دادم

 امشب که فرصت داريد حسابی رو خودتون کار کنيد،_

 !روز خوبی باشه حموم بريد خودتون و تميز و مرتب کنيد تا فردا واستون
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 گفتم و باالخره از از اون اتاق و اون طبقه خارج شدم ،

 وارد طبقه باال که شدم نشستم رو مبل،

فرزانه همون پايين مونده بود و اينجا تنها بودم که چندباری پشت سرهم نفس عميق 

 کشيدم،

فشار کاری که تو به جای هومن مجبور به انجامش بودم از يک طرف و از دور 

دن گرشا و ياسمن تو اون رستوران از طرف ديگه باعث درد بيشتر سرم شده بود دي

که دوباره يه مسکن خوردم و واسه بررسی دوباره کارهای فردا اشکان و صدا 

 ...زدم

 همه چی و با اشکان بررسی کردم،

از زمان دقيق رسيدن کشتی تا کارهای اونور که البته قرار نبود من برم و اشکان و 

 .ه دخترارو همراهی ميکردنفرزان

 نگاهم و تو لپ تاپم چرخوندم،

 :پيام تازه ای دريافت نکرده بودم که روبه اشکان گفتم

 !فکر ميکنم همه کارها اوکی باشه  شما که راه بيفتين منم برميگردم تهران_

 سری به نشونه تاييد تکون داد و تکيه داد به پشتی مبل،

 :نگاهش زوم شده بود رو من

 هنوزم نميخوای به پيشنهاد من فکر کنی؟_

 :رو ازش گرفتم اما اشکان هنوز حرف برای گفتن داشت
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 اين همه ساله که من و ميشناسی،_

اين همه ساله که قايمکی دوستدارم و هيچکسی جز تو به چشمم نيومده حتی وقتی 

 ايران نبودی،

 نگرفتی، وقتی اونور بودی و تو يا بهتره بگم شما يه بار هم من و جدی

 !اين رسمش نيست

 :زل زدم تو چشماش

 وقت گير آوردی اشکان؟_

 اين حرفا واسه چيه؟

 :دستی تو صورتش کشيد و با چشم های مشکيش زل زد بهم

 واسه اينه که خسته شدم،_

 !از اين همه سال انتظار خسته شدم و ديگه نميخوام از دستت بدم

 نفس عميقی کشيدم،

حرف ميزد مربوط به سالها قبل بود و حاال دوباره ماجرای عشقی که اشکان ازش 

 :حرفش و پيش کشيده بود

 اين عالقه به هيج جا نميرسه پای من نمون_

 :پوزخندی زد

 چرا؟_
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 چون زير دست آقا همايونم؟

 ...چون

 :نزاشتم حرفش تموم شه

من هيچوقت به تو به چشم مردی که بخوام باهاش باشم يا باهاش ازدواج کنم نگاه _

 دمنکر

 !پس لطفا ادامه نده و تموم تمرکزت و بزار رو کارمون

 :چند باری سر تکون داد و از روی مبل بلند شد

 اگه اينطور بود چرا قبال نگفتی؟_

 چرا تا قبل از ازدواج مصلحتی با اون پسره هيچوقت ردم نکردی؟

 چرا اونموقع آب پاکی و رو دستم نريختی که برم پی کارم؟

  چرا؟

 :شدمعصبی بلند 

 دنبال چی ميگردی؟_

 بااين حرفا ميخوای به کجا برسی؟

 :روبه روم ايستاد و جواب داد

 دنبال يه جواب،_

 ميخوام بدونم تو واقعا عاشق اون مامور پليسی؟
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 عاشق اون يارويی که امشب وقتی از دور ديديش بهم ريختی؟

 فرستادم،منتظر جواب خيره شده بود بهم که آب دهنم و به سختی پايين 

 نميدونستم چم شده بود،

نميدونستم برای حسی که تو قلبمه چه اسمی بايد ميزاشتم اما هرچی که بود عشق 

 نبود،

 :ديگه عشق نبود که لب زدم

 !مزخرف نگو_

 :پوزخند زد

 اگه مزخرفه چرا رنگت پريد؟_

 چرا عصبی شدی؟

 :چشمام و بستم و دوباره باز کردم

 برو بيرون اشکان،_

 !برو

 :از قدم برنداشت قدم

 عاشقشی؟_

 :تو صورتش داد زدم

 نه،_
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 !معلومه که نه

 :و درحالی که بلند بلند نفس ميکشيدم ادامه دادم

 من  ازش متنفرم،_

 حالم بده بخاطر اينکه  هممون و بازی داد بخاطر  اينکه بهم زخم زد ،

داره خوب  آره من ازش متنفرم از اينکه ميبينم اوضاع ما انقدر بهم ريختست و اون

 !و خوش زندگی ميکنه متنفرم

 ...و در حالی که صدام ميلرزيد نشستم  روی مبل

کالفه بودم حتی از حرف زدن راجع به اون آدم که اشکان رو زانو نشست روبه 

 :روم

 چرا واسه همچين آدمی خودت و اذيت ميکنی؟_

 :خيره تو چشماش گفتم

که باعث گند زدن به زندگی خودت توهم اگه جای من بودی توهم اگه ميديدی کسی _

 !و خانوادت شده  حاال داره به خوبی و خوشی زندگيش و ميکنه اذيت ميشدی

 :و سرم و بين دوتا دستام گرفتم و دوباره صدای اشکان و شنيدم

 چيکار کنم حالت خوبه شه؟_

 خوشی زندگيش و ازش بگيرم خوبه؟

 :با ترديد نگاهش کردم
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 چی داری ميگی؟_

 :اب دادبا جديت جو

 دارم ميگم هر چيزی چاره ای داره،_

 اگه اون باعث بد بودن حال تو شده پس نبايد از زندگيش لذت ببره،

 !من نميزارم اين اتفاق بيفته

 :و با صدای آروم اما تاثير گذاری ادامه داد

 !من واسه خوب شدن حال تو هرکاری ميکنم هانا_

 : فقط نگاهش کردم و حرفی نزدم که ايستاد

  !و فقط لب تر کن من هرکاری که بخوای برات انجام ميدمت_

 :نفس عميقی کشيدم و نگاهم و دوختم بهش

 االن اصال تو شرايطی نيستيم که بخوايم واسه اون برنامه بچينيم، _

  !يه کمی که بخوابم حالم خوب ميشه

 :لبخندی تحويلم داد

 پس راحت بخواب،_

 !بخواب و به اون آشغال بی ارزش فکر نکن

 نميدونم چرا اما لبخند که زد يه کم آروم گرفتم،
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حاال ميفهميدم دليل اين آشفته حالی دليل اين سر دردها نفرتيه که بعد از دوستداشتن 

 به سراغم اومده بود،

 !نفرتی که شايد فقط با تسويه حساب  پاک ميشد

 با رفتن اشکان، 

 وارد اتاق شدم، 

 بهتر بود، اين بار که روی تخت دراز کشيدم حالم

نميدونم خاطر حرفهايی بود که از اشکان شنيده بودم يا باالخره اون قرصهای مسکن 

اثر گذار واقع شده بودن که ديگه سرم اونقدری درد نميکرد وخيلی طول نکشيد که 

 ...از شدت خستگی اين چند روزه تا چشم روی هم گذاشتم خوابم برد

 رم کرد،هوا هنوز روشن نشده بود که فرزانه بيدا

 وقتش بود،

 وقت فرستادن اون دخترا به دبی که آبی به دست و صورتم زدم،

قبل از روشن شدن هوا بايد سوار اون کشتی ميشدن و راه ميفتادن که حاضر و آماده 

تو سالن طبقه پايين ايستاده بودن و اشکان هم داشت تذکرهايی که هميشه به دخترايی 

 :اين چند نفر گوشزد ميکرد که با ديدنم کنار رفت که ميفرستاديم اونور ميداد و به

 همه چی اوکيه،_

 !ديگه بايد بريم
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روبه روش که ايستادم چشم هاش از بيخوابی به سرخی ميزد و موهای جوگندميش 

به مرتبی هميشگی نبود که دستی تو موهاش کشيدم و البته اين باعث باال پريدن يه 

 تای ابروش هم شد،

 :دی گفتمبااين وجود خيلی ج

 خوب حواست باشه،_

 نميخوام يه تار مو از سر اين دخترا کم بشه

 و رو کردم به دخترا،

 :طناز همچنان رنگ و رو پريده بود که سر کج کردم واسه دقيق تر ديدنش

 راستی طناز تو تصميمت و گرفتی؟_

 :مضطرب که نگاهم کرد ادامه دادم

 !ميتونی بمونی پيش کيارش_

 ش و که گرفتم به کيارش رسيدم،رد نگاه پر از ترس

 :کيارشی که پشت سرم بود و طناز تند تند سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد

 !ميخوام برم اونور زندگيم و بسازم_

 لبخند گوشه لبی ای زدم،

 درستش هم همين بود،

 نبايد جای هيچ ترديدی باقی ميموند،
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اون چند تای ديگه رو از هيچ بايد طناز و اينجوری راهی ميکردم و در عين حال 

 چيز نميترسوندم،

 نميترسوندم چون مهم بود که قول و قرارهامون با شيخ سرجاش بمونه،

 که اين دخترها به مهمونی شيخ برسن و بعدش هم ديگه به من ربطی نداشت،

بعدش اگه زرنگ بودن ميتونستن در ازای تنشون يه زندگی بهتر از زندگی های پر 

 !بسازناز بدبختيشون 

 سری به نشونه تاييد تکون دادم و جلوتر رفتم و کنار زهره ايستادم،

 چهره دخترونش ،

پوست سفيدش و اندام توپرش حسابی باب دل مشتری های اونور بود که نگاهی به 

 :سرتا پاش انداختم

 اشکان يادت باشه زهره رو مفت از دست ندی،_

 !زهره يه دختر همه چی تمومه

 لبخندی زد،زهره با تعجب 

 نميدونم شايد بين همه اينها دلم فقط برای اين يه نفر ميسوخت،

 باقيشون الاقل پسر از نزديک ديده بودن،

 الاقل تجربه رابطه داشتن و فقط بچه پس ننداخته بودن،
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ماه عقد پسرعموش بود و طرف  6حتی اين طنازی که اينطوری به آب و آتيش ميزد 

 ره نه،کارش روهم ساخته بود اما زه

ساله با يه خانواده درب داغون بود که در ازای فروشش نه تنها  19-18اون يه دختر 

پول خوبی گيرمون ميومد که رابطمون با باال دستی ها و اون همکارهای خارجی 

 !هم بهتر ميشد

 چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که راهی شدن،

ماشين شدن و حاال فقط تا جلوی در رفتم اينطوری خيالم راحت تر بود که سوار 

 :اشکان مونده بود که گفت

 برو استراحت کن، _

 نگران چيزی هم نباش من کارم و خوب بلدم

 :سری تکون دادم

 ميدونم که کارت و خوب بلدی ولی مراقب همه چی باش_

 :نگاهش و تو چشمهام چرخوند

 کنم، مراقبم و وقتی برگردم ميخوام بيشتر از هرچيزی و هرکسی از تو مراقبت _

  !ميخوام هيچ چيز تو اين دنيا وجود نداشته باشه که تورو آزار بده

 :مصمم که حرف ميزد حتی نميدونستم بايد چی بگم که خودش ادامه داد

 توهم مراقب خودت باش، _
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  !خداحافظ

  ..و باالخره رفتن

ديگه اشکان و فرزانه و دخترا و چند تا از محافظا رفتن و حاال فقط من و چند نفر 

 مونده بوديم که چند ساعتی خوابيدم و بعد جمع و جور کردم،

صبح پرواز داشتم که بی معطلی همراه 11ميخواستم زودتر برگردم تهران و ساعت 

 کيارش از اين خونه سه طبقه بيرون زدم، 

 ...راهی فرودگاه شدم و اين پايان سفر کاری من بود

 

 ياسمن#

ميموندم به انتظار اومدن اميرحسين و بعضی برخالف روزهايی که تنها تو خونه 

 وقتاهم هر سه تا وعده غذاييم و تنهايی ميخوردم و از بی حوصلگی سر ميرفتم،

 !اين چند روز سفرمون انقدر زود طی شد که حاال باورم نميشد داريم برميگرديم

سيزده بدر بود و تو راه برگشت بوديم که نگاهم و به طرحو نقشی که با حنا روی 

 دستم زده بودم دوختم ،

يادگاری قشم بود و خيلی هم اين نقش پيچيده رو دوست داشتم که با شوق چشم ازش 

 :گرفتم و به اميرحسين نگاه کردم

 !قشم خيلی رويايی تر از اونی بود که فکر ميکردم_

 :با تکون دادن سرش تاييد کرد
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 از سفرمون راضی بودی؟_

 اين چند روزه بهت خوش گذشته؟

 :دندون نمايی زدم لبخند

 معلومه،_

 اين بهترين سفر عمرم بود،

 !حتی بيشتر از اولين باری که رفتم پاريس بهم خوش گذشت

 :متعجب شد

 داری يه سفر دور و دراز و با يه سفر تو مملکت خودمون مقايسه ميکنی؟_

 :جواب دادم

ر فرانسه من با اين ديد نگاهش کردم که قبل از اين مسافرت بهترين سفر عمرم سف_

 بود،

 !حدودا هفت هشت سال پيش

 :قبل از اينکه  بپرسه چرا خودم ادامه دادم

 دليلشم نميدونم،_

 !فقط ميدونم تو اين دوتا مسافرت خيلی بهم خوش گذشته

 :آروم خنديد

 دليل اين سفر که مشخصه،_
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 !وجود من

 :تو خنديدن همراهيش کردم

 !حتما همينی که تو ميگی_

 :گذرايی بهم انداخت و من ادامه دادمبا لبخند نگاه 

راستی حاال که يکی دو ساعت ديگه ميرسيم شيراز چطوره امشب و بريم خونه _

 مامان جون من؟

 :جواب داد

 اومدنی که سوييت گرفتيم بهت بد گذشت؟_

 :حرفش و رد کردم

سال عوض شده و ماهم که ممنوع المالقاتيم واسه خانواده هامون ميخوام حداقل _

 ن رعنارو ببينم،ماما

 اومدنی که حوالی شيراز مونديم،

 !بيا امشب و تو خود شيراز بگذرونيم

 :زير لب چشمی گفت

 ...باشه عزيزم ميريم همونجا_

 ...و چشم دوخت به مسير پيش رو

 با رسيدن به شيراز يک راست به سمت خونه مامان رعنا رفتيم،
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مطمئن بودم حاال هردومون و  مامان رعنايی که ازدواجم و بهم تبريک گفته بود و

 روی چشمهاش ميزاره،

 !مثل هميشه که مهمون نواز بود

زودتر از اميرحسين از ماشين پياده شدم و اميرحسين که پياده شد  نگاهش و  به 

 :خونه دوخت که گفتم

 قدمت اين خونه از سن و سال منم بيشتره،_

 !ه و از نو بسازهمامان رعناهم به هيچ وجه حاضر نيست اين خونه رو بکوب

 :ابرويی باال انداخت

 !بااينکه بيشتر از سی سال قدمت داره ولی خوب مونده_

 :و لبخند معنی داری زد که نفسم و تو صورتش فوت کردم

 ! من هنوز بيست و چهار سالمم کامل نشده_

 :چشم ريز کرد

 جدا؟_

 :رو ازش گرفتم

 !نه با تو شوخی دارم خودم و بهت قالب کردم_

 نميرفت که خنديد و من زنگ خونه مامان رعنارو زدم، از رو

 خيلی طول نکشيد که در باز شد،
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مامان از اومدنمون با خبر بود و خودش هم در و باز کرد و بعد از يه خوش و بش 

 .حسابی و البته پارک ماشين تو حياط وارد خونه  شديم

د که اينسری با اميرحسين دايی ياسر طبق معمول با من تو قيافه بود اما خوبيش اين بو

اومده بودم و ديگه نميتونست از طالق حرف بزنه و صدتا انگ بهم بچسبونه و مثال 

 !رگ غيرتش باد کنه و همين خوب بود

مامان رعنا سينی چای و روی ميز گذاشت و کنار دايی ياسر و روبه روی من و 

 :اميرحسين روی مبل نشست

 ماه عسل خوش گذشت عزيزم؟_

 :شونه تاييد تکون دادمسری به ن

 خيلی زياد_

 :لبخندش غليظ تر شد و اين بار دايی ياسر گفت

 خوب شد پارسال تموم شد و رفت پی کارش_

 :و نگاه معنادارش و به من دوخت

 تو يه سال دوبار ازدواج کردی،_

 خودکشی کردی،

  يه بار جدا شدی االن دوباره ازدواج کردی

 :و پوزخند زد
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 !نيستاينا کار هرکسی _

نميدونستم از زدن اين حرفها چی نصيبش ميشه و جوابی هم براش نداشتم که نگاهم 

 به سمت اميرحسين چرخيد،

از قيافش معلوم بود چقدر ناراحت شنيدن اين حرفهاست بااين وجود متوجه نگاهم که 

 :شد لبخندی زد و مامان رعنا جواب دايی ياسر و داد

 باز تو اوقات تلخيت شروع شد؟_

 :قبل از اينکه دايی ياسر بخواد چيزی بگه ادامه دادو 

 خداروشکر که االن ياسمن حالش خوبه از ازدواجشم راضيه،_

تو به جای اين حرفها به فکر خودت باش آقا ياسر که با چهل سال سن هنوز خونه 

 !مادرت زندگی ميکنی

 :يی پريدجواب مامان رعنا انقدر خوب بود که دلم خنک شد و اما رنگ از روی دا

 يعنی چی؟_

 االن شما مشکلی داريد که من تو اين خونه زندگی ميکنم؟

 :مامان سری به نشونه تاييد تکون داد

 معلومه،_

 !هم سن و ساالی تو دوسه تا بچه هم دارن ولی تو همينجوری نشستی ور دل من
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حرفهاشون که گاها باعث خندم ميشد همچنان ادامه داشت که صدای زنگ گوشيم 

 شد، بلند

 :با ديدن اسم سحر روی گوشی بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و جواب دادم

 سالم،_

 جونم؟

 :صدای ذوق زده اش تو گوشی پيچيد

  سالم رسيدين شيراز؟_

 :اوهومی گفتم

 يه چند دقيقه ای ميشه،_

 تو کجايی؟

 :جواب داد

 من و سامانم تو راهيم يه چند دقيقه ديگه ميرسيم،_

 !بيايم شام نخوريد تا ما

 :و گوشی و قطع کرد و همزمان صدای مامان رعنارو شنيدم

 ياسمن کجا رفتی؟_

 :از آشپزخونه بيرون اومدم و جواب دادم

 داشتم با سحر حرف ميزدم،_
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 !داره با سامان مياد اينجا و گفت شام نخوريم تا برسن

 :و آروم خنديدم که مامان هم خنده اش گرفت

و صورتتون بزنيد يه لباسی عوض کنيد منم کم کم پس شما بريد يه آبی به دست _

 غذارو آماده کنم

و منتظر چشم دوخت بهم که که چشمی گفتم و جلوتر از اميرحسين رفتم تو اتاقی که 

 ...چمدون و اونجا گذاشته بوديم

 تو اتاق لباسهام و عوض کردم،

هام زدم و يه تيشرت صورتی و يه شلوار سفيد تنم کردم و جلو آينه شونه ای به مو

 همزمان اميرحسين وارد اتاق شد،

با حوله صورتش و خشک ميکرد که اشاره ای به لباسهاش که روی تخت گذاشته 

 : بودم کردم

 !اينارو بپوش عزيزم_

 :قبل از پوشيدن لباس هاش نگاهی به من انداخت

 اونوقت تو با همين لباس ها ميخوای بيای پيش پسرخالت سامان؟_

 :شده نگاهش کردمبا چشمهای گرد 

 مشکلش چيه؟_

 :سر کج کرد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1125 
 

 ياسمن؟_

 :باز اون روی گير دادنش پديدار شده بود که جواب دادم

محض اطالعت ما از بچگی باهم بزرگ شديم هميشه هم باهم راحت بوديم پس گير _

 !الکی به من نده

 نفس عميقی کشيد و با لب و لوچه آويزون پيرهنش و از تنش درآورد ،

 نگاهش ميکردم، از تو آينه

ديگه چيزی نگفت اما با يه من عسل هم نميشد خوردش که صدايی تو گلو صاف 

 :کردم

 مگه لباسم بده؟_

سر بلند کرد و قبل از پوشيدن تيشرت سفيدش با باالتنه لخت به سمتم اومد و درست 

 :پشت سرم ايستاد

 خودت چه فکری ميکنی؟_

 :و ضربه آرومی به پشتم زد

 !که چسبيده بهت و اين تيشرت کوتاه واقعا من اذيت ميشم با همين شلواری_

 چرخيدم سمتش،

 اين اولين باری بود که باالتنش و کامال لخت ميديدم،

 پوست سبزش و هيکل ورزيدش باعث شد تا قبل از جواب دادن،
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 :نگاهم رو تنش بچرخه و با تاخير گفتم

 !تو نگاهت مشکل داره که اذيت ميشی_

 :چشماش چهارتا شد

 جان؟_

 به زن خودمم نبايد مشکل دار نگاه کنم؟

 :تو يه سانتيم وايساده بود و زل زده بود بهم که سری تکون دادم

منظورم اين بود که تو با اين نگاه من و ميبينی ولی سامان من و اينطوری که تو _

 !ميبينی نگاه نميکنه

 :يه تای ابروش باال پريد

 !به هرحال اين تيشرت و شلوار نه_

 ... ميتونی يه تيشرت آستين بلند با يه شلوار گشاد  و

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 و چی؟

 نکنه ميخوای شال و جورابمم بپوشم ؟

 اصال نظرت راجع به چادر چيه؟

 :و طلبکار نگاهش کردم که نفسی گرفت

 نميخواد تعصب من و به مسخره بگيری،_
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 !وشی فعال کافيههمين تيشرت و شلوار و عوض کنی يه چيز گله گشاد بپ

 :دلخور گفتم

 تعارف نکنيا؟_

 اگه دستور ديگه ای هم هست بفرماييد قربان؟

 :نگاهش و تو صورتم چرخوند و همزمان با گذاشتن دستش پشت کمرم جواب داد

 چقدر بگم اينا دستور نيست،_

 چقدر بگم از روی دوستداشتن زياديه؟

 :و خودش و بهم نزديک تر کرد

 واد خدايی نکرده کسی جز من حتی نگاهت کنه؟چقدر بگم دلم نميخ_

و دست ديگش و پشت گردنم گذاشت و قبل از اينکه من بخوام چيزی بگم سرش و 

 جلو آورد،

حاال همه چيز برای اين بوسه که عاشقانه بود و ختمی بود واسه اين ماجرا مهيا بود 

ميرحسين روی لبهام که قلبم با شدت بيشتری تو سينه کوبيده شد واما همين که لبهای ا

فرود اومد و خواستم لذت ببرم از اين بوسه در اتاق باز شد و همزمان صدای سحر 

 :برق از سر جفتمون پروند

 ...ياسمن کجا_

و با ديدن ما حتی نتونست جملش و تموم کنه که سريع اميرحسين و پس زدم  و سحر 

 !بيرون  و در و هم بستدرحالی که قيافش شبيه سکته ايا شده بود عقب عقب رفت 
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 حالم بهتر از سحر نبود که حيرون به اميرحسين چشم دوختم،

 :حاال داشت تيشرتش و تنش ميکرد و پشتش هم به من بود که گفتم

 االن چه غلطی کنيم؟_

به سمتم که چرخيد رنگش عين گچ سفيد شده بود و حرف که زد حتی صداش هم 

 :گرفته بود

 مگه چيزی شده؟_

بخاطر اتفاقی که افتاده بزنم تو سرم يا با ديدن اين وضع اميرحسين و اما نميدونستم 

 : سعی و تالشش برای اينکه نشون بده مثال ريلکسه و عين خيالش هم نيست بخندم

 چيزی نشده؟_

 لخت بودنت به کنار،

 اينکه چسبيده بودی به منم به کنار،

 لبامون که روهم بود و چيکار کنم؟

 !سحر مارو ديد

 :بيشتر از قبل پريد اما همچنان ميخواست خودش و خونسرد نشون بده رنگش

 اصال استرس نداشته باش،_

 باالخره ما زن و شوهريم،

 !يه بوسه هم چيزی نيست
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 :و نشست روی لبه تخت

  !حاال لباست و عوض کن بريم بيرون_

عد سری به نشونه تاييد تکون دادم ويه دست لباس گشاد خيال راحت کن پوشيدم و ب

 :از بستن موهام نفس عميقی کشيدم و چرخيدم سمت اميرحسين

 پاشو بريم_

 :چند باری پشت سرهم پلک زد و درحالی که پای راستش و مدام تکون ميداد گفت

 آره بريم،_

 !اصال استرس نداشته باش

 :زل زدم به پاهای لرزونش

 من خوبم به قول تو ما زن و شوهريم ،_

 يومد تو،اصال سحر بايد در ميزد و م

 ولی تو چی؟

 تو خوبی؟

 :سيبک گلوش باال و پايين شد

 !معلومه_

و بلند شد اما پاش همچنان ميلرزيد که موقعيتمون و به کل فراموش کردم و خنده ام 

 :گرفت  اما لبام و گاز گرفتم
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 !پات بدجوری داره ميلرزه_

 :دستش و رو پای لرزونش گذاشت و به زور لبخندی زد

 چيزی نيست_

 :همزمان صدای مامان رعنا به گوشمون خوردو 

 ياسمن جان،_

 !آقا اميرحسين شام حاضره

و اين جمله شدت لرزش پای اميرحسين رو بيشتر از قبل کرد که اون ليوان آبی که 

 :واسه خودم آورده بودم تو اتاق و برداشتم و به سمتش گرفتم

 بيا يه کم آب بخور_

سر کشيد که باالخره خنده هام از کنترلم خارج ليوان آب و از دستم گرفت و يک نفس 

 :شدن و قهقهه آرومی زدم

 عزيزم،_

 عيب نداره،

 !من ميخوام اصال به روی خودم نيارم توهم انقدر خودت و اذيت نکن

 :و در اتاق و باز کردم و کنار در ايستادم

 !بريم_
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جنگجوها تو واپسين نفس عميقی کشيد تا حالش بهتر شه و راه افتاد به سمتم و عين 

 : لحظات قبل از شروع جنگ نگاه مصممی بهم انداخت

 !آره بريم_

 ...و منتظر موند تا من اول از اتاق بيرون برم و دنبالم اومد

 پشت ميز غذاخوری کنار اميرحسين نشستم،

 !فضا برای بقيه سنگين نبود اما برای ما سه نفر چرا

ک لحظه ام سرش و باال نمياورد و از اميرحسين زل زده بود به بشقابش و حتی ي

رنگ و روی پريدش هم چيزی نميگفتم بهتر بود که زير چشمی نگاهی به سحر 

 انداختم،

 روبه روی من نشسته بود اما به هرحال اميرحسين هم تو ديدش بود و بيشتر از من،

 :اون دونفر از هم خجالت ميکشيدن که مامان رعنا گفت

 د؟پس شما چرا چيزی نميخوري_

و همين جمله برای باال اومدن سر من و سحر و چشم تو چشم شدنمون باهم کافی بود 

 :که سحر زود نگاهش و ازم گرفت و من جواب دادم

 !ميخوريم_

 و قاشق و چنگال و تو دستم گرفتم و شروع کردم،

 هرچند اميرحسين هنوز استارت نزده بود ،
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مان رعنا رو اميرحسين زوم شده با يه قاشق از غذام و خوردم و وقتی ديدم نگاه ما

پا ضربه ای به پشت پاش زدم که عين برق گرفته ها از جا پريد و من آروم و طوری 

 :که فقط خودش بشنوه لب زدم

 !يه چيزی بخور_

و آقا تازه دو هزاری کجشون افتاده بود که صدايی تو گلو صاف کرد و نميدونم چرا 

 :اما در عين تعجبم گفت

 شام،ممنون بابت _

 !خيلی خوشمزست

 !و اين درحالی بود که هنوز حتی يه قاشق هم از غذاش نخورده بود

 نفس عميقی کشيدم،

 نگاه مامان رعنا و سامان به کنار،

نگاه دايی ياسر به اميرحسين از اون نگاها بود که ميگفت چشم بازار و کور کردی 

 :ورکی ای زدمبااين شوهر خل و چلت و اين ناراحت کننده بود که لبخند ز

 ! از دست تو_

 :و با کلی ادا و اشاره و چشم و ابرو نگاهش کردم

اميرحسين عادت داره قبل از خوردن غذا يه نفس عطر غذارو بو ميکشه اگه _

 !عطرش خوب باشه يه همچين عکس العملی از خودش نشون ميده
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روشکر و شدت لبخند ضايعم و بيشتر کردم و نگاهم و بين بقيه چرخوندم که خدا

 :اميرحسين فهميد قضيه از چه قراره و چه گندی زده و پشتم دراومد

 همينطوره،_

 !اين غذاهم خيلی خوشمزست

و بين نگاه حيرون همه و علی الخصوص پلک های سنگين دايی ياسر دوتايی 

 :ميخنديديم که دايی به خنده هامون خاتمه داد

 !حاال شامتون و بخوريد ماهم شام بخوريم گشنه ايم_

و انگار نه انگار که اميرحسين برای اولين بار اومده بود اينجا با دست به غذاش 

 :اشاره ای کرد و ادامه داد

 !بفرماييد_

 و قبل از همه خودش شروع کرد به غذا خوردن،

حاال ديگه چند دقيقه قبل و ورود سحر به اتاق و فراموش کرده بودم و تو فکر 

ی حتما باعث دلخوريش شده و با فکر مشغولی غذام اميرحسين بودم که اين رفتار داي

و ميخوردم که مامان رعنا خم شد رو ميز و از ظرف مرغ يه تيکه ای برای 

 :اميرحسين گذاشت

 بخور عزيزم،_

 !ياسر هم جدی نگير همه خانواده به اخالق گندش عادت دارن
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ر شد و باالخره و لبخند مهربونش باعث لبخند متقابل اميرحسين و نفس عميق دايی ياس

 !ما اين شام و به هر سختی ای که بود خورديم

بعد از خوردن شام به مامان رعنا واسه جمع و جور کردن آشپزخونه کمک ميکردم 

و سحر هم همينجا بود و زل زده بود بهم که ظرفهارو تو ماشين ظرفشويی چيدم و 

 :ابرويی باال انداختم

 چيه زل زدی به من؟_

 :به نشونه تاسف تکون داداين بار سری هم 

 هيچی دلم برات تنگ شده بود_

 :مامان رعنا به جمع صحبتامون پيوست

 ولی اين نگاه تو نگاه دلتنگی نيست سحر خانم،_

 راستش و بگيد نکنه باهم حرفتون شده؟

 :سحر نفس عميقی کشيد

 ... کاش حرفمون ميشد ولی_

 :سرفه گفتمنزاشتم حرفش تموم شه و بلند بلند سرفه زدم و بين 

 من يادم رفته اون سوغاتی که ازم خواسته بود و بيارم،_

 !يه چيز ديگه براش خريدم بخاطر همين ازم ناراحته
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امشب حسابی تيز شده بودم و گند اميرحسين و سحر و خوب جمع ميکردم که مامان 

 :رعنا آروم خنديد

 !دندون اسب پيشکشی و که نميشمرن عزيزم_

 رف زدن با مامان رعنا خيالم کمی راحت شد،سحر که شروع کرد به ح

 فقط کافی بود تا فردا صبح همه چيز آروم باقی بمونه و بعد راه ميفتاديم سمت تهران،

 !راه ميفتاديم و من ميتونستم نفس عميق و آسوده ای بکشم

حاال وقت خواب رسيده بود که خميازه کشون از دستشويی برگشتم اما با ديدن صحنه 

 چشمام نقش بسته بود دهنم بعد از اون خميازه بسته نشد،ای که جلو 

سه تا تشک کف خونه پهن شده بود و يک سمت دايی ياسر خوابيده بود و سمت ديگه 

 :سامان و اون وسطی هم حتما برای اميرحسين بود که سامان صداش زد

 !آقا امير بی زحمت اون برقم خاموش کن_

ای افشونش از اتاق بيرون اومد حتی نتونستم سحر که با تيشرت و شلوار گشاد و موه

 :چيزی بگم

 !بيا بريم تو اتاق ديگه_

پس خودشون ترکيب و چيده بودن و زنونه مردونه رو از هم جدا کرده بودن که چند 

باری پشت سرهم پلک زدم و سری به نشونه تاييد تکون دادم و به اميرحسين نگاهی 

 انداختم،

 :م دستش و تو صورتش ميکشيد که لب زدمرو مبل نشسته بود و پشت سره
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 !شب بخير_

 و جواب شب بخيرم رو هم خيلی زود گرفتم،

نه فقط از اميرحسين بلکه از دايی و سامان هم جواب گرفتم و حاال ميخواستم با سحر 

برم تو اتاق که دايی ياسر درحالی که نصف پاش روی تشک خالی متعلق به 

 :اميرحسين بود چشماش و بست و گفت

 دير وقته ،_

 !اون برق و خاموش کن بگيريم بخوابيم

همچين با اميرحسين راحت بود که انگار صد ساله زير دستش بوده و اين اخالقش و 

هم مثل همه اخالقای بد ديگش اصال دوست نداشتم که اميرحسين از روی مبل بلند 

 شد و قبل از رفتن ما چراغ و خاموش کرد،

اريکی فرو رفته بود و فقط به سبب چراغ روشن اتاق نور حاال خونه نصفه نيمه تو ت

به اين بيرون ميرسيد که باالخره دنبال سحر رفتم اما هنوز نرسيده به در با شنيدن 

صدای مهيبی نه تنها جفتمون تو جامون خشک شديم که مامان رعنای دراز کشيده 

 :کرد رو تشک هم سه متر باال پريد و صدای نعره دايی گوش هممون و پر

 چيکار ميکنی؟_

 و بالفاصله چراغ روشن شد،
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همزمان با روشن شدن چراغ جلوتر از بقيه دويدم ببينم چيشده که يهو با ديدن 

اميرحسين و دايی ياسر که تو بغل هم بودن گلوم خشک شد و چشمام گرد و سحر که 

  !حاال کنارم ايستاده بود دهنش باز موند

 قبل از رسيدن مامان رعنا،  

 :دايی اميرحسين و پس زد و اميرحسين هم سريع بلند شد

 ببخشيد تاريک بود متوجه نشدم_

 :دايی که با قيافه گرفته شروع کرد به ماساژ دادن پاش فهميدم قضيه از چه قراره

 !پام شکست_

 :و قيافش گرفته ترهم شد که مامان رعنا جلوتر رفت

 هم؟مگه مجبور بوديد اين تشکارو انقدر بچسبونيد ب_

 :و روبه ما ادامه داد

 يه ليوان آب واسه داييتون بياريد_

 قبل از من سحر رفت تو آشپزخونه و با يه ليوان آب برگشت ،

 جو حسابی سنگين بود اميرحسين تو افقد محو شده بود ،

 دايی غر ميزد مامان رعنا نفس عميق ميکشيد،

و منم از همين فاصه نظاره سحر با بشقاب خالی از ليوان باال سر دايی ايستاده بود 

 گر همشون بودم که يهو سامان با صدای بلند زد زير خنده،
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انقدر بلند که اول باعث تعجب همه شد و بعد باعث ايجاد سر و صداهايی که شروع 

کننده قهقهه ها بودن و باالخره با جمله ای که گفت صدای خنده هامون تو خونه پر 

 :شد

 وای چه صحنه ای بود،_

 يه تومن بدم يه بار ديگه ببيينمش حاضرم

 :و همينطور که قهقهه ميزد ادامه داد

 عالی بودی دايی،_

 !عکس العملت عالی بود

و صداش باالتر از همه مايی که اون صحنه رو نديده بوديم و فقط خودش تو تاريکی 

ت نصفه نيمه خونه ديده بود رفت که دايی تنها کسی که نميخنديد تحمل نکرد و يه بالش

 :برداشت و محکم به سمتش پرت کرد

 !يه تومن و نگهدار الزمت ميشه_

 و اين ماجرا همچنان ادامه داشت که ديگه من نخنديدم،

اين اولين باری بود که اميرحسين اومده بود تو خانواده ما و چقدر همه چی به ياد 

 !موندنی شده بود

يده بود که دايی واسه نيم ساعتی به همين روال گذشت و حاال خواب از سرمون پر

کشيدن سيگار رفت تو حياط و مامان رعنا هم که عادت داشت به زود خوابيدن 

 برگشت تو اتاق و ما چهار نفر تو هال نشسته بوديم ،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1139 
 

 :واسه چندمين بار با نگرانی از اميرحسين پرسيدم

 مطمئنی خوبی؟_

 تو اين پات که عمل کردی احساس درد نداری؟

 :دادو اميرحسين جواب 

 خوبم،_

 !چيزيم نيست

خيالم که راحت شد نفسم و فوت کردم تو صورتش و سر چرخوندم به سمت سحر و 

 :سامانی که  نيشش همچنان باز بود و سحر نگاه چپ چپی بهش انداخت

 ! بسه ديگه_

 :نفس عميقی کشيد

 هرچقدرم من بگم باز نميتونيد درک کنيد چه صحنه نابی بوده_

 :مه دادو روبه اميرحسين ادا

 !البته ببخشيد که انقدر خودمونی رفتار ميکنم_

 :اميرحسين لبخندی زد

 خواهش ميکنم_

 :و لبخندش عميق تر شد

 حقم داری،_
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 صحنه خنده داری بود

و با همون لبخند سری تکون داد  که سامان صاف نشست و اين بار نگاهش و بين 

 :جفتمون چرخوند

 !صبر کن ببينم_

 :چشم ريز کرد و ادامه داد ابرو که باال انداختم

 حاال ديگه مطمئنم من زمستون تو شاهرچراغ شما دونفر و باهم ديدم،_

 !مطمئنم

 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم

 !چی ميگی سامان امشب کال ديوونه شديا_

 :چشماش ريز تر شد

 من وسياه نکن ياسمن،_

 االن دوباره داره همه چی يادم مياد،

 رو ويلچر نشسته بود چون پاش و عمل کرده بود، اون روز اميرحسين

منم اومدم سمتتون که ببينم تو اونجا چيکار ميکنی و پسره که باهاته کيه تو زودتر 

 فهميدی و ويلچر و هول دادی و فرار کردی،

 !حاال ديگه مطمئنم اونروز شمارو باهم ديدم
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صدا قورت دادم و  يه جوری با جزييات از اون روز ميگفت که آب دهنم و با سر و

چشمام تو کاسه به سمت اميرحسين چرخيد و قبل از اينکه من و سحر بخوايم ماست 

 :مالی کنيم اميرحسين گفت

 درسته،_

 !من اومده بودم شيراز که ياسمن و ببينم

 :با لب و لوچه آويزون اسمش و صدا زدم

 !اميرحسين_

 :و اونکه عين خيالش نبود ادامه داد

 !قايم کنیديگه الزم نيست _

اين بار صدای نوچ نوچ کردن سامان به گوشم رسيد و سری به نشونه تاسف برای 

 :من و سحر تکون داد

 من اونموقع خودم و کشتم،_

گفتم ياسمن و ديدم گفتم مطمئنم شماهم مثل دوتا بازيگر حرفه ای در حد هاليوود يه 

 !کاری کرديد به چشمام شک کنم

آروم خنديد و در ورودی به هال باز و دايی ياسر و آه پر افسوسی کشيد که سحر 

 :وارد شد

 !مثل اينکه شما قصد خوابيدن نداريد_

 :و يک راست رفت سمت اتاق خالی خونه
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 !من تو اتاق ميخوابم_

 !و وارد اتاق شد و در و هم پشت سرش بست

حاال ديگه همه چراغهای خونه خاموش شده بود و من و سحر رو تشک و پايين تخت 

 ان رعنا دراز کشيده بوديم که سحر چرخيد به سمتم، مام

 :دستش و زير سرش گذاشت و گفت

 خب از خودتون بگو_

 :با صدای آروم پرسيد که گفتم

 حاال چرا انقدر آروم حرف ميزنی؟_

 :جواب داد

  !چون زشته مامان رعنا از خاطرات شبانه ی نوه اش بفهمه_

 :ادآروم زدم رو بازوش و البته صدای بلندی د

 !بی ادب_

 :هيش کشيده ای گفت

بی ادب يا با ادب تعريف کن ببينم وگرنه به همه ميگم تو اتاق داشتين چيکار _

  !ميکردين

 و آروم و پر شيطنت خنديد که نفس عميقی کشيدم،
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کم کم داشت ميشد يکماه که ازدواج کرده بوديم اما جز همون بوسه چيزی بينمون 

 نبود،

رابطه کامل بدم و ميدونستم تحمل اين واسه هر مردی سخت بود من نميتونستم تن به 

 :و اميرحسين داشت تحمل ميکرد که به پشت خوابيدم

  !هرچی بين ما هست در همون حدِی که خودت ديدی_

 :لب زد

 بوس؟_

 !برو خودت و سياه کن

 :خميازه ای کشيدم

 به جون سحر دروغ نميگم؛_

 !حاال بزار بخوابم

که حتی اگه سحر هنوز حرف برای گفتن داشت چشمام بسته شد  و انقدر خسته بودم

 ...و به خواب رفتم

 

 هانا#

 بی اشتها نگاهی به غذام انداختم،

 هيچ ميلی برای خوردن غذای مورد عالقم نداشتم ،
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فکرم انقدر مشغول بود که هيچی از گلوم پايين نميرفت و احوالم از چشم بابا دور 

 :نموند که گفت

 نميخوری؟ چرا غذات و_

 :نفس عميقی کشيدم و خيره بهش جواب دادم

 !چون گند زدم و هيچی از گلوم پايين نميره_

 :اين بار اشکان گفت

 دنيا که به آخر نرسيده يه جوری جمع و جورش ميکنيم،_

 !اومديم اينجا که راجع به همين قضيه حرف برنيم

 :تکيه دادم به صندليم

 فرستادم، اشتباه کردم که اون دختره طناز و_

  بايد ميسپردمش به کيارش که همچين اتفاقی پيش نياد

 :و طلبکار ادامه دادم

فقط موندم تو و بقيه اونايی که با اونا رفته بوديد چطوری نتونستيد از پس يه دختر _

 بربيايد؟

 چطوری فرار کرد بی اينکه شما ها بفهميد؟

 :اشکان لبهاش و با زبون تر کرد
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انجام شد اصال نفهميدم چطوری ولی يهو غيبش زد هرچی دنبالش گفتم که تا معامله _

 گشتيم بی فايده بود،

 انگار آب شده بود و رفته بود توی زمين، 

  !به همه سپردم پيداش کنن و حتما پيداش ميکنن نگران نباش

 :انقدر کفری بودم که بازم ميتونستم بهش غر بزنم و سرزنشش کنم اما بابا مانعم شد

 رور اون شب دست به کار شيد واسه پيدا کردن يه دختر ديگه ،به جای م_

يادتون که نرفته تا مهمونی بعدی کمتر از دوماه فرصت مونده و ما قول داديم که 

 !گندمون و جبران کنيم

 :گفت و بلند شد

من بايد برم،شماهم بشينيد فکراتون و بريزيد روی هم و نهايتا تا يکی دو روز ديگه _

 !ه قراره چيکار کنيدبه من بگيد ک

 :با رفتن بابا نگاهم رو اشکان موند

 چيکار کنيم؟_

 !مخم داره سوت ميکشه

 :ليوان آبش و سر کشيد و با تاخير جواب داد

  يه دختر پيدا ميکنم_

 :پوزخندی زدم
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رژه رفتن رو مخ اين دخترا دوسه ماه وقت ميبره اونوقت تو چطوری قراره تو اين _

 کنی و يکی دوماهه ام کاراش و اوکی کنی و بفرستيش اونور؟ چند روز يه دختر پيدا

 :شونه باال انداخت

 همه تالشم و ميکنم،_

 باالخره بايد يه کاريش کنيم،

 حاال غذات و بخور

 :حرفش و رد کردم

 ميل ندارم_

 :سرکج کرد

 چند روزه داری خودت و اذيت ميکنی،_

 !بسه هانا

 :نگاهم که تو چشماش چرخيد ادامه داد

 من اين ماجرارو جمع و جور ميکنم و ازت ميخوام که خودت و کنار بکشی،_

 تو واسه اين کار ساخته نشدی،

 !تو نميتونی جای هومن و پر کنی و کارهای اون و انجام بدی

 :چند باری پشت سرهم پلک زدم

 من چاره ای ندارم،_
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کسی باشه جز يکی بايد جای هومن باشه يکی که همه بهش اطمينان دارن و نميتونه 

 !من

 :دستی تو صورتش کشيد

 پس واسه اين شرايط موقتی انقدر خودت و اذيت نکن،_

 خب؟

نگرانی و که تو چشماش ديدم آروم سر تکون دادم و اين بار اشکان خودش دست به 

 کار شد،

صندليش و به صندليم نزديک کرد و يه قاشق پر کرد از غذام و به لبهام نزديکش 

 :کرد

 !حاال بخور_

 ...و لبخندی تحويلم داد که نتونستم دستش و پس بزنم و اون قاشق پر و خوردم

 

  ياسمن#

 از اتاق مشاور که بيرون اومدم خيلی سبک تر از قبل بودم،

 هر بار که ميومدم اينجا انگار باری از رو دوشم برداشته شده بود،

م گرفته بودن که انگار حرفهايی که تو سينم تبديل به درد شده بودن حاال کمی آرو

 :اميرحسين از روی صندلی بلند شد و به سمتم اومد
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 تموم شد؟_

يکساعت بود که من با خانم مشاور حرف ميزدم و اميرحسين اين بيرون منتظرم 

 :نشسته بود که سری به نشونه تاييد تکون دادم

 آره_

 :جواب داد

 پس بريم برسونمت خونه خودمم  بايد برم اداره،_

 ر پيش اومده بايد برم به جای اونواسه مجيد کا

 .و همينطور که حرف ميزديم از اينجا بيرون زديم

 فاصله خونه بااينجا خيلی زياد نبود که بعد از يک ربع رسيديم،

  ...من پياده شدم و رفتم تو خونه و اميرحسين رفت سرکار

 وارد خونه که شدم قبل از هرکاری پنجره آشپزخونه رو باز کردم،

ارديبهشت ماه بوديم و هوا رفته رفته گرم ميشد که  لباسهام و تو اتاق عوض اواسط 

 .کردم و برگشتم تو آشپزخونه

 عصر ميگذشت که تصميم گرفتم شام درست کنم، 6ساعت از 

 به جز اين شام برنامه ديگه ای هم داشتم،

 امشب قرار بود ترسهام و دور بريزم،
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تموم فکرم و متمرکز کنم رو خودم و قرار بود به حرفهای مشاورم گوش کنم و 

 اميرحسين،

 ميخواستم تموم افکار منفی،

 تموم ترسهام و دور بريزم و بايد هم موفق ميشدم،

روز بود که ما زير يک سقف و به عنوان زن و شوهر زندگی  50حاال بيشتر از 

ميکرديم و من بايد به اين ترس غلبه ميکردم و رو اين تصميم حسابی مصمم بودم 

 ...که نفس عميقی کشيدم و شروع کردم به آشپزی

با عشقی بيشتر از روزهای قبل موادی که الزم داشتم و از يخچال بيرون آوردم 

 ميخواستم يه ميز خوشگل بچينم،

قبل از هرکاری يه دسر خوشمزه خوشرنگ درست کردم و برای آماده شدن  

 گذاشتمش تو يخچال، 

اشتن يه مرغ مجلسی الزم بود و تو قابلمه ريختم بعد هم همه موادی که برای بار گذ

 .و يکی دوساعتی به همين روال گذشت

 بود که  باالخره از آشپزخونه بيرون زدم، 8نزديک ساعت 

برميگشت که وقت تلف نکردم و يه دوش فوری گرفتم و حاال  9اميرحسين ساعت 

کردن موهام نگاهی از حموم بيرون اومده بودم که نشستم جلوی آينه و قبل از خشک 

 به صورتم انداختم،
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کم پيش اومده بود شب که ميومد خونه آرايش خاصی براش کنم يا اونقدری به خودم 

 برسم و همه اينهارو ميخواستم امشب يکجا جبران کنم که شروع کردم،

کرم پودر رو با پد، ضربه ای به پوستم زدم و بعد از پوشيده شد همه صورتم از 

 کرم، 

 ه ام و برداشتم،پالت ساي

ميخواستم اون لباس خواب ساتن مشکی رنگم و تنم کنم که براشم و رو رنگ نوک 

مداديش چرخوندم و يه آرايش تيره اما هوس انگيز برای چشمهای روشنم تدارک 

 ديدم،

 همه چيز همونطور پيش رفت که ميخواستم،

 يه آرايش غليظ

 موهای اتو کشيده صاف

 و لباس خواب باز مشکيم،

اال فقط مونده بود اومدن اميرحسين که تو آينه نگاهی به خودم انداختم و لبخندی از ح

سر رضايت تحويل خودم دادم و بعد از پوشيدن صندل های مشکی رنگم واسه سر 

 زدن به شام امشب که روی گاز بود وارد آشپزخونه شدم،

ای بازشدن اينجاهم همه چيز خوب پيش ميرفت که نفس عميقی کشيدم و همزمان صد

 :در به گوشم رسيد و  اميرحسين باالخره اومد

 !سالم بر اهل خونه_
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 :آروم خنديدم و قبل از اينکه بخوام چيزی بگم خودش ادامه داد

 اين بوی غذا از خونه ماست يا همسايه ديوار به ديوار؟_

 :خنده هام خشکيد و از آشپزخونه بيرون زدم و طلبکار گفتم

 !از خونه همسايست_

 :ابرو باال انداخت و اين بار من ادامه دادم

 !يه جوری ميگی انگار هرشب داری گشنگی ميکشی_

 :و چپ چپ نگاهش کردم

 !خجالتم خوب چيزيه_

و قدم برداشتم برای برگشت به آشپزخونه اما با شنيدن صداش تو همون قدم اول 

 :ميخکوب شدم

 اين لباسا،_

 ...آرايشت

 دادم و آروم سرچرخوندم سمتش،آب دهنم و با سر و صدا قورت 

انگار يادم رفته بود که کلی برای امشب تدارک ديده بودم و حاال اين حرفهای 

 :اميرحسين باعث شده بود تا همه چيز و به ياد بيارم که نفس عميقی کشيد

 !چقدر خوشگل شدی_

 چشمام تو کاسه چرخيد،
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 :و اين اولين بار بودتازه فهميدم امشب اميرحسين با لباس نظاميش اومده خونه 

 !اين لباسای نظامی چقدر بهت مياد_

 خوشتيپ بود،

با اين لباسها که يادآور اولين شبی بود که ديده بودمش حسابی خوشتيپ تر شده بود 

 :که آروم خنديد و سری تکون داد

  !لباسام و عوض نکردم چون عجله داشتم زودتر بيام خونه و ببينمت _

 :و جلوتر اومد

ند ساعت حتی بيشتر از هميشه همه فکر و ذکرم پيش تو بود و هيچ تمرکزی اين چ _

 !روی کارم نداشتم

 :تو يه قدميم ايستاده بود که سری تکون دادم

 مرسی که زود اومدی،_

 !من برم شام و آماده کنم

 و نگاهش و که ديدم دست دست کردم واسه رفتن،

 انقدر که بی تاب شد و فاصله بينمون و پر کرد،

ه دستش و پشت کمرم گذاشت و با دست ديگش رون های لختم و لمس کرد و البته ي

 خيلی زود دستش و عقب کشيد،
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شايد چون نگران من بود اما من ديگه اين نگرانی و نميخواستم که دستش و گرفتم و 

 روی پاهام گذاشتم و حتی بهش مهلت ندادم که برای بوسيدنم اقدامی کنه ،

شدم و آروم بوسه ای روی لبهاش کاشتم و قبل از اينکه اين بوسه رو پنجه پام بلند 

 :رو عميق تر کنم با صدای آرومی گفتم

 ميخوام امشب با همه شبهای قبلی فرق داشته باشه، _

 !پس هرکاری دوست داری بکن

و اين حرفهام برای بلندشدن صدای نفسش هاش کافی بود که فشار دستش رو کمرم 

 محکم به خودش چسبوند ،بيشتر شد و من و 

 دوباره صورتم و به صورتش نزديک کردم،

ميخواستم بوسيدنش و از سر بگيرم که انگشت اشارش و روی لبام کشيد و صدای 

 :دو رگه شدش گوشم و پر کرد

 !چه شبی برات بسازم_

 ...گفت و بی معطلی لبهام و به دندون گرفت

 بعد از چند دقيقه ناز و نوازش،

 کشيدن تو گوشم باالخره سرش و عقب کشيد،بوسيدن و نفس 

 ميخواست از احوالم با خبر بشه،

 خوب بودم اين بار به هومن و اون اتفاقات گذشته فکر نميکردم،
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اين بار تموم هوش و حواسم پی مردی بود که تو آغوشش بودم و وجودش باعث شده 

 بود تا ديگه از هيچ چيز نترسم،

 داشته شده بود نترسم ،از هومنی که شرش از رو زمين بر

 !تا احساس امنيت کنم

نگاهش و تو صورتم چرخوند و قبل از اينکه بخواد چيزی بگه من پيش دستی کردم 

 :و گفتم

 خوبم_

 :و لبخندی زدم

 !هيچوقت انقدر خوب نبودم_

 :جوابم باعث لبخند متقابل عميقش شد

 خداروشکر که خوبی_

غذا که خونه رو پر کرده بود و بو  وبا اينکه سفيدی چشماش به سرخی ميزد عطر

 :کشيد

 شام بخوريم؟ _

تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم که دستش و از پشت کمرم برداشت و من 

 :ادامه دادم

 تا تو يه دوش بگيری ميز و ميچينم_
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 و همزمان با رفتنش به سمت حموم، 

و پاک کنم و حاال دور تا  جلوی آينه نگاهی به خودم انداختم حتی يادم رفته بود رژم

دور لبام رد رژم باقی بود که پاکش کردم و بعد از بستن موهام رفتم تو آشپزخونه و 

 ميز شام و چيدم،

يه ميز خوشگل با غذايی که خوب از آب دراومده بود و حاال همه چيز آماده خوردن 

 :يه شام دونفره بود که صدای اميرحسين تو خونه پيچيد

 شام آمادست؟_

 :گرفتتا بخوام جواب بدم وارد آشپزخونه شد و جواب خودش و

 چه کردی عيال_

 :و جلوتر اومد

 !نميدونم اين شام و بايد خورد يا نگاهش کرد_

 :و پشت ميز نشست که نشستم روبه روش و گفتم

 واقعا نميدونم االن داری ازم تعريف ميکنی يا گند ميزنی بهم؟_

 : ناخنکی به ساالد زد

 ...ازت تعريف ميکنم و هم ميگم کههم دارم _

 :زل زدم بهش

 که؟_
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 :اين بار يه قاشق ماست خورد و گفت

  !که جدا خودداری کنی از گشنگی دادن به من بيچاره_

 :و آروم خنديد که بينيم و باال کشيدم

 کی گشنه موندی؟_

 :با قيافه گرفته نگاهم کرد

 آخه عزيزم ساندويچ و سمبوسه کی اومدن جزو غذاها؟_

 :و با مسخره بازی لب زد

 !نکن با من اين کارو_

 :قاشق و چنگالم و با حرص تو دستم گرفتم و چنگال  و تا نزديکی چشماش بردم 

 !غذات و بخور _

 : همچنان درحال اذيت کردنم بود که  هينی کشيد و سرش و عقب برد

 االن اين يه تهديده؟_

 اگه نخورم چنگال و ميکنی تو چشمم؟

 :کشيدم و لبخند خبيثانه ای زدمدستم و عقب 

 نه عزيزم چرا بايد همچين کاری بکنم؟_

 :سرش و که عقب کشيده بود جلو آورد

 ولی پشت اين لبخند يه چيز نهفته ای هستا_
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 :لبام و با زبون تر کردم و خيلی کم برنج توی بشقاب کشيدم و هول دادم سمتش

 !جلو چشمام دور شوچيز خاصی نيست فقط زودتر بخور و تا ميتونی از _

با ترديد نگاهش و بين من و بشقابش که فقط يه کمی برنج توش بود چرخوند و من 

 :ادامه دادم

 !وگرنه از اون شبی که ميخوای بسازی هيچ خبری نيست_

 :قيافش زار شد

 ولی اين کجای من و ميخواد بگيره؟_

 :واب دادمميدونستم داره سر به سرم ميزاره اما بدجوری حرص ميخوردم که ج

 هرجارو که ميخواد بگيره به من ربطی نداره_

و وقتی هم که دست آورد واسه برداشتن ديس برنج همچين با قاشق زدم رو دستش 

 :که صداش به هفت آسمون رسيد

 چيکار ميکنی؟_

 يه بارم که غذای خوب درست کردی ميخوای بزنی ناکارم کنی؟

بهش واسه خودم يه کوه برنج ريختم  و شروع کرد به ماساژ دادن دستش که بی توجه

 :و شروع کردم به خوردن بلکه اينطوری بيخيال بشه اما نشد

 واسه من کم ريختی که همه رو خودت بخوری؟_

 :کم مونده بود بزنم تو سرم که بشقابارو جابه جا کردم و گفتم
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 ...حاال ديگه ميتونی کو_

 :سخت بود اما خودم و نگهداشتم

 !ميل کنی عزيزم_

سر کج کردم و چند باری پشت سرهم پلک زدم که ماساژ دستش و بيخيال شد و و 

 :شروع کرد به خوردن غذا

 !اگه کوتاه اومدم بخاطر اين نيست که کم آوردم يا ازت ترسيدما_

 :منتظر که نگاهش کردم يه قاشق از غذاش خورد و ادامه داد

 !بخاطر اينه که حال روحيت واسه آخر شب خوب باشه_

 :تکون داد و سری

 !آخه امشب قرار نيست مثل شبای ديگه راحت بگيری بخوابی ميدونی که_

 و چشمکی بهم زد که

 :آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم و اسمش و صدا زدم

 !اميرحسين_

 و همين برای بلند شدن صدای قهقهش کافی بود،

 : که خنده هاش کل خونه رو پر کرد

 شوخی ميکنم عزيزم،_

 !و هوات عوض شه خواستم حال
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 :يه دونه سيب زمينی سرخ کرده گذاشتم تو دهنم و گفتم

 !عوض شد خيلی زياد_

و باالخره اين شام که حاال به لطف شوخی کردن و خوشمزه بازيای اميرحسين يخ 

 !کرده بود با تاخير صرف شد

حاال يک ساعتی بود که تو آشپزخونه مشغول بودم و اميرحسين داشت فيلم مورد 

ش و ميديد که بشقاب ميوه و دوتا فنجون چای تازه دم خوشرنگم و تو سينی عالق

 گذاشتم و رفتم بيرون،

 !همچين غرق فيلم بود که حتی سرش هم به سمتم نچرخيد

 : کنارش که نشستم نگاه گذرايی بهم انداخت

 !ميدونم از اين فيلمه خوشت نمياد ولی يه کم صبر کنی تموم ميشه_

تلويزيون که پا رو پا انداختم و شروع کردم به خوردن توت و دوباره زل زد به 

 :فرنگی ميوه موردعالقم

 ...راحت باش_

واسه همراهی باهاش هرچند ثانيه يه بار نگاهی هم به تلويزيون مينداختم که يهو 

 متوجهش شدم،

 :داشت نگاهم ميکرد که نتونستم توت فرنگيم و کامل بخورم و گاز ريزی بهش زدم

 چيه؟_

 نديدی؟ آدم
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و باقی مونده توت فرنگيم و تو دهنم گذاشتم و خيره بهش خوردمش که صدای نفس 

 :عميقش بلند شد

 !بزار فيلمم و تموم کنم_

 :چشمام چهارتا شد

 ...خب فيلمت و ببين_

 :نفس عميقش تکرار شد اين بار حتی عميق تر

 نميزاری_

 :و دستش رو پاهام کشيد

 !ری توت فرنگی ميخوری نميزاریوقتی اينجوری کنارم نشستی و دا_

 :نگاهم و بين توت فرنگيا و اميرحسين چرخوندم

 !مگه چجوری توت فرنگی ميخورم_

 :خودش و بهم نزديک تر کرد حاال تنم چسب تنش بود که جواب داد

 يه جوری که ميخوام قيد فيلم مورد عالقم و بزنم،_

 قيد اين چای رو هم همينطور و فقط بغلت کنم

 :تو گودی گردنم برد و بوسه ای به گردنم زدو سرش و 

 !بغلت کنم و ببرمت روی تختمون و اون شبی که گفتم و همين االن شروعش کنم_
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مو به تنم سيخ ميشد از اينطور حرف زدنش و از برخورد نفس های داغش به پوستم 

 :که دستم و رو دستش گذاشتم

 ميخوای توت فرنگی نخورم ؟_

 :پر کرد و سرش و عقب کشيدصدای خنده هاش گوشم و 

 ....ميخوام بغلت کنم_

و قبل از اينکه من چيزی بگم بشقاب و از دستم گرفت و روی ميز گذاشت و خودش 

 :هم ايستاد روبه روم

 !و بقيه ماجرا_

انقدر قشنگ حرف ميزد و خاص نگاهم ميکرد که دلم ميلرزيد که ميخواستم همين 

مينطور هم شد که تا به خودم اومدم خم شد و االن کاری که ميگفت و انجام بده و ه

 بغلم کرد،

بغلم کرد و قبل از رفتن به سمت اتاق پيشونيم و بوسيد و منی که شوکه شده بودم و 

 :هر لحظه ميترسيدم پخش زمين شم گفتم

 ميشه حرکت کنيم؟_

  !ميترسم بيفتم

و من و روی و در حالی که صدای خنده هامون باهم قاطی شده بود وارد اتاق شديم 

 .تخت گذاشت
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حاال من دراز کشيده بودم رو تخت و اون روبه روم ايستاده بود و زل زده بود بهم 

که واسه هوس انگيزتر کردن فضا بند لباسم و از رو شونم کنار زدم و همينطور که 

نگاهش ميکردم پاهام و با لوندی تو شکمم جمع کردم و همين برای ترغيبش به زودتر 

مدن کافی بود که سريع رکابيش و از تنش کند و حاال فقط شلوارکش روی تخت او

 پاش بود که اومد رو تخت و دستاش و دو طرف شونم حصار کرد،

نگاهمون تو هم قفل بود که سرش و آورد پايين و کام عميقی از لبهام گرفت و کم کم 

 سنگينی تنش و رو خودم حس کردم،

 مس ميکرد که حاال دستش پايين تر اومد، تنش رو تنم بود و با دستاش گردنم و ل

 لباسم و پايين داد و سرش و عقب کشيد،

نگاه دقيقی به باالتنه لختم انداخت و درحالی که سنگين پلک ميزد بوسه ای بينشون 

 کاشت و خيسی زبونش و رو پوستم حس کردم،

م حسابی داشت من و رام خودش ميکرد و حالم و عوض کرده بود که دستش رو پاها

 پيشروی کرد و همين باعث دراومدن صدای ناله بی اختيارم شد،

 !ناله هايی که با ادامه پيدا کردن کارهاش متوقف نشد و بيشتر و بيشتر شد

 حاال ديگه آماده هرچيزی بودم که  خودش و کنار کشيد ،

وزنش و انداخت رو آرنجش که رو تخت تکيه داده بود و درحالی که دستش رو 

 :رخيد لب زدباالتنم ميچ

 االنم خوبی؟_
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 :دستم و پشت گردنش گذاشتم

  هيچوقت انقدر خوب نبودم_

و سرم و بلند کردم و با فشار دستم سرش و پايين آوردم و بوسه ديگه ای رقم زدم 

 که دستش رفت سمت کمر شلوارکش و همه چيز مهيای يه رابطه کامل شد،

 ... ميفتادرابطه ای که برای اولين بار بينمون اتفاق 

**** 

 بعد از گذشت روزها باالخره اتفاقی که خيلی وقت پيش بايد ميفتاد ديشب افتاد،

حالم خوب بود و فقط گاهی درد کمی تو جونم پخش ميشد و باعث گرفتگی قيافم ميشد 

 :و اين از چشم اميرحسينی که زودتر از من از تخت دل کنده بود دور نموند

 ميخوای ببرمت دکتر؟_

 :و رد کردمحرفش 

  چيزيم نيست_

 :به سمتم اومد

 پس چرا يهو رنگ و روت ميپره؟_

 درد داری؟

 :سری تکون دادم

 يه ذره که فکر کنم طبيعيه_
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 :رو لبه تخت کنارم نشست

 باالخره مال خودم شدی_

 :و دستش و رو شکمم کشيد که گفتم

 مگه قبال مال خودت نبودم؟_

 :آروم خنديد

 مون هست،االن حس يکی شدنی که بين_

 !خيلی بيشتر از قبله

 :لبخندی زدم و چيزی نگفتم که بلند شد

 واست صبحونه آماده کردم،_

 !پاشو بريم بايد يه چيزی بخوری عزيزم

 ...و زودتر از من بلند شد و دستم و گرفت

 روزهای زندگی دونفرمون در حال گذر بود،

در خوشی بودی رسمش هم همين بود هميشه وقتی همه چيز خوب بود وقتی غرق 

 .روزها زود ميگذشت انقدر زود که حاال چند ماه از ازدواجمون ميگذشت

 !ديگه حسابی به اين خونه و همخونم عادت کرده بودم

 از دانشگاه که برگشتم لم دادم رو مبل،
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حاال فقط يکی از امتحانام باقی مونده بود و خيلی هم سخت نبود که نفس عميقی 

 کشيدم،

انقدر گير امتحان های سخت بودم که اين آخری حکم زنگ تفريح و اين چند وقت 

 !داشت

 لباسام و عوض کردم ،

صبح بود و منی که تموم ديشب و بيدار بودم بدجوری خوابم ميومد  11ساعت حوالی 

 که دراز کشيدم روی تخت،

م گرمای اولين ماه تابستون انقدر شديد بود که هيچی رو خودم نندازم و فقط چشم ببند

 !و بخوابم

چشمام تازه گرم شده بود و ميخواستم تالفی بی خوابی ديشب و دربيارم که صدای 

 زنگ آيفون همه معادله هارو بهم ريخت،

 نميدونستم کی پشت دره که بلند شدم و به سمت آيفون رفتم،

چند تا فحش آبدار هم آماده کردم تا اگه احتماال اميرحسين کليد نبرده بود و بی وقت 

ده بود خونه تقديمش کنم اما به آيفون که رسيدم با ديدن کسی که داشتم ميديدم اوم

 ابروهام باال پريد،

 باورم نميشد اما مامان پشت در بود ،

 !ماه از نديدنش ميگذشت حاال اومده بود اينجا 5مامانی که 
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به با تعجبی که هرلحظه بيشتر هم ميشد در و باز کردم و تا باال اومدن مامان دستی 

 .خونه کشيدم و جلوی در ايستادم و همزمان مامان رسيد

 :با ديدنش لبخند همراه با بغضی زدم

 ...مامان_

شيرينی که دستش بود و تحويلم داد و بعد من و به آغوش کشيد و صداش گوشم  جعبه 

 :و پر کرد

 !دلم برات تنگ شده بود_

 .و وارد خونه شد

د که اومده اينجا و حاال کنارش رو مبل نشسته از ديدنش حال عجيبی داشتم باورم نميش

 : بودم

 !خيلی خوشحالم که اومدی مامان_

 :لبخند به لب داشت

 تو که يادی از ما نميکنی،_

 !گفتم بيام ببينم در چه حالی که کال فراموش کردی پدر و مادری داری

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 اينطور نيست،_

 که من ديگه برنگردم به اون خونه فقط شما خودتون خواستيد
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 :و با لحن غمگينی ادامه دادم

 بابا خودش گفت که اگه رفتم ديگه پشت سرمم نگاه نکنم،_

 !من به حرف شما گوش دادم

 :نفس عميقی کشيد

 بابات حسابی دلتنگته،_

 به روی خودش نمياره ولی من ميدونم چقدر ناراحته که نيستی، 

 !ميبينه تو نيستی و خونه سوت و کورهچقدر اذيت ميشه وقتی 

 :دوباره بغض کردم

 من نميخواستم اينطوری بشه،_

 من فقط ميخواستم با پسری که دوستش دارم ازدواج کنم و همه چی انقدر پيچيده شد

 مامان نگاهش و تو خونه چرخوند ،

 :نفس عميقش تکرار شد و گفت

 !شدیمنم باورم نميشه که تو به همچين زندگی ای راضی _

 :بهم برخورده بود که لب زدم

 مگه اين زندگی چشه؟_

 :شونه باال انداخت

 تو دختری نيستی که من بزرگش کردم،_
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دختر من وقتی ميخواست فکر کنه ميرفت تو استخر و همراه با شنا کردن به اون 

 ...چيزی که تو سرش بود فکر ميکرد ولی االن

 :نزاشتم حرفش تموم شه

 درسته ،_

 استخر نداره،اينجا 

 خيلی هم کوچيکه،

 جای خوبی هم نيست ولی من تو اين خونه هيچ احساس کمبودی ندارم،

 باور کن اينجا خيلی خوشحالم،

 !زندگيم عالی تر از اونيه که فکرش و ميکردم

 :چند ثانيه ای نگاهم کرد و بعد ابرو باال انداخت

 !پس خيلی عاشقشی_

 :سر تکون دادم

 معلومه،_

 مردی که هرکسی آرزوی داشتنش و داره،اميرحسين 

 !همون کسی که پای من موند و مثل من بخاطر اين عشق خانوادش و از دست داد

 :جواب داد

 اميرحسين؟_
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 :اوهومی گفتم

 ديگه گرشا صداش نميزنم،_

 !اين اسم قشنگ تره

 :خيره تو چشمام جواب داد

 خوبه که حالت باهاش خوبه،_

 !اضی ایخوبه که ميبينم از زندگيت ر

 :لبخندی زدم

 نگران من نباش،_

ماه خوشحال نبودم االن فقط تنها غم تو دلم 5-4من هيچوقت تو زندگيم اندازه اين 

 !دلتنگی شما و باباست که االن نصفش برطرف شد

 :آروم خنديد

 !پس بيا خونه که اون نصف ديگش هم برطرف شه_

 :و منتظر نگاهم کرد که حرفش و رد کردم

 نميتونم،_

ابا دلتنگ اون ياسمنی که ميشناخت نه دلتنگ من و ترجيح ميدم فعال بااومدنم به ب

 !خونه اذيتش نکنم

 :و قبل از اينکه چيزی بگه بلند شدم
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 !من برم دوتا ليوان شربت آلبالو بيارم جيگرمون حال بياد_

 ...و خيلی زود رفتم تو آشپزخونه

ه دوباره ظرف ميوه رو به حاال بيشتر از يک ساعت از اومدن مامان ميگذشت ک

 :سمتش گرفتم

 يه چيزی بخور مامان _

 :دستم و پس زد

 من که با تو تعارف ندارم عزيزم_

 :و نگاهی به ساعت انداخت

 ديگه کم کم بايد برم_

 :حرفش و رد کردم

 کجا بری،_

 بعد اين همه مدت همديگه رو ديديم ميخوای بری؟

 !بايد واسه ناهار بمونی

 :دستش گذاشتم که نگاهم کردو دستم و روی  

 ...ولی_

 :نزاشتم کار به تعارف برسه

 بايد بمونی،_
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 باباهم که معموال ظهرا نمياد خونه پس عجلت واسه رفتن چيه؟

و همه دلتنگی اين مدت و ريختم تو چشمام و بهش نگاه کردم و مامان باالخره تسليم 

 شد،

 به سکوت نگذشت، انقدر خوشحال بودم از اينجا بودنش که يه دقيقه هم

اندازه همه اين مدت باهم حرف زديم و حتی همين االن که داشتم پاستا آلفردويی که 

 :اين مدت حسابی تو درست کردنش ماهر شده بودم و آماده ميکردم هم ساکت نبودم

 هنوز پاستا  دوست داری؟_

 !يادمه غذای مورد عالقت بود

 :ه جواب دادرو يکی از صندليای ميز غذاخوری نشسته بود ک

 معلومه_

 :و چشم ريز کرد

 حسابی کدبانو شديا_

 :و نگاهش و تو آشپزخونه که از روی عادت مرتب بود چرخوند

 خيلی هم مرتبی،_

 !به نظر آشپز خوبی هم باشی

 :آروم خنديدم

 حاال کجاش و ديدی مامان،_
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 !فسنجون درست ميکنم انگشتاتم ميخوری

 :لبخند عميقی زد

 مواظب انگشتام باشمپس امروزم بايد _

و سر کج کرد واسه ديدن پاستای درحال آماده شدن که روی گاز بود و هردومون 

 :خنديديم

 پاستامم عاليه،_

 حاال آماده بشه خودش حق مطلب و ادا ميکنه

و پنه هارو آبکش کردم و ريختم روی سسی که حاال به اون غلظت مورد نياز رسيده 

 :مان گفتبود و مشغول هم زدنش شدم که ما

 شوهرت واسه ناهار مياد ؟_

 :نيمرخ صورتم به سمتش چرخيد

 فکرکنم بياد،_

 ديشب که ميگفت ناهار خونست

و دوباره مشغول شدم که در خونه باز شد و صدای اميرحسين که همين حاال حرفش 

 :بود به گوشمون رسيد

 !خانم من اومدم_
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ون جعبه شيرينی روی وميز و هنوز نميدونست مامان اينجاست که قبل از هرچيزی ا

 :و ديده بود

 ميبينم که شيرينی پاس شدن امتحانتم خريدی، _

 ؟19ميشی يا 20

 :و حاال از لحن وصداش مشخص بود دهنش پره که ادامه داد

 !چقدرم خوشمزست_

 ريز ريز ميخنديدم و چشم های مامانم تو کاسه ميچرخيد که پشت جزيره ايستادم ،

داشت شيرينی ميخورد که همزمان با چرخيدن به اين سمت پشتش به اين سمت بود و 

 :گفت

 ... تازه ام هست و_

اما هنوز حرفش تموم نشده بود که با ديدن من و مامان که حاال کنارم ايستاده بود به 

 سرفه افتاد،

با ديدن مامان شيرينی پريده بود تو گلوش و حاال هرلحظه سرخ تر از قبل ميشد که 

 :ند تر شد و مامان با نگرانی گفتصدای خنده هام بل

 !يه ليوان آب براش ببر_

و من تازه به خودم اومدم و سريع يه ليوان از شيرآب پر کردم و رفتم به سمتش که 

 :يه نفس ليوان آب و سرکشيد و قبل از هرچيزی غر زد

 آب جوش بود؟_
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 :نگاه معناداری بهش انداختم

 !برات دوتا يخم بندازمببخشيد که داشتی خفه ميشدی نتونستم _

 : و ليوان خالی و از دستش کشيدم که مامان صدايی تو گلو صاف کرد

 !سالم_

 :اميرحسين که حسابی خجالت کشيده بود جلو رفت

 ببخشيد من بايد اول سالم ميکردم_

 :و لبخندی زد

 مشتاق ديدارتون بودم،_

 !خيلی خوش اومديد

 :و قبل از اينکه مامان چيزی بگه ادامه داد

 !بی ادبی منم ببخشيد نميدونستم شما اينجاييد_

قبل از اينکه مامان چيزی بگه راه گرفتم تو آشپزخونه بااينکه زير پاستا خيلی کم بود 

 :اما بايد بهش سر ميزدم که تو مسير گفتم

 حقم داری،_

 منم فکر نميکردم مامان بياد اينجا

 :و زير گاز و خاموش کردم که مامان گفت

 ون سر بزنم و ببينم در چه حاليداومدم بهت_
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و صحبت هاشون حتی وقتی مشغول خوردن ناهار شديم هم همچنان ادامه داشت و 

 من از اين بابت شاد بودم،

 از اينکه مامان مثل اوايل از اميرحسين متنفر نبود،

از اينکه بعد از گذشت اين همه روز حاال اومده بود و دور يه ميز داشتيم ناهار 

 !حسابی خوشحال بودمميخورديم 

 با رفتن مامان سينی خالی از چای و برداشتم و تو آشپزخونه گذاشتم،

بااينکه دلم ميخواست بابا هم ميومد و همه چيز درست ميشد اما به همينش هم راضی 

بودم که اومدم بيرون و رو مبل نشستم پاروی پا انداختم و به در و ديوار خونه لبخند 

 :ه اميرحسين از دستشويی بيرون اومدژکوند تحويل ميدادم ک

 من ميرم بخوابم حتی واسه شامم بيدارم نکن_

 :يه لبخندم تحويل آقا دادم

 !با خيال راحت بخواب چون کال شامی هم نداريم خودمم ميخوام بگيرم بخوابم_

 :و بلند شدم که زير لب باشه ای گفت

 پس بيا بريم بخوابيم_

 و جلوتر از من راه افتاد،

خسته و بيخواب بودم که تا رسيدن به اتاق پی در پی خميازه کشيدم و با دراز  انقدر

کشيدن رو تخت انگار همه دنيارو بهم داده بودن که سريع چشم بستم و به خواب 

 ...رفتم
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 هانا#

 جلوی آينه ايستادم و نگاهی به خودم انداختم،

 همه چی خوب بود اما من هنوز اومدنش و هضم نکرده بودم،

 هنوز باورم نميشد که امشب شب خواستگاريمه،

 !شب خواستگاری اشکان از من

 باورم نميشد که انقدر گفت و گفت انقدر دل داد به من به چيزايی که ميخواستم،

 انقدر هوام و داشت که حاال راضی شده بودم،

 راضی شده بودم بياد،

يش هيچ عالقه ای بهش به ازدواج باهاش راضی شده بودم بااينکه تا همين چند ماه پ

 !نداشتم اما باالخره تسليمش شدم

 چند دقيقه ای از اومدنشون ميگذشت که باالخره از اتاق بيرون زدم و رفتم پايين،

اشکان پدر نداشت و با مادرش واسه خواستگاری اومده بود که به سمتشون رفتم و 

 سالم و احوالپرسی مختصری کردم بعد هم کنار مامان نشستم،

 د رو لب اشکان گويای همه چيز بود،لبخن

 گويای حس خوبی که داشت و برای من هم همه چيز خوب بود،
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اشکان کسی بود که بعد از ماجرای ناپديد شدن طناز تو دو سه هفته يکی ديگه رو 

 جايگزينش کرد و نزاشت کارم خراب بشه،

طناز و پيدا کسی که به فکرم بود کسی که تو کشور غريب که نفوذمون انقدری نبود 

دوباره به صاحبش  اون روانی و کرد و بعد  باليی سرش آورد که حقش بود و

 برگردوند،

 اشکان مردی بود که ميتونستم هرچيزی ازش بخوام و مطمئن باشم انجامش ميده،

 !بی هيچ خرابکاری ای

 :بعد از صرف چای بابا نگاهش و بين من و اشکان چرخوند

 نگفته ای داريد باهم بزنيد، پاشيد بريد باال اگه حرف_

 !ماهم چند کلمه ای باهم صحبت کنيم

و اين حرفش باعث لبخند ناهيد خانم هم شد که قبل از اشکان از روی مبل بلند شدم 

 ...و راه افتادم به سمت پله هايی که به طبقه باال منتهی ميشد

 شست،رو مبلهای دورهمی طبقه باال نشستم و اشکان با کمی فاصله کنارم ن

امشب تو اين کت و شلوار کرم رنگ که به خوبی تن و بدن عضله ايش و به رخ 

ميکشيد جذاب تر از قبل شده بود که لبخندی بهش زدم و جواب لبخندم و با قهقهه 

 :آرومی داد

 !حرفی هست بفرماييد هانا خانم_

 :و منتظر چشم دوخت بهم که گفتم
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 مگه گذاشتی حرفی بمونه؟_

 شد که تو ميخواستی،همه چی همونطور 

 !امشبم که اومدی خواستگاری

 :چشم ريز کرد

 !به نظرم بعد از اين همه عاشقی حقم بود_

 :لبام و با زبون تر کردم

 اينم حرفيه_

 :کمی بهم نزديکتر شد

 ولی من قول ميدم خوشبختت کنم،_

قول ميدم واسه يه زندگی خوب بسازم خيلی زود باهم ميريم اونور  تو دوباره به 

 !درست ميرسی منم از اينکه دارمت کيف ميکنم

 نفس عميقی کشيدم،

حرفهايی که روزی توقع داشتم گرشا تهرانی بهم بزنه رو حاال اشکان داشت تحويلم 

 ميداد،

سرم و به اطراف تکون دادم ديگه نميخواستم خودم و با افکار مسمومی که به اون 

 آدم برميگشت اذيت کنم،
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بودم و از اين تصميم راضی بودم و لحظه شماری ميکردم  من ديگه تصميمم و گرفته

 !برای عملی شدنش

 :سکوتم که طوالنی شد اشکان گفت

 نکنه دوست نداری بريم اونور؟_

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم

 معلومه که دوست دارم ،_

 !من که آدم اينجا موندن نيستم

 :خيالش راحت شده بود که نفسی گرفت و لبخندی زد

 !پی اگه همه چيز اوکيه بريم پايين و شما بله رو بگو_

 چشمام و به نشونه تاييد بستم و دوباره باز کردم و رفتيم پايين،

رفتيم پايين و من جواب بله رو دادم و اين خواستگاری به خوبی و خوشی ادامه پيدا 

 ...کرد

 از صبح با اشکان بيرون بودم،

 د،ديشب تو خواستگاری خيلی حرفها زده ش

از عقد و عروسی گرفته تا موافقت خانواده ها با رفتنمون که البته يه کمی طول 

ميکشيد چون اشکان بايد کارهاش و تو ايران تموم ميکرد و مثل من از کار عقب 

 ميکشيد،
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منی که چند ماهی جای هومن و پر کردم تا بابا احساس خطر نکنه و حاال بعد از 

ای تو کارهای بابا نداشتم و اشکان هم به زودی گذشت چند وقت ديگه هيچ مداخله 

 !اين کار و رها ميکرد و قرار بود يکی ديگه جاش و پر کنه

دم ظهر بود که ماشين و يه گوشه نگهداشت و از جايی که من هوس پيتزا کرده بودم 

 :با دوتا جعبه پيتزا برگشت تو ماشين

 اينم پيتزای مخصوص از فست فودی مورد عالقت_

 ز جعبه هارو تحويلم داد ،و يکی ا

انقدر گشنم بود که بی معطلی جعبهد رو باز کردم و يه تيکه بزرگ خوردم  و همزمان 

 :صداش و شنيدم

 ميخوای بريم خونه من؟_

 اينجا تو ماين که نميشه راحت غذا خورد

 همزمان با جويدن پيتزای تو دهنم نگاهش کردم و شونه ای باال انداختم،

 :نزديک همينجاست که غذای تو دهنم و قورت دادمميدونستم خونش 

 فرقی نداره،_

 !اگه ميخوای بريم

جعبه پيتزام و از دستم کشيد و با مال خودش رو صندلی عقب گذاشت و ماشين و به 

 حرکت درآورد،

 .ده دقيقه بيشتر طول نکشيد که رسيديم
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پارک کرد  خونش تو طبقه اول اين ساختمون هشت طبقه بود که ماشين و تو کوچه

 .و قبل از من پياده شد

 .پشت سرش از ماشين پياده شدم و باهم وارد شديم

آپارتمان بزرگش با چيدمان کالسيک قشنگ و همه چی تموم به نظر ميرسيد که 

 :جلوتر از من وارد آشپزخونه بزرگش شد و صداش تو خونه پيچيد

 ميخوای پيتزات و گرم کنم؟_

 :موارد آشپزخونهش دم و جواب داد

 نه الزم نيست_

و پشت ميز غذاخوری چهار نفرش نشستم که همراه جعبه های پيتزا و قوطی های 

 نوشابه اومد سر ميز و روبه روم نشست،

 .حاال ديگه ميتونستم غذام و بخورم که معطل نکردم و مشغول خوردن شدم

 يک ربعی طول کشيد تا سير شدم و کمی از نوشابم نوشيدم،

 : ست از خوردن کشيده بود و فقط داشت نگاهم ميکرداشکان قبل از من د

 سير شدی؟_

 :با دستمال دور لبام و پاک کردم و جواب دادم

 باالخره آره_

 :و آروم خنديدم که از پشت ميز بلند شد
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 شايد يه ماهی اينجا زندگی کنيم،_

 مورد پسندت هست؟

 :و نگاهش و تو اطراف چرخوند که سری به نشونه تاييد تکون دادم

 خيلی دلبازه_

 :جواب داد

 سه تا اتاق خوابم داره،_

 !بنظرم واسه يه ماه زندگی موقتی همچين بد نيست

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 پاشو بريم اتاقارو نشونت بدم_

 سر و سامونی به ميز دادم و بلند شدم،

که از وسط سالن به  تا حاال اتاقهای اين خونه رو نديده بودم که چند تا دونه پله ای

 ...سالن ديگه خونه ميخورد باال رفت و من دنبالش رفتم

 سه تا اتاِق خونه تو راهروی انتهای هال بودن ،

دوتاشون سمت راست قرار داشت و يکی هم روبه روشون بود و اشکان به ترتيب 

 داشت همه رو بهم نشون ميداد که رسيديم به اتاق آخر،

معلوم بود اتاق خوابشه و از اون دوتا اتاق ديگه هم بزرگ اتاقی که از تخت دونفرش 

 :تر بود که واردش شد
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 يادم رفته پنجره رو ببندم ،_

 !انگار هنوز باورم نشده تابستون تموم شده و پاييز از راه رسيده

 و پنجره بزرگ اتاق و بست و سر و صدای باد بيرون هم کمتر شد،

 اقش نگاه ميکردم،جلوی در ايستاده بودم و به جزييات ات

 !به عکس هاش که روی در و ديوار بود و يکی از يکی بهتر

 :متوجه نگاهم که شد آروم خنديد

 اين سمتم هست_

و به ديوار روبه روش که من ديدی بهش نداشتم اشاره کرد که قدم برداشتم تو اتاق 

 و پشت بهش ايستادم،

شتن و همگی قشنگ ودن عکس هايی که اين سمت بود هم چيزی از اونيکيا کم ندا

 :که گفتم

فکر کنم کم کم بايد چند تا از اين عکسهات و کم کنی و عکسهای دونفرمون و _

 !جاشون بزاری

 :صداش و پشت سرم شنيدم

 !من کل اين خونه رو پر ميکنم از عکسات_

صداش انقدر نزديک بود که قلبم به تپش بيفته و حاال با قفل شدن دستاش از پشت 

 :تنم لرزيد و اشکان تو گوشم ادامه داددور کمرم 
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 !تو فقط لب تر کن_

 آروم سر چرخوندم به سمتش،

 :نگاهم که به چشمهاش افتاد پلک سنگينی زد و خودش و بيشتر از قبل بهم چسبوند

 چقدر منتظر رسيدن اين لحظه بودم_

 :و نفس عميقش و تو گوشم کشيد

 چقدر دلم ميخواست بغلت کنم،_

 !مثل االن

 !از اينکه من چيزی بگم بوسه ای به گونه و بعد هم گردنم زد و قبل

اين اولين بار بود که همچين اتفاقی داشت بينمون ميفتاد که هرچند سخت اما تو بغلش 

 چرخيدم،

معذب بودم و ميخواستم عقب بکشم اما چشمهاش انقدر خمار شده بود که بعيد 

 !ميدونستم بتونم همچين کاری کنم

 د،فقط نگاهم ميکر

از چشمام و باقی اجزای صورتم گذشت و چشمهاش و رو لبهای گوشتيم خيره 

نگهداشت و يه دستش و از دور کمرم برداشت و پشت گردنم گذاشت و اين يعنی 

ميخواست بوسه ديگه ای رقم بزنه و همينطور هم شد و تو کسری از ثانيه لبهاش و 

 روی لبهام گذاشت و بوسه عميقی به لبهام زد،

 :از اشکان سرم و عقب کشيدم و گفتم زودتر
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 بريم بيرون؟_

 :با تکون دادن سرش حرفم و رد کرد

 بعد از اين همه مدت باالخره مال من شدی،_

 کجا بريم؟

 :و شالم و از روی موهای روشنم برداشت

 من هيچ جا نميرم،_

 !توهم نبايد بری

 :پايين و کم کم مانتوی جلوی باز کرم رنگم و از روی شونه هام سر داد

 ميخوام امروز طعم لبات و بچشم،_

ميخوام لمست کنم و رو همين تخت رابطه ای که اين همه سال انتظارش و کشيدم و 

 !باهات تجربه کنم

 .و باالخره مانتوم و از تنم بيرون کشيد

با ترديد نگاهش کردم هيچ حرفی از امروز و از قصدش نزده بود و من جاخورده 

 :بودم

 ...ولی_

 حرفم تموم شه و  اين بار لبهام و نبوسيد ،نزاشت 

 به بازی گرفتشون و مانتو و شالم و روی زمين انداخت،
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 حتی بهم اجازه تکون خوردن هم نميداد و همزمان با اين کارش تنم و لمس ميکرد،

از روی تيشرتم به باالتنم دست کشيد و بعد از چند ثانيه دستش به سمت پايين حرکت 

 کرد،

و پايين تنم باعث فراموشی همه اون جاخوردن و شوکه شدنم شده حرکت دستش ر

بود که همزمان با عقب کشيدن سرش آه خفيفی سر دادم و اشکان که ديگه سفيدی 

چشماش سرخ سرخ شده بود تيشرتش و از تنش کند و نزاشت تيشرت من هم به تنم 

 !بمونه

 با رضايت نگاهش و رو باالتنه درشتم چرخوند

هيکل بی نقصش و پوست برنزش حسابی حالم داشت عوض ميشد که منم با ديدن 

 سر خم کرد و زبون داغش و رو پوستم کشيد و دوباره به لمس کردنم ادامه داد،

انقدر که ديگه نای رو پا وايسادن و نداشتم و چند دقيقه بعد درحالی که فقط شلوار 

 !...جينم پام بود دراز شدم روی تخت

م باز کرد و خودش و آماده رابطه ای که ميگفت کرد و کمربندش و جلوی چشمها

من درحالی که قفسه سينم از شدت هيجان عشق بازی که راه انداخته بود باال و پايين 

 ميشد نظاره گرش بودم که اومد رو تخت و بعد از بوسه کوتاهی از لبهام،

وست سفيدم شلوار جينم و از پام بيرون کشيد و با رضايت دستش و رو پاهای پر و پ

 :کشيد و رو تنم خيمه زد و تو گوشم لب زد

 بعيد ميدونم به اين زوديا بتونم ازت دل بکنم،_
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 !همه امروز و امشب و بمون پيشم

صداش و برخورد نفس های داغش به پوستم همه و همه باعث پلک های سنگينم شده 

 بود،

ه دستم و پشت سرش حاال آماده بودم برای هر کاری که اشکان ميخواست انجام بده ک

 :گذاشتم و همزمان با لمس سر و گردنش گفتم

 !ميمونم_

سر بلند کرد از جوابم رضايت داشت که کمی عقب کشيد و نگاهی به پايين تنم 

 :انداخت

 ...تو_

 :نزاشتم حرفش و ادامه بده

 !من تا به حال هيچ رابطه ای نداشتم_

 رضايت چشماش چندين برابر شد،

 :تر کرد و با صداش دو رگه شده ای لب زدخودش و بهم نزديک 

 !پس حاال مال من ميشی_

و به پيشرويش ادامه داد انقدر که جيغی از درد کشيدم و اشکان با صدای آرومی 

 :گفت

 تموم شد،_
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 !...خانم من شدی

 با دوتا فنجون قهوه برگشت تو اتاق،

 .سينی قهوه رو روی ميز کنار تخت گذاشت و نشست

 :های باز و نمناکم و پشت گوشم فرستادکنارم نشست و مو

 خوبی؟_

 :نگاهم و تو صورتش چرخوندم

 !خوبم ولی ميتونستيم يه کم بيشتر صبر کنيم_

 :ابرو باال انداخت

 من ديگه نميتونستم_

 :و حوله تنم و برام مرتب تر کرد

 مراقب باش سرما نخوری_

 بينيم و باال کشيدم،

 :اشکان بمونمدم عصر بود قرار بود امشب و پيش 

 سردم نيست،_

 نگران من نباش

 :جواب داد

 قهوه ت و که خوردی موهات و خشک ميکنم،_
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 اينجوری خيالم راحت تره

 :لبخندی زدم

 !وقتی اينطوری حرف ميزنی  حس ميکنم خيلی دوستم داری_

 :آروم خنديد

 تازه حس ميکنی؟_

 :و سری تکون داد

 تو همه چيز منی خانم،_

 ميکنم، من هرکاری واسه تو

 !هرکاری که آب تو دلت تکون نخوره

 :چند ثانيه ای نگاهش کردم

 هرکاری؟_

 :قاطعانه جواب داد

 !هرکاری_

 :نفس عميقی کشيدم

 تو ميدونی که من از تو هيچی نميخوام،_

 ميدونی که دوستدارم،

 ...ميدونی که ميخوام تا آخر عمرم کنارت باشم
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 :سری تکون داد و من ادامه دادم

 !همون چيزی و ازت ميخوام که چند وقت پيش بهم گفتی انجامش ميدیمن فقط _

 :چشم ريز کرد و من همچنان حرف برای گفتن داشتم

 من آدم کينه ای هستم،_

 من نميتونم با باليی که اون دونفر سر زندگيمون آوردن کنار بيام،

 ...من

 :زل زدم تو چشماش

 !من ميخوام انتقام بگيرم_

 :وت کرد و بعد دستش و روی دستم گذاشتتا چند ثانيه فقط سک

 ميخوای انتقام بگيری؟_

 :سرم و که تکون دادم لبخندی گوشه لبش نشست

 پس همينکار و ميکنيم،_

تو فقط دستور بده و من کاری ميکنم که اون عوضيا دردی صد برابر دردی که تو 

 ...تجربه کردی و تحمل کنن

 دلم گرم شد با شنيدن اين جمله ها،

 يتونستم نفس عميقی بکشم،حاال م

 نفسی بکشم و مصمم شم واسه اين انتقام،
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 !مصمم شم که باليی سر زندگيشون بيارم که تا آخر عمر با يادآوريش دلم خنک شه

 :با دوباره شنيدن صداش به خودم اومدم

 قهوه ها يخ کرد،_

  فکر کنم بايد عوضشون کنم

 :ز اشکان سينی و برداشتمو از روی تخت بلندش شد که من هم پاشدم و قبل ا

 من اينکارو ميکنم_

 :لب زد

 تو بايد استراحت کنی_

 :حرفش و رد کردم

 من چيزيم نيست،_

 !خوب خوبم

 :و لبخندی زدم

فقط دلم ميخواد حاال که اينجام دست به کار شی و واسم يه غذای خوشمزه درست _

 !کنی

 :و با ذوق ادامه دادم

 !آشپز خوب ساخته بوديادمه تنها زندگی کردن ازت يه _

 :خنديد
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 همين دو دقيقه پيش گفتی ازت هيچی نميخوام،_

 !ولی مثل اينکه آشپز اختصاصی ميخوای

 :و با يه اخم ساختگی زل زد بهم که چونش و گرفتم

 همينه که هست،_

 مشکلی داری؟

 :نوچ نوچی کرد

 !غلط کنم مشکلی داشته باشم_

 ...و باالخره از اتاق بيرون زديم

 

 نياسم#

 کيکم و از تو فر بيرون آوردم،

کيک شکالتی ای که به مناسب هفتمين ماهگرد ازدواجمون تدارک ديده بودم و 

 همونطور شده بود که ميخواستم،

 تا خنک شدنش از آشپزخونه بيرون رفتم،

اميرحسين حسابی غرق اخبار بود که کنارش نشستم و همزمان با دراز کردن پاهام 

 :برداشتم و شبکه رو عوض کردمروی پاهاش کنترل و 

 !هی ميگم يه ماهواره نصب کنيم گوش نميکنی_
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 :و شبکه هارو زير و رو کردم که آروم زد رو پام

 راحتی؟_

 :نفس عميقی کشيدم

 بد نيستم_

 :ادامه داد

 پررو،_

هم پات و دراز کردی رو مرد خونه هم کنترل و از مرد خونه گرفتی هم ماهواره 

 ميخوای؟

 :اال و پايين تکون دادمسرم و به ب

 آره مرد خونه،_

 !حوصلم سر ميره اين تلويزيونم که هيچی نداره

 :و هرچی مظلوم نمايی بلد بودم ريختم تو چشمام

 !لطفا_

 :پام و پس زد و جواب داد

 عمرا،_

 !فکرشم نکن

 :و با نگاه چپ چپش ادامه داد
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 ماهواره بيارم تو خونم؟_

 :و تند تند سر تکون داد

 محاله،_

 !اين ديگه لباس پوشيدنت نيست که با چرب زبونی درستش کنی عزيزم

 :هيش کشيده ای گفتم

 لباس پوشيدن من که مشکلی نداره،_

 !کارها و عقايد تو عجيبه

 :نفس عميقی کشيد

 !داری حرفايی که همه اين سالها از خانوادم شنيدم و تحويلم ميدی_

 :وقبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 من پابند همين چيزاييم که شايد برای تو غريب باشنولی _

 :و صدايی تو گلو صاف کرد

 تازه تو اولين فرصت ميخوام ببرمت مشهد،_

 !البته اگه قول بدی بالهايی که تو شاهچراغ سرم آوردی و سرم نياری

 و خنديد که با يادآوری اون روز لبخندی روی لبهام نشست،

 :چقدر زود گذشته بود

 !مقول نميد_
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 :صدای خنده هاش قطع شد

 پس بهتره تنها برم،_

 سعی ميکنم يه هفته يا نهايت ده روزه برگردم،

 !از حاال مراقب خودت باش

 :مشت آرومی به بازوش کوبيدم

 !تو خواب ببينی من بمونم خونه و شما تشريف ببری سفر_

 :زل زد تو چشمام

 پس قول بده_

 :متعجب که نگاهش کردم پوفی کشيد

 !بده باليی سرم نياریقول _

 :ابرويی باال انداختم و از روی مبل بلند شدم

 نميتونم همچين قولی بدم،_

چون يه کيک درست کردم که با خوردنش ممکنه انگشتاتم بخوری هيچ تضمينی 

 !نيست

تا خواست چيزی بگه صدای زنگ گوشيش خونه رو پر کرد و از جايی که گوشی 

 :روی ميز بود سريع برداشتش

 نازِ گل_
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 :و صدايی تو گلو صاف کرد و جواب داد

 سالم عزيزم_

و مکالمشون شروع شد و تا اميرحسين مشغول بود واسه برگردوندن کيک از تو 

 ...قالب رفتم تو آشپزخونه

حاال کيک شکالتيم خنک شده بود که بی هيچ خرابکاری ای که تو دفعه های قبل به 

 بار آورده بودم ،

 :ز سر رضايت زدم و همزمان صدای اميرحسين و شنيدمبرگردوندمش و لبخندی ا

 ...ياسمن_

 :سر که چرخوندم تو آشپزخونه بود که جلوتر اومد و نگاهی به کيک انداخت

 !چه عجب تيکه تيکه نشده_

 :چپ چپ که نگاهش کردم جرئت نکرد بخنده و ادامه داد

 !فکر کنم اين کيک بخاطر يه مناسبت ديگه هم انقدر خوب شده_

 :زدملب 

 نميفهمم چی ميگی؟_

 :دست به سينه روبه روم ايستاد و گفت

 جمع کن بريم،_

 امشب تولد ماماِن،
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 !گلناز زنگ زد و دعوتمون کرد

 :چشمام چهارتا شد

 دعوتمون کرد؟_

 !تو که با خانوادت رابطه ای نداری

 :جواب داد

 بابا خونه نيست،_

 گلناز گفت بيايد که مامان خوشحال شه،

 !دلتنگهميگفت خيلی 

 :با صدای آرومی گفتم

 ولی شايد نخواد من و ببينه،_

 !بهتره خودت بری

 :حرفم و رد کرد

 دلش ميخواد مارو باهم ببينه،_

 ...پس آماده شو

 نميدونستم رفتنمون درسته يا نه اما آماده شدم،

 .آماده شدم و راهی شديم

 .يمتو مسير يه دسته گل نرگس برای خانم تهرانی خريديم و راهی شد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1198 
 

 :نگران بودم که اتفاق بدی نيفته و اين نگرانی از چشم اميرحسين دور نموند

 چرا انقدر تو خودتی؟_

 :سرم به سمتش چرخيد

 ميترسم از ديدنم خوشحال نشن_

 :نگاه گذرايی بهم انداخت

 اگه اينطور بود گلناز نميگفت که بريم،_

 پس اصال به همچين چيزی فکر نکن

 : ماشين و يه گوشه پارک کردو با رسيدن به مقصد 

 !بريم عزيزم_

 .و قبل از من پياده شد که نفس عميقی کشيدم و از ماشين پياده شدم

 طولی نکشيد که وارد خونه شديم،

 :کنار اميرحسين قدم برميداشتم که گلناز به استقبالمون اومد و لبخندی تحويلمون داد

 !ببين کی اومده_

 :و لبخندش عميق تر شد

 !خوش اومديدخيلی _

 اين استقبال گرمش و بعد هم فشردن دستم کمی حالم و بهتر کرد که جلوتر رفتيم،
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همسرش هم به احتراممون ايستاده بود و خانم تهرانی رو مبل نشسته بود که بعد از 

سالم و احوالپرسی با داماد خانواده حاال نوبت رسيد به مادر اميرحسين که حاال با 

ه نزديک از روی مبل بلند شد و درحالی که چونش از بغض ديدنمون از اين فاصل

 :ميلرزيد لب زد

 ...گرشا_

 و اميرحسين که انگار خيلی دلتنگ بود دسته گل و روی ميز گذاشت و بغلش کرد،

به اندازه همه اين مدت مادرش و به آغوش کشيد و ترکيدن بغض خانم تهرانی فضارو 

 :ده گفتحسابی احساسی کرده بود که گلناز با خن

 !بسه ديگه داره اشکمون درمياد_

و اميرحسين و مادرش با تاخير از هم جدا شدن حاال نوبت به من رسيده بود که کمی 

 :جلو رفتم

 سالم_

 تو سکوت که نگاهم کرد دوباره ترس همه وجودم و گرفت،

ميترسيدم که حرفی بهم بزنه و فقط پشت سرهم پلک ميزدم که با پشت دست اشکای 

 :پی اش و پس زد و جواب دادپی در 

 !سالم_

و به سمتم اومد و دستش و جلو آورد و لبخندی تحويلم داد و اين يعنی ترس بيش از 

 !...حدم بيهوده بود که دستش و به گرمی فشردم
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 .همه چيز داشت خوب پيش ميرفت

 .هفتمين ماهگرد زندگيمون متفاوت تر از قبل بود

درش همديگه رو ديده بودن و ما به خونه پدری بعد از اين همه مدت اميرحسين و ما

 !اميرحسين اومده بوديم هرچند آقای تهرانی خونه نبود و اگه بود همچين اتفاقی نميفتاد

 :تولد امشب دوتا کيک داشت که گلناز روی هردو شمع گذاشت و روشنشون کرد

 همتون باهم شمعهارو فوت کنيد_

 :و با اشاره دست ادامه داد

 !تر بشينيديه کم جمع _

 :اميرحسين با خنده دست من و خانم تهرانی و گرفت

 خوبه؟_

 اگه خوب نيست همه شمعهارو خودم فوت کنم؟

 :همه خنديديم و گلناز جواب داد

 !زرنگی آقا_

 :و گوشی به دست عقب تر رفت

 ميخوام اولين فيلم خانوادگيمون با عروس خانواده رو ثبت کنم،_

 !حسام توهم تو کادر باش
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با گفتن يک دو سه حاال ميخواستم شمع هارو فوت کنيم که با باز شدن در همه و  

 :چی متوقف شد و صدای بلند و آشنای مردونه ای خونه رو پر کرد

 کجايی عزيزم؟_

 !تولدت مبارک

 :و بعد هم صدای خنده هاش خونه رو پر کرد

 !نگفتم امشب ميام که سوپرايزت کنم_

 ...جز آقا کوروش که هنوز مارو نديده بودو اين صدا متعلق به کسی نبود 

 دو برابر اضطرابی که تو راه اومد داشتم وجودم و گرفته بود،

 اين بار حتی صورت اميرحسينم گرفته شده بود ،

 سکوت همه خونه رو پر کرده بود و ديگه خبری از فيلم گرفتن گلناز هم نبود،

 يومد که اميرحسين بلند شد،حاال آقا کوروش مارو ديده بود و داشت به سمتمون م

 :کنارش ايستادم و قبل از همه ما خانم تهرانی گفت

 !تو که گفتی فردا برميگردی_

و جلوتر رفت که آقا کوروش نگاهش و رو من و اميرحسين ثابت نگهداشت و 

 :ناباورانه لب زد

 ...شما_

 شما اينجا چيکار ميکنيد؟
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 :و مخصوصا زل زد به اميرحسين

 کار ميکنی؟تو خونه من چي_

 :اين بار هم خانم تهرانی گفت

 من گفتم بيان،_

 ...امشب تولدمه ميخواستم

 نزاشت حرفش تموم شه ،

 :صداش باال رفت و تقريبا داد زد

 مگه بهت نگفتم ديگه حق نداری پا توی خونه من بزاری؟_

 مگه نگفتم من ديگه پسری ندارم؟

 اينجا چيکار ميکنی؟

 :لبخندی زددر کمال تعجب اميرحسين 

 !شما گفتيد پسری نداريد ولی من نگفتم که خانواده ای ندارم_

 :و آروم لب زد

 !سالم بابا_

پشت سر اميرحسين زيرلب سالمی کردم اما اين مرد خشمگين تر از اونی بود که با 

حرفهای امسرحسين تحت تاثير قرار بگيره و حاال کمی عقب کشيد و به سمت در 

 :خروجی اشاره کرد
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 ت اين دختر يا زنت و بگير و از خونه من برو بيرون،دس_

 !برو بيرون و ديگه هيچوقت به اينجا برنگرد

 :و دوباره داد زد

 !هيچکس هم حق نداره اين دونفر و اينجا راه بده_

 صداش انقدر بلند بود که تنم بلرزه،

 نگران خودم نبودم،

دن اين حرفها اصال نگران شکسته شدن غرور اميرحسين بودم و مطمئن بودم شني

 :براش آسون نيست که سری تکون داد

 چشم،_

 !ميريم

 و نگاهی به من انداخت که کيفم و از رو مبل کناريم برداشتم ،

 ديگه حتی زبونم تو دهنم نميچرخيد،

شايد فکر ميکردم سکوت بهترين گزينست که اميرحسين با يه خداحافظی دستم و 

چهره گرفته و درهم گلناز و شوهرش من  گرفت و بين نگاه های گريون مادرش و

و پشت سر خودش راه انداخت و قبل از خروج دوباره صدای آقا کوروش گوشمون 

 :و پر کرد

 دلم نميخواد حتی بعد از مردنم بيای سر خاکم،_
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 !پس اين و بفهم و ديگه تحت هيچ شرايطی سمت من و خانوادم نيا

 يخ زدن دستش و به وضوح حس کردم،

نميگفت اما همين سرد شدن دستش گويای همه چيز بود که نفس عميقی کشيد چيزی 

 ...و از خونه خارج شديم

تو ماشين که نشستيم ميخواست چيزی و به روی خودش نياره و ميدونستم اين کارش 

 :فقط بخاطر منه که گفت

خب مهمونی که زود تموم شد نظرت چيه به مناسبت هفتمين ماهگرد زندگيمون تا _

 ی از شب تو سطح شهر از اينور به اونور بچرخيم؟پاس

 :نگاهم و تو صورتش چرخوندم

 ...ميدونم حالت خوب نيست، الزم نيست بخاطر من_

 : نزاشت حرفم تموم شه

 همين که مادرم و بعد از اين همه مدت ديدم همينکه تو کنارمی حالم خوبه،_

 حاال بگو کجاها بريم؟

 ...و منتظر چشم دوخت بهم

 که اميرحسين نميخواست چيزی بگه،حاال 

نميخواست حال بدش و بروز بده و ميخواست هچند سخت اما امشب به خوبی و 

 خوشی بگذره ديگه چيزی نگفتم،
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 .در اين باره چيزی نگفتم و راهی شديم

 ...تا نصف شب خياباونارو باال و پايين کرديم و باالخره به خونه برگشتيم

.... 

 

 اميرحسين#

 :ان چايم نوشيدم و همزمان صدای مجيد و شنيدمکمی از ليو

 !فکر ميکردم از شر اين پرونده خالص ميشيم ولی هنوز درگيرشيم_

 :حتی وقت سرخاروندن هم نداشتيم و مجيد حق داشت غر بزنه که جواب دادم

 اين سری نبايد ناتموم بشه،_

 بايد تا تهش بريم،

 بايد بفهيم کی پشت اين کاره

 :تاييد کرد

 !اون بالرو سر هومن فروزان نمياوردن االن حتما به يه نتيجه ای رسيده بوديماگه _

 :چند ثانيه ای تو فکر فرو رفتم

 من هنوز فکر ميکنم از اون دختره خيلی بيشتر از اينا ميتونستيم حرف بکشيم،_

 !نبايد به اين راحتی آزاد ميشد

 :مکالممون ادامه پيدا کرد
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 گفت چون از هومن زخم خورده بود، اون همه چيز و راجع به هومن_

اون کسی بود که به ما يه مدرک درست حسابی واسه دستگيری هومن داد پس به 

 !نظرم هرچی که ميدونسته رو بهمون گفته

 :رو صندليم چرخ زدم

 اگه همه اون اعترافاتش يه بازی بوده باشه چی؟_

 ...اگه نقشه کشيده باشن که هومن و حذف کنن و

 :تموم شهنزاشت حرفم 

 باز شروع کردی؟_

واسه بار هزارم ميگم من خودم با چشمای خودم اون کسی که پشت فرمون بود و 

 ديدم؛

 !هومن بود

 نفس عميقی کشيدم،

نميتونستم باور کنم هومن به اين سادگی از اين بازی خط خورده باشه و اين داشت 

 اذيتم ميکرد

 خورديم،اين که هرچی دنبال مدرک دويديم به بن بست 

 اينکه هيچکدوم از بازجويی هامون به نتيجه نرسيد اال اين آخری،
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اال اعترافات دختری که باعث رسيدن به هومن شد و درست قبل از دستگيری هومن 

 ماشين منفجر شد و همه از مرگ هومن گفتن،

 حاال چند ماه از اون اتفاق ميگذشت و ذهن من همچنان درگير بود،

 !درگير اون انفجار

 :صدايی تو گلو صاف کردم

اگه اون تماس چند وقت پيش با مرکز پليس يه ربطی به اين پرونده داشته باشه _

 چی؟

 :چشم که ريز کرد ادامه دادم

همون دختری که ميخواست با پليس حرف بزنه همونی که ميگفت يه عده دارن به _

 زور ميفرستنش اونور و يهو تماسش قطع شد،

 م ازش هيچ ردی پيدا کنيمقطع شد و ديگه نتونستي

 :قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 همون تماسی که اواخر سال قبل داشتيم؟_

 :تاييد کردم

 من هنوزم بهش فکر ميکنم،_

 اگه ميتونستيم باهاش حرف بزنيم،
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اگه يهو اون سيمکارت بی نام و نشون خاموش نميشد شايد االن تکليف خيلی چيزها 

 مشخص ميشد

 :يدنفس عميقی کش

 آدمای پشت اين کار خيلی حرفه ای تر از اونی عمل ميکنن که ما فکرش و ميکنيم،_

 از حاال فقط بايد دنبال يه سرنخ باشيم،

 بايد بی سر و صدا آدمايی و پيدا کنيم که مارو به اونايی که ميخوايم برسونن،

 !اين پرونده باالخره بايد بسته بشه

 :سری تکون دادم

 هدفيه که تو تموم اين سالها داشتم،اين بزرگترين _

 !هيچی قشنگ تر از ريشه کن کردن اين کثافتا نيست

 ...و باالخره باقی مونده فنجون چايم و يه نفس سر کشيدم

 امشب واسه شام مهمون داشتيم و زودتر رفتم خونه،

مجيد که حاال پدرشده بود همراه خانوادش مهمونهای امشب بودن و ياسمن دست تنها 

  .از اداره بيرون زدم و رفتم خونه 5که ساعت  بود

حاال ياسمن حسابی کدبانو شده بود که عطر غذا خونه رو پر کرده بود و خونه هم 

مثل هميشه مرتب بود بااين وجود مثل روزای قبل به تماشای اخبار و تلويزيون رو 

 مبل ننشستم و رفتم تو آشپزخونه،
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فسنجونی که بار گذاشته بود رسيدگی ميکرد  پای اجاق گاز ايستاده بود و داشت به

 که از پشت بغلش کردم،

 :جا خورده بود که تو بغلم تکونی خورد

 چيکار ميکنی؟_

 :بوسه ای به موهاش زدم

 !دارم از خستگيات کم ميکنم_

 :آروم خنديد

 !اگه ميخوای از خستگی هام کم کنی اون ظرفارو بشور_

پر بود که شستنشون يک ساعتی طول  نگاهی به سينک ظرفشويی انداختم همچين

 ميکشيد،

 :سفت تر از قبل بغلش کردم و گفتم

 !من فقط همينجوريش و بلدم_

 : صدای خنده هاش قطع شد

 ولی من االن نيازی به بغل ندارم،_

 نياز دارم اون ظرفها ناپديد شن

 :اوم کشيده ای گفتم

 يعنی جمعشون کنم بريزمشون دور؟_
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 :از دورش  باز کردمو همزمان حلقه دستم و 

 !خيلی خب اطاعت ميشه_

 :و راه افتادم به سمت ظرفشويی که تقريبا جيغ زد

 نخواستم،_

 !نخواستم بشوری فقط بيا برو بيرون

 چرخيدم به سمتش،

 :اينکه اذيتش ميکردم از لذت بخش ترين قسمت های زندگی دونفرمون بود

 حرفشم نزن،_

 ميخوام اين ظرفارو ناپديد کنممن بايد هرجوری که هست کمکت کنم و 

 :دستم که سمت ظرفا رفت بازوم و چسبيد

 يکی دو ساعت ديگه مهمونا ميرسن،_

 !بزار باهم خوب باشيم

 :و بااينکه داشت حرص ميخورد لبخندی تحويلم داد که خنده ام گرفت

 ميدونستی وقتی حرص ميخوری جذاب تر ميشی؟_

 :نفس عميقش و فوت کرد تو صورتم

 !وقتی ميری رو مخم همچين جذاب نيستی ولی تو_

 :چشم ريز کردم
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 حتی اگه ظرفارو بشورم؟_

 :چشماش از ذوق درخشيد

 !اوف نميتونم بگم يه همچين حرکتی توسط مرد خونه چقدر ميتونه جذاب باشه_

 :و چند باری پشت سرهم پلک زد

 !فقط تميز بشورشون_

 :نم و بوسيدداشتم نگاهش ميکردم که رو پنجه پا بلند شد و گو 

 !آفرين_

حاال من بودم که عميق نفس ميکشيدم و ياسمن دوباره پای غذاش ايستاد ه بود که 

 ...شروع کردم به شستن ظرفها

ظرفهايی که تمومی نداشت و ياسمن هم هرچند ثانيه يکبار يه لبخند تحويلم ميداد و 

 :ذکر ميکرد

 "!حواست و جمع کن مجبور نشم دوباره بشورمشون"

آخری که گفت درحالی که با پشت دست پيشونی خيسم و پاک ميکردم جواب دفعه 

 :دادم

 !چشم_

 :با ديدنم ابرويی باال انداخت

  گرمته؟_
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 :و به سمتم اومد

 بزار دکمه های تيشرتت و باز کنم_

نقشم همين بود که دست کفيم و آماده نگهداشتم و به محض اينکه ياسمن روبه روم 

که اولش از ترس دومتر پريد و بعد هم دست کفيم و رو سر ايستاد نعره بلندی زدم 

و صورتش ماليدم و حاال اون بود که جيغ ميزد اما من قصد رها کردنش و نداشتم 

 که شير آب و بستم و تا جايی که ميشد اذيتش کردم،

 :قلقلکش دادم و با خنده هام ديوونش کردم

 اولش يادم رفت بگم، _

 من فقط اينطوری ميتونم ظرف بشورم عزيزم، 

  !وسطاش بايد يه همچين کار مهيجی کنم

 و تموم سر و صورتش و کف مالی کردم، 

 :انقدر که به نفس نفس افتاده بود

 ...ولم کن ديوونه_

 !ولم کن

چشماش و بسته بود تا نسوزن و فقط داشت جيغ جيغ ميکرد و من کيف ميکردم از 

 اينطور ديدنش،

 داشتنش،از 
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 از اينکه مال خودم بود و ميتونستم اينجوری اذيتش کنم،

 !ميتونستم بغلش کنم زنی رو که همه اون چيزی بود که از اين دنيا ميخواستم

 حاال ديگه انقدر جيغ زده بود و انقدر خنديده بودم که دست از سرش برداشتم

 :به زور يکی از چشماش و باز کرد و بالفاصله بست

 ...چشمام_

 !چشمام ميسوزه

 :و اين حرفش برای اينکه دستام و بشورم و ياسمن و بيارم پای ظرفشويی کافی بود

 !االن درستش ميکنم_

 و چند مشت آب پاشيدم رو صورتش و به چشماش بيشتر رسيدگی کردم،

 :حاال صورتش پاک شده بود

 !چشمات و باز کن_

 چشم باز کرد، 

وجود قبل از هرکار ديگه ای مشت محکمی سفيدی چشم چپش به سرخی ميزد بااين 

 :به سينم کوبيد

 !اين واسه اينکه اذيتم کردی_

 :و زانوش و باال آورد و خبيثانه نگاهم کرد

 اينم واسه اينکه چشمم هنوز داره ميسوزه_
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 :و خواست پاش و باال بياره که دو دستی زانوش و چسبيدم

 !عزيزم خر نشو ديگه_

 :چشم گرد کرد

 گفتی خر؟االن به من _

 : پاش و هول دادم پايين

 !گفتم اگه اين کار و بکنی خريت محضه_

 :و باذ لبخند سعی کردم قضيه رو ماستمالی کنم

  ظرفارو شستم که اينجوری جوابم و بدی؟_

 ميخوای يه کاری کنی تا آخر عمر فقط همديگه رو نگاه کنيم؟

 :نفس عميقی کشيد

 لی بيشتر از االن رضايت داشتم،دوماه اول زندگيمون که اينطور بود خي_

 اونموقع حرف حرف من بود،

 اما االن چی؟

 !االن فقط رو مخمی

 :بلند تر از ياسمن نفس کشيدم انقدر بلند که يه لحظه ترسيد

 پس خانم پشيمونه از اينکه با من ازدواج کرده؟_

 :و تند تند سر تکون دادم
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 ...مشکلی نيست ميتونی_

 :چشم ريز کرد

 ميتونم چی؟_

 :دست به سينه ايستادم و جواب دادم

 ...ميتونی_

 :لبام و با زبون تر کردم و جدی ادامه دادم

ميتونی هرچقدر دلت خواست غر بزنی و دوباره بايد اين آدمی که رو مخته رو _

 !تحمل کنی و هيچ راه ديگه ای نيست

 رفته رفته لبخندی روی لبهاش نشست و خودش و بهم نزديک تر کرد،

انقدر مهربون بود که داشتم به خودم افتخار ميکردم از اين حجم جنتلمن بودن نگاهش 

و منتظر شنيدن يه جمله توپ و دلچسب از زبون ياسمن بودم اما اينطور نشد و اتفاقی 

 !که هرگز نبايد ميفتاد افتاد و اون زانو حواله من شد

م و نای صاف شدنم باالخره کاری که ميخواست و کرد و حاال من از وسط تا شده بود

 :نداشتم

 ياسمن زده به سرت؟_

 صدام انقدر گرفته بود که بخنده،

دو برابر خنده های چند دقيقه قبل من خنديد اما من اصال تو موقعيتی نبودم که بخوام 

 :بخندم و تنها کاری که ازم براومد چرخوندن گردنم و ديدنش بود که جواب داد
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  زدی ضربتی_

 !ضربتی نوش کن

 :جواب دادمعصبی 

 ...مگه من ضربت و زدم به تُ _

و از ادامه جملم منصرف شدم اما ياسمن همچنان ميخنديد که همينطور دوال دوال راه 

 :خروج از آشپزخونه رو در پيش گرفتم

 !حداقل برام يه ليوان آب بيار_

 :بين خنده هاش جواب داد

 آب يا آب قند؟_

 :سخت داشتم قدم برميداشتم که گفتم

 ر،زهرما_

 !زهرمار برام بيار

و به هر سختی ای که بود خودم و رسوندم به مبل سه نفره و دراز شدم روش و اين 

 !پايان ناخوشايند شوخی های امروز و همون قسمت لذت بخش زندگی بود

 

 ياسمن#
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سر سفره شام بوديم من با چشم قرمز و اميرحسين با يادآوری دردی که باعث نفس 

ونها که از همه جا بی خبر بودن تو آرامش داشتن غذاشون های عميقش ميشد و مهم

 :و ميخوردن که ليال نگاهی بهم انداخت

ولی من تا حاال نديده بودم کسی انقدر به مايع ظرفشويی حساسيت داشته باشه که _

 !حتی با نگاه کردن بهش چشماش به اين حال و روز بيفته

 :اميرحسين آروم خنديد و من جواب دادم

 !انس منه که همچين مايع ظرفشويی ای گيرم اومدهاينم ش_

 :و نگاه چپ چپم و به اميرحسين دوختم که آقا مجيد با تعجب گفت

 يعنی بخاطر مايع ظرفشويتونه؟_

 :نگاهم همچنان به اميرحسين بود

 !صد درصد_

و وقتی خيالم از بابت خشکيدن لبخند روی لبهای اميرحسين راحت شد چشمم و تو 

 :آقا مجيد چرخوندمصورت ليال و 

 مايع رو عوض کنم درست ميشه،_

 !همين فردا عوضش ميکنم

 :اونا که سر از حرفهای من درنمياوردن فقط سر تکون دادن و اميرحسين گفت

 شما نگران نباشيد خودم ميدونم چيکار کنم ياسمن خوب شه،_
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 !بفرماييد شام

که با زانوم حسابی زخميش و اين بار اون بود که معنادار به من نگاه ميکرد و من 

کرده بودم خيلی نامحسوس دستم و رو پاهام کشيدم که صدای نفس کشيدنش بلند شد 

 !و سريع چشم ازم گرفت و اين شام هرجوری که بود باالخره صرف شد

بعد از خوردن شام داشتم سر و سامونی به باقی مونده غذاها ميدادم که اميرحسين 

 :اومد تو آشپزخونه

 !ون خوب بلبل زبونی ميکنی عزيزماون بير_

 :پوزخندی زدم

 وقتی تنها بوديم بهتر نبودم؟_

 فيزيکی تر نبودم؟

 :ابرويی باال انداخت

 دخترم انقدر وحشی و بی فکر؟_

 :لبخند زدم

 !همينه که هست_

 :لب زد

 پس همينه که هست؟_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم
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 !صد در صد_

 :اوکی ای گفت و ادامه داد

 :پس حاال که اينطوره بعد از رفتن مجيد اينا بايد سالمتم و چک کنيم چشم ريز کردم_

 !سالمتت و خودت تنهايی چک کن_

 :سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 من که تنهايی نميتونم_

 :و قبل از اينکه چيزی بگم ادامه داد

 در ادامه صحبتهامم بايد بگم، _

کرده بودی که هيچی ادامه زندگی برا خودت سخت اگه خانِم همينی که هست ناکارم 

 ميشه

 :زير لب فحش آبداری نثارش کردم اما حرفهای اميرحسين همچنان ادامه داشت

 ...و اما اگه همه چی خوب بود_

 :لبخندی زد و نگاهی به بيرون انداخت

ماه ديگه يه دختر خوشگل خيلی خوشگل  9اگه در صحت و سالمت به سر ميبردم _

 !ختر مجيد ازت تحويل ميگيرمتر از د

دهن باز کردم تا چيزی بگم اما خون به مغزم نميرسيد که چند باری ناباورانه لبخند 

 : زدم
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 بچه؟_

 :تاييد کرد

 !همه چی به امشب بستگی داره_

 :با دستم به بيرون اشاره کردم

 !زنده موندنتم به خروجت اونم همين االن از آشپزخونه بستگی داره_

 :امال ريلکس بود که لبخند عميق و آسوده ای تحويلم دادبرعکس من ک

 کمک الزم نداری؟_

 :تکرار کردم

 !بيرون_

 ...و اميرحسين درحالی که همچنان لبخند به لب داشت از آشپزخونه بيرون زد

ساعت از يک نصفه شب ميگذشت که باالخره گپ و گفت هامون پايان پيدا کرد و 

 .مهمونها قصد رفتن کردن

 :درقه لپای نرم ريحانه دختر دوماهه مجيد و ليالرو بوسيدمواسه ب

 زود به زود بيايد خونه ما،_

 !دلمون واسه ريحانه خيلی تنگ ميشه

 :آقا مجيد با خنده جواب داد

 چطوره ريحانه رو با اسنپ بفرستيم؟_
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 :لبخندی تحويلش دادم

 واسه خودتونم دلتنگ ميشيم ولی واسه اين فرشته بيشتر_

 و تو صورت سفيد خوشگل ريحانه چرخوندم ،و چشمهام 

 :ريحانه تو بغل ليال بود و اين بار ليال جواب داد

 !انشاءهللا يکی از اين فرشته ها قسمت شما_

با همون لبخندی که روی لبهام بود ازش تشکر کردم و بعد از يه بدرقه طوالنی 

 ...مهمونهامون رفتن

 با رفتنشون رفتم تو آشپزخونه؛

واسه بدرقه رفته بود پايين و من داشتم دستی به شلوغی آشپزخونه اميرحسين 

 :ميکشيدم که در خونه باز شد و اميرحسين برگشت

  !مايع ظرفشويی برگشت_

 :با خودم خنديدم و پرسيدم

 رفتن؟_

 :صداش به گوشم رسيد

 آره_

 :و با سينی چای که روی ميز عسلی مونده بود وارد آشپزخونه شد

 کمک ميخوای؟_
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 :ش و رد کردمحرف

 ..فردا اينجارو مرتب ميکنم

 :فنجون هارو تو سينک چيد

 !پس زود باش بريم_

 :سرم به سمتش چرخيد

 کجا به سالمتی؟_

 :جواب داد

 عزيزم تو که حافظت مشکلی نداشت؟_

 :تازه دو هزاريم افتاد داره راجع به چی حرف ميزنه و گفتم

 تنهايی تشريف ببر،_

 !من قصد اومدن ندارم

 :خنديد آروم

 نگفتم اگه دوست داری بيا،_

  !گفتم زودباش بريم پس اين يه دستوره

تا به خودم بيام واسه دومين بار امروز از پشت بغلم کرد بااين تفاوت که اين بار 

 :دستش و رو شکمم کشيد

 چند دقيقه پيش داشتی يه چيزايی راجع به بچه ميگفتی،_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1223 
 

 !بچه ها فرشتن و اين حرفا

 :دستش گذاشتمدستم و رو 

 !منظورم بچه های مردم بود_

 :تو گوشم جواب داد

 ولی منظور من از حرفهای امشبم کامال مشخص بود_

 :تو بغلش چرخيدم و خيره تو چشماش گفتم

 تو که داشتی شوخی ميکردی_

 :نوچی گفت

 به هيچ وجه_

 :با يه اخم ساختگی نگاهش کردم

 من شوخی گرفتمش،_

 !پس توهم همينکارو کن

 :دستاش و از دور کمرم باز کردمو 

 !االنم نظرم عوض شد ميخوام همه کارهارو االن انجام بدم_

و خواستم از کنارش رد شم و برم اما با گرفتن مچ دستم مانعم شد و قبل از اينکه من 

حتی بفهمم چی به چيه من و عقب روند و دست ديگش و پشت گردنم گذاشت و بی 

 معطلی لبهام و بوسيد،
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 !يهويی که چشمام گرد شد انقدر

 :چند ثانيه ای طول کشيد تا سرش و عقب برد

 !کارات و بزار واسه فردا_

 و دوباره لبهام و بوسيد،

 با اين تفاوت که اين بار همراهيش کردم،

 بوسيدم و بوسيده شدم،

 چشم بستم و غرقش شدم ،

 .اين بار عميق تر و طوالنی تر بود که وقتی نفس کم آوردم عقب کشيدم

 :با چشمهايی که حسابی خمار بود داشت نگاهم ميکرد که دستام و رو سينش گذاشتم

  اگه حرفهات راجع به بچه شوخی بود ميتونم کارام و بزارم واسه فردا؟_

 :با همون حال خمار لبخندی زد

 !بايد کارهات و بزاری واسه فردا_

 کرد،و بی اينکه بهم مهلت جواب دادن بده  فاصله بينمون و پر 

يه دستش و دور کمرم حلقه کرد و همزمان با دوباره به بازی گرفتن لبهام شروع 

 ...کرد به باز کردن دکمه های تونيِک بافتم

 

 هانا#
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 مامان گونم و بوسيد و عقب کشيد،

 .باالخره بااشکان ازدواج کردم

 امروز روز عقدمون بود ،

 .يه عقد مختصر محضری که باهم بودنمون و ثبت ميکرد

 نگاهی به اشکان انداختم،

تو کت و شلوار کرم رنگش حسابی خوشتيپ شده بود و حاال که متوجه نگاهم شد 

 :لبخندی تحويلم داد

 چطوری؟_

 :سوالش باعث خنده آرومم شد

 فعال که خوبم_

 :سرش و نزديک تر آورد و حاال که مهمونها باهم مشغول بودن عاشقانه جواب داد

 آب تو دلت تکون بخوره، از حاال تا آخرش نميزارم_

 !از حاال به بعد قراره حالت هميشه خوب باشه

 اطمينان بخش که سر تکون داد دلم گرم شد به اينکه باهاش خوشبخت ميشدم

 به اينکه حال دلم از اينی که هست بهتر ميشد،

 !به اينکه اشکان کاری که ميخواستم و انجام ميداد

 و شروع زندگی جديدم به فکر انتقام بودم، تو همه روزهای گذشته بيشتر از ازدواج
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 !انتقامی که نقشه اش و کشيده بوديم و فقط مونده بود اجرا شدنش

يه نمايش قشنگ که حتی فکر بهش من و تبديل به خوشحال ترين آدم اين کره خاکی 

 !ميکرد و چيزی هم تا به حقيقت پيوستنش باقی نمونده بود

 که راهی شديم،حاال ديگه تو محضر کاری نداشتيم 

عقدمون کمی دير تر از اونی که قرار بود و تو نيمه اول آذرماه جاری شد و من و 

 .اشکان رسما باهم زن و شوهر شديم

 بعد از خداحافظی با مهمونها و خانواده هامون سوار ماشين شديم،

 :اشکان بعد از من نشست تو ماشين و همزمان با روشن کردن ماشين گفت

 از اينجا تا خود شمال واست بوق بزنم،دلم ميخواد _

 !دلم ميخواد همه بفهمن که باالخره مال من شدی

 :ماشين که به حرکت دراومد خنديدم

 از اين ذوق زدگی االنت بعدا بر عليهت استفاده ميکنم نگی نگفتی؟_

 :تو خنديدن شريکم شد

 هرچقدر که بخوای ميتونی ازم سو استفاده کنی خانم،_

 !مشکلی نيست

 :بام و گاز گرفتمل

 آدم که ازهمچين جنتلمنی سو استفاده نميکنه،_
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 !تازه فکر کن اين جنتلمن جذاب شوهرتم باشه

 :ابروهاش باال پريدن

 نه مثل اينکه توهم عاشق شدی،_

 !باالخره عاشق منی شدی که اين همه سال دنبالت بودم

 :سرم و به باال و پايين تکون دادم

 !ن مطمئنمتو لياقت عاشقی و داری م_

لبخند تحويلم دادو با به صدا دراومدن زنگ گوشيم فعال اشکان نتونست جوابی بده و 

 گوشيم و از تو کيف همرنگ لباس سفيدم بيرون آوردم،

 :با ديدن شماره ای که روی گوشی افتاده بود لبخند عميقی زدم و فورا جواب دادم

 سالم_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 سالم عروس خانم،_

 چطوره؟حالت 

 :نيم نگاهی به اشکان انداختم و گفتم

 خوبم،_

 با دوماد داريم ميريم شمال،

 تو خوبی؟
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 :صداش دوباره گوشم و پر کرد

 منم خوبم، _

 !حاال که تو با کسی ازدواج کردی که ميدونم لياقتت و داره واقعا خوبم

 :با کمی مکث جواب دادم

 کاش امروز اينجا بودی،_

 .جات خيلی خالی بود

 :خنديد و گفت

 عيبی نداره،_

 به جبران امروز وقتی اومديد اينور يه مراسم کوچولو ميگيريم،

 !يه مراسم با عروس و دوماد و برادر عروس

 : با خنده جواب دادم

 پس حتما اين کار و ميکنيم،_

 !چه عروسی ای بشه

 :و همزمان اشکان پرسيد

 کيه؟_

 :گوشی و کمی اونورتر گرفتم و گفتم

 هومِن،_
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 !زنگ زده که ازدواجمون و تبريک بگه

 ...و دوباره مشغول حرف زدن شدم

 .حوالی عصر بود که رسيديم

 .رسيديم ويالی بابا و ميشه گفت ماه عسل موقتمون شروع شد

اشکان قبل از هرکاری شومينه رو راه انداخت و من خسته از مسير ولو شدم رو 

 مبل ،

 :از رو سرم برداشتم و خميازه ای کشيدم عالوه بر خستگی خوابمم ميومد که شالم و

 !شدمامروز به اندازه يه هفته خسته _

 :صدای خنده های اشکان گوشم و پر کرد

واست يه خبری دارم که اگه بشنوی خستگی از تنت بيرون ميره و حسابی شارژ _

  !ميشی

 همينطور که روی مبل سه نفره دراز کشيده بودم سرم به سمتش چرخيد،

 :نه بود که پرسيدمکنار شومي

 چه خبری؟_

 :کتش و از تنش بيرون آورد و جواب داد

 حدس بزن_

 :نشستم تو جام و کوسن و به سمتش پرت کردم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1230 
 

 !بگو ديگه_

 :کوسن و تو دستش گرفت و دست پر روبه روم نشست

 هومن چيزی بهت نگفت؟_

 :چشم ريز کردم

 چی و نگفت؟_

  چی بايد ميگفت؟

 :کجی گوشه لبهاش نشستتکيه داد به مبل و لبخند 

 !اينکه وقتش رسيده_

 :منتظر نگاهش کردم دل تو دلم نبود واسه شنيدن باقی جملش که باالخره ادامه داد

 !وقت اون انتقامی که منتظرش بودی رسيده_

 از شدت هيجان صدای نفس هام بلند شد،

 من خيلی منتظر رسيدن اين روز بودم،

عوضيا بودم و لحظه شماری ميکردم واسه بدجوری منتظر به زانو درآوردن اون 

 :آغاز خوش ماجرا

 جدی ميگی؟_

 يعنی االن وقتشه؟

 :سری به نشونه تاييد تکون داد
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 چند روزی ميشه که پيگيرشونم،_

گفتم هرچی زودتر اين کار و انجام بدم که به عنوان يه هديه ازدواج توپ تقديمت 

 !بشه

 :لبخند عميقی زدم

 چرا بهم هيچی نگفتی؟_

 را هربار پرسيدم گفتی به زودی نقشه رو عملی ميکنی،چ

 چرا نزاشتی کمکت کنم؟

 :متقابال لبخندی تحويلم داد

 گفتم که هديه ازدواجمون بود،_

 تنها هديه ای که باعث غافلگيری تو ميشد

 :بااشتياق جواب دادم

 حاال چی ميشه؟_

 قراره چيکار کنی؟

 :پا روی پاانداخت و جواب داد

  هومن_

 :نفسی کشيدو 

 هومنی که همه فکر ميکنن مرده چندتا از بهترين آدماش و تحويلم داده،_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1232 
 

 حاالاون آدما شب و روز مواظب اون دونفرن،

 حواسشون به اون مامور پليس عوضی و اون زنه و منتظر دستورن ،

 !دستور تو

 انقدر خوشحال بودم که حتی نميخواستم وقتی تلف کنم،

نه ای که مدتها تو ذهنم تجسم کرده بودم و حاال قرار بود هيچ چيز ديدنی تر از صح

 :عملی بشه نبود که گفتم

 ميخوام همين امشب يا فردا شروع کنن،_

ميخوام زجر دادنشون شروع بشه و چند روز ديگه که برميگرديم تهران کيف کنم 

 !از ديدن حال وخيمشون

 : لبهاش و با زبون تر کرد

 هرچی تو بگی_

 ...دستش گرفتو گوشيش و توی 

 نگاهم و به ساغر دوختم،

 :ساغری که اصال فکرش اينجا نبود و مدام درحال نوک زدن به صفحه گوشيش بود

 اومديم غذا بخوريم يا تو بشينی بااون پسره چت کنی منم نتونم چيزی بخورم؟_

نيم نگاهی بهم انداخت و البته سريع چشم دوخت به صفحه گوشيش که مبادا ثانيه ای 

 :جواب بدهدير 
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 وقتی داره باهام حرف ميزنه چيکار کنم؟_

 جوابش و ندم؟

 :هيش کشيده ای گفتم

 حرف زدنم يه حد و اندازه ای داره،_

 !نيم ساعت ديگه کالس شروع ميشه ما هنوز ناهارمون و نخورديم

 :پوزخندی زد

آره خب منم جای تو بودم صبح تا شب يار و کنار خودم ميديدم شباهم باهاش سرم _

 و روی يه بالشت ميذاشتم همينارو ميگفتم

 :و شروع کرد به دهن کجی

 !حرف زدنم حدی داره_

 :چپ چپ نگاهش کردم

 !من خر و بگو که تو دست به غذات نميزنی چيزی از گلوم پايين نميره_

و در اقدامی همه جانبه يه تيکه بزرگ از جوجه ای که مثل هميشه بدمزه و تند بود 

 :سلف دانشگاه خوردم که ساغر باالخره گوشيش و کنار گذاشتو تنها چاره من تو 

 خوشمزست؟_

 :نوچی گفتم

 مثل هميشه افتضاحه،_
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 فقط بخوريم که زنده بمونيم

 :آروم خنديد

 تويی که از غذاهای سلف متنفری چرا واسه خودت غذا نمياری؟_

 !ناسالمتی زن يه خونه ای

 :حرفش و رد کردم

 خودش غذا آماده کنه،کی حوصله داره سر صبح واسه _

 همين که لباس ميپوشم ميام خودش خيلیِ 

 :شروع کرد به خوردن

 کجاست اون ياسمن قديمی؟_

 :و نگاهش و رو صورتم ثابت نگهداشت

 کجاست که ببينه االن با يه ضد آفتاب و يه ذره رژ لب ميای دانشگاه؟_

 کجاست اون ياسمن پسرُکش؟

 :ميخنديدچشم غره ای بهش رفتم هرچند ساغر 

االنم همون ياسمن روبه روته فقط جناب همسر دوست ندارن به جز برای خودشون _

 !آرايش کنم

 :صدای خنده هاش بلند تر شد

 کجاست اون ياسمن که به حرف باباشم گوش نميداد و حاال مطيع جناب همسر شده؟_
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 :زير لب زهرماری نثارش کردم

 !دو روز ديگه خودتم ميبينم_

 :شدخنده هاش قط 

 عمرا،_

نه من همچين آدميم که به مرد جماعت رو بدم نه شايان آدمی که بخواد به من گير 

 !بده

 :با شنيدن اسم شايان اوهو يی گفتم

 !اينطور که پيداست قضيه آقا شايان خيلی جديه_

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 خودش کرده، تو اين شيش ماه که باهاش آشنا شدم روز به روز من و بيشتر عاشق_

 البته من هرچيم عاشق بشم به پای اون نميرسم

 :و با ذوق لب د

 !اون ديوونمه_

 :يه تای ابروم باال پريد

 پس بايد گفت ليلی و مجنون عصر حاضر شماييد؟_

 :نفس عميقی کشيد

 ممکنه_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1236 
 

 :و دوباره صداش آروم شد

 قراِر تو همين روزها مامانش زنگ بزنه خونمون،_

 باورت ميشه؟

 :غره ای بهش رفتم چشم

 اونوقت االن داری به من ميگی؟_

 :قيافش و مظلوم کرد

 همين ديشب بهم گفت که ميخواد بياد خواستگاری_

 :لبخندی زدم

 پس يه عروسی تو راه داريم؟_

 :اوهومی گفت

 اگه خدا بخواد_

و قبل از اينکه من چيزی بگم يه قاشق ديگه از غذاش خورد و درحالی که نصفه 

 :ش داده بود ادامه دادنيمه قورت

 ولی بازم ميگم من عمرا مثل تو نميشم،_

 !خونه ما هرگز خبری از مرد ساالری نخواهد بود

 :از ليوان نوشابم کمی نوشيدم و گفتم

 ! حاال ميبينيم_
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 باالخره آخرين کالس امروز هم تموم شد،

آينه  همزمان با جمع کردن وسايالم نفس عميقی کشيدم و روبه ساغر که داشت تو

 :خودش و نگاه ميکرد گفتم

 خوشگلی_

 :و بلند شدم

 بريم؟_

 :آينش و بست و توی کيفش انداخت

 خوبم ديگه؟_

 نگاهی به صورتش انداختم،

امروز بيشتر از هميشه به خودش رسيده بود و موهاشم از فرق باز کرده بود و حاال 

البته چشمهای درشتش با لبخندی که رديف دندونهای مرتبش و به نمايش ميگذاشت و 

 :که ميدرخشيدن زيباتر هم شده بود که گفتم

 بهتر از هميشه ای_

 .و راهی شديم

 راهی خروج از دانشگاه،

ساغر قرار بود با  شايان بره و من هم بايد با تاکسی راهی ميشدم که همزمان با 

 بيرون رفتن از در خروجی يه ماشين جلو پامون وايساد،
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نگار واسه ساغر آشنا بود که تا شيشه ش اومد پايين نيش ساغر يه سانتافه مشکی که ا

 :باز شد و صدای راننده که پسر جوونی بود به گوشمون رسيد

 !سالم عزيزم_

 نگاهم که به سمتش کشيده شد فهميدم همون پسرست،

 همون شايانی که عکسش و ديده بودم اما خودش و نه،

ی باهاش کرد و حاال نوبت من بود ساغر جلو تر رفت و سالم و احوالپرسی مختصر

 :که کنار ساغر ايستادم و قبل از من شايان با لبخند گفت

 سالم عرض شد_

 :جوابش و دادم و حاال ميخواستم راهم و بکشم و برم که ساغر گفت

 با تاکسی ميری؟_

سری به نشونه تاييد تکون دادم و تا خواستم خداحافظی کنم شايان با صدای رسايی 

 :گفت

 ؟کجا_

 هرجا که ميخوايد بريد ما ميرسونيمتون

تعارفش و رد کردم اما فقط يه تعارف خشک و خالی نبود و حاال نه تنها شايان بلکه 

 ساغر هم اصرار کرد ،

 .انقدر که ديگه نتونستم محبتشون و رد کنم و بعد از ساغر سوار ماشين شدم
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فضای ماشين و صدای کم موزيک و صدای حرف زدن ساغر و شايان با همديگه 

پر کرده بود که گوشيم و از تو کيفم بيرون آوردم يه پيام از اميرحسين داشتم ميخواست 

 :بدونه کجام که جوابش و دادم و همزمان ساغر سر چرخوند به سمتم

 ميری خونه؟_

 :گوشی و تو کيفم گذاشتم و جواب دادم

 آره_

 و متوجه نگاه شايان از تو آينه شدم،

 !ت خوبی داشت و حاال نگاهش بهم بودپسر جوونی که صور

 :با دوباره شنيدن صدای ساغر چشم ازش گرفتم

 !خيلی خب_

 :و نشست سرجاش

 پس اول ياسمن و برسونيم_

و آدرس و بهش گفت و حاال همچنان در مسير بوديم مسيری که تا اينجا به سمت 

ام باال پريد و خونه بود اما يهو با پيچيدن ماشينش به يه خيابون فرعی متعجب ابروه

 :ساغر گفت

 عزيزم اونيکی خيابون،_

 !اشتباه پيچيدی



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1240 
 

 !و با لبخند و منتظر نگاهش کرد اما شايان هيچی نگفت

هيچ جوابی نداد و فقط سرعتش و بيشتر کرد انقدر بيشتر که تو جام تکونی خوردم 

 :و صدای ساغر دراومد

 چيکار ميکنی شايان؟_

 :ن گفتمبا دلهره نفسی کشيدم و اين بار م

 کجا داريد ميريد؟_

 ...خونه من

 :قبل از تموم شدن حرفم سريع برگشت عقب و با دستش من و به عقب روند

 !خفه شو بشين سرجات_

 :شوکه شده صدای ناهنجاری از گلوم بيرون اومد و ساغر جيغ بلندی کشيد

 تو داری چيکار ميکنی؟_

 :دهنش کوبيد اين بار نوبت ساغر اون بود که شايان با پشت دست تو

 !توهم خفه شو_

 دست و پام شروع به لرزيدن کرد،

قلبم داشت از سينم کنده ميشد و نميدونستم چه اتفاقی داره ميفته که پيچيد تو يه کوچه 

 خلوت،
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 3حاال هوا تاريک شده بود و کسی هم تو اين کوچه نبود که ماشينش و پشت يه مزدا

قبل از هرکاری در عقب و باز کرد و  نگهداشت و بالفاصله از ماشين پياده شد و

 :کيفم و از دستم کشيد

 !پياده شو_

 ...و در سمت ساغر هم توسط يه نفر ديگه باز شد

 از ماشين پيادمون کردن،

با وحشی بازی و با تهديد به اينکه با دراومدن کوچيک ترين صدايی ازمون با اون 

ر وحشت زده سوار چاقويی که چسب تنمون بود خالصمون ميکردن و من و ساغ

 اون ماشين شديم،

 !گلوم خشک شده بود از ترس و ساغر از شدت وحشت داشت ميلرزيد

دو نفر جلو نشسته بودن و يه نره غول کنار ما نشسته بود که به خودم دل و جرئت 

 :دادم و گفتم

 شما داريد چه غلطی ميکنيد؟_

 چرا مارو دزديديد؟

 شما ديگه چه عوضيايی هستيد؟

 فهام باعث خوابيدن سيلی محکمی تو صورتم شد،و اين حر

 :سيلی محکمی توسط همون پسره شايان که حاال کنار راننده نشسته بود

 !گفتم خفه شو_
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و با چشم به همون يارو که کنار ما نشسته بود اشاره کرد که يهو متوجه يه دستمال 

 سفيد شدم،

ا داد و بيداد و ساغر با دستمالی که اون کثافت سعی داشت روی دهنم بزاره و من ب

جيغ های بلندش  سعی داشتيم مانعش بشيم اما بی فايده بود که اون دستمال رو دهنم 

 ...فشار داده شد و خيلی طول نکشيد که دنيام غرق شد تو سياهی

 .نميدونم چقدر گذشته بود اما چشم باز کردم

 با چند بار پلک زدن ديد تارم بهتر شد،

 به اطراف چرخوندم، نميدونستم کجام سرم و

 !سری که داشت از درد منفجر ميشد

 اينجا يه اتاق نيمه تاريک بود،

يه اتاق که حاال فهميدم ساغر يه گوشش افتاده و تا خواستم بلند شم و به سمتش برم 

 !تازه متوجه بسته بودن دست و پام شدم

  .تاده بوددست و پام با طناب بسته شده بود و ساغر هم تو همين وضع رو زمين اف

 داشتم ديوونه ميشدم از اين وضع،

داشتم ميمردم و نميدونستم اينجا کجاست و چه خبره که به سختی نشستم و  ساغر و 

 :صدا زدم

 ساغر خوبی؟_

 چشمهاش بسته بود که جوابی ازش نشنيدم،
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 حاال به گريه افتاده بودم،

 :کردن ساغروحشت زده بودم که با صدای بلند تری تالش کردم واسه بيدار 

 بيدار شو،_

 !ساغر بيدار شو

 گلوم از درد ميسوخت،

 کم دادو بيداد نکرده بودم،

 کم جيغ نزده بودم و حاال اين صدای بلند برام دردناک بود و بی فايده،

 ساغر چشم باز نکرد و من از گريه سر رفتم،

 ترسيده بودم از اينجا بودن،

 آورده بودن اينجا ترسيده بودم ،از ديدن اون سه تا حروم لقمه که ما رو 

 تالش کردم واسه حرکت کردن،

واسه رفتن به سمت ساغر و بعد هم اون در آهنی و چقدر سخت بود جابه جايی وقتی 

دست و پام بهم بسته شده بود و من هرچی تالش ميکردم شدت گريه هام بيشتر ميشد 

 :مو فقط يه ذره جابه جا ميشدم که با وجود درد گلوم داد زد

 اينجا کجاست؟_

 چرا مارو آوردين اينجا؟

 دوباره گريه هام از سر گرفته شد،
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 چشمام مدام پر و خالی ميشد که اون در لعنتی باز شد،

 :در باز شد و يه مرد که تا حاال نديده بودمش اومد تو

 چه خبرته اينجارو گذاشتی رو سرت؟_

 جلوتر که اومد بيشتر ترسيدم،

و قيافش ترسناک بود که نفس هام به شمارش افتاده بود بااين  انقدر گنده و هيکلی بود

 :وجود گفتم

  اينجا کجاست؟_

  ...چرا

 :انگشت اشاره اش و جلو بينيش گرفت و مانع از تموم شدن حرفم شد

 هيش،_

 صدات درنياد،

 !به وقتش ميفهمی

 نميتونستم منتظر بمونم،

 :نميتونستم ساکت بمونم

 االن ميخوام بدونم،_

 ...ميخوام بدونم
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حرفم ادامه داشت اما اين بار با لگد محکمی که بهم زد صورتم از درد جمع شد و 

 :اون بيشرف داد زد

صدات درنياد وگرنه طوری ميزنمت که مثل دوستت بيفتی کف اينجا و زنده بودن _

  !يا مردنتم معلوم نباشه

 :و نيشخند ترسناکی زد

 !حتی ممکنه يک راست بکشمت_

 :ااون چشمهای ترسناکش چند ثانيه ای نگاهم کردگفت و ب

 فهمميدی؟_

 :جوابی که ندادم داد زد

 فهميدی؟_

و من که انگار چاره ای نداشتم تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم و اون کثافت 

 !...رفت و در و هم بست

 با رفتنش چيزی عوض نشد، 

 از سر درد و سرما تو خودم جمع شدم، 

 نداشتم و روی زمين افتاده بودم،ديگه جون 

نميدونستم چقدر گذشته نميدونستم اون بيرون روِز يا شب فقط ميدونستم داره سخت 

 ميگذره،
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 انقدر سخت که وجودم ميلرزيد،

 ساغر هنوز بيدار نشده بود و اين داشت نگرانم ميکرد،

 ...اينکه نکنه اون نامردا باليی سرش آورده باشن

ض کردم و بااينکه جون نداشتم به هر ترتيبی که بود خودم و واسه هزارمين بار بغ

 رو زمين سرد کف اتاق کشيدم و باالخره به ساغر رسيدم،

 حاال متوجه پارگی لبش شدم،

لب خونيش و موهای آشفته تو صورتش و چشمهای بستش همه و همه باعث ناخوش 

 :احوالی بيشترم شده بود که باالتماس صداش زدم

 شو،ساغر بيدار _

 توروخدا بيدار شو

 و سرم و رو سينش گذاشتم،

 :قلبش ميزد اما چشمهاش بسته بود که دوباره چونم لرزيد

 ساغر پاشو،_

 پاشو بگو حالت خوبه

 :و نااميد چشمهام و بستم و دوباره بازشون کردم

 !پاشو دارم دق ميکنم_
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همين  و همزمان متوجه تکون خوردن پلک هاش شدم و کم کم چشم هاش باز شد و

 ...باز شدن چشمهاش باعث بيشتر شدن شدت اشکهام شد

 چند باری پشت سرهم پلک زد،

 :فقط تماشا کردم و ساغر با صدای گرفته ای گفت

 بيدار شدی؟_

 :با پشت دست اشکام و پس زدم

 تو از من ميپرسی؟_

 :نفس عميقی کشيد

 !جاستاصال نميدونم چيشد نميدونم چرا االن اينجاييم نميدونم اينجا ک_

 :سری تکون دادم

 منم مثل توئم،_

 اون پسره شايان اونی نبود که تو فکر ميکردی،

 ! همه اين مدتی که باهات بوده نقشه امروز و داشته

 :نگاهش تو چشمام چرخيد

 چرا؟_

 چرا بايد همچين کاری ميکرد؟

 بينيم و باال کشيدم ،
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 :ديگه گريه زاری چيزی و درست نميکرد

 منم مثل توئم، _

 ط بايد صبر کنيم ببينيم چه اتفاقی ميفتهفق

کمش کردم تا بشينه و ساغر که رنگ به رخسار نداشت با چشم هايی که مدام پر 

 :ميشد زل زد بهم

 من ميترسم ياسی، _

  !خيلی ميترسم

 ...و حاال بايد ساغر و آروم ميکردم

 

 هانا#

 گذاشتم،با خيال راحت قهوه ام و خوردم و فنجون خاليش و روی ميز 

 :اشکان کيارش و فرستاد پی کارش و برگشت سمتم

 دختره به هوش اومده_

 :ابرويی باال انداختم

 چه خوب،_

 !حاال جهنم واقعی و تجربه ميکنه

 :روبه روم نشست
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 با همه اينها به نظرم هومن نبايد ميومد ايران،_

 !اومدنش نگرانم ميکنه

 :حرفش و رد کردم

 حتی بابا، هيچکس از اومدنش خبر نداره_

 اونم که با هويت جعلی اومده خطری تهديدش نميکنه

 :تکيه داد به پشتی مبل

 کی ميرسه؟_

 :نگاهی به ساعت مچيم انداختم

 دو ساعتی هست که پروازش نشسته و يکی و فرستادم دنبالش

 ...االنا ديگه ميرسه و

 هنوز حرفم تموم نشده بود که سر و صدايی به پا شد،

ارد باغ شده بود و صدای سگ های نگهبان و اين يعنی هومن صدای ماشينی که و

 رسيده بود که بلند شدم،

 :مدت ها بود که نديده بودمش و حسابی دلتنگش بودم که لبخندی روی لبهام نشست

 !رسيد_

 و پشت پنجره ايستادم،

 ...خودش بود که اشکان به سمت در رفت و طولی نکشيد که هومن وارد شد
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 ز اومدن هومن ميگذشت،حاال چند ساعتی ا

 هومنی که يکی دوماه ديگه ميشد يک سال که از ايران دور بود و حاال برگشته بود،

 !برگشته بود و ميخواست بخش بزرگی از اين انتقام دلچسب متعلق به خودش باشه

 :گرم صحبت با اشکان بود که روبه روشون نشستم و صدايی تو گلو صاف کردم

 منم يه چيزی بگم؟اگه حرفاتون تموم شده _

 :اشکان منتظر نگاهم کرد و هومن خنديد

 !دوتا چيز بگو_

 موهام و پشت گوشم فرستادم،

 :حرف واسه گفتن زياد بود

 تکليف ياسمن که معلومه،_

 با دوستش چيکار کنيم؟

 :هومن قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت

 اد،من از اين دختره هم به همون اندازه ای که از ياسمن بدم مي_

 متنفرم،

 !غلطای اضافی زيادی کرده که بايد جواب پس بده

 :سری تکون دادم

 !يادمه اون از هيچ تالشی واسه رسوندن دوستش به گرشا تهرانی دريغ نکرد_
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 :با شنيدن اسم گرشا قيافه هومن گرفته شد

 فقط وقتی حالم روبه راه ميشه،_

 !وقتی سبک ميشم که اون عوضی و خالص کنم

 :کان گفتاين بار اش

 احتماال از همين امشب دنبال اين دو نفر ميگردن،_

 بايد هرچی زودتر برنامه رو پيش ببريم،

 !بی هيچ اشتباهی

 :هومن دستی تو صورتش کشيد و رفته رفته لبخندی زد

 هيچ اشتباهی در کار نيست،_

 من اون حرومزاده رو ميکشونم اينجا و لحظات به ياد موندنی ای براش ميسازم،

 اتی که حتی بعد از مرگش هم از يادش نرهلحظ

 :و نگاهش و بين من و اشکان چرخوند

  !واسه يه مرد هيچی بدتر از دزديدن زنش نيست_

 بعدش هم  نوبت ميرسه به ياسمن

 :اين بار قهقهه ای زد

 !مشتری های زيادی هستن که واسه همچين زنی ،خوب  دست تو جيبشون ميکنن_

 که من هم ميخواستم،اين دقيقا همون چيزی بود 
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همون نقشه ای که مدت ها تو ذهنم پرورش داده بودم و حاال کيف ميکردم از شنيدن 

 :جزئيات از زبون هومن که شروع کردم به دست زدن

 !هيچ پايانی قشنگ تر از اين پايان عاشقانه واسه زندگی اون دوتا آشغال وجود نداره_

 :دلبخند رضايت رو لبهای هومن تداوم پيدا کر

 حاال ياسمن و اون دختره کجان؟_

 !ميخوام ببينمش

 :ازجام بلند شدم

 تو زير زمين،_

  !پاشو همين االن برو ديدنش حتما از ديدنت خوشحال ميشه

و معنادار خنديدم که هومن بی معطلی  بلند شد و قبل از هرکاری به سمت ميز کنسول 

 :رفت و تو آينه نگاهی به خودش انداخت

 من خوبم؟_

 سرش ايستادم و نگاهی بهش انداختم، پشت

 :مثل هميشه مرتب و اتو کشيده بود که جواب دادم

 !معلومه_

 :به سمتم چرخيد

 !خيلی خب پس من ديگه ميرم_
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 ...و به سمت در خروجی قدم برداشت

 

 ياسمن#

 :ساغر سرش و روی شونم گذاشته بود و از گريه ميلرزيد

 اگه يه باليی سرمون بيارن چی؟_

 :گرفته تر شدو صداش 

 اگه بکشنمون چی؟_

 به هرچيزی که ميگفت من هم فکر ميکردم،

 هرچيزی و ممکن ميدونستم،

هنوز نميدونستم چرا دزديده شديم هنوز نميدونستم اين آدما کين اما سردرد باعث شده 

 :بود تا ديگه اشکی نريزم

 به اين چيزها فکر نکن،_

 !حالت و بدتر نکن

 :شروع کرد به اشک ريختن گوش نکرد و دوباره از نو

 ديگه بدتر از اين؟_

 معلوم نيست کجاييم معلوم نيست اينا کين معلوم نيست ميخوان باهامون چيکار کنن،

 مگه بدتر از اينم وجود داره؟
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 مگه ميتونم به اين چيزها فکرنکنم؟

 :و با حال زارش ادامه داد

 !بدبخت شديم ياسمن_

 آه عميقی از اعماق دلم سر دادم،

ال حتما همه متوجه نبودنمون شده بودن و دنبالمون ميگشتن و به خودم اميد ميدادم حا

 که اميرحسين حتما پيدامون ميکنه، 

بااين اميد دلم کمی آروم ميگرفت که يهو صدای ناهنجار باز شدن اون در آهنی باعث 

 شد تا از فکر بيرون بيام،

 باری پشت سرهم پلک زدم،ساغر بيشتر از قبل خودش و بهم چسبوند و من چند 

نور اون بيرون چشمهای منی که به تاريکی عادت کرده بودم و ميزد که همون 

 :مرتيکه گنده وارد شد اما به سمتمون نيومد و کنار در ايستاد که ساکت نموندم

 چرا نميگی ما کجاييم؟_

 چرا نميگی واسه چی مارو آورديد اينجا عوضی؟

 !فعه قبل وحشيانه بهم حمله ميکنه اما اينطور نشدفکر ميکردم بااين حرفها مثل د

حتی لب از لب باز نکرد و همونجا کنار در ايستاد و من برای گفتن حرفهای بيشتری 

دهن باز کردم اما يک دفعه با ورود مرد ديگه ای دهنم باز موند دريغ از گفتن کلمه 

 ای،

 شدت پلک زدن هام بيشتر شد،
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 اشت ،اون مرد به سمتمون قدم برميد

 ...اون مرد غريبه نبود

پلک زدن و کافی نميديدم که پشت دستهای بستم و به چشمهام ماليدم و با ترس و لرز 

دستم و کنار کشيدم حتی اگه هنوز ترديد داشتم ساغر اين ترديد و برطرف کرد و با 

 :صدايی که در نميومد لب زد

 ...هومن_

 !اون هومنه

 :ايستاد و لبخند کجی گوشه لبهاش نشستو راست ميگفت که هومن روبه روم 

 !مشتاق ديدار_

 ديدنش باعث بلند شدن صدای نفس هام شد،

 گلوم خشک تر از قبل شد،

 باورم نميکردم مگه ميشد آدمی که مرده بود حاال روبه روم بايسته؟

 مگه ميشد هومن زنده باشه؟

 :قبل از اينکه بخوام چيزی بگم سر چرخوند به عقب و گفت

 اغ و روشن کن،اون چر_

 !بعد از اين همه مدت دلم ميخواد ياسمن و خوب ببينم
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بيشتر از قبل تو خودم جمع شدم همه وجودم ميلرزيد که اون چراغ روشن شد و سر 

 هومن دوباره به سمت ما چرخيد،

 :اين بار لبخند نزد قهقهه زد

 اصال عوض نشدی،_

 !بازم انقدر گريه کردی که رنگ و روت پريده

 روبه روم،و نشست 

 حالم از اون چشمهای آبی رنگش که حاال تو چشمهام ثابت مونده بود بهم ميخورد ،

 روشنی المپ حسابی چشمم و اذيت ميکرد و من دستام و جلوی صورتم گرفته بودم، 

نميخواستم ببينمش و نميتونستم حتی يه کلمه حرف بزنم که ساغر با همون صدای 

 :گرفتش جيغ زد

 رده بودی؟عوضی مگه تو نم_

 ...چرا حاال

 نگاه گذرايی به ساغر انداخت، 

 سرم به سمت ساغر آشفته چرخيد، 

نگاه ترسناک هومن باعث ناتموم موندن حرفهای ساغر شد و بعد با صدای بلندی 

 :گفت

 بيا اين دختر و از اينجا ببر ،_
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 !ميخوام با همسر سابقم تنها باشم

 اون گذشته لعنتی،

ورده بود همه و همه حاال تو ذهنم مرور ميشد و تنها موندن اون بالهايی که سرم آ

بااين آدم همه چيز و بدتر   ميکرد اما ساغر با زور و اجبار از اين خراب شده بيرون 

 :رفت و من بعد از مدت ها دوباره  با هومن تنها شدم و  صداش گوشم و پر کرد

 نميخوای چيزی بگی؟_

 روز و اين لحظه نبودی ؟نکنه تو مثل من منتظر رسيدن اين 

 :دستهام مشت شدن و باالخره صدايی از حنجرم بيرون فرستادم

 ...چرا_

 چرا من و دزديدی؟

 راحت روبه روم نشست،

 :دستهاش و روی پاهاش انداخت و جواب داد

 من تورو دزديدم؟_

 و قبل از اينکه بهم مهلتی برای جواب دادن بده،

کفشش و تا جايی که ميتونست روی پام پاش و روی پای بی کفشم گذاشت و کف 

 :فشار داد که از دردش جيغی کشيدم و هومن ادامه داد

 تو بودی که زنديگی من و دزديدی،_
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 !تو بودی که گند زدی به زندگی من

 :حس ميکردم انگشتام زير کفشش دارن له ميشن که با جيغ دستم و به پاهاش کوبيدم

 راحتم بزار،_

 !برو پی کارت

 و فقط خنديد، عقب نکشيد

 :خنده هاش سوهان روح بود که باالخره پاش و برداشت و بلند شد

 !پس تو منتظر رسيدن امروز نبودی_

 :داد زدم

 معلومه که نبودم،_

معلومه که دلم نميخواست حتی يه بار ديگه ببينمت که حتی يه بار ديگه صدات و 

 بشنوم

 :و نفسی کشيدم و ادامه دادم

 لعنت بهت هومن،_

 بهت که هنوز زنده ای، لعنت

 !لعنت بهت که نمردی

سخت بود باور کردن اينکه زندست و ديدنش حالم و زار کرده بود و اون حاال داشت 

 جلوم قدم ميزد، 
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 خنده هاش همچنان باقی بود،

 همون خنده های عصبی،

 :خنده هايی که ميشناختم و حاال بين خنده داد بلندی زد

 !نيستماونی که قراره بميره من _

 :با ترسی که تو وجودم رخنه کرده بود زل زدم بهش تن صداش پايين اومد

 !توهم نيستی_

 :و جلوتر اومد

 اون عوضِی که قراره بفرستمش جهنم، _

  !اميرحسين تهرانی

 :و پوزخندی زد

 !شنيدم اميرحسين صداش ميزنی_

من در پلک ميزدم و قطره های اشک بی اختيار از چشم هام جاری ميشدن که هو

 :کمال خونسردی گفت

 اميرحسين شوهرت و قراره بکشم،_

 جلو چشمای خودت،

 اصال واسه همينه که اين همه مدت صبر کردم،
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ميخواستم دقيقا وقتی غرق شدی تو خوشبختی از دريای خوشبختی بکشمت بيرون و 

 !هولت بدم تو يه دنيا بدبختی

 :چونم ميلرزيد

 ...تو_

 ...تو نميتونی همچين کاری کنی

 !تو نميتونی به اميرحسين آسيبی برسونی

 :ابروهاش باال پريد

 اگه نميتونستم االن اينجا نبودی،_

 !االن شامت و خورده بودی و کنار اون حرومزاده خواب بودی

 :و گوشيش و توی دستش گرفت

 راستی حواسم نبود،_

 تو خيلی وقته که عادت کردی به هرروز و هر دقيقه ديدنش،

 و بشنوی؟ميخوای صداش 

 ميخوای باهاش حرف بزنی؟

 :و بهم نزديک تر شد

 بهش بگو بياد دنبالت، _

  !بگو نميدونی کی دزديتت بگو از هيچی خبر نداری و فقط بگو بياد
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 تنها کاری که ازم برميومد گريه کردن بود،

شونه هام از گريه ميلرزيد و فکر به اميرحسين وقتی از نقشه هومن با خبر بودم 

 :دهنده ترين بود که بريده بريده گفتمآزار 

 ...نميخواد_

 ...نميخواد بهش زنگ بزنی

 ...فقط

 ...فقط من و بکش

 !بکش خالصم کن

اما خواسته هومن اين نبود که شماره اميرحسين و گرفت و گوشی و جلوی چشمهام 

 گرفت،

صدای بوق انتظار که  بخاطر رو اسپيکر بودن گوشی فضای اين جهنم و پر کرده 

بود بيشتر از قبل ته دلم و خالی کرد و چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که صدای 

 :اميرحسين تو گوشی پيچيد

 ...بله_

شنيدن صداش قلبم و از جا کند و هومن با همون پوزخند نشست کنارم و در حالی که 

 يه چاقو بيخ گلوم چسبونده بود نگاهم کرد،

 نميخواستم حرفی بزنم،
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بندازمش اما با فشار چاقو رو گردنم و احساس فرو رفتگيش  نميخواستم به دردسر

 :تو پوستم بی اختيار صدای ناله ام بلند شد

 !بسه عوضی_

و همين جمله کوتاه من برای اينکه اميرحسين دست از 'بله، بله' گفتن برداره کافی 

 :بود که گفت

 ياسمن؟_

 تو کجايی؟

طع کرد و بعد هم سيمکارت و از و هومن که زرنگ تر از اين حرفها بود  تماس و ق

 :تو گوشيش بيرون کشيد

 !آفرين کارت خوب بود_

و با چشم های ريز شده نگاهی به گردنم که با پارگی مقنعم نمايان بود و سوزشش و 

 :حس ميکردم انداخت

 !فقط اگه از اولش همکاری ميکردی اينجوری نميشد_

نش دستمال پارچه ای بيرون نفرت بار نگاهش کردم و اون آشغال از تو جيب کاپش

 :آورد و روی گردنم گذاشت که با خشونت پسش زدم

 !به من دست نزن_

 :خنده حرص دراری کرد

 ميگم عوض نشدی همينه،_
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 بازم نبايد بهت دست بزنم؟

 :و همينطور که منتظر جواب زل زده بود بهم پشت دست ديگش و رو صورتم کشيد

 انقدر سرسخت نباش،_

 ...ياد بگيری چون قراره بفروشمتشدن وکم کم بايد رام 

 :نگاهش به لبهام کشيده شدو

 ...احتماال به يه پيرمرد عرب که عاشق زنا و دخترای جوون ايرانيه_

 رو لبام کشيد که  با تنفر و حرص دستش و گاز گرفتم، و انگشتش و

انقدر محکم که صدای هوارش فضای اين اتاق و پر کرد و من که دلم ميخواست 

 عذابش بدم هيچ جوره قصد ول کردنش و نداشتم ،

اما بااين دست های بسته کار بيشتری ازم برنميومد که با دست آزادش گردنم و سفت 

 ...چسبيد و انگشتاش و از دهنم بيرون کشيد و همزمان نوچه هاش سر رسيدن

 

 هانا#

ش دختِر عوضی هنوز هم گستاخ بود که تو اين شرايط هم دست از وحشی بازي

 برنداشته بود و دست هومن و به اين وضع انداخته بود،

 نگاهم که به انگشتهای متورم و زخمی هومن افتاد قيافم گرفته شد،
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انگار اينجوری داشت نفرتش نسبت به هومن و بروز ميداد که نفس عميقی کشيدم و 

 :بلند شدم

 هار شدی،_

 !گاز ميگيری

 نگاه ميکرد،گوشه اتاق نشسته بود و با حال آشفتش بهم 

 :حسابی کتک خورده بود اما هنوز زبونش دراز بود

 هار تويی نه من،_

تويی که هيچکس نميتونه بشناستت تويی که معلوم نيست از راه انداختن اين بازی به 

 !چی ميخوای برسی

 :لبخندی تحويلش دادم

 اينی که تو بهش ميگی بازی قراره ادامه زندگيت و رقم بزنه_

 :زديک تر کردمو خودم و بهش ن

 اما از راه انداختنش چه هدفی داشتم،_

 ميخوای اين و بدونی؟

 :فقط نگاهم کرد که دست به سينه روبه روش ايستادم و ادامه دادم

 ...تو_

 توی نمک نشناس گند زدی به همه زندگی من و خانوادم،
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 تويی که برادرم چند سال عاشقت بود گند زدی به غرور برادرم،

 !احساسش و گند زدی به منگند زدی به 

 :اشکان اينجا نبود و ميتونستم راحت حرف بزنم

 تو فقط به خودت فکر کردی،_

احمقانه به خودت فکر کردی و به رابطه غلطت با گرشا تهرانی شوهر االنت ادامه 

 !دادی

 :با يادآوری اون روزها نفس عميقم تکرار شد

 من از همون اول متوجه همه چی شدم،_

قت که تو شب خواستگاريم اون کثافت يه نگاه به لباست انداخت و حالش از همون و

 گرفته شد،

 از همون وقت که چون لباست باز بود بهت گفت لباس قبليت بهتره،

 ...من از نگاهاش به تو همه چيز و فهميدم

 پوزخندی زدم،

 :حرف برای گفتن زياد بود

 اولش دو دل بودم،_

 و راحت ميکردم،مطمئن نبودم و بايد خيال خودم 
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پس همون شب که تو دبی حالت بد شد و رسونديمت بيمارستان سريع رفتم اون و 

 ...صدا زدم

 :اين بار خنديدم

 عکس العملش عالی بود،_

يه جوری از اتاق بيرون پريد و خودش و رسوند باال سرت که انگار يکی از اعضای 

اش اهميت داره باليی سرش خانوادش يا نه يه آدم که خيلی بيشتر از اين حرفها بر

 !اومده

 :و صاف زل زدم تو چشماش

 من از همون اول همه چيز و فهميدم و همه اون تنها شدناتون،_

همه اون حرفايی که بينتون رد و بدل ميشد و خودم ترتيب دادم و هی مطمئن تر 

 !شدم

 :زبون باز کرد

به من عالقه داره پس تويی که همه چيز و ميدونستی تويی که ميدونستی اميرحسين _

 چرا؟

 چرا کاری کردی که عقد من با هومن سر بگيره؟

 چرا راضی شدی با اميرحسين ازدواج کنی،

 !با کسی که ميدونستی دوستنداره

 نميخواستم حالم بد بشه،
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 :اون روزها احمق بودم اما حاال قلبم مملو از نفرت و کينه شده بود که جواب دادم

اهميتی نداره فقط خواستم بدونی که من اصال يه دختر پخمه ديگه اون گذشته برام _

 !که هيچی حاليش نيست نبودم

 :رنگ و رو نداشت اما پوزخند تحويلم داد

 تو هنوز عاشق اميرحسينی،_

 !يه عشق کورکورانه که تورو به اينجا رسونده

با شنيدن اين حرفهاش دستهام از عصبانيت مشت شد و به سمتش هجوم بردم و 

 :اما شمرده شمرده گفتم عصبی

من هيچ عالقه ای به اون بی لياقت ندارم فقط ازش متنفرم انقدر که تا زندگيش و _

 !از هم نپاشونم آروم نميشم

 :عجيب بود اما پوزخند از روی لبهاش پاک نشد

 حتی اگه اين کارهم بکنی باز آروم نميشی،_

 !دردت بيشتر از اين حرفهاست

 رم،ديگه نميتونستم طاقت بيا

ساکت وايسم و اين آشغال به چرت و پرتهاش ادامه بده که موهاش و چنگ زدم و با 

 :صدای بلند گفتم

 خفه شو،_
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 ! نميخوام صدات و بشنوم

 :و صدای جيغ دلخراشش گوشم و پر کرد

 !ولم کن عوضی_

 عصبانيتم انقدر زياد بود که  قصد رها کردنش و نداشتم،

 :ز بيخ بکنم که باالخر صدای هومن دراومددلم ميخواست دونه دونه موهاش و ا

 کافيه هانا،_

 !انقدر باهاش دهن به دهن نزار خودش کم کم ميفهمه درد واقعی يعنی چی

 شنيدن اين جمالت از هومن باعث دلگرميم شد،

 لبخندی زدم و موهای بهم ريختش و رها کردم،

 :حاال صورتش سرخ شده بود و چشمهاش تر که لبخندم عميق تر شد

 راست ميگی هومن،_

 درد واقعی وقتِی که ميفروشيمش،

 وقتی که سوگلی موقت يه شکم گنده ميشه

 :مردمک چشمهاش تو کاسه ميچرخيد که قيافه به ظاهر ناراحتی به خودم گرفتم

 شايدم قبل ترش،_

 !وقتی شوهرش و جلو چشمش فرستاديم اون دنيا

 :دوباره صدای جيغش بلند شد
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 بکنی،هيچ غلطی نميتونی _

 !نه ميتونی باليی سر اميرحسين بياری و نه من فروشی ام

 هنوز جوابش و نداده بودم که سر و کله اشکان پيدا شد،

 :وارد اتاق شد و نگاهش و بين من و هومن چرخوند

 حرف زدن بسه،_

 !...ديگه وقتشه اصل کاری و بکشونيم اينجا

 

 اميرحسين#

 انقدر تو اتاقم قدم زدم،

 فکر کردم ، انقدر با خودم

 :هزار جور فکر کردم و نگرانی امونم و بريد که صدای سرهنگ دراومد

 آروم باش پسر،_

 هنوز که اتفاقی نيفتاده

 :جواب دادم

 جناب سرهنگ زن من و دوستش رباييده شدن،_

 اصال معلوم نيست تو چه حالين،

 !معلوم نيست کجان
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 :سرهنگ باآرامش سری تکون داد

  ماده همچين روزی بوديم درسته؟ميدونم اما همه ما آ_

 راست ميگفت،

  ...ما منتظر همچين روزی بوديم

 با اين وجود دلم آروم نميگرفت،

تکرار صدای گرفته ياسمن که از ديشب تو گوشم بود باعث آشوبم شده بود که 

 :محمدرضا يه ليوان آب دستم داد

 يه کمی آب بخور بهتر ميشی_

گلوم پايين نميرفت اما يه کمی خوردم و دوباره ليوان ليوان آب و از دستش گرفتم از 

 :و تحويلش دادم و خطاب به سرهنگ گفتم

 اگه باليی سرشون بياد چی؟_

 :سرهنگ حرفم و رد کرد

 مثل همه پرونده های مشابه،_

 کسی که پشت اين ماجراست حتما هدفی داره ،

 !دههدف داره که باهات تماس گرفته و صدای همسرت و به گوشت رسون

 رو صندليم نشستم،
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نتونستيم اون تماس و رديابی کنيم و من هرلحظه منتظر يه تماس دوباره بودم بااين 

 :وجود سری تکون دادم

 درست ميفرماييد_

 :و دستی تو صورتم کشيدم که مجيد وارد اتاق شد و در و هم پشت سرش بست

 اره،بنده خدا پدر اين دختره ساغر افشاريان اصال آروم و قرار ند_

مادرشم که ماتم زده از ديشب نشسته رو صندلی هيچ جوره هم راضی به رفتن از 

 !اينجا نميشن

حال اونهاهم بهتر از حال من نبود و حق داشتن که اينجوری نگران باشن و من خوب 

 ميفهميدمشون که چيزی نگفتم،

 :چيزی نگفتم و نگرانی و دلواپسيم و تو خودم ريختم که سرهنگ گفت

 ای به خانواده همسرت اطالع بدی؟نميخو_

 با ترديد نگاهش کردم،

 :نميدونستم اين کار الزمه يا نه که سرهنگ ادامه داد

 ممکنه باخبر شدنشون از اين ماجرا به دردمون بخوره ،_

  ...باهاشون تماس بگير

زيرلب چشمی گفتم اما همينکه گوشی و تو دستم گرفتم صدای زنگش بلند شد و افتادن 

ره ناشناس جديد روی گوشی باعث شد تا توجه همگی به گوشيم جلب شه و با يه شما

 :عالمت سرهنگ و بچه ها که آماده رديابی شماره بودن جواب دادم
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 بله_

 :صدای مردونه ناآشنايی تو گوشی پيچيد

 اگه ميخوای زنت و زنده تحويل بگيری به آدرسی که ميگم بيا_

 :تش نبود که گفتمدستم از عصبانيت مشت شد اما حاال وق

 کجا؟_

 کجا بايد بيام؟

 :جواب داد

آدرس و برات ميفرستم اما حواست باشه اگه تنها نيای مطمئن باش تو يک کيلومتری _

 !رسيدنت به اينجا هم زنت و ميفرستم جهنم و هم دوستش

 ...و گوشی رو قطع کرد

 قطع کرد و من آشفته تر شدم،

 ...از قبلدرد سرم بيشتر شد و اعصابم خراب تر 

 لحن صداش انقدر جدی بود که بترسم،

از اينکه اتفاقی برای ياسمن بيفته بترسم که از روی صندليم بلند شدم و درحالی که 

سرهنگ و بقيه داشتن از اينکه  تماس انقدر کوتاه بود که نتونسته بوديم شماره رو 

 :رديابی کنيم حرف ميزدن که گفتم

 ...آدرس و که فرستاد تنها ميرم_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1273 
 

 :سرهنگ نگاه تيزی بهم انداخت

 من بهت اين اجازه رو نميدم_

 :مصمم بودم واسه نجات ياسمن و ساغر که قاطعانه جواب دادم

 من نميتونم جون اون دونفر و به خطر بندازم،_

 لطفا بهم اين اجازه رو بديد

 ...و با چشم های نگرانم زل زدم تو چشم های سرهنگ خليلی

 بايد ميرفتم،

 ...فتم و نميزاشتم حتی تارمويی از سر ياسمن کم بشهبايد مير

 نفهميدم چطور خودم و به ماشين رسوندم و پشت فرمون نشستم،

فقط ميخواستم برم و برسم به آدرسی که برام فرستاده بودن و يه جايی حوالی کرج 

 بود،

 برسم و نزارم اتفاق بدی بيفته، 

 م،هرچند ثانيه يکبار از شدت عصبانيت داغ ميکرد

 اين بازی لعنتی بايد تموم ميشد و من ميخواستم همين امروز تمومش کنم،

 ...تمومش کنم و يه نفس راحت بکشم

 

 ياسمن#
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 اين بار سر من رو شونه ساغر بود،

 :اين بار اين من بودم که اشکم دم مشکم بود و ساغر سعی در آروم کردنم داشت

 نترس،_

 اميرحسين خودش مامور پليسه،

 ..که پاشه بياد اينجا و بعدهم اين عوضيامگه کشکه 

 :حرفش و نصفه نيمه رها کرد و نفسی کشيد

 نگران نباش ياسمن،_

 !من مطمئنم اتفاق بدی نميفته

 سرم و از رو شونش برداشتم،

 وقتی يادم ميفتاد که هومن تا االن چه بالهايی سرمون آورده مو به تنم سيخ ميشد،

ر به خودکشی کرد که اميرحسين و چند ماه از هومن همون کسی بود که من و وادا

 دست و پاانداخت ،

 همون کسی که همه فکر ميکردن مرده و حاال زنده بود،

 !زنده بود و هرکاری ازش برميومد

 فکر به حرفهاش تن و بدنم و ميلرزوند،
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انقدر راحت راجع به فروختنم راجع به کثافت کاريش حرف ميزد که انگار هيچ 

ش نداره و ميدونستم که نداشت و همه اينها حالم و بد ميکرد که ساغر دشواری ای برا

 :دوباره صدام زد

 ياسمن گوشت با منه؟_

 :نگاهش کردم و آروم لب زدم

 من از هومن ميترسم ،_

 من از هومن خيلی ميترسم،

 !کاش هرکسی پشت ابن ماجرا بود اال اون عوضی

 و بينيم و باال کشيدم،

 صدام حسابی گرفته بود،

حال روحيم اصال خوب نبود هرلحظه منتظر افتادن يه اتفاق وحشتناک بودم و هيچ 

 کاری هم ازم برنميومد که در باز شد،

 بازهم ترسيدم ،

هربار که اين در باز ميشد ميترسيدم که اون مردتيکه گنده همونی که کيارش صداش 

 ميزدن وارد اتاق شد،

 :ميومديه سينی بزرگ دستش بود و داشت به سمتمون 

 اين غذاهارو بخوريد_
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 :و سينی رو روی زمين و مقابل ما گذاشت که ساغر جواب داد

 با دست بسته؟_

نگاه تيزی به ساغر انداخت و چاقوش و از جيبش بيرون آورد و اين کارش باعث 

عقب کشيدن من و ساغر شد که بی هيچ ماليمتی اول دست ساغر و باز کرد و بعد 

 :دور دست من و بريدهم طناب پيچيده شده 

 !حاال بخوريد_

 :و بلند شد و راه خروج و در پيش گرفت که گفتم

 تا کی قراره مارو اينجا نگهداريد؟_

 :قبل از خروج سرش به سمتم چرخيد و پوزخندی تحويلم داد

 خيلی طول نميکشه،_

 !شوهرت داره مياد

 صدای نفس کشيدنم بلند شد،

زخند اون عوضی عميق تر شد و باالخره بيرون دستهام يخ کرد و چيزی نگفتم اما پو

 رفت،

 ...رفت و در و هم قفل کرد

بی اختيار دستهام و ماساژ ميدادم و قطره های اشک دونه دونه از چشم هام ميفتادن 

 :که ساغر گفت
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 اميرحسين حتما با پليس مياد،_

 تنها که پا نميشه بياد

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 ه چيزی بخور،حاال ي_

 من که دارم ميميرم از گشنگی

و واسه خوردن اون يه ذره برنج و مرغ دست به کار شد اما من هيچی از گلوم پايين 

 نميرفت،

 بغضی تو گلوم سنگينی ميکرد که هرچقدر گريه ميکردم از بين نميرفت،

 ...سبک نميشدم و نگرانی و دلواپسی همچنان همراهيم ميکرد

 ته بود،نميدونم چقدر گذش

 نه از ساعت خبر داشتم و نه ميدونستم اون شبه يا روز،

مدتی ميشد که ساغر دراز کشيده بود رو زمين و از شدت خستگی خوابش برده بود 

 و من خيره به در و ديوار فقط پوست لبهای خشکيدم و ميکندم ،

 نميخواستم باور کنم که عمر خوشبختيمون انقدر کوتاه بوده،

وزهای تلخم برگردم و اين ساعت ها حتی تلخ تر از همه اون گذشته نميخواستم به ر

 .بودن
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با هر پلک هزار تا فکر از سرم رد ميشد هزار تا خيال که نميخواستم تبديل به واقعيت 

 !شه

 سرم و رو زانوهام گذاشتم،

 اينکه تموم تنم بخاطر لگدها و وحشی بازيای اين کثافتا درد ميکرد مهم نبود،

 ميخواست اتفاق بدتری نيفته و چاره ای نداشتم جز انتظار،فقط دلم 

جز منتظر گذر زمان موندن جز چشم دوختن به اون در که هربار باز ميشد تپش 

 های قلبم نامنظم و بی امان ميشد و حاال دوباره همين اتفاق افتاد،

 دوباره اون در باز شد،

 دوباره نفسم گرفت،

 اين بار فرق ميکرد،

 هومن بود و نه نوچه هاش،اين بار نه 

 هانا هم نبود،

 اين بار اميرحسين هول داده شد تو اتاق،

  !اميرحسينی که گوشه لبش پاره شده بود و آغشته به خون بود

 دل تو دلم نبود که با صدای بلند،

 :صدايی که باعث پريدن ساغر از خواب شد صداش زدم

 ...اميرحسين_
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 :اف نگاه کرد و اميرحسين جلو اومدساغر از خواب پريد و ترسيده به اطر

 خوبی؟_

 :و نگاهش به سمت ساغر چرخيد

 شماها خوبيد؟_

 :تند تند سرم و به نشونه تاييد تکون دادم

 چرا اومدی اينجا؟_

 !نبايد ميومدی

هنوز کسی نيومده بود تو و فقط اون گنده خوفناک همونی که کيارش صداش ميزدن 

 :جواب دادکنار در ايستاده بود که اميرحسين 

  چی ميگی ياسمن؟_

  مگه ميتونستم نيام؟

 و نگاهش و تو صورتم چرخوند،

 :تو صورتی که حتم داشتم پريشون و رنگ پريدست

 اذيتت کردن؟_

و رفته رفته اخم شديدی صورتش و پر کرد که مقنعه پاره شده و شل و ولم و رو 

 :سرم مرتب کردم و گفتم

 ...من خوبم_
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 :نشسته بود زل زدم بهش و با چشمهايی که به غم

 !ولی تو نبايد ميومدی_

 :و قبل از اينکه اميرحسين جوابی بده و چيزی بگه صدای هومن به گوشمون رسيد

 مگه ميشد؟_

 !اين جريانا بی حضور آقای تهرانی اصال معنی نداشت

اميرحسين آروم سر چرخوند به سمتش و همزمان با ديدن هومن با لحن جاخورده ای 

 :لب زد

 ...تو _

 ...تو همه اين مدت

 زنده بودی؟

 :هومن جلو اومد

  !معلومه_

 :اميرحسين سری تکون داد

 ميدونستم، _

از همون اول ميدونستم اون انفجار ساختگيه ميدونستم رفتی تو لونت و خودت و قايم 

 !کردی

 :هومن لبخندی زد
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 پس فکر کردی من به همين سادگيا ميميرم؟_

 ی و خوشی زندگيتون و ميکنيد؟ميميرم و شما دوتا به خوب

 :و نوچ نوچی راه انداخت

 من همه اين مدت و به عشق ديدن همچين صحنه ای سر کردم_

 :و با اسلحش به جفتمون اشاره کرد

  !يه صحنه ناب و عاشقانه_

 :و با چشمهايی که ازش خون ميباريد زل زد به من

  !اميرحسينتدل تو دلم نيست واسه ديدن تو باال سر جنازه _

 :و پوزخندی زد

 و چقدر غم انگيِز اينکه حتی نميتونی با خيال راحت گريه زاری و شيون کنی_

 :و نگاهش رو صورت اميرحسين چرخيد

 چون قراِر خيلی زود بفروشمش،_

 ...له ميزنه واسه همخوابی با همچينبه يه شيخ که له

به سمتش حمله کرد و يقش  حرفش هنوز تموم نشده بود که امير حسين با گام بلندی

 :و سفت چسبيد

 خفه شو عوضی_

  !خفه شو
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صدای فريادش انقدر بلند بود که تنم بلرزه و صدای نفس ساغر بلند شه بااين وجود 

 بااين پاهای بسته کاری ازم برنميومد جز داد زدن،

اسلحه تو دست هومن بود و حاال با کتک کاری داشتن همو ناکار ميکردن که اون 

 هم جلو اومد،هيوال

 جلو اومدنش من و ميترسوند،

اون غول و هومن در مقابل اميرحسينی که تک و تنها بود کار سختی در پيش نداشتن 

 :که هومن همزمان با چسبوندن اميرحسين به ديوار تو صورتش عربده زد

 حالت بده نه؟_

 بهت برخورده نه؟

 به منم برخورد،

 !ر خواهرم آوردی بهم برخوردوقتی زنم و دزديدی وقتی اون بالرو س

 :چونم از بغض و گريه ميلرزيد هومن به کيارش گفت کنار وايسه و ادامه داد

 !حالم بد شد و حاال کاری ميکنم که حال بدی من پيش احوال االن تو هيچی نباشه _

 :اميرحسين درحالی که نفس نفس ميزد جواب داد

من نداشتی پس از چيزی حرف خودتم خوب ميدونی هيچ عشق و عالقه ای به ياس_

 !نزن که حقيقت نداره

 :و قبل از اينکه هومن چيزی بگه پوزخندی زد
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 هاناهم نيازی به دلسوزی نداره،_

 !خواهرت خودش همه نقشه هارو کشيد خودش باعث شد کار به اينجا بکشه

 هومن کثافت با پشت اسلحه تو دهن اميرحسين کوبيد،

 گرفته بود که صدای جيغم بلند شد،حتی با ديدن اين صحنه هم دردم 

تالشهای ساغر واسه آروم کردنم بی فايده بود و گره اون طناب سفت  لعنتی دور 

پاهامم انقدر سخت ومحکم بود که هيچ جوره باز نشه و حاال به سختی و بدبختی 

 داشتم و خودم و رو زمين ميکشيدم تا برسم بهشون،

 برداره و باالخره هم رسيدم،تااون حروم لقمه دست از سر اميرحسين 

نميتونستم سرپا وايسم و هيچ تعادلی نداشتم و جز کوبيدن مشت به پاهای هومن کار 

 :ديگه ای ازم برنميومد

 بس کن ،_

 !بس کن

 ميگفتم اما زير دست و پا مگه صدام شنيده ميشد؟

اونها حسابی باهم درگير بودن و به جبران همه گذشته داشتن همو از کتک سير 

 ميکردن که کيارش ضربه محکمی تو شکمم زد،

 ضربه ای که باعث جيغ بلندم شد ،

 :انقدر بلند که اميرحسين خودش و از شر هومن خالص کنه و بياد باال سرم
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 خوبی؟_

خوب نبودم و حرفی هم برای گفتن نداشتم که پرخشم تر از قبل بلند شد و اين بار به 

 :سمت کيارش رفت

 من بلند ميکنی؟حرومزاده دست رو زن _

 و مشت محکمی تو صورتش زد،

 من با درد خودم موندم و دعوا ادامه پيدا کرد،

حاال هومن و کيارش هر جفتشون داشتن اميرحسين و از پا درمياوردن که اسلحه 

 ! هومن رو زمين و درست جلوی من افتاد

بود با ترس و لرز به اسلحه نگاه کردم و هومن که متوجه افتادن اسلحش شده 

اميرحسين و به کيارش سپرد و واسه پيدا کردن تفنگش سری به اطراف چرخوند و 

 باالخره پيداش کرد،

تفنگی که دقيقا مقابل من بود و پيدا کرد و به سمتم اومد که تو چند ثانيه تصميمم و 

 گرفتم و با دست های لرزونم تفنگ و قبل از رسيدن هومن  برداششتم ،

م و با صدايی که به زور از حنجرم بيرون ميفرستادم داد اسلحه رو به سمتش گرفت

 :زدم

 ...من_

 !من اين بازی و تمومش ميکنم
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تفنگ تو دستم ميلرزيد اما قصد رها کردنش و نداشتم که دست ديگم و پناهگاه دستم 

 :کردم و هومن گفت

  !بدش به من_

 : و با پوزخندی که به لب داشت جلو تر اومد

 !ر يه تفنگ و تو دستت بگيریتو حتی نميدونی چطو_

 تفنگ و دقيقا مقابلش گرفتم،

 خون جلو چشمام و گرفته بودم،

 خسته بودم از آزاری که حقمون نبود و نصيبمون شده بود،

 :هومن نصيبمون کرده بود

  !من ميتونم بهت شليک کنم و ميخوام همينکار و کنم_

ول بی شاخ و دم دست از پوزخندش تبديل به قهقهه شده بود که اميرحسين و اون غ

سر هم برداشتن و اميرحسين درحالی که موهاش آشفته تو صورتش ريخته شده بود 

 و بلند بلند نفس ميکشيد نگاهی بهم انداخت،

ميدونستم اگه اين تفنگ به اميرحسين برسه اوضاع خيلی فرق ميکنه که نگاه گذرايی 

 بهش انداختم،

 :و بخونه و هومن جواب داد نگاهی که اميدوار بودم از توش حرفهام

 جدا؟_
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 جدا ميتونی اين کار و بکنی؟

و وقتی متوجه نگاهم به اميرحسين شد سری روبه کيارش تکون داد و همين سر 

 تکون دادنش باعث شد تا کيارش چهار چشمی حواسش به اميرحسين باشه،

 خودم و جمع و جور کردم،

هومن با پوزخندش سعی در تحقيرم ساغر و اميرحسين منتظر بودن تا کاری کنم و 

 داشت که تفنگ و محکم تو دستم گرفتم و آروم ماشه رو لمس کردم،

 اگه فشارش ميدادم همه چيز تموم ميشد،

اگه فشارش ميدادم و يه گلوله خالی ميشد تو تن هومن حالم خوب ميشد و همه اون 

که بينيم و باال  گذشته همه سختی هايی که حاال داشت بهم ميداد و فراموش ميکردم

 :کشيدم نميخواستم از چشمام اشکی سرازير بشه که هومن داد زد

 !اون تفنگ و بده به من_

 صداش انقدر بلند بود که شونه هام بلرزه اما اين کار و نکردم،

 :تفنگ و تحويلش ندادم و همين برای فرياد بعديش کافی بود

 کيارش،_

 !تفنگ

که اميرحسين زرنگی کرد و با مشت های  و چرخيد واسه گرفتن تفنگ از کيارش

 بی امونی که به سينه و صورت کيارش ميکوبيد مانع از اين اتفاق شد،

 حاال وقتش بود،
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 حاال که اميرحسين  کيارش و مشغول کرده بود اين بهترين فرصت بود،

 فرصت خوبی بود که اون ماشه رو فشار بدم،

 بيفته رو زمين، فشار بدم تا هومنی که فاصله کمی باهام داشت

 گلوله اين اسلحه تا پوست و گوشت و استخونش نفوذ کنه و جون دادنش و ببينم،

 اين حق من بود که مصمم شدم واسه شليک کردن و ماشه رو فشار دادم،

 با جيغ بلندی ماشه رو فشار دادم و يه گلوگه از تفنگ در شد،

 گلوله ای که به هومن اثابت کرد،

ی هومن اثابت کرد و همزمان سر و کله هانا و اون يارو اشکان از شانس بدم به بازو

  ...پيدا شد

هومن از شدت درد خم شده بود اما رو زمين نيوفتاده بود و صدای اين شليک 

اميرحسين و کيارش و ازهم جدا کرده بود که هومن پشت به من و رو زانو نشست 

 :و همزمان صدای داد بلند هانا گوشمون و کر کرد

 !هومن_

و اين فرياد درحالی بود که اسلحه تو دستش بود هم تو دست خودش و هم تو دست 

اشکان که هانا همينطور که به هومن نزديک تر ميشد اسلحش و به سمتم گرفت و با 

 چشمهايی که از عصبانيت سرخ شده بودن بهم نزديک و نزديک تر شد ،

 حدس ميزدم ميخواد چيکار کنه،

 ،ميخواست تالفی کنه
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ميخواست بهم شليک کنه و حاال من در برابر اونی که بی هيچ استرسی تفنگ تو 

دستش گرفته بود و پشت سرش هم اون يارو اشکان ايستاده بود شانسی نداشتم که  

 دستم لرزيد و تفنگ افتاد ،

همه چيز مهيا بود واسه تموم شدن کارم توسط هانا که اميرحسين خودش و بهم  

 با خروج يه گلوله از اسلحه هانا،رسوند و همزمان 

 بغلم کرد،

 !بغلم کرد و طولی نکشيد که قيافش دردمند و دستاش دور تنم شل شد

 نميخواستم باور کنم اما ژاکت کرم رنگ اميرحسين غرق خون شده بود،

 نميخواستم باور کنم اما سنگين پلک ميزد انقدر سنگين و آروم که بترسم،

 که بلرزم،

سابی خونين مالی بود و من باهر پلک آرزو ميکردم اين صحنه سمت راست تنش ح

 واقعيت نداشته باشه،

 آرزو ميکردم همه اين دقايق کابوس باشه،

 !يه کابوس وحشتناک که وقتی بيدار ميشدم خداروشکر کنم بابت واقعيت نبودنش

 اما هر چقدر پلک زدم،

نيدن صدای اشکان هرچی آرزو کردم بی فايده بود که چشمهاش و بست و حاال ش

 :واقعيت داشتن اين صحنه رو تاييد کرد

 هومن تو خوبی؟_
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 :و روبه روی هومن ايستاد

 بايد بريم،_

 اين عوضی تنها نيومده،

 پليس داره مياد اينجا،

 !بايد بريم

 و کمک کرد واسه بلند شدن هومن،

 من اما همچنان پلک ميزدم،

 ساغر با گريه صدام ميزد اما جوابی نميدادم،

 :قط مات اين تصوير بودم که هانا نفس عميقی کشيدف

 !چه صحنه عاشقانه ای_

 :و خودش و بهم نزديکتر کرد

 ولی متاسفم که نميتونی بشينی و لحظات آخر زندگی عشقت و تماشا کنی،_

 !بايد بريم

 و خم شد و شونم و گرفت،

 جوابی بهش ندادم اما قصد رفتن نداشتم،

چشمهای بستش بود و تالش هانا واسه بلند کردنم بی فايده نگاهم فقط به اميرحسين و 

 :که عقب کشيد
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 !کيارش اين و بيار بيرون_

 ....و خودش هم به سمت ساغر رفت

 

 نگاهم رو زخم اميرحسين چرخيد،

 دستم و رو تنش کشيدم،

 پلک زدن خستم کرده بود که هق بلندی زدم ،

 :چونم ميلرزيد اما صداش زدم

 اميرحسين خوبی؟_

 :ونی نداشتم اما تکونش دادمج

 يه چيزی بگو،_

 حالت خوبه؟

 بازهم جوابی نشنيدم،

 :اين بار به صورتش سيلی زدم

 چشمات و باز کن،_

 !چشمات وباز کن و بگو خوبی

 باهاش حرف ميزدم اما جوابی نميشنيدم ،

 انقدر بی جوابم گذاشت که حاال صدای گريه هام کر کننده شده بود ،
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رسوندم ميخواستم از تپيدن قلبش تو سينه مطمئن شم اما همين که گوشم و به قلبش 

سرم رو سينش نشست دو طرف شونه هام سفت و محکم گرفته شد و اون عوضی با 

 :صدای کلفتش گفت

 پاشو،_

 !بايد بريم

 بی اختيار سرم از روی سينه اميرحسين بلند شد،

 بی اينکه صدای تپش قلبش و بشنوم،

 واب بده و با وجود همه تقالهام،بی اينکه به حرفهام ج

 همه گريه زاری هام؛

 همه خودم و به زمين چسبوندن هام اون نامرد بلندم کرد ،

 بلندم کرد و اميرحسين به پشت رو زمين افتاد،

چشمهاش بسته موند و سرش روبه شونه راستش کج شد و ديدن همين صحنه برای 

 :سيلی محکمی تو گوشم خوابوندشدت گرفتن گريه زاری هام کافی بود که کيارش 

 !خفه شو_

صداش ترسناک بود اما هيچ چيز به وحشتناکی صحنه ای که جلوی چشم هام بود 

 وجود نداشت ،

من داشتم از اين اتاق که حاال خالی از بقيه شده بود بيرون برده ميشدم و اميرحسين 

 !غرق در خون روی زمين افتاده بود
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... 

 چشمهام و باز کردم،

 تار بود و با پلک زدن سعی در بهتر کردنش داشتم رفته رفته متوجه نور شدم،ديدم 

 نوری که داشت به صورتم ميتابيد،

چشم بستم و دوباره باز کردم اين بار نگاهم و به اطراف چرخوندم و فهميدم انگار 

 !تو ماشينم

 نه يه ماشين کوچيک و عادی،

اما اطرافم خالی بود و صندلی های بزرگتر بود شايد ون بود شايد هم يه مينی بوس 

 رديف جلو پر،

فقط يادم ميومد با زور و خشونت از اون اتاق نحس بيرون برده شدم و از بعدش هيچ 

 چيز به ياد نمياوردم و نميدونستم حاال کجام ،

سينم از درد ميسوخت و برام سخت بود حتی پرسيدن سوالی که سرفه آرومی کردم 

 ف جلو نشسته بود سرچرخوند به سمتم ،و همزمان کسی که تو ردي

هومن بود که با ديدنش صدای سرفه هام باال گرفت و با يادآوری اتفاقی که تو اون 

 :اتاق افتاده بود چشمهام پر شد و با اينکه صدام درنميومد اما پرسيدم

 ...اميرحسين_

 اميرحسين کجاست؟

 :و هومن که نگاهش بهم بود با کمی مکث جواب داد
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 نم،نميدو_

 !شايد االن درگير مراسم کفن و دفنش باشن

 :چشمهای خيسم تو چشمهای نفرت انگيزش چرخيد و هومن ادامه داد

 !اميرحسينت ُمرده_

 جمله ای که به زبون آورد و صدبار تو ذهنم مرور کردم و هربار با گريه لبخند زدم،

 اين ممکن نبود،

 ه باشه،ممکن نبود که واسه اميرحسين همچين اتفاقی افتاد

 امکان نداشت که تارمويی از سرش کم بشه و من اين و باور نميکردم،

 باور نميکردم و اين ماشين همچنان درحال حرکت بود،

 نميدونستم دارن من و کجا ميبرن،

 ساغر تو اين ماشين نبود و هرچی سراغش و گرفتم نفهميدم کجاست،

 از همه جا بی خبر بودم،

 ختم ميشه و  فقط سرم و تکيه داده بودم به شيشه ماشين، نميدونستم اين جاده به کجا

 خسته تر  از اون بودم که ديگه بخوام حرفی بزنم،

 تموم تنم درد ميکرد و هيچ انرژی ای نداشتم، 

 غرق بودم تو افکارم،

 افکاری که خيلی خوشايند نبودن،
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 حاال کم کم داشتم نااميد ميشدم،

 !از همه چی

 باالخره ماشين متوقف شد، هوا که روبه تاريکی رفت

 :هومن به سمتم چرخيد

 پياده شو،_

 فقط حواست باشه،

 !دست از پا خطا کنی اتفاق بدی برات ميفته

 :با نفرت نگاهش کردم

 !اميدوارم هرچی زودتر به بدترين نحو ممکن شرت از رو زمين کنده بشه_

 :خنديد

 سايه من تا عمر داری رو سرت سنگينی ميکنه_

 :و تکرار کرد

 پياده شو،_

 !امشب و اينجا ميمونيم

وبااينکه زخمی بود اما مچ دستم و گرفت و حاال که فقط ما دو نفر تو ماشين بوديم 

 .من و پشت سر خودش از ماشين بيرون کشيد

 پياده که شدم به سختی رو پاهام ايستادم و از سرما به خودم لرزيدم،
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افت روی موهام بود که محکم اون مقنعه پاره ديگه روی سرم نبود و يه شال ب

پيچيدمش به خودم و همزمان نگاهم افتاد به خونه ای که حاال هانا در وروديش و باز 

 ...کرد و من نميدونستم کجاست

 

 هانا#

 بعد از گذشت سه روز سخت حاال امشب باالخره ميتونستم نفسی بکشم،

 ادامه ميداديم،ميتونستم بگيرم بخوابم و فردا بايد به مسيرمون به سمت جنوب 

چشمهام و بستم يادآوری ديروز و صحنه ای که به به طرف ياسمن شليک کردم و 

اما اون تير به گرشا برخورد کرد بعد هم غرق خون روی زمين افتاد از جلوی 

 چشمهام نميرفت،

 فکر ميکردم بااين کار آروم ميگيرم اما اينطور نشد،

 م،حالی که االن داشتم اونی نبود که ميخواست

 فکر ميکردم بعد از خالص کردن گرشا از ته دلم خوشحال ميشم،

 فکر ميکردم زندگيم عوض ميشه اما اينطور نشد،

 !نشد که حاال لبخندی به لبم نميومد

 نفسی کشيدم و پهلوی خوابم و عوض کردم،

اشکان بيدار بود که باهم چشم تو چشم شديم و اونکه مثل من خسته اين چند روز بود 

 : رو کمرم انداختدستش و 
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 چرا نميخوابی؟_

 :دستم و رو دستش گذاشتم و جواب دادم

 خوابم نميبره_

 :و قبل از اينکه چيزی بگه ادامه دادم

 راستی تو مطمئنی گرشا ُمرده بود؟_

 : خميازه ای کشيد

 آره،_

 خودم نبضش و چک کردم،

 نميزد،

 !تموم کرده بود

 :پلکی زدم

 ميکرديم،کاش جنازه اش و گم و گور _

 !اينکه همونطوری رهاش کرديم ممکنه دردسر بشه

 :شمرده شمرده گفت

 هيچ اثر انگشتی باقی نمونده،_

اون خونه هم که صاحبش اصال ايران نيست تا بخوان بگردن و به ما برسن ما ميريم 

  اونور زندگيمون و ميکنيم
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 :چشمام تو صورتش چرخيد

 ممنونم که بخاطر من اينهمه خطر کردی،_

 !ممنونم که بخاطر من تو اين ماجرا همدستم شدی

 :لبخند تحويلم داد

 بهت که گفتم واسه خوشحاليت هرکاری ميکنم_

 :و اين بار قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 ولی چرا حس ميکنم هنوز خوشحال نيستی؟_

 :با صدای آرومی جواب دادم

 نميدونم،_

 شايد عذاب وجدان گرفتم،

 !م نکشته بودممن تا حاال آد

 :نشست تو جاش و گفت

 اونی که تو کشتيش بهت مديون بود،_

 بهت بدی کرده بود،

 !حق داشتی ازش انتقام بگيری و اين کارو هم کردی

 :ديگه خوابم نميومد که کنارش نشستم

 درسته،_
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 همينطورِی که تو ميگی،

 !حتما زده به سرم که از اين بابت خوشحال نيستم

 :ت و موهام و نوازش کردسرم و روشونش گذاش

 عذاب وجدان نداشته باش،_

 تو حق داشتی که انتقام بگيری ،

فرداهم بعد از فرستادن اين دختره نقشه انتقاممون کامل ميشه و هرکسی به سزای 

 ...عملش ميرسه

 تو فکر فرو رفتم،

فردا بعد از فروختن ياسمن به شيخ حتما به اون شادی و خوشحالی که ميخواستم 

 يدم،ميرس

 شايدهم تنها دليلی که باعث شده بود امروز انقدر خوشحال نباشم همين بود،

 !همين که از شر ياسمن خالص نشده بوديم

 :با دوباره شنيدن صدای اشکان از فکر بيرون اومدم

  !حاال راحت بگير بخواب که فردا باز ميفتيم تو جاده و خسته ميشی_

کشيدم و اشکان پتو رو تا روی شونه هام باال از نوازش موهام که دست کشيد  دراز 

 :آورد

 خوب بخوابی، _
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 !من ميرم يه نخ سيگار بکشم

 زير لب باشه ای گفتم و بعد از يه شب بخير مختصر  اشکان بيرون رفت، 

 ...رفت و من چشم بستم و نفهميدم کی اما خوابم برد

  .فردا از راه رسيد

  ماه و خورشيد جابه جاشدن و

  .ميفتاديمبايد راه 

راه ميفتاديم و ميرسيديم به بندر لنگه و مثل دفعات قبل قرار بود با کشتی دختر 

 بفرستيم برای شيخ و اين بار اين دختر فرق داشت،

اين بار ياسمنی داشت فروخته ميشد که نه از خانواده فقير و معتادش فراری بود و 

 نه ميخواست بره اونور،

 وختيم،ما داشتيم اون و به زور ميفر

 اين آخرين مرحله نقشه بود که از اتاق بيرون زدم،

اشکان قبل از من بيرون رفته بود و حاال مشغول حرف زدن با هومن بود که به 

 سمتشون رفتم،

 :حرفهاشون راجع به ياسمن بود که ساکت نموندم و پرسيدم

 چيزی شده؟_

 :هومن جواب داد
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 ياسمن غش کرده،_

 نبضشم خيلی کند ميزنه،

 !انم که يه وقت بميره و بيفته رو دستموننگر

 :ابرويی باال انداختم

 حتما شوکه شده بخاطر مردن شوهرش_

 هومن روی مبل نشست،

 :درست بود که تير خيلی سطحی از پوستش عبور کرده بود اما بازهم زخمی بود

 هم شوکه شده هم اعتصاب کرده ،_

 لب به غذا نميزنه،

 روخته نشهانگار ترجيح ميده بميره ولی ف

 :رو مبل روبه روييش نشستم

 حقم داره،_

 مردن خيلی بهتر از اتفاقاتِی که در انتظارشه

 :اين بار اشکان گفت

 به هرحال بايد صبر کنيم تا دکتر بياد  معاينش کنه،_

 اينجوری نميتونيم دنبال خودمون راهش بندازيم

 :سری به شنونه تاييد تکون دادم
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 دکتر خبر کردی؟_

 :جواب داد

 آره،_

 ...يه چند دقيقه ديگه ميرسه

  .طولی نکشيد که دکتر رسيد

 پشت سر دکتر ايستادم،

دکتر مسن داشت ياسمن و معاينه ميکرد و من منتظر بودم ببينم حال اون اشغال 

 :چطوره که باالخره دکتر سرچرخوند به سمتم

 حالش اصال خوب نيست_

 :و سری تکون داد

 !سقط شدهفکر ميکنم جنين تو شکمش هم _

 :با چشمهای گرد شده نگاهش کردم

 ...يعنی_

 يعنی حاملست؟

 :گوشی پزشکيش و درآورد و جواب داد

 بله،_
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فکر ميکنم حامله بوده و االن و بااين خونريزی که دارم ميبينم حدسم اينه که بچه 

 !سقط شده

 ناباورانه پلکی زدم؛

 :کسی غير از من و دکتر تو اين اتاق نبود که گفتم

  ما بايد چيکار کنيم؟حاال_

 :دکتر جواب داد

 بايد برسونيدش بيمارستان،_

 از من کار زيادی برنمياد،

  !حتما بايد برسونيدش بيمارستان

 :اين شدنی نبود که با مکث گفتم

 اگه نرسونيمش چی ميشه؟_

 :دکتر بلند شد و روبه روم ايستاد

 ممکنه جونش و از دست بده،_

 !خونريزی شديدی داره

 به اين بخت بد لعنت فرستادم و پشت سر دکتر از اتاق بيرون زدم، تو دلم

هومن و اشکان منتظر نشسته بودن که دکتر حرفهايی که به من زده بود و تحويل 

 :جفتشون داد
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 اگه ميخوايد زنده بمونه بايد ببريدش بيمارستان،_

 !حاال ديگه خود دانيد

 اشکان همراه دکتر راهی شد و من و هومن مونديم،

 :هومنی که حاال قيافش گرفته شده بود

 نميخوام جنازش رو دستمون بمونه،_

 جنازش اصال به دردمون نميخوره و همه نقشه هارو خراب ميکنه

 :شروع کردم به قدم زدن

 نميشه سفر و به تاخيربندازيم و برسونيمش بيمارستان؟_

 :حرفم و رد کرد

 اگه بريم بيمارستان فاتحمون خوندست،_

 !نم اميدوار باشم که تا رسيدن به اونور زنده بمونهفقط ميتو

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 به هوش اومده؟_

 :حرفش و رد کردم

 نه فعال ولی به هوش مياد،_

 ...دکتر گفت تا چند ساعت ديگه چشم باز ميکنه

 :سری تکون داد
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 خيلی خب،_

 ...ميفتيمپس جمع و جور کنيد به محض به هوش اومدنش راه 

 گفت و راه افتاد سمت اتاق ،

 پشت سرش رفتم،

 تو چهارچوب در ايستادم و هومن رفت داخل و  رو تخت کنار ياسمن نشست،

نگاهش به صورت ياسمن بود و حاال دست سالمش و تو صورت ياسمن کشيد و بعد 

 هم موهای آشفتش و کنار زد،

 هومن هم مثل من درگير يه عشق اشتباهی شده بود،

 شقی که براش گرون تموم شد،ع

 !درست مثل من

ساکت نموند و همينطور که به سر و صورت گچ رنگ ياسمن ميرسيد شروع کرد 

 :به حرف زدن

 نميخواستم اينطوری شه ياسمن،_

 !هيچوقت نميخواستم اينطوری ببينمت

 :ساکت ايستاده بودم و هومن همچنان حرف با ياسمن داشت

 دلم ميخواست عاشقم باشی،_

 مونطور که من عاشقت بودم،ه
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 دلم ميخواست کنار هم زندگی خوبی داشته باشيم،

 دلم ميخواست بعد از اولين دعوامون سرت به سنگ ميخورد و من و قبول ميکردی،

 به عنوان مردی که بايد باهاش زندگی کنی،

 مردی که درآينده ميشد پدر بچه هات،

 مردی که عاشقت بود،

 يکرديم،دلم ميخواست باهم عاشقی م

 ولی چيشد؟

 تو چيکار کردی؟

 تو هيچوقت به من يه لبخند خشک و خالی نزدی،

 تو يکبار تالش نکردی که من و دوست داشته باشی،

 که دوستداشتنم و ببينی،

 فقط تحقيرم کردی،

 فقط خردم کردی،

 فقط عصبيم کردی و تهش بااون فرار گند زدی به من،

  ...ياسمن تو هيچوقت نفهميدی

 نفهميدی از بعد از اون شب  به من چی گذشت، هيچوقت

 هيچوقت نفهميدی دزديدنت از منی که شوهرت بودم چقدر غرورم و له کرد،
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 !تو هيچی از من نفهميدی

 .نفس عميقی کشيد

 حرفهاش باعث دلگيريم شد،

روزهای سختی به هرجفتمون گذشته بود و باعث و بانی همه اون تلخی ها همين 

 !و اون گرشای به درک واصل شده بودنياسمن در حال مرگ 

 :با دوباره شنيدن صدای هومن از فکر بيرون اومدم

 هيچوقت من و نديدی و تهشم من شدم مقصر همه چيز،_

 تهشم من شدم اونی که بلد نبود عاشقی کنه و مجبور شدم طالقت بدم،

 طالقت دادم بااينکه ته دلم هنوز ميخواستمت ،

 تو هيچکس به چشمم نيومده،بااينکه هنوز به غير از 

 !اصال شايد تا آخرش هم چشمام جز تو کسی رو نبينه

 :صداش گرفته شد و ادامه داد

 ...من_

 من هنوز دوستدارم،

 بيشتر از اينکه ازت متنفر باشم دوستدارم اما چه ميشه کرد؟

چه ميشه کرد که واسه من تحمل فروختنت و همخواب شدنت با غريبه ها راحت تر 

 !نت بااون عوضی بوداز ديد
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 :دوباره دستش و تو موهای ياسمن کشيد

 پس من و ببخش،_

ببخش و زنده بمون که بفرستمت اونور بعدش شايد من هم بخشيدمت و به زندگی 

 !عاديم برگشتم

 حرفهای هومن در عين دلگيری ترسناک هم بود که عقب رفتم،

ماجرا بزارم که از اتاق ترجيح ميدادم چيز بيشتری نشنونم و تمرکزم و رو ادامه 

 ...فاصله گرفتم

 

 ياسمن#

 .چشم باز کردم

 نميدونم چقدر خوابيده بودم اما قبل از هراحساس ديگه ای ،

 با دردی که زير شکمم پيچيد تو خودم جمع شدم،

از همون روز اول از همون لگدهايی که تو شکمم خورد دلدرد داشتم اما حاال خيلی 

 .هانا پيدا شدشديد تر بود که سر و کله 

 :با ديدنم نفس عميقی کشيد

 باالخره به هوش اومدی_

 :نای تکون خوردن نداشتم و همين درد بی سابقه باعث شد تا بپرسم
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 چيشده؟_

 با من چيکار کرديد که حتی نميتونم تکون بخورم؟

 :جلو اومد

 ما باهات کاری نکرديم_

 :و نفس عميقی کشيد

 فقط اينطور که دکتر ميگفت،_

 و شکمت سقط شدهبچه ت

 :و روبه روم ايستاد

 چرا نگفتی حامله ای؟_

 :طول کشيد تا تونستم حرفش و هضم کنم

 ...حا_

 حاملم؟

 :سری به نشونه تاييد تکون داد

 بودی،_

 دکتر گفت سقط شده،

 !بخاطر همين هم خونريزی داری

 دستم و زير دلم گذاشتم،
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 روحمم خبر نداشت از حرفهايی که ميزد،

 ه ميگفت،از بچه ای ک

از سقطی که اتفاق افتاده بود و قبل از هرحرف ديگه ای با دوباره پيچيدن درد تو 

 :وجودم چشمام بسته شد و هانا ادامه داد

 بخاطر همينم از حال رفتی ولی بهتره خودت و جمع و جور کنی که راه بيفتيم،_

 وقتی برسيم اونور ميتونی بری بيمارستان ولی اينجا نه،

 از بيمارستان رفتن نيست،اينجا خبری 

 !پس اگه ميخوای زنده بمونی اين درد و تا رسيدن به اونور تحمل کن

 حرفهاش رو سرم آوار شد،

 نميدونستم االن کجام و هانا داشت از فرستادنم به اونور ميگفت،

نميدونستم حامله بودم و حاال به لطف اين کثافتا بچه ای که شکمم بوده رو از دست 

 چيز و خوب ميدونستم، دادم اما يک

 ميدونستم صحنه ای که مدام جلوی چشمهام بود خيال نبود،

 خواب بد نبود،

 کابوس نبود، 

اميرحسين غرق خون رو زمين افتاد و من از اون اتاق منحوس بيرون لرده شدم و 

 از بعدش هيچی به ياد نداشتم،
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يی که لبريز از يادآوری اون صحنه حتی دردناک تر از حال االنم بود که با صدا

 :بغض بود اين بار از هانا پرسيدم

 ...اميرحسين_

 اميرحسين کجاست؟

 :هانا ابرويی باال انداخت

 فکرکردم هومن بهت گفته،_

 ...ُمرد

 !نکنه يادت رفته خودم کشتمش

لبخند روی لبهاش آتيش به جيگرم ميزد که باال سر ايستاد و سرش و خم کرد تو 

 :گوشم

 بگم که ميخواستم تورو بزنم اما اون نجاتت داد، اگه يادت رفته بايد_

 !در واقع ميشه گفت که بخاطر تو مرد

 جون نداشتم اما نزاشتم سر بلند کنه،

موهاش و که حاال تو صورتم ريخته بود و چنگ زدم و سرش و پايين تر آوردم و 

 :داد زدم

 داری دروغ ميگی عوضی،_

 !اميرحسين زندست



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1311 
 

 !من مطمئنم که زندست

ر محکم موهاش و چنگ زده بودم که حاال عالوه بر صدای داد من صدای جيغ انقد

 اون هم فضارو پر کرده بود و حاال طولی نکشيد که اشکان وارد اتاق شد،

با ديدنش دست از کارم نکشيدم دلم ميخواست دونه دونه موهای اين زن شرور و از 

ش و رسوند بهمون و با ريشه بکنم و تقالهاش اصال برام مهم نبود که اشکان خود

 :خشونت تمام دستم و از موهای هانا پس زد

 چته وحشی؟_

 :صداش انقدر بلند بود که به خودم بلرزم وهانا سرش و ماساژ داد

 موهای من و ميکشی؟_

 :و خواست به سمتم حمله کنه که اشکان جلوش و گرفت

 ولش کن،_

 همينجوريش داره ميميره،

 !الزم نيست تو کاری کنی

 :نگاه پرخشمی بهم انداخت و هانارو عقب کشيدو 

 برو وسايالت و جمع کن عزيزم،_

  .کم کم بايد راه بيفتيم
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و اينجوری هانايی که قصد رفتن و نداشت و بيرون فرستاد و حاال فقط من و اون تو 

 :اتاق بوديم که با صدای گرفته ای گفتم

  ساغر کجاست؟_

 :لبخند چندشناکی تحويلم داد

 نباش،نگرانش _

 !سپردمش به شايان

و هيچ حرف ديگه ای نزد و تموم سوالهايی که ازش پرسيدم و ناديده گرفت و از 

 !اتاق بيرون رفت

 رو پا بند نبودم اما مجبور به بلد شدن از رو تخت بودم،

 مجبور بودم باهاشون برم و دردم نه تنها کم نميشد بلکه بيشتر و بيشتر ميشد،

 ماجرا بود،اصال شايد اين آخر 

 آخر زندگيم که ديگه از چشمام اشکی جاری نبود،

 که ديگه اين درد بی نهايت داشت برام عادی ميشد و سنگين پلک ميزدم،

 سنگين و آروم و با هرپلک زدن همه اون  گذشته،

 تموم روزهای خوبی که به من و اميرحسين گذشته بود و به ياد مياوردم،

 ای اون روزها سير کنم،شايد دلم ميخواست تو حال و هو
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شايد داشتم فرار ميکردم از تلخی اين روزها يا شايدهم اين آخرين لحظاتم بود و اين 

 صحنه ها،

 !...صحنه های خداحافظی

 

 هانا#

 .ديگه چيزی تا رسيدن به بندر باقی نمونده بود

 تموم شب و تو راه بوديم و قرار بود همه چيز قبل از طلوع آفتاب تموم بشه،

بود هومن خودش ياسمن و همراه با کيارش ببره اونور و من و اشکان هم با  قرار

 !اولين پرواز ميرفتيم تهران و از اونجاهم يک راست ترکيه و اين بازی تموم ميشد

 .با رسيدن به حوالی اسکله ماشين متوقف شد

خسته و کالفه از مسير طوالنی ای که اومده بوديم دستهام و باالی سرم کشيدم و 

 نفسی گرفتم،

کيارش پشت فرمون نشسته بود و اشکان کنارش و من و هومن هم اين عقب که 

 :اشکان چرخيد سمتمون

 و نيم هماهنگ شده، 4همه چی واسه ساعت _

 ...اگه خسته ايد  يه کمی بخوابيد

با خستگی ولو شدم رو صندلی و هومن از جاش بلند شد و رفت عقب و طولی نکشيد 

 :ن و پر کردکه صداش فضای ماشي
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 هنوزم به هوش نيومده،_

 !نميدونم بااين حالش چطور بايد ببرمش

 :اشکان جواب داد

 کافيه چند ساعت ديگه تحمل کنه،_

  نبضش ميزنه؟

 :هومن با مکث جواب داد

 خيلی کند،_

 حالش اصال مساعد نيست

 :و کالفه ادامه داد

يفته که حاال همچين اگه ميدونستم حاملست نميزاشتم اون کتک کاری ها اتفاق ب_

 !دردسری برامون درست بشه

 :چشمام و بستم وگفتم

 ما که کف دستمون و بو نکرده بوديم که خانم حاملست،_

 !تازه خودشم نميدونست

 :هومن نفس عميقی کشيد

 اشکان يه زنگ بزن به ناخدا،_

 ...ميخوام هرچی زودتر حرکت کنيم
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فت و تااومدن ناخدا فرصت خوبی و اشکان مطابق حرفهای هومن با ناخدا تماس گر

برای من بود که از خستگی هام کم کنم اما هنوز چشمام گرم نشده بود که هومن با 

 :صدای رسايی گفت

 رسيدن،_

 !حاال وقتشه

 خميازه کشون نشستم رو صندليم،

ماشينی که برام آشنا بود و قبال هم ديده بودمش کنارمون پارک کرده بود که اول 

 پياده شدن و بعد هم نوبت به ما رسيد،کيارش و اشکان 

به هومن واسه پياده کردن ياسمن کمک کردم و حاال به هر ترتيبی که بود باالخره 

 ياسمن و سوار اون ماشين کرديم،

هومن هم تو ماشين نشست و ديگه وقت رفتن بود که راننده پشت فرمون نشست و 

 :قبل از حرکت هومن گفت

 !لب ساحل ميبينمتون_

 ی شدن و طولی نکشيد که ماشين بعدی رسيد،و راه

 ماشينی که مارو تا ساحل ميبرد و فقط من و اشکان و برميگردوند ،

 ...برميگردوند به فرودگاه و هومن و ياسمن و کيارش سه تايی ميرفتن اونور

از سرما به خودم ميلرزيدم و منتظر راه افتادن اون کشتی کنار اشکان ايستاده بودم 

، 
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خداحافظی کرديم و اونها حاال سوار شده بودن و تو اين سرما منتظر با هومن 

 :رفتنشون بوديم که  صدای اشکان و شنيدم

 بشين تو ماشين_

 :حرفش و رد کردم

 ميخوام رفتنشون و ببينم_

 :و نفس عميقی کشيدم

 !ميخوام با چشمای خودم پايان اين ماجرارو ببينم_

 :دستش و رو شونم انداخت

  ...شد همه چی تموم_

لبخندی روی لبهام نشست و چند صانيه بيشتر طول نکشيد که کشتی به حرکت 

 دراومد،

حاال داشت ازمون فاصله ميگرفت که قيد تماشا کردنش و زدم و با صدايی که حاال 

 :ميلرزيد گفتم

 !ديگه فکرکنم واقعا بايد بريم تو ماشين وگرنه به زودی يخ ميزنم_

 برداشتم و سريع خودم و به ماشين رسوندم، و دست اشکان و از روی شونم

سوار که شدم کف دستام و چند باری ماليدم بهم تا جون بگيرم و تو همين حين اشکان 

 هم نشست تو ماشين و راننده ماشين و روشن کرد،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1317 
 

 حاال بايد ميرفتيم فرودگاه،

ه صبح پرواز داشتيم و به تهران برميگشتيم اما همينکه ماشين خواست ب 8ساعت 

حرکت دربياد با بلند شدن صدای آژير ماشين پليس تموم تنم يخ کرد و ماليدن کف 

 دستهام بهم و از ياد بردم،

 فقط گوش تيز کرده بودم برای شنيدن صدای آژير برای اينکه مطمئن بشم اين آژير، 

 :آژير ماشين پليسه و همزمان اشکان با صدای بلندی گفت

 ...برو_

 !برو

 چه اتفاقی ميفته اما راننده ماشين و به حرکت درآورد،نميدونستم داره 

 ماشين و به سرعت به حرکت درآورد ،

 نگاهی به روبه رو انداختم،

 کشتی داشت دور و دور تر ميشد و سر چرخوندم به عقب،

حاال داشتم با چشمهای خودم ماشينهای پليس و ميديدم که سرعت زياد ماشين باعث 

دلی اما االن فقط بايد ميرفتيم فقط بايد دور ميشديم که اشکان شد تا با جيغ بيفتم رو صن

 :کف دستش و رو داشبورد کوبيد

 گاز بده ،_

 !دارن ميرسن بهمون
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 و همين برای بيشتر شدن سرعت ماشين کافی بود ،

 تپش های قلبم بی امان شده بود،

شون شده که قلبم داشت از جا کنده ميشد و نميدونستم اين پليسای لعنتی از کجا پيدا

 ماشين با شدت و سر و صدا متوقف شد،

راننده انقدر بد ترمز گرفته بود که چند باری تو جام تکون خوردم و دستم و به صندلی 

 :های جلو تکيه دادم و اعتراض وار گفتم

 چيکار ميکنی؟_

 ...چرا

مون جمله ام هنوز ادامه داشت اما با بلند کردن سرم و ديدن ماشين های پليسی که جلو

 پيچيده بودن باقی جمله ام و يادم رفت و از شدت ترس هينی کشيدم،

 ديدن اين ماشينها انقدر ترسناک بود که حرف زدن  يادم بره ،

 به اطرافم نگاه کردم،

 ...هيچ راه فراری نبود

دور تا دورمون تو محاصره ماشين های پليس بود و هيچ راه فراری وجود نداشت 

 ماشينهاشون پياده شدن،که مامورها از 

از هيچکدوممون صدايی درنميومد و من به نفس نفس افتاده بودم که اشکان 

 سرچرخوند به سمتم،
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ديگه کاری از اشکان هم برنميومد که چند ثانيه ای فقط نگاهم کرد و همزمان صدايی 

 :از بلندگو به گوشمون رسيد

 بدون اسلحه پياده شيد،_

 !ر احمقانه ای نکنيدبهتون تذکر ميدم که هيچ فک

 دستم از عصبانيت مشت شد،

تسليم شدنمون يعنی امضا پای سند مرگمون که ناخنام تو پوست کف دستم فرو ميرفتن 

 .اما دردش برام مهم نبود

 :دوباره اون صدا که از جانب يکی از اون مامورها بود گوشمون و پر کرد

 !پياده شيد_

 چشمام و بستم و دوباره باز کردم،

 نميخواستم باور کنم تهش اين بود،

 ته نقشه ای که روزها بهش فکر کرده بودم،

 ته ماجرايی که قرار بود خوش باشه،

 نميخواستم اينطوری بشه به هيچ وجه نميخواستم اينطوری بشه ،

 :همزمان با باز کردن چشمام لب زدم

 حاال بايد چيکار کنيم؟_

 : ر نداشتراننده با وجود هيکل گنده اش رنگ به رخسا
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 بايد تسليم شيم وگرنه تيربارونمون ميکنن_

 !و ماشين و خاموش کرد

 :با مشت بهش کوبيدم

 تو بايد مارو ببری فرودگاه،_

 !ماشين و روشن کن

جيغ ميزدم و مشتهام و به پشتش ميکوبيدم که اشکان دستام و گرفت و تو صورتم داد 

 :زد

 بس کن هانا،_

 !ما ديگه نميتونيم بريم فرودگاه

 جيغ ها و سر و صداهام خفه شد،

 قفسه سينم از بد حالی باال و پايين ميشد،

دستهام همچنان تو دستهای اشکان بود که نگاه نااميدم و از اشکان گرفتم و نگاهی به 

 بيرون انداختم،

 به بيرون ماشين و با ديدن کسی که جلوتر از بقيه مامورا ،

 بود چشمهام از حدقه بيرون بزنه، اسلحه به دست به سمتمون ميومد کم مونده

 ...لعنتی اون

 ...اون گرشا بود
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 گرشايی که خودم بهش شليک کردم،

 !گرشايی که ُمرده بود

 

 اميرحسين#

 با احتياط جلو رفتم،

 ديگه نميزاشتم هيچ چيز به تعويق بيفته،

 !ديگه نميزاشتم اين پرونده باز بمونه

 با هر قدم به ماشين نزديک تر ميشدم،

 ميخواستم تا رسيدن قايق ها خودم اين عوضی هارو گير بندازم ،

چيزی تا رسيدن به اون ماشين باقی نمونده بود که طی يه حرکت عجيب و احمقانه 

  !ماشين  دوباره روشن شد

  !دوباره روشن شد و به حرکت دراومد

همه دورتا دور محاصره بودن و اين کارشون باعث تعجب همه شده بود بااين وجود 

چيز مهيای تير اندازی بود و بااينکه زنده اونها به دردمون ميخورد اما اگه مجبور 

 !ميشديم ميتونستيم بفرستيمشون به جهنم و هرگز اجازه فرار بهشون نميداديم

تنها سمتی که با ماشين مسيرش و نبسته بوديم دريا بود و ماشين داشت به همون 

 !سمت ميرفت
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 انداخته بودن نگاه کردم، متعجب به نمايشی که راه

 !ماشين با سرعت به سمت دريا که بيراهه بود رفت و يهو مسيرش عوض شد

دور وحشتناکی زد و حاال ميتونستم قصدشون و بفهمم ميخواستن با همين سرعت 

بکوبن به ماشينهايی که سد راهشون بود و راه و برای خودشون باز کنن که بچه ها 

 از مسير کنار رفتن ،

رد سهمگينشون بااولين ماشين موفق بود و صدای مهيبی ايجاد کرد اما با دستور برخو

تير اندازی که توسط سرهنگ داده شد اول چرخ های ماشين هدف قرار داده شدن و 

  !بعد هم باقی قسمتها

 .حاال ديگه عبور واسشون ممکن نبود که ماشين متوقف شد

 اين بار آروم قدم برنداشتم،

 ماشين رفتم و چند تا از نيروهاهم پشت سرم بودن، با عجله به سمت

 در ماشين و که باز کردم راننده تير خورده بود و سرش و رو فرمون بود،

اشکان هم انگار وضعيت مشابهی داشت اما هانا زل زده بود بهم و از گلوله بارونی 

ان که به سمت ماشين شده بود درامون مونده بود که نگاهی بهش انداختم و همزم

 !اشکان سر بلند کرد

اون عوضی تير نخورده بود که تفنگش و به سمتم گرفت و خيلی سريع مسير نشونه 

گيريم و به سمتش عوض کردم و قبل از اينکه حتی بهش مهلت فکر کردن بدم يه 

  !گلوله حرومش کردم
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گلوله ای که تو سينش فرو رفت و باعث خونين شدن شيشه ها شد و همزمان با 

 غ و داد بلند هانا،صدای جي

 !اشکان به در ماشين چسبيد

 حاال فقط مونده بود پياده کردن هانا از ماشين،

هانايی که دستاش و روی گوشاش گذاشته بود و با گريه جيغ ميزد و مخاطب بعضی 

از چرندگويی هاش هم من بودم بااين وجود بچه ها در عقب و باز کردن و بيرون 

 کشيدنش، 

 تی نداشت، حرفهاش برام اهمي

  .تموم فکرم پی ياسمن بود

پی مهيا شدن هرچه زودتر همه چی واسه برگردوندن ياسمن که همزمان با رسيدن 

 آمبوالنس از ماشين فاصله گرفتم و دستی تو صورتم کشيدم،

حتما با فکر به اينکه باليی سر من اومده حسابی اذيت شده بود که نفسی کشيدم و 

 :سمتم اومدهمزمان سرهنگ خليلی به 

 قايقها رسيدن،_

 !بايد بريم

 .سوار قايق شديم

 اطالع داشتيم که چند نفر تو اون کشتی هستن،

 همه چيز تحت کنترل بود که با سه تا قايق راهی شديم،
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 ديگه طاقت نديدن ياسمن و نداشتم،

چند روزی بود که بخاطر اين عمليات دلم آشوب بود و کاری ازم ساخته نبود و 

 رگردوندن ياسمن ميتونستم يه نفس عميق بکشم،امشب با ب

ميتونستم با خيال راحت با خودم ببرمش تهران و آسوده خاطر به زندگيمون ادامه 

 بديم،

 بدون هيچ مزاحمی،

 !بدون هيچ سايه نحسی

با سرعت باالی قايق ديگه چيزی تا رسيدنمون به قايق باقی نمونده بود که از فکر 

 :دای محمدرضارو پشت سرم شنيدمبيرون اومدم  و همزمان ص

 خوبی؟_

 با صدای بلند پرسيد،

انقدر بلند که تو اين سر و صدا و باد شديد به گوشم برسه و من هم متقابال با صدای 

 :بلند جواب دادم

 خوبم،_

 !ديگه داريم ميرسيم

لبخند روی لبم شادترين لبخندی بود که به عمرم زده بودم و حاال با رسيدن به اون 

شخصی و محاصره اش کرديم دورتا دورش ايستاديم و من اصال هشدارهايی  کشتی

 که خطاب به ناخدای کشتی داده ميشد و نميشنيدم،
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تموم فکر و ذکرم پی اون کشتی بود پی رسيدن به ياسمن که کشتی متوقف شد و همه 

يی چيز مهيا شد برای انتقالمون از قايقها به داخل کشتی، بعد از نيروهای گشت دريا

 از اون نردبون باال رفتيم اما درعين تعجبم خبری از هومن و ياسمن نبود،

  !همه جارو گشتيم اما خبری ازشون نبود

اين کشتی فقط يه سری بار داشت با ناخدا و چند نفر ديگه که مجوز هم داشتن اما 

 همه ما مطمئن بوديم،

واسه رد شدن از مرز مطمئن بوديم که اين همون کشتی ای بود که هماهنگ شده بود 

 دريايی اما حاال با پيدا نکردن ياسمن دستپاچه دستی تو صورتم کشيدم،

مسئول گشت و سرگرد رضوی درحال پرس و جو از ناخدا بودن ناخدايی که يقين 

 !داشتم واسه هومن عوضی کار ميکنه و نم پس نميداد

 بااين وجود نميتونستم دست رو دست بزارم،

 ف شم و ياسمن ازم دور و دور تر بشه که خودم جلو رفتم،نميتونستم اينجا عال

 :جلو رفتم و با عصبانيت يقه ناخدارو سفت چسبيدم و تو صورتش داد زدم

 هومن عوضی کجاست؟_

 اونا کجان؟

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد،

 :مرد ميانسال جنوبی ای بود که با لهجه جنوبيش جواب داد

 من از کجا بايد بدونم؟_
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 کجا بدونم هومن کيه؟ من از

 :يقش و سفت تر چسبيدم

 خوب ميدونی راجع به کی حرف ميزنم،_

 ...پس به نفعته همين حاال بگی اونا کجان وگرنه

 يقش و ول کردم و بااينکه سرگرد نظاره گرم بود اما اسلحم و رو پيشونيش گذاشتم،

 اگه قرار بود به ياسمن نرسم پس ديگه اهميتی نداشت،

ت که دوباره از کارم بيکار شم که حتی به جرم قتل اين ناخدا تو زندان اهميتی نداش

 !بپوسم

 :تفنگ و رو پيشونيش فشار دادم و با صدای بلند تری پرسيدم

 واسه آخرين بار ميپرسم هومن و کسايی که همراهش بودن کجان؟_

 :ضامن تفنگم و کشيدم و ادامه دادم

 کنی،تا سه ميشمرم يا ميگی و خودت و خالص مي_

 ! يا جونت و ميگيرم

و بی توجه به اطرافم به اين که بقيه تو چه حالين با چشمهايی که ازش خون ميباريد 

 :زل زدم تو چشمهای ترسيدش و شروع کردم به شمردن

_1... 

 مصمم تر شدم واسه شليک بهش،
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 :ترس چشمهاش بيشتر شد ادامه دادم

_2... 

ميخواستم اين شمارش و به اتمام برسونم  و نرم و آروم انگشتم و به سمت ماشه بردم

که يهو با بلند شدن صدای فرياد پسر جوونی که يکی از همراهای ناخدا بود فعال 

 :دست نگهداشتم

 ...نه_

 بابام و نکشيد،

 من بهتون ميگم،

 !من ميگم اونا کجان

 اسلحم و عقب کشيدم،

حسابی وحشت زده ناخدا تموم تالشش واسه بستن دهن  پسرش بود اما اون پسر که 

شده بود حرف واسه گفتن داشت که بچه ها ناخدا رو تو اتاقش بردن و پسر جوون 

 ...شروع کرد به حرف زدن

 همه چيز و گفت ،

 ...هرچيزی که ميدونست و ما حاال فهميديم قضيه از چه قراره

 !پس اين بود

اينجوری  نقشه اش اين بود که محض احتياط بين مسير جابه جا بشن و خيال ميکرد

 همه خطرات احتمالی و بی اثر ميکنه اما کور خونده بود،
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کور خونده بود و اين بار نميتونست قسر در بره اين بار نميتونست يه بدبخت ديگه 

 ای و جای خودش آتيش بزنه تا همه فکر کنن مرده،

 اين بار نميتونست به پشتوانه پدذرش همايون فروزان از مملکت خارج شه،

 ياسمن و ببره،نميتونست 

 !نميتونست باليی سر زن من بياره

 تعقب کشتی جديد درحال انجام بود،

  !قصدداشتن از مرز آبی بين ايران و دبی عبور کنن اما اين اتفاق نبايد ميفتاد

قلبم به شدت تو سينم ميکوبيد و شدت نگرانيم باعث شده بود تا سرمايی چند برابر 

باالخره بعد از گذشت دقيقه ها  به اون کشتی  سرمای هوا تو وجودم رخنه کنه که

رسيديم کشتی ای که برخالف کشتی قبل ساده متوقف نشد و با تهديد به تيراندازی 

 !سرانجام تسليم شد

  .يا اکثريت نفرات وارد کشتی شديم

 هنوز ياسمن و نديده بودم،

هومن روهم همينطور و بچه ها داشتن زير و بم کشتی و ميگشتن که صدای 

 :محمدرضا به گوشم رسيد

 !اينجاست اين پايين_
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صدا از پشت سرم بود و محمدرضا و چند نفر ديگه رفته بودن تو اتاق پايينی که 

معطل نکردم و سريع رفتم پايين دل تو دلم نبود که يهو با ديدن ياسمن درحالی که 

 ، رو زمين افتاده بود و چشمهاش بسته بود ديگه نتونستم به راهم ادامه بدم

 نگاهم عصبی و گرفته شد،

 چرا چشمهاش بسته بود؟

 چرا اينطوری روی زمين افتاده بود؟

 :از هر اتفاق بدی ميترسيدم که محمدرضا گفت

 بيا اميرحسين،_

 !بيا نبض خانمت و بگير

 پاهام لرزيد، 

محمدرضا با فاصله باال سر ياسمن بود که با وجود اضطراب بی حدم سريع خودم و 

 ندم،به ياسمن رسو

 انقدر بی جون و رنگ پريده بود که من و ميترسوند بااين وجود صداش زدم،

 چند بار صداش زدم اما جوابی نشنيدم،

 آروم به صورتش ضربه زدم،

 ...بی فايده بود

 تکونش دادم،
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 !اثری نداشت و ياسمن واکنشی از خودش نشون نداد

 نبضش و گرفتم،

 شه، تنش انقدر سرد بود که صدای نفس هام بلند

 ...هيچ جای بدنش اثری از گلوله خوردن يا زخمی شدن نبود اما تنش يخ بود و نبضش

چشمام و بستم ميخواستم با آرامش حسش کنم و مطمئن شم که حالش خوبه اما خيلی 

 ضعيف حسش کردم،

 :نبضش انقدر ضعيف بود که بالفاصله چشم باز کردم و داد زدم

 بايد برسونمش بيمارستان،_

 !نهمين اال

بچه ها جلوتر از من باال رفتن و حاال من مونده بودم و ياسمن و محمدرضا که محمد 

 :گفت

 کمک نميخوای؟_

بلند کردن ياسمن کاری نداشت که حرفش و رد کردم و وقتی محمدرضا پا روی  پله 

ها گذاشت ياسمن و بغل کردم و بلند شدم صدای نفس هام بلند بلند به گوش ميرسيد 

 :رسيدن به پله ها صدای آشنايی گوشم و پر کرد که همزمان با

 توهم مثل من صد تا جون داری نه؟_

  .صدا صدای هومن بود که تو همون قدم ايستادم
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 تو اين اتاق ،

گويا اتاق کوچيک ديگه ای هم قرارداشت که هومن از در همرنگ ديوارش بيرون 

ه خيره تو چشمای نفرت اومد و اينطور که پيدا بود بچه ها ازش غافل مونده بودن ک

 :انگيز اون عوضی جواب دادم

 بازم که قايم شده بودی، _

  !مثل يه موش که ميترسه شکار شه

 :و سری تکون دادم

 بايد بگم که ديگه نه ميتونی فرار کنی نه قايم بشی، _

 تو صدتا جون نداری،

 !چون ديگه امروز حتما ميفرستمت به جهنم

 با خنده حرص دراری جلو اومد،

 :حاال همه رفته بودن باال و تو اين اتاق جز ما کسی نبود

 ولی من اينطور فکر نميکنم،_

 اگه قرار به جهنم رفتن باشه باهم ميريم،

 !من و تو و ياسمن

تو دست راستم که زير زانوهای ياسمن بود اسلحم آماده بود که هومن با اسلحش من 

 و نشونه گرفت،
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 نميخواستم سر و صدا راه بندازم،

 نميخواستم اين فرصت طاليی برای کشتنش و از دست بدم،

 :نيشخندی زدم 

 جدا؟_

 ميخوای اينکار و بکنی؟

 :جلوتر اومد

 خيلی وقت پيش بايد اين کار و ميکردم،_

 !اشتباه کردم که به تاخير انداختمش

 هرچی جلوتر ميومد خودم و آماده تر ميکردم و اين همه چيز نبود،

ضا هم شده بودم که نگاه نامحسوسی بهش انداختم و به حاال متوجه حضور محمدر

 :هومن جواب دادم

 منم همين فکر و ميکنم،_

فکر ميکنم اجازه زندگی دادن به تو بزرگترين حماقت زندگيم بود و همزمان با کشيده 

 !شدن اخمهاش توهم دستم و از زير پاهای ياسمن کشيدم و قبل از هومن شليک کردم

 :خارج شده از تفنگم صاف خورد وسط سينششليک کردم و گلوله 

  !حاال برو به جهنم_

 :همين يک گلوله طوری از پا انداختش که  رو زانو نشست
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  !ما باهم ميميريم_

و خواست به سمتم شليک کنه اما با به موقع فشار دادن ماشه تفنگ اين اجازه رو 

 ش کردم، بهش ندادم و گلوله بعدی  و کمی پايين تر از جای قبلی تقديم

حاال ديگه حتی نميتونست زبونش و تو دهن کثيفش بچرخونه که اسلحش از دستش 

 افتاد و همزمان بچه ها وارد اتاق شدن،

 هومن غرق خون روی زمين افتاده بود،  

مطمئن بودم کارم و خوب انجام دادم و اون حروم لقمه رو به درک واصل کردم که 

 : محمدرضا خم شد و وضعيتش و چک کرد

 يه گلوله خورده تو قلبش،_

 !بعيد ميدونم دووم بياره

 ديگه برام اهميتی نداشت تنها چيزی که مهم بود ياسمن بود،

 !ياسمن و نبضی که کند ميزد

 محکم تو آغوشم گرفتمش و از پله ها باال رفتم،

 بايد برميگشتيم ساحل،

 :سمتم اومدبايد ميرسوندمش بيمارستان که همزمان با باال رسيدنم سرگرد به 

 حال خانمت چطوره؟_

 :سری به اطراف تکون دادم
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 هرچی زودتر بايد برسونمش بيمارستان_

 :تاييد کرد

 شما با يه قايق برگرديد ساحل،_

 !خودم ترتيب همه چی و ميدم

 دنيا دور سرم ميچرخيد،

نگرانی از بدحالی ياسمن يک سمت و حس دريا زدگی داشت کالفم ميکرد که سرگرد 

 و باهم فرستاد،چند نفر 

 حاال بايد سوار قايق ميشديم و برميگشتيم ساحل که سوار قايق موتوری شديم،

ياسمن سرد سرد تو آغوشم بود و من داشتم ديوونه ميشدم از اينطور ديدنش که قبل 

 از حرکت کاپشنم و درآوردم و رو تنش انداختم،

 پلکهاش تکون نميخورد،

 بود، هيچ واکنشی نشون نميداد و برام سخت

ريختن اين درد تو خودم برام سخت بود که همزمان با حرکت قايق بغضم شکست و 

 بعد از سالها از چشمهام اشک جاری شد،

 نميخواستم تار مويی از سرش کم بشه ،

 ما بايد زندگی ميکرديم،

 :نبايد انقدر زود تسليم ميشديم که شروع کردم به حرف زدن باهاش
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 صدامو ميشنوی؟ _

 چقدر نگرانتم؟ميدونی 

 برام مهم نبود اگه کسی صدام و ميشنيد،

 :ادامه دادم

 چشمات و باز کن ياسی،_

 ...چشمات و باز کن و بگو چيزيت نيست

 :و دستم و رو تنش کشيدم

 بگو حالت خوبه،_

 !بگو که جون بگيرم

 ياسمن چشم باز نکرد، 

 دستهاش گرم نشد اما باد  وزيدن گرفت،

و هوا بارونی شده بود که ياسمن و سفت تر از قبل چسبيدم دريا داشت طوفانی ميشد 

 :و صدای بلند محمد حسين به گوش رسيد

 ...دريا داره طوفانی ميشه سفت بشينيد چيزی تا رسيدن به ساحل نمونده_

 به ساحل که رسيديم تموم سر و تنمون خيس از هوای نامساعد بود،
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ناک بود بود و با قايق موتوری مسيری که تا رسيدن به ساحل طی کرده بوديم ترس

روی دريا بودن تو اين هوا ميشد گفت حتی فراتر از وحشتناک بود اما من به فکر 

 خودم نبودم،

 نميتونستم به فکر خودم  باشم و با حال آشفتم فقط به سمت آمبوالنس ميرفتم،

 قدم برداشتن رو شن و ماسه های خيس ساحل سخت بود اما پا پس نکشيدم،

 دم حس ميکردم ديگه نميتونم راه برم اما بايد ميرفتم،هرچند ق

بايد ياسمن و به اون آمبوالنس ميرسوندم و تاب صبر کردن واسه رسيدن نيروهای 

فوريتهای پزشکی هم نداشتم و ميخواستم زودتر از اونها خودم ياسمن و به آمبوالنس 

 برسونم اما اونها زودتر به ما رسيدن،

 و روی برانکارد خوابوندنش،ياسمن و ازم جدا کردن 

 با پتو پوشوندنش و خيلی سريع سوار آمبوالنس شدن،

 نفس نفس ميزدم،

 موهای خيسم و کنار زدم و خودم و بهشون رسوندم،

 تو آمبوالنس نشستم،

خيلی سريع دست به کار شده بودن و وضعيت ياسمن درحال چک شدن بود و من 

 ...نگران زل زده بودم بهش

اونی بود که اينجا بشه براش کاری کرد و طولی نکشيد که آمبوالنس حالش بدتر از 

 راه افتاد،
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 راه افتاد به سمت بيمارستان و من تموم اين مدت دست ياسمن و تو دستم گرفته بودم،

اينطوری ديدنش هرلحظه بيشتر از قبل داغونم ميکرد که لرزی به تنم افتاد و اين از 

 :و سرم ياسمن بود دور نموندچشم مرد جوونی که درحال تزريق ت

 !فکر کنم خودتونم بايد معاينه بشيد_

 :حرفش و رد کردم

 من خوبم،_

 فقط حال خانمم چطوره؟

 خوبه؟

 :طول کشيد تا جواب داد

 فعال نميشه چيزی گفت،_

 .تو بيمارستان از دکتر سوال کنيد

 دست آزادم و تو صورتم کشيدم،

 هنوز چشمهاش و باز نکرده بود،

نميدونستم اون حيوونا چه باليی سرش آوردن و جز انتظار کاری ازم هنوز 

 ...برنميومد

 صدبار مردم و زنده شدم،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1338 
 

رسيدن به بيمارستان واسم حتی طوالنی تر از رسيدن به ساحل گذشت و حاال باالخره 

 .رسيديم

 رسيديم به  نزديکترين بيمارستانی که وجود داشت،

 بيمارستان انتقالش دادن،خيلی زود از آمبوالنس به داخل 

 با همون سر و وضع،

 با همون لباسهای خيس دنبالش رفتم،

به يه اتاق بردنش و چندتا دکتر و پرستارهم باالسرش جمع شدن و من اما حق جلو 

 رفتن نداشتم،

 ...حق نداشتم وارد اون اتاق بشم که به عقب رونده شدم و در اتاق بسته شد

 در اتاق،شروع کردم به قدم زدن جلوی 

 هی از اين سمت به اون سمت رفتم،

هزار جور فکر و خيال از سرم گذشت و مثل ديوونه ها با خودم حرف زدم و همه 

اين کارها به عالوه لباسهای خيسم باعث نگاه متعجب آدمهايی شده بود که در حال 

 گذر بودن و من اصال بهشون فکر نميکردم،

 به اينکه تو چه وضعيم فکر نميکردم،

 تموم فکر و ذکرم پشت اون در بسته بود،

 تو اون اتاق بود که نفس عميقی کشيدم و اين بار دستهام و روی سرم گذاشتم،
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 سری که داشت منفجر ميشد و همزمان صدای آشنايی به گوشم خورد،

 :صدای محمدرضا که خودش و به اينجا رسونده بود

 خوبی اميرحسين؟_

 :ود و ادامه دادبه سمتش که چرخيدم نگاهش نگران ب

 حال ياسمن خانم خوبه؟_

 پبکی زدم و قبل از اينکه بخوام چيزی بگم اون در باز شد،

باز شد و محمدرضا رو به جواب گذاشتم و فقط به سمت دکتر که از اتاق بيرون 

 ...اومده بود دويدم

بی معطلی از پرستاری  که از اتاق بيرون اومده بود احوال ياسمن و پرسيدم 

 تم ازش بشنوم که چشماش و باز کرده،ميخواس

 که ميتونم ببينمش،

 که حالش خوبه اما هيچکدوم از اينهارو نشنيدم،

 :جواب اون پرستار چيز ديگه ای بود

  !بخاطر سقط جنين خونريزی داره، باقی سواالتونم از دکتر بپرسيد_

 :چشمام گرد شد

 سقط ؟_

  .راه افتاد پرستار سری به نشونه تاييد تکون داد و با عجله
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  .داشتم پس ميفتادم که محمدرضا شونه هام و سفت چسبيد

  .من و به سمت صندلی های پشت سرمون هدايت کرد و من و روی صندلی نشوند

 سنگين پلک ميزدم،

 ...ياسمن

 ياسمن باردار بود و من نميدونستم؟

 ياسمن باردار بود و اون کثافت همچين باليی سرش آورده بود؟

 صبانيت مشت شد،دستام از ع

 اگه باليی سر ياسمن ميومد چيکار بايد ميکردم؟

 چه کاری از دستم برميومد؟

 !هيچی

 زنی که عاشقش بودم تو اون اتاق بود ،

 !روی اون تخت دراز کشيده بود، چشماش بسته بود و من هيچ غلطی نميتونستم بکنم

 فشار روانی شديدی و تحمل ميکردم،

 :محمدرضا روبه روم ايستادمخم داشت سوت ميکشيد که 

 آروم باش اميرحسين،_

برو يه آبی به سر و صورتت بزن بعد هم برو اتاق خانم دکتری که ياسمن خانم و 

 معاينه کرده
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 :نگاهش که کردم ادامه داد

 ...ميخواد تا چند دقيقه ديگه ببينتت_

 ناچار بلند شدم،

 رفتم تو دستشويی که همين نزديکی ها بود،

 چشمم به خودم افتاد جا خوردم،تو آينه که 

 رنگ به صورتم نمونده بود،

 رگه های سرخی سفيدی چشمام و گرفته بود و موهام حسابی ژوليده بود،

بااين وجود  مشتی آب توصورتم پاشيدم آرومم نميکرد اما چند باری اين کار و تکرار 

 کردم و چشم باز کردم،

 اين عذاب حق ما نبود،

 طوری درد بکشه و همه اينها از گور اون حرومزاده بلند ميشد،حق ياسمن نبود که اين

 همه اين بدبختی ها بخاطر کسی بود که حيف بود اسم آدميزاد روش گذاشت،

 همون حروم لقمه ای که کاش گلوله های بيشتری حرومش ميکردم،

 !که کاش به بدترين نحو ممکن وجود نحسش و از رو زمين برميداشتم

 ی روشويی گذاشتم و سرم و پايين گرفتم،دستام و رو لبه ها

 پی در پی نفس کشيدم و دوباره سر بلند کردم و بعد از دستشويی بيرون زدم ،

 ...بايد به اتاق دکتر ميرفتم
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 .رو يکی از صندلی های جلوی ميز  دکتر نشستم

چند دقيقه ای ميشد که منتظر چشم دوخته بودم به دکتر خانم و اون هنوز چيزی نگفته 

 :د که صدايی تو گلو صاف کردمبو

 ميشه بگيد خانمم تو چه وضعيه؟_

 :نگاهش و از برگه های روی ميزش  گرفت و عينکش و برداشت

 پرستار بهتون گفت که سقط جنين اتفاق افتاده؟_

 سری به نشونه تاييد تکون دادم،

 :دکتر ادامه داد

 ميدونستيد خانمتون بارداره؟_

 :حرفش و رد کردم

 نميدونستم،_

 .چيزی بهم نگفته بود

 :لبهاش و باز بون تر کرد

 ممکنه خودش هم باخبر نبوده باشه،_

 هنوز دوماهش هم نبوده ولی مشکل فقط سقط نيست

 :چشم ريز کردم

 پس چيه؟_
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 :تکيه داد به صندليش و ادامه داد

 !چيزی که خطرناک تر از سقط جنين معمولِی سقط جنين خارج از رحمِ _

 : نمياوردم و دکتر همچنان حرف برای گفتن داشتسر از حرفهاش در 

 بارداری همسر شما خارج از رحم بوده ،_

 ...جنين بايد سقط ميشده چون بارداری اين شکلی ميتونه خطرناک باشه اما

 :جمله اش و قطع کرد و دوباره از سر گرفت

 اما سقط بااصول با اتفاقی که برای همسرتون افتاده متفاوته،_

 ه اما باعث خونريزی داخلی شديد شده،جنين سقط شد

ما بايد جراحيش کنيم و جلوی خونريزی رو بگيريم اما جراحی تو اين اوضاع ميتونه 

 خطرناک باشه،

 خواستم باهاتون حرف بزنم که نظرتون و در اين باره بدونم،

 موافق انجام جراحی هستيد؟

 :نگاهم تو چشماش چرخيد

 ...خب اگه الزمه بايد جراحی بشه_

 :لب زد

 الزمه_

 :و با صدای رسايی ادامه داد
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 اما ميتونه خطرناک باشه،_

اگه مسئوليتش و به عهده ميگيريد ميتونم جراحيش کنم چون به نظرم اينکه به حال 

 !خودش رهاش کنيم و منتظر بهتر شدن عالئم حياتی باشيم ميتونه خطرناک تر باشه

 به نفس نفس افتادم،

 چيکار بايد ميکردم؟

 تو اين دو راهی کدوم راه و انتخاب ميکردم؟ بايد

 اصال کدومش درست بود؟

 کدومش ميتونست ياسمن و نجات بده؟

 ...نميدونستم

 :نميدونستم و دنيا داشت رو سرم آوار ميشد که با صدای گرفته ای گفتم

 ...اگه_

 اگه جراحيش موفق نباشه چی؟

 :شونه ای باال انداخت

 تالشمون و ميکنيم،ما واسه نجات همسرتون تموم _

 !بهتره اميدوار باشيم

 پاهام لرزيد،

 :تو اين دقيقه ها دنيا برام جهنم شده بود که دکتر ادامه داد
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 تصميمتون و بگيريد، _

 ميتونيد با خانواده ش هم مشورت کنيد

 :و از پشت ميزش بلند شد 

  !من دوباره وضعيتش و چک ميکنم شماهم زودتر نظرتون و بهم بگيد_

  ...از اتاق بيرون رفت گفت و

 با رفتنش خيره شدم به يه نقطه نامعلوم، 

 حتی پلک هم نميزدم، 

 جون ياسمن در خطر بود،

حالش اصال خوب نبود و من نميتونستم تنهايی تصميم بگيرم که گوشيم و تو دستم 

 گرفتم، 

با  بعد از خبر دزديده شدنش حاال بايد خبر بدتری و به خانوادش ميدادم که همزمان

 ...گرفتن شماره آقای نورايی صدايی تو گلو صاف کردم

 .تصميم بر جراحی ياسمن شد

 .پای اون برگه هارو امضا کردم و ياسمن راهی اتاق عمل شد

محمدرضا اينجا بود و هوام و داشت و آقا و خانم نورايی هم قرار بود با پرواز امروز 

 حتما خودشون و برسونن اينجا،

 شسته بودم اما اينجا سير نميکردم،پشت در اتاق عمل ن
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 همه فکرم تو اون اتاق بود،

دقيقه بود که ياسمن و برده بودن داخلش و هنوز کسی بيرون  40اتاقی که بيشتر از 

 نيومده بود،

آرنجم رو پاهام بود و خم شده زل زده بودم به کاشی های کف راهرو که محمدرضا 

 :پاکت آبميوه رو به سمتم گرفت

 بخور،يه چيزی _

 از ديشب قبل از شروع عمليات هيچی نخوردی

 :دستش و پس زدم اما بيخيال نشد

 بگير بخور منم واست خبرای خوبی دارم_

 :ناچار آبميوه رو از دستش گرفتم که کنارم نشست

 حال اون دختره ساغر،_

 کامال خوبه و بعد از يه مداوای جزئی همراه خانوادش رفت خونه

 :نگاهی بهش انداختم

 اونايی که قصد اذيتش و داشتن چيشدن؟_

 :جواب داد

 اوناهم دستگير شدن،_

 ...همشون و تو همون خونه وياليی کرج دستگير کردن
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 سری تکون دادم،

 .خوب بود که باليی سر اون دختر نيومده بود

 :دوباره صدای محمدرضا گوشم و پر کرد

 !اگه آبميوه ات و بخوری خبر خوبتری هم دارم_

 :ری بهش انداختمنگاه طلبکا

 مسخره بازی درنيار بگو_

 :شونه ای باال انداخت

 خيلی خب،_

 هومن فروزان هم دووم نياورد،

 !تموم کرد

 :يه تای ابروم باالپريد

 کی؟_

 :جواب داد

 همون موقع که تو اتاق دکتر بودی آوردنش بيمارستان ولی دير شده بود،_

 !قلبش و هدف گرفته بودی

 :م تکيه دادمسرم و به ديوار پشت سر

 پس باالخره ُمرد،_
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 از شرش خالص شديم

 :تاييد کرد

 همين و ميخواستی نه؟_

 !از قصد شليک کردی تو قلبش که خودت کشته باشيش

 :نفس عميقی کشيدم

 اونکه باالخره به اعدام محکوم ميشد،_

 چه کاری بود مهلت دادن بهش،

 حيف نبود همچين آدمی يه دقيقه بيشتر نفس بکشه؟

 :محمدرضا رو با تاخير شنيدمصدای 

 ميتونستيم ازش اعتراف بگيريم ،_

 ...ميتونستيم سر از خيلی چيزها دربياريم

 :نگاهم به سمتش چرخيد

 من بايد هومن و ميکشتم،_

 بايد اين کار و ميکردم،

 واسه اعتراف گرفتن هم نگران نباش،

 همونقدر که هومن ميدونست،

 !و من به حرف ميارمشون مطمئن باش خواهرش و اون پسره اشکان هم ميدونن
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 محمدرضا سری به نشونه تاييد تکون داد،

 دوباره نگاهی به اتاق عمل انداختم،

هنوز هم خبری نشده بود که يه قلوپ از آبميوه ام خوردم تا خشکی گلوم برطرف شه 

 ...و همزمان در اتاق باز شد

 دل تو دلم نبود واسه باخبر شدن از احوال

 يع خودم و به دکتر رسوندم،ياسمن که سر 

محمدرضا هم دنبالم اومد و حاال دقيقا روبه روی دکتر ايستاده بودم که با دلهره اما 

 :پرسيدم

 چيشد؟_

 حال ياسمن خوبه؟

 دکتر که نگاهش و تو چشمام چرخوند مردم و زنده شدم،

بود که قلبم بی امان تو سينم ميکوبيد و تو اين لحظه ها سالمتی ياسمن تنها آرزويی 

 :برای يک عمر از خدا ميخواستمش و دکتر باالخره گفت

 ما موفق شديم جلوی خونريزی رو بگيريم،_

 حال همسرتون خوبه،

 !به زودی به بخش انتقال پيدا ميکنه

 فکر ميکردم بعد از شنيدن اين خبر داد ميزنم،
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 فکر ميکردم پرواز ميکنم اما صدام در نيومد،

 نفسم گرفت و اين مهم نبود،

 :مهم خوب بودن احوال ياسمن بود به سختی لب زدم

 

 خداروشکر،_

 !ممنونم

 دکتر لبخندی تحويلم داد و از کنارم رد شد،

 :همزمان با رفتنش محمدرضا روبه روم ايستاد

 خداروشکر رفيق،_

 !از ته دلم برات خوشحالم

 و شروع کرد به خنديدن و همزمان دستهاش و باز کرد برای به آغوش کشيدنم ،

سر از پا نميشناختم که سفت بغلش کردم و البته ما بين خنده هامون که از سر شوق 

 و خوشحالی بود،

 صدای گوشنواز ديگه ای هم پخش شد،

صدای خالی شدن پاکت آبميوه که از شدت هيجان داشتم فشارش ميدادم و از جايی 

 که دستم رو شونه های محمدرضا بود،
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صدای خنده هامون قطع شد و محمدرضا عقب داشت خالی ميشد رو لباسهاش که 

 :کشيد

 چيکار ميکنی؟_

عقب که رفت متوجه ريختن آب آلبالو روی کاشی های سفيد کف بيمارستان شدم و 

 :حاال که همه چيز خوب بود با لحن مسخره ای گفتم

 فکرکنم،_

 فکر کنم تير خوردی،

 !خنجر از پشت بهت زدم رفيق

بود اشاره کردم که قدمی به عقب برداشت و کالفه  و به رد آبميوه ای که روی زمين

 :گفت

 !تير ميخوردم که از شرت خالص ميشدم_

و نگاه چپ چپی بهم انداخت و دستش و دراز کرد پشتش و مشغول پاک کردن شد 

 که چشمم افتاد به اتاق عمل،

 ...اتاق عملی که درش دوباره باز شد و ياسمن و بيرون آوردن

 نش تو اتاق کنارش نشسته بودم،حاال منتظر بيدار شد

 دو ساعتی ميشد که از اتاق عمل بيرون اومده بود اما هنوز بيدار نشده بود،

 تو اين فاصله واسش گل گرفتم،
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 .يه سبد گل نرگس براش گرفتم و حسابی هم بهش رسيدم

 صورتش و با دستمال خيس پاک  کردم،

 کالهش و مرتب کردم،

و حاال همه چيز مهيا بود واسه بيدار شدنش که پا پتوش و تا روی شونه هاش کشيدم 

 :روی پا انداختم و لبخندی تحويل چشمهای بستش دادم

 چقدر تو تنبلی ياسمن،_

 چرا دوست داری آدم و جون به لب کنی بعد بيدار شی؟

 چرا انقدر ميخوابی؟

 :صندليم و بهش نزديکتر کردم و ادامه دادم

 که بشينم روزارو بشمارم تا بيدار شی،من اصال مثل دفعه قبل تحمل ندارم _

 !اين بار حتی يه دقيقه هم برام يه سال طول ميکشه

 :نفس عميقی سر دادم

 ببين باهام چيکار کردی،_

 چيکار کردی که من با اون همه عظمت و غرور داشتم واست گريه ميکردم،

 !گريه ميکردم که چشماتو بستی

 :لبام و با زبون تر کردم

 خانم، نميدونم ياسمن_
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من که اعتقادی ندارم ولی شايد دعا جادويی کاری کردی که از اون آدم مغرور يه 

 ...همچين عاشق دلبسته ای ساختی که

 :با صدای آروم تری ادامه دادم

 !که نفساش وصل به نفسای توئه_

 حرفهام و با لبخند تموم کردم،

 يه لبخند عميق ،

 يه لبخند با دِل خوش،

من از اون اوضاع بد برگشته بود و نميخواستم به هيچ چيز حالم خوب بود که ياس

ديگه ای فکر کنم که همزمان با جمع و جور شدن لبخندم متوجه لرزش پلک هاش 

 شدم و صداش و شنيدم

 :صدای گرفته و آرومش

 خودتی؟_

 خودتی اميرحسين؟

 از جا پريدم،

 شنيدن صداش باعث حال عجيبی تو وجودم شد،

 صحنه تموم زندگيم بود،شايد اين حساس ترين 

 شايد به قشنگی اين لحظه تا آخر عمرم نميديدم،
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 لحظه ای که چشمهای ياسمن باز شد،

 لحظه ای که اون به زندگی برگشت،

 دکتر راست ميگفت،

 خوب پيش رفتن همه چی،

 بهبودی حال ياسمن،

 !خوِد معجزه بود

 .باالسرش ايستادم

 نميکرد ،سنگين پلک ميزد و چشمهاش و کامل باز 

 :با صدای دو رگه شده ای جواب دادم

 خودمم،_

 خوبی ياسمن؟

 فقط پلک زد،

تا چند ثانيه فقط پلک زد که دستش و تو دستم گرفتم و دوباره صدای گرفته ش که 

 :دلنواز تر و شنيدنی تر از هر آواز و موسيقی ای بود گوشم و پر کرد

 ...تو_

 تو سالمی؟

 ...تو
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 تو خوبی؟

ن صحنه ای که ازم به ياد داشت حسابی بهم ريخته بودش که کوتاه ميدونستم آخري

 :جواب دادم

 ..معلومه که خوبم_

و سريع واسه صدا زدن دکتر و پرستار از اتاق بيرون زدم و همين که به پذيرش 

 رسيدم،

 متوجه حضور پدر و مادر ياسمن شدم،

 پس رسيده بودن،

 ...خوب وقتی رسيده بودن

 .اومدن ياسمن ميگذشتيک ساعتی از به هوش 

يکتا خانم تو اتاق کنار ياسمن بود و من اين بيرون با فاصله کنار آقای نورايی نشسته 

 .بودم

 :آقای نورايی همچنان باهام سرسنگين بود بااين وجود صدايی تو گلو صاف کردم

 من ميرم واستون ناهار بگيرم،_

 .زود برميگردم

 :همين که پاشدم دستم و گرفت

 .وام باهات حرف بزنمبشين ميخ_
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 با تعجب که نگاهش کردم،

 نگاهش و تو چشمام ثابت نگهداشت و من سری به نشونه تاييد تکون دادم و نشستم ،

 :رو صندلی نشستم و آقا اردشير شروع کرد به حرف زدن

 حقيقت داره که هومن زنا و دخترای ايرانی و به شيخ های عرب ميفروخت؟ _

 :جواب دادم

 ه يه باند قاچاق بود،هومن سر دست_

اوايلش فکر ميکرديم قاچاق انسان درکار نيست ولی بعد متوجه شديم قضيه بيخ دار 

 .تر از اين حرفهاست

 :طول کشيد تا صداش و شنيدم

 ميخواست اين کار و با ياسمن کنه؟_

 ميخواست ياسمن و بفروشه؟

 مشت شدن دستش و به وضوح ميديدم،

 بهم ريخته بود،

 حق هم داشت،

 حتی فکر به اين قضيه باعث بهم ريختگی هرمردی ميشد،

 :گفتم 

 ميخواست اين کار و کنه ولی هرگز اين اتفاق نميفتاد،_
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 ما خيلی وقت بود که حواسمون به هومن بود،

چند ماهی ميشد که از زنده بودنش باخبر شده بوديم و منتظر برگشتنش بوديم ولی 

 من بايد حواسم و بيشتر جمع ميکردم،

ايد اجازه ميدادم ياسمن و بدزده بااينکه اون خيلی خوب نقشه چيده بود اما من بايد نب

 بيشتر حواسم و جمع ميکردم،

 .از اين بابت معذرت ميخوام

 : سر چرخوند به سمتم

 اگه ياسمن از هومن جدا نميشد،_

 اگه تو نبودی ،ياسمن هنوز زن اون بی شرف بود،

 .پاش به زندگی دخترم باز نميشدزن اون کثافت که ای کاش هيچوقت 

 متعجب فقط نگاهش کردم،

 :از سر سنگينی اش کم شده بود که ادامه داد

 نيازی به معذرت خواهيت نيست،_

 اونی که بابت همه چيز متاسفه منم،

 .منم که دختر دسته گلم و دو دستی تقديم يه هيوال کردم

 سرش و که پايين انداخت خودم و بهش نزديک تر کردم،

 :ه صندلی بينمون فاصله بود که اين فاصله رو از بين بردم و درست کنارش نشستمي
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 حاال که همه چيز تموم شده،_

 خداروشکر حال ياسمن هم خوبه،

 .پس ديگه بهش فکر نکنيد

 :دوباره بلند شدم

 واسه ناهار چی ميل داريد؟_

 اين بار دستم و نگرفت،

 :بلند شد و روبه روم ايستاد

 ماد،باهم بريم دو_

 !ميخوام يه کم قدم بزنم

 گفت و با دست به مسير پيش رو اشاره کرد،

 :بی اختيار لبخندی روی لبهام نشست و جواب دادم

 !...پس بفرماييد_

 

 ياسمن#

 حالم به نسبت ديروز کمی بهتر شده بود،

 .تو بيمارستان بستری بودم و دکتر ميخواست حداقل تا دو روز ديگه تحت نظر باشم

 ميزدم و باورم نميشد همه چيز تموم شده،پلک 
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 اتفاقات اين چند روز مثل يه کابوس بود،

 ...يه کابوس ترسناک

هومنی که نمرده بود داشت من و ميفروخت و حتی سوار کشتی هم شده بودم اما 

 ترسناک از اين هم وجود داشت،

 .اونهم ديدن صحنه ای بود که اميرحسين تير خورد

توی ذهنم هم آزارم ميداد و بااينکه فهميده بودم اميرحسين حتی تداعی اون صحنه 

هيچ آسيبی نديده و همش يه نمايش الکی بوده اما بازهم صدای نفس کشيدنم بلند ميشد 

 :و همين برای اينکه اميرحسين متوجه اوضاع بشه کافی بود

 بازم داری به اون روز فکر ميکنی؟_

 :ولين دکمه پيرهنش و باز کردنگاهش که کردم از رو صندليش بلند شد و ا

 ميخوای لخت شم ببينی؟_

 !شايد اينجوری باورت شد که هيچ گلوله ای بهم نخورده

 :جواب دادم

 من از کجا بايد ميدونستم تو با برنامه ريزی پاشدی اومدی؟_

 از کجا بايد ميدونستم جليقه ضد گلوله تنته؟

 !نه با خوناز کجا بايد ميدونستم لباست با رنگ قرمز سرخ شد 

 :ابرويی باال انداخت
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 اوه اوه ،_

 !توپت هم حسابی پره

 :دلخور چشم ازش گرفتم

 بايد بهم ميگفتی،_

 !هرجوری که بود بايد بهم ميگفتی

 باالسرم ايستاد و از چونم گرفت و سرم و چرخوند،

 :خيره شد تو چشمام و گفت

 ببخشيد عزيزم،_

 !ببخشيد که نگرانت کردم

 :چاشنی عذرخواهيش کنه اما اينطور نشد و اخم غليظی کرد منتظر بودم لبخندی

 ولی تو چی؟_

 چرا انقدر بدحال شدی؟

 نگفتی من قلبم ضعيفه با اينجوری ديدنت پس ميفتم؟

 :نفس عميقی کشيدم

 ...من_

 من متاسفم اميرحسين،

 ...من نميدونستم باردارم اگه ميدونستم
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 :اخمش غليظ تر شد و حرفم و بريد

 ناراحتيم بابت اين نيست،من _

برای من تو مهم تر از هرچيزی هستی پس به هيچ چيز ديگه ای جز سالمتيت فکر 

 !نکن

 :چونم از بغض لرزيد

 ...ولی من_

 من نتونستم مواظب بچمون باشم ،

 !من نبايد سوار ماشين يه غريبه ميشدم

 :اخمش از چهرش نرفت

 غريبه شدی،اونکه بله خيلی اشتباه کردی سوار ماشين يه _

 !دفعه ديگه بخوای همچين کاری کنی با کمربند سياه و کبودت ميکنم

 :داشت ديوونه بازی درمياورد که اشاره ای به موهام کرد

 !اون موهاتم بپوشون_

 :بااينکه بغض داشتم اما خندم گرفت و اميرحسين نفسی گرفت

 نميدونی چقدر خوشحالم که حالت خوبه،_

 تو چشمات زل بزنم، چقدر خوشحالم که ميتونم

 ...ميتونم باعث خنديدنت بشم



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1362 
 

 :نگاهی به اطراف انداخت و سرش و خم کرد تو گوشم

 ميتونم دوباره بغلت کنم،_

 ...ببوسمت و

 :دستم و رو سينش گذاشتم و به عقب هولش دادم

 بقيه اش و الزم نيست بگی،_

 !مردک هوس باز

 :صدای خنده هاش فضای اتاق و پر کرد

 !خوشحالمخالصه که _

 تو خنديدن همراهيش کردم،

 آروم ميخنديدم تا بهم فشاری نياد و دردی متحمل نشم که بابا و مامان وارد اتاق شدن،

 :با ديدنشون صدای خنده هامون ساکت شد و اميرحسين به سمتشون رفت

 ...ميمونديد هتل استراحت ميکرديد_

 .و حال و احوال پرسی ها و خوش و بش ها آغاز شد

 د سختی های فراوونی کشيده بوديم،هرچن

 هرچند هنوز درد داشتم،

هرچند تا پلک روی هم ميزاشتم هومن و اون عوضی های ديگه رو جلو چشمام 

 ميديدم اما باعث يه اتفاق خوب هم شده بود،
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 باعث آشتی با خانوادم،

 حاال ديگه بابا همون بابا اردشيری بود که ميشناختم،

 دوستش داشتم و مامان خوشحال بود،همون مردی که از ته قلب 

 ...خوشحال از خوب بودن همه چی

بااينکه خيلی زودتر از اين حرفها بايد قبول ميکردن هومن چه آشغال بی شرفِی اما 

 هنوز هم دير نبود،

هنوز هم ميتونستيم يه خانواده خوشبخت باشيم و هرچند گذشته ی دلچسبی برامون 

 رقم نخورده بود،

 ...آينده شيرينی رو رقم بزنيم اما ميتونستيم

.... 

 .شب شده بود

 با همه اصرارهای مامان برای همراه من موندن،

 .اميرحسين پيشم موند

روی صندلی تخت خواب شو کنارم دراز کشيده بود و اتاق غرق در سکوت بود که 

 :اسمش و صدا زدم

 اميرحسين_

 :سريع جواب داد
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 جونم؟_

 پلکی زدم،

 که هومن ُمرده اما دلم ميخواست دوباره بشنوم،قبال بهم گفته بود 

 :دلم ميخواست اين باز مطمئن باشم که پرسيدم

 ...هومن_

 هومن واقعا ُمرد؟

 ...يعنی ديگه

 :نزاشت حرفم تموم شه

 خودم شليک کردم تو قلبش،_

 واسه محکم کاری يه گلوله ديگه هم بهش شليک کردم،

 !اين بار ديگه خيالت راحت

 :با مکث گفتم

 تکليف هانا چی ميشه؟_

 :شمرده شمرده گفت

 هانا و همه اونايی که دستگير شدن هم انتقال دادن تهران،_

 .به زودی يه دادگاه برگزار ميشه و تکليف اوناهم مشخص ميشه

 :قبل از اينکه چيزی بگم ادامه داد
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همونطور هم که ميدونی حال ساغر خوبه اونايی هم که ميخواستن اذيتش کنن هم _

 بازداشت شدن

 :لبخندی روی لب هام نشست

 خيالم راحت شد،_

 !مرسی که اخبار و تکرار کردی

 :آروم خنديد

 خواهش ميکنم،_

 اگه سوال ديگه ای هم هست بپرس اگه نه بخواب نياز به استراحت داری

 :جواب دادم

 !ولی يه خبر و جا انداختی_

 :آرنجش و روصندلی گذاشت و دستش و تکيه گاه سرش کرد

 چه خبری؟_

 نگاهش کردم،

 :تو فضای نسبتا تاريک اتاق ميديدمش

 مامانم گفت که خانوادت ديروز زنگ زدن و جويای احوالم شدن،_

 ميخوام بدونم با پدرت هم صحبت کردی؟

 :حرفم و رد کرد
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 ...با بابا حرف نزدم ولی گلناز و مامان حسابی نگران شده بودن_

 لبخندم رو لبم خشکيد،

کدورت هايی که بين اميرحسين و آقا کوروش وجود داشت هم تموم دلم ميخواست 

 ميشد اما اينطور نشده بود،

 :بااين وجود بيشتر از اين سوال و جوابش نکردم

 يادم بنداز فردا زنگ بزنم باهاشون صحبت کنم،_

 !حاال ميتونی بخوابی

 :زير لب چشمی گفت و دوباره دراز کشيد

 امری نيست؟_

بدم بااحساس درد تو شکمم صدام گرفته شد و ناله ای کردم که  تا خواستم جوابش و

 :اميرحسين از رو تخت پريد

 چيشد ياسمن؟_

 درد داری؟

 دستم و رو شکمم گذاشتم،

چند باری اينطور شده بودم و دکتر هم گفته بود اين دردهای چند ثانيه ای  طبيعيه اما 

 :داد انگار اميرحسين نميخواست باور کنه که هراسون ادامه

 !ميرم دکتر خبر کنم_
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نبايد ميخنديدم اما اينطور حيرون بودنش خنده دار بود که ريز ريز خنديدم و 

 :اميرحسين متعجب شد

 ميخندی؟_

 من و گذاشتی سر کار؟

 :سری به نشونه رد حرفش تکون دادم و بين خنده جئاب دادم

 نه اصال_

 :نفسش و فوت کرد تو صورتم

 نه اصال؟_

 ميخندی؟پس چرا داری 

 :خنده هام حرصيش کرده بود که قطعش کردم

 وقتی نگرانم ميشی خنده ام ميگيره_

 :هاج و واج نگاهم کرد و من ادامه دادم

 دکتر که گفت طبيعِی اگه درد داشته باشم،_

 پس چرا مثل بچه ها انقدر باال و پايين ميپری؟

 :و چشم ريز کردم

 !خيلی عاشقميا_

 : نوک بينيش و کشيدمسرش و خم کرده بود روم که 



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1368 
 

 !خيلی زياد_

 :عصبی سرش و عقب کشيد

 مسخره،_

 !بگير بخواب

 :و کالفه کفشای پاشنه خوابوندش و درآورد و دوباره دراز کشيد

 !ديگه هم با دردای طبيعيت من و نگران نکن_

 :اين بار نوبت من بود که گفتم

 چشم،_

 !شب بخير

 صدای شب بخيرش گوشم و پر کرد،

 همه چيز داشت تکرار ميشد،امشب انگار 

 تکرار اون شب تو شيراز ،

 !شبی که اميرحسين بستری بود و من همراهش و حاال جامون عوض شده بود

 با گذشت چند روز،

 .امروز باالخره از بيمارستان مرخص شدم

کامال خوب نشده بودم اما ميتونستم با کمک اميرحسين و مامان رو پام بايستم و قرار 

 .تو هتل سر کنيم و فردا همگی برميگشتيم تهران بود امروز و
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 رو تخت نشسته بودم و مامان برام ميوه پوست ميکند،

 اميرحسين و باباهم مشغول تحليل اخبار بودن،

 بااينکه بحث هاشون اصال جالب نبود اما اينکه کنار هم بودن،

ه کيف کنم از اينکه بابا،اميرحسين و به عنوان دومادش پذيرفته بود باعث شده بود ک

 :اين بحث های سياسی و اقتصاديشون که مامان ظرف ميوه رو تحويلم داد

 بخور عزيزم،_

 به اونا کاريت نباشه،

 .بزار انقدر بحث کنن که خسته شن

 :لبخندی زدم

 چه خوب شد که نمردم و همچين صحنه ای و ديدم،_

 هممون دور هميم،

 !باورش سخته

 :اخماش و تو هم کشيد

 !گاز بگير دخترزبونت و _

 :و سر چرخوند به سمت بابا و اميرحسين

 ياسمن هنوز حالش روبه راه نشده،_

 .لطفا آروم تر باهم بحث کنيد
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و اين حرفش برای برقراری سکوتی ناگهانی بر فضا کافی بود که اميرحسين سرش 

 :و به باال و پايين تکون داد و بابا با صدای آرومی لب زد

 معذرت ميخوام،_

 !حواسم نبوداصال 

 :آروم خنديدم

 من خوبم،_

 راحت باشيد،

 به بحثتون برسيد

 :اميرحسين نگاهش و بهم دوخت

 جدی؟_

 خوبی؟

 :زيرلب اوهومی گفتم

 !خوبم_

 :انگار خيالش راحت شده بود که لبخندی تحويلم داد و در عين تعجبم رو کرد به بابا

 ...داشتم ميگفتم ريشه همه مشکالت اين مملکت_

 چشمهای گرد شده نگاهم کرد، مامان با
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يه جوری چشم گرد کرده بود که از باقی حرفهای اميرحسين جاموندم و نتونستم 

 :بفهمم ريشه همه مشکالت اين مملکت کجاست

 چه راحت،_

 !دوباره شروع به بحث کردن

 :و زد زير خنده که تو خنديدن همراهيش کردم

 ...پيدا کنن بزار به بحثشون برسن بلکه تونستن اون ريشه رو_

و خنده هامون ادامه پيدا کرد که يهو با شنيدن صدای زنگ گوشيم نگاهم به سمت 

 گوشی چرخيد،

 رو ميز کنارم بود که ظرف ميوه رو روی تخت گذاشتم و گوشی و برداشتم،

 :ساغر پشت خط بود که جواب دادم

 سالم_

يم گرفته صداش مثل همه اين چند روز که صوتی و تصويری باهم حرف زده بود

 بود و حق هم داشت،

 اون پسره عوضی بد بازيش داده بود ،

 :ساغر قربونی انتقام احمقانه هومن از من و اميرحسين شده بود

 سالم ياسی،_

 خوبی؟
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 بهتر شدی؟

 :بااينکه خودش خوب نبود اما هرروز چندبار جويای احوالم ميشد که گفتم

 خوبم،_

 تو خوبی؟

 :دصدای نفس عميقش تو گوشی پيچي

 منم خوبم،_

 سرپا شدی؟

 :جواب دادم

 آره کم کم دارم روبه راه ميشم،_

 واسه فردا بليت گرفتيم ،

 فردا عصر برميگرديم تهران آب دستته بزار زمين و بو دنبال کمپوت و آبميوه،

 !حسابی ازت توقع دارما

 :باالخره صدای خنده اش و شنيدم

 تو فقط خوب شو،_

 ...ميخرمکمپوت و آبميوه هم برات 

 صحبت هامون باهم ادامه پيدا کرد،

 هرچند لحظه يکبار ميخنديد اما خوب ميدونستم ته دلش غم بزرگی جا گرفته،
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غمی که اون عوضيا تو دلش کاشتن و من بعد از برگشتنم به تهران همه تالشم و 

 برای روبه راه کردن احوال ساغر انجام ميدادم،

 ...بايد اين کار و ميکردم

 .تر شده بودحالم به

 .امروز حال بهتری داشتم

 ده روز از اون اتفاقات،

 از جراحی سختم گذشته بود و حاال به خونه برگشته بودم،

تو اين چند روز مامان تو خونه خودشون ازم مراقبت کرد و حاال باالخره به خونه 

 .خودمون برگشته بوديم

 :اميرحسين در و باز کرد و کنار ايستاد

 .برو تو عزيزم_

 جلوتر وارد شدم،

 :دلم برای خونمون تنگ شده بود که لبخندی روی لب هام نشست

 !راسته که ميگن هيچ کجا خونه خود آدم نميشه_

 : و چرخی تو خونه زدم که اميرحسين در و بست

 بگير بشين،_

 !نشسته هم ميتونی به در و ديوار نگاه کنی
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يرحسين وسايالهارو جابه جا زيرلب باشه ای گفتم و روی مبل سه نفره نشستم و ام

 :کرد و حين جابه جايی باهام حرف هم ميزد

 من تا يه ساعت ديگه بايد برم اداره،_

 :جواب دادم

 مرخصيت که هنوز تموم نشده_

 :صداش گوشم و پر کرد

 ...ميدونم_

 :و خودش هم به هال برگشت و جلوی چشم هام نمايان شد

 يه سر ميرم و زود برميگردم،_

 ...ببينم زمان دادگاه هانا فروزان و شوهرش مشخص شده يا نهميخوام 

 :انگار که تازه يادم افتاده باشه گفتم

 راستی ساغر هم ميخواد يه شکايت شخصی از اون پسره شايان بکنه،_

 گفت که ازت بپرسم ببينم چه کارهايی الزمه انجام بده

 :اومد حاال همه وسايلهارو به اتاق انتقال داده بود که به سمتم

 بايد بياد اداره،_

  خودم ترتيب شکايتش و ميدم

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد
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 يه پيام بهش بده بگو اگه ميتونه همين االن راه بيفته بياد اداره،_

 سريع کارش و انجام بدم

مطابق حرفش گوشی و تو دستم گرفتم و برای ساغر پيامی فرستادم و بعد رو کردم 

 :ينبه اميرحس

 خودمم ميخوام از همه اونايی که اذيتمون کردن شکايت کنم،_

 !از تک تکشون

 راه آشپزخونه رو در پيش گرفت،

 قبل از اينکه بگی اينکارو انجام دادم،_

 .خيالت از اين بابت راحت باشه

 نفسی گرفتم و همزمان جواب پيام ساغر اومد،

 پيامی که خبر از رفتنش به اداره آگاهی ميداد،

پيام و واسه اميرحسين خوندم و طولی نکشيد که با يه ليوان آبميوه برگشت و  متن

 :کنارم نشست

 داروهات و که سر ساعت خوردی،_

 اين آبميوه روهم بخور من خيالم راحت شه پاشم برم اداره

 :ليوان آبميوه رو از دستش گرفتم هنوز ننوشيده بودمش که ادامه داد

 ون نميخوری،تا وقتی برگردم هم از جات تک_
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همين االن اگه کاری داری بگو برات انجام بدم اگه نه بعد از خوردن آبميوه برو رو 

 !تخت دراز بکش استراحت کن

 :نگاهی بهش انداختم

ده روزه داری اين حرفهارو ميزنی ولی بايد بگم که ديگه حالم خوب شده ديگه _

 ... الزم نيست همش بخوابم و

 :نزاشت حرفم تموم شه

 حرف من حرف نزن،رو _

 !ميگم استراحت کن بگو چشم

 :لب زدم

 ...آخه_

 اين بار به شيوه ديگه ای مانع تموم شدن حرفم شد،

 !اين بار سرش و جلو آورد و بوسه ای به لبهام زد

 :عقب که کشيد چشمام از تعجب گرد شده بود

 ...اميرحسين_

 بازم نزاشت حرفم تموم شه،

 !!بوسه ديگه ای روی لبهام کاشت

 جونم؟_
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 چيزی ميخواستی بگی؟

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 نه،_

 !ميرم استراحت ميکنم

 :و خواستم بلند شم که متوقفم کرد

 !اول آبميوه_

هيش کشيده ای کشيده ای گفتم و يه نفس آبميوه رو سر کشيدم و البته اين کار و انقدر 

 خشن انجام دادم که نصفش از لب و لوچم آويزون شد،

 !لخته که اگه قبل عقد رخ ميداد قطعا کار به ازدواج نميکشيدانقدر ش

 :و دلم به حرفهام خنديدم و اميرحسين چند برگ دستمال کاغذی تو دستش گرفت

 عزيزم گفتم بخور،_

 !نگفتم که باهاش دوش بگير

و عين مامان هايی که بچه دو ساله شون و تر و خشک ميکنن صورت و يقه لباسم 

 و پاک کرد،

 :يار لبخندی روی لبهام نشستبی اخت

 پاشو برو،_

 !پاشو



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1378 
 

 :چشماش چهارتا شد

 برم؟_

 دستمال و سفت رو صورتت کشيدم؟

 !ببخشيد که مراقب نبودم

 :و نگاهش گرفته شد که آروم سرم و به اطراف تکون دادم

 انقدر مراقبمی که دارم يه حالی ميشم،_

 !پاشو برو

 :از تعجبگرفتگی نگاهش برطرف شد و چشم هاش پر شد 

 چه حالی؟_

 خودم و بهش نزديک تر کردم ،

 قلبم تند تر از هروقتی تو سينم ميکوبيد،

 حتی تند تر از وقتی که به دوست داشتنم اعتراف کرد،

 :بی امان تر از وقتی که فهميدم عاشقشم و با صدای آرومی گفتم

 يه حالی که دست خودم نيست،_

 ...فقط

 نتونستم حرفم و ادامه بدم،
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هم بهتر بود فعال ادامش نميدادم که دستام و پشت گردنش گذاشتم و سرم و جلو  شايد

 بردم،

 اين بار من بوسيدمش،

 نه کوتاه،

 نه يه بوسيدن ساده،

دلم ميخواست دقيقه ها طعم لب هاش و بچشم که چشمهام و بستم و غرق شدم تو لذت 

بلند شدن صدای بی نهايت اين بوسه طوالنی و اميرحسن خوب همراهيم کرد و با 

 زنگ گوشيم باالخره سرم و عقب کشيدم،

ساغر پشت خط بود که فحش جانانه ای نثارش کردم و تا اومدم جواب بدم تماس قطع 

 شد و چند لحظه بعد پيامی برام اومد،

 :پيامی از ساغر

 ببخشيد ياسی، "

 "اشتباهی شماره تو رو گرفتم

 :اميرحسين چرخوندبا صدای آروم پيامش و خوندم و گردنم به سمت 

 ساغر بود_

 :و با لحن خاصی ادامه دادم

 !اشتباهی شماره من و گرفته بود_
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 :خنديد

 عيب نداره،_

 !هنوز وقت هست

 و دوباره اين بوسه از سر گرفته شد،

دوباره دستام و پشت گردنش قفل کردم و اميرحسين لبهام و به بازی گرفت اما همين 

 که خواستم چشمام و ببندم،

 !زنگ گوشی اميرحسين بلند شد و دوباره ازهم جدا شديمصدای 

 گوشيش روی ميزش بود که عميق نفس کشيد و گوشی رو برداشت،

 صفحه گوشيش و ميديدم،

 :همگکارش محمدرضا پشت خط بود که قبل از جواب دادن مورد عنايت قرارش داد

 لعنت به هرچی خروس بی محله_

 ...و جواب تماسش و داد

 :ضا چی بهش ميگفت اما اميرحسين فقط سر تکون داد و در آخر گفتنميدونم محمدر

 باشه االن راه ميفتم_

 :تماس که قطع شد نگاهی به من انداخت

 بايد برم اداره،_

 !تااومدنم مطابق دستوراتم استراحت کن که وقتی برگشتم دوباره بوست کنم
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 :چپ چپ نگاهش کردم

 ؟االن برای من جايزه گذاشتی يا برای خودت_

 :با خنده به سمت آينه رفت و همينطور که دستی به موهاش ميکشيد جواب داد

 !واسه هردوتامون_

 :تا االن پالتوم واز تنم درنياورده بودم که حاال از تنم بيرون آوردمش و جواب دادم

 خيلی خب،_

 شامم يادت نره،

 !واسه من پيتزا بگير

 :سر چرخوند به سمتم

 .و پرتای بی خاصيت هم نميخوری تا اطالع ثانوی از اين چرت_

 ...و کفش هاش و پوشيد و بعد از خداحافظی از خونه بيرون زد

 

 

 اميرحسين#

 وقتی رسيدم،

ساغر قبل از من رسيده بود و حاال محمدرضا داشت کارش و انجام ميداد که به 

 سمتشون رفتم،
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 متوجه حضورم که شدن ساغر زيرلب سالمی کرد،

 :بعد از سالم و عليک با محمدرضا رو کردم به ساغرجواب سالمش و دادم و 

 ببخشيد دير رسيدم،_

 !خودم االن پيگيری ميکنم

و خواستم اون برگه شکايت نامه رو از روی ميز محمدرضا بردارم که محمدرضا 

 :با سرتق بازی بی سابقه ای دستش و روی برگه گذاشت

 !من انجامش ميدم_

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم،

زده بود به ساغر و لبختد بی وقفه ای تحويلش ميداد و اين اولين باری بود که من زل 

 :محمدرضا رو اينطوری ميديدم

بهتره خودم شکايتش و تنظيم کنم ميخوام ی شکايت درت حسابی بنويسم که اون _

 !عوضيا به سزای کارشون برسن

 بی فايده بود،و دوباره تالش کردم واسه کشيدن شکايت نامه از زير دستش اما 

دستش و رو اون برگه موند و با همون لبخند اين بار به من نگاه کرد و هرچند لبخند 

 :به لب داشت اما عصبی گفت

 گفتم من انجامش ميدم ،_

 .شما بفرماييد ستوان ،بفرماييد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1383 
 

 :تعجب چشمهام چند برابر شد

 از کی تا حاال تو با من رسمی حرف ميزنی؟_

 :گفت که چشم چرخوندم به سمت ساغرصورتش سرخ شد و چيزی ن

 ...همکارم هم مثل خودم هرکاری که بتونه_

 حرفم ادامه داشت اما با ديدن صورت ساغر،

 نصفه نيمه ولش کردم،

 سر درنمياوردم،

 چرا؟

 چرا ساغر هم زل زده بود به محمدرضا؟

 اون ديگه چرا داشت لبخند ژکوند تحويل محمدرضا ميداد؟

 :خبره و اين دونفر چشون شده که صدای مجيد و شنيدمنميدونستم اينجا چه 

 اومدی اميرحسين؟_

 نگاه هاج و واجم و از ساغر و محمدرضا گرفتم و برگشتم،

 :مجيد کمی باهام فاصله داشت که سريع به سمتش رفتم

 محمدرضا چشه؟_

 :سر کج کرد و نگاهی به اون دونفر که حاال من پشت بهشون ايستاده بودم انداخت

 !ه شکايت تنظيم ميکنهدار_
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 :و خودش ادامه داد

 !ولی تا حاال نديده بودم کسی موقع تنظيم شکايت اينطوری خوشحال باشه_

 :سرم و به باال و پايين تکون دادم

 منم نديدم،_

 !هيچکس نديده

 با نوک انگشت سرش و خاروند،

باهام داره که همچنان نگاهش به اونها بود اما انگار يهو يادش افتاد که کتر مهم تری 

 :دست از ديد زدنشون برداشت و صاف ايستاد

 داشت يادم ميرفت،_

 سرهنگ خيلی وقته منتظرته،

 !سريع تر برو اتاقش

 بااين حرفش نتونستم اينجا بمونم،

 ...نتونستم سر از کار اون دونفر در بيارم و خودم و به اتاق سرهنگ رسوندم

... 

 .شب بود که رسيدم خونه

 کردم و وارد شدم، آروم در و باز

 چراغ های خونه روشن بود اما خبری از ياسمن نبود،
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 وسيله هايی که تو دستم بود و بردم تو آشپزخونه و رفتم تو اتاق،

 .دراز کشيده بود رو تخت و غرق خواب بود که به سمتش رفتم

 رو لبه تخت کنارش نشستم ،

 :آرمی صداش زدمموهاش که تو صورتش افتاده بود و کنار زدم و با صدای 

 ياسمن،_

 ...پاشو شام بخوريم بعدش ميخوابی

 آروم موهاش و نوازش کردم و چشمهاش باز شد،

 :با ديدنم چند باری پلک زد

 اومدی؟_

 :اوهومی گفتم

 همين االن رسيدم_

 :خميازه ای کشيد و قبل از اينکه بخواد چيزی بگه بلند شدم

 من ميرم ميز شام و بچينم،_

 ...توهم زود بيا

 از اتاق که بيرون زدم،

 .فکرم درگير بود

 درگير حرفهايی که امروز از سرهنگ شنيده بودم،
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پشت همه اين ماجراها همايون فروزان قرار داشت و ما نميتونستيم اين و به اثبات 

 برسونيم،

مدرک محکمه پسندی واسه گير انداختنش نداشتيم و نتيجه اعترافاتی که از هانا و 

 م هم هيچ جوره به همايون ربط پيدا نميکرد،بقيه گرفته بودي

اعترافات هانا و اشکان انقدر شبيه بهم بود که انگار مدتها روش کار کرده بودن و 

 به هيچ وجه اسمی از همايون نمياوردن،

 اونها همه تقصيرهارو گردن هومن مينداختن،

جراها هومن هومنی که مرده بود و سعی داشتن مارو متقاعد کنن که پشت همه اين ما

 بوده نه همايون و حاال فکرم حسابی درگير بود،

 !درگير اين پرونده که هنوز مبارزه با غول مرحله آخرش باقی مونده بود

 :با شنيدن صدای ياسمن از فکر بيرون اومدم

 حاال چی خريدی؟_

 :با لبخند جواب دادم

 از بوش معلوم نيست؟_

 :و پالستيک غذارو باز کردم

 !جگر_

 :گرفته شدقيافش 
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 بازم؟_

 بازم گوشت؟

 بازم جگر؟

 :و با حال زاری ادامه داد

 !ديگه حالم داره از اين منوی تکراری بهم ميخوره_

 :پشت يکی از صندلی های جزيره ايستادم

 اوال بگير بشين،_

 دوما حق اعتراضی نسبت به منو نداری،

 !فقط عين بچه آدم غذات و ميخوری

 :انداخت ناچار نشست و نگاهی به جگرها

 چه خبره؟_

 اين همه واسه دو نفر؟

 :رو صندلی کناريش نشستم

 نخير،_

 يک سومش مال منه،

 باقيش مال توئه،

 !واسه يه نفر
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 :لب و لوچش آويزون شد

 به کی بگم من خوب شدم؟_

 به کی بگم؟

 :با يه اخم ساختگی نگاهش کردم

 الزم نيست به کسی چيزی بگی،_

 !فقط غذات و بخور

 :نشد و فقط نگاه کرد که بلند شدمدست به کار 

 اينجوری نميشه،_

 !بايد خودم واست لقمه بگيرم

آبی به دستام زدم و هرچند ياسمن غر ميزد و ميناليد اما برگشتم و همينکه کنارش 

 ...نشستم دست به کار شدم و واسش لقمه گرفتم

 :نميدونم چندمين لقمه بود که دستم و پس زد

 ديگه واقعا نميتونم_

 :ديدن چهره اش خنده ام گرفتبا 

 خيلی خب_

 :نفس عميقی کشيد

 مرسی،_
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 !مرسی که خالصم کردی

 خنده هام همچنان ادامه داشت که ياسمن اون لقمه رو از دستم گرفت و بين خنده،

 تو دهنم گذاشتش،

 حاال نوبت خودته،_

 بخور و تعريف کن،

 ساغر و ديدی؟

 همزمان با جويدن لقمه سری تکون دادم ،

 :من ادامه دادياس

 کارش و راه انداختی؟_

 :لقمه تو دهنم و قورت دادم و گفتم

 !نه،نشد_

 :چشم ريز کرد

 چرا؟_

 مگه خودت نگفتی امروز بياد؟

 :شونه باال انداختم

 خودشون نخواستن که بشه،_

 ..منم کاری ازم برنيومد
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 :لب زد

 خودشون؟_

 خودشون کين؟

 :يه لقمه ديگه خوردم و جواب دادم

 !محمدرضا و ساغر_

 :ابروهاش باال پريد

 چی؟_

 چی ميگی اميرحسين؟

 محمدرضا و ساغر چه ربطی بهم دارن؟

 :يه ليوان نوشابه برای خودم ريختم و بين نگاه ياسمن کمی ازش نوشيدم

 منم نميدونم،_

فقط وقتی رسيدم ديدم محمدرضا داره شکايت و تنظيم ميکنه و دوتاشون هم لبخند 

 دن،بهم تحويل ميدا

 اونم نه يه لبخند معمولی،

 !لبخندی عميق

 :و دوباره از ليوان نوشابم نوشيدم که صدای ياسمن دراومد

 ...يا يه ليوان واسه منم بريز يااينجوری کو_
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 :حرفش و بريد و دوباره ادامه داد

 !اينجوری جلوی چشم من نخور_

 چشمام تو کاسه چرخيد،

و تا ته سر کشيدم و همزمان با گذاشتنش  نگاه گذرايی بهش انداختم وليوان نوشابم

روی ميز نفسی کشيدم که ياسمن ناجوانمردانه پس گردنی ای بهم زد و هرچی خورده 

ياسمن که از اين کارش رضايت داشت حرصی زل به سرفه افتادم وبودم کوفتم شد و

 :زد بهم

 !گفتم نخور_

 باز کردم،نميدونم ساعت چند بود اما با شنيدن صدای زنگ گوشی چشم 

 :ساغر پشت خط بود که با صدای گرفته جواب دادم

 کله سحر چی از جون من ميخوای؟_

 :صداش تو گوشی پيچيد

 کله سحر کجا بود؟_

 لنگ ظهره،

 !پاشو حداقل دوتا تخم مرغ واسه اون شوهر بيچارت نيمرو کن

 ميگذشت و ساغر راست 11گوشی و تو دستم گرفتم و نگاهی به ساعت انداختم از 

 :ميگفت که نشستم و همزمان با ماليدن چشمام گفتم
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 خب حاال کارت و بگو_

 صدای نفس عميقش گوشم و پر کرد،

 باالخره بعد از دو هفته انتظار،

 !دادگاه مربوط به شکايتم دو روز ديگه تشکيل ميشه

 :خبر خوبی بود که خواب از سرم پريد

 جدی؟_

 :صداش گوشم و پر کرد

 آره،_

 .دارم که اون شايان عوضی راهی زندان ميشه نميدونی چه حالی

 :لبخندی روی لبهام نشست

 چه حالی داری؟_

 :جواب داد

 خوشحالم،_

 خوشحالم از اينکه جواب کارش و ميبينه

 :لبخندم عميق تر شد

 منم خوشحالم که ديگه حسی بهش نداری،_

 خوشحالم که حالت خوبه و بخاطر اون عوضی خودت و اذيت نميکنی
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 :اب دادبا مکث جو

 ديگه داره يه ماه از اون اتفاق ميگذره،_

مگه چقدر ميخوايم زندگی کنيم که يه تايم طوالنی بشينم واسه يه  آدم حروم لقمه 

 غصه بخورم؟

 :و قبل از اينکه من چيزی بگم ادامه داد

 ميخوام حال خوب امروزم و باهام شريک شی،_

 پاشو کارات و بکن که بعد از ظهر در خدمت خودمی،

 !ميخوام همه شهر و بگرديم

 :زيرلب چشمی گفتم

 پس ماشين و از اميرحسين ميگيرم،_

 !بريم عشق و حال

 .صحبتامون تا چند جمله ديگه ادامه پيدا کرد و تماسمون باالخره قطع شد

 با خستگی از رو تخت بلند شدم،

برام سخت بعد از اون اتفاقا انقدر خوردم و خوابيدم که حاال به زندگی عادی برگشتن 

 بود که خميازه کشون خودم و به دستشويی رسوندم،

 آبی به سر و صورتم زدم و رفتم تو آشپزخونه،

 گذشت روزهايی که اميرحسين لقمه ميذاشت تو دهنم،
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حاال خودم بودم و خودم اکرم خانم هم نبود که بخواد برام صبحونه بچينه که يه ليوان 

و مشغول خوردن بودم که در خونه باز  شير و چارتا دونه بيسکوييت شد صبحونم

 :شد و صدای اميرحسين تو خونه پيچيد

 ...مرد خونه برگشته_

 :يه قلوپ از ليوان شيرم نوشيدم و جواب دادم

 خوش اومدی،_

 فقط چرا انقدر زود؟

 :به سمتم اومد

 :با لباس کارش اومده بود خونه

 بيرون از اداره کار داشتم،_

 گفتم يه سر بيام خونه،

 ی دو ساعت ديگه ميرم ادارهيک

 :و جلوتر اومد

 خرس قطبی من تازه بيدار شده؟_

 :نگاه لوسم و بهش دوختم

 چند دقيقه ای ميشه،_

 البته اگه به من بود هنوز خواب بودم،
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 !ساغر زنگ زد بيدارم کرد

 :رو صندلی کنارم نشست

 حتما خبر دادگاه رو بهت داد؟_

 :زير لب اوهومی گفتم

 بقيشون کی برگزار ميشه؟ دادگاه هانا و_

 :اميرحسين دستی تو صورتش کشيد

فعال که همايون فروزان داره همه تالشش و ميکنه که همه چی و بندازه گردن _

 هومن و هانا و شوهرش و از زندان در بياره،

 .مشخص نيست

 :ابروهام توهم گره خورد

 يعنی اون ميتونه همچين کاری کنه؟_

 !زحماتتون به باد ميرهاگه اينطور بشه که همه 

 :يه دونه بيسکوييت برداشت و جواب داد

 پليس عمرا اجازه نميده همچين اتفاقی بيفته،_

 ...نگران نباش عزيزم

 گره ابروهام باز شد،

 اگرچه اونها موفق به فروش من نشدن اما چندتا دختر فروخته بودن؟
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 چقدر کثافت کاری کرده بودن؟

 ده بودن؟باعث عذاب چندتا زن و دختر ش

 و حتی باعث مرگ؟

 ريشه اين کثافت کاری هم بايد خشک ميشد،

 همايون فروزان که پشت اون قيافه خونسرد و آرومش همچين عوضی ای بود،

 ...بايد به سزای اعمالش ميرسيد

... 

 ناهارمون همونی شد که ساغر ميگفت،

سرخ کردم و  نيمرو البته واسه اينکه عيونی تر بشه يه کمی سيب زمينی هم کنارش

 :با ديزاينی رويايی با هنرمندی گوجه و سبزی جلوی اميرحسين گذاشتمش

 نوش جون_

 :نگاهش و تو ظرف غذاش چرخوند و نميدونم چرااما با صدای بلند زد زير خنده

 عزيزم،_

ميدونم خيلی وقت گذاشتی اين تخم مرغ و اينجوری خوشگلش کنی ولی بازم تخم 

 !مرغه

 :سته بود که روبه روش نشستمپشت ميز غذاخوری نش

 !منم نگفتم که شيشليکه _
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 :صدای خنده هاش قطع شد

 پس خودتم ميدونی که چه فاجعه ای واسه ناهار به بار آوردی؟_

 :قيافه حق به جانبی به خودم گرفتم

 ای بابا،_

 انقدر حرف نزن غذات و بخور پاشو برو سرکار البته بدون ماشين،

 بيرونمنم ميخوام با ساغر برم 

انگار از ای بابا گفتنم ترسيد که سرش و کرد تو الک خودش و مشغول خوردن ناهار 

 :شد

 باشه عزيزم،_

 برو بهت خوش بگذره از جاييم که امشبم شام نداريم،

 من سر راه يه چيزی ميخرم ميارم،

 ولی از فردا به من رحم کن،

 تو اداره همه بهم ميگن الغر شدی،

 !پوست استخون ببينه جوابش با خودته ها اگه مامانم من و اينطور

 :اشاره ای به هيکلش کردم

 تو پوست استخونی؟_

 کيلويی، 86-85تو کِم کم 
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 پوست استخون؟

 :نفس عميقی کشيد و از روی صندلی بلند شد

 کيلو بودم، 86

 !االن هيچی ازم نمونده

 :شونه باال انداختم

 من که تغييری حس نميکنم اصال هم الغر نشدی_

 :جواب داد

 !شايد اينجوری متوجه نشی ولی شب حتما تغيير و حس ميکنی_

 :چشم ريز کردم

 شب؟_

 :با شيطنت لبخندی زد

 !آره شب تو تخت_

 :و دوباره نشست رو صندليش

 !حتما متوجه ميشی که از سنگينی تنم رو تنت چقدر کم شده_

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 همين االن متوجه شدم،_

 !الغر شدی عزيزمخيلی 
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 :و دلسوزانه سری تکون دادم

 غذات و بخور يه کم جون بگيری،_

 واسه شامم الزم نيست تو غذا بخری،

 !خودم اينکار و ميکنم

و واسه عوض کردن بحث هم شده با چشم به ظرف غذاش اشاره کردم و همزمان 

 :موهام و پشت گوشم فرستادم که دوباره صدای خنده هاش گوشم و پر کرد

 متاسفم،_

 من دلم ميخواد اين قضيه رو اثبات کنم

 :و انگشت اشاره اش و به سمتم گرفت

 !االنم انقدر بااون موهات ور نرو که آتيشم به اندازه يه ماه داغه_

 :دستم رو موهام موند و اميرحسين سرش و جلو آورد

 !غر بشهانقدر داغ که شايد باعث دير تر رفتنم به اداره و کنسل شدن قرارت با سا_

با شنيدن اين حرفاش سريع دستم و از رو موهام برداشتم و نفسم و فوت کردم تو 

 :صورت اميرحسين

 غذات و بخور بعدشم پاشو برو سرکار،_

 !ديگه صبرم داره سر مياد

 :ابرو باال انداخت
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 صبرت داره سر مياد؟_

 :و خودش جواب داد

 !خب سر بياد_

هات مهربون بودم ديگه اين خونه شده زن نکنه فکر کردی دو هفته مريض بودی با

 ساالری؟

 نه عزيزم از اين خبرا نيست،

 !اصال از اين خبرا نيست

 چندباری پشت سرهم پلک زدم تا حرفهاش و هضم کنم،

 :اما هنوز هضم نشده بود که اميرحسين ادامه داد

 !اون دو هفته تموم شد_

 :لب زدم

 خب؟_

آمادگی اين و داشتم که بعد از شنيدن جوابش خيلی جدی زل زده بودم بهش و قشنگ 

 :بشورمش و پهنش کنم که لب هاش و با زبونش تر کرد و در عين تعجبم لبخندی زد

 خب تموم شد ديگه،_

 !امروز هم که پنجشنبست و پس فردا هفته جديدی شروع ميشه

 :قاشقم و رو ميز کوبيدم
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 دادی،مرسی که قوانين شروع و اتمام هفته رو بهم ياد _

 !حاال غذات و بخور

 :لبخندش عميق تر شد و ظرف غذاش و بو کشيد

 !ببين چه کرده_

 و باالخره شروع کرد به غذا خوردن،

 مثل هميشه سربه سرم گذاشت و باالخره شروع به خوردن غذا کرد،

اصال انگار بدون اذيت کردن من غذا از گلوش پايين نميرفت که سری تکون دادم و 

 ش کردم،زير چشمی نگاه

 انگار نه انگار تا چند دقيقه پيش داشت نق ميزد،

 ...عين بچه آدم داشت غذاش و ميخورد

 هرجوری که بود ميز اين ناهار پر ماجرا جمع شد،

اميرحسين رفت سرکار و حاال داشتم آماده بيرون رفتن ميشدم بعد از مدتها قرار بود 

 خرين مرحله از حاضر شدن،با ساغر برم بيرون که حسابی به خودم رسيدم و درآ

 پالتوی شتری رنگم و تنم کردم و بعد از مرتب کردن شالم روی موهام،

 ....کيفم و از تو کمد برداشتم و راه خروج از خونه رو درپيش گرفتم

.... 

 همراه با ساغر خيابونهارو باال و پايين ميکرديم،
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 درست مثل قديما و حسابی هم داشت خوش ميگذشت،

از بهترين روزهای زمستون امسال بود که ماشين و کنار فست فودی  بی شک امروز

 موردعالقم پارک کردم،

 :دلم لک زده بود واسه همچين غذاهايی که همزمان با باز کردن کمربندم گفتم

 بريم يه چيزی بخوريم،_

 !من شامم بايد بگيرم

 :ساغر سری تکون داد

 جون ياسی من اصال ميل فست فود ندارم،_

 ...ببر خونهتو بخر 

 :نگاهی به ساعت انداختم

 حاال دوساعت تا شام مونده،_

 !از االن بخرم که سرد ميشه

 :و ماشين و به حرکت درآوردم

 پس بريم کافه،_

 !مهمون تو

 :و چشمکی بهش زدم که آروم خنديد

 اگه بيشتر از يه هات چاکلت نخوری مشکلی نيست،_
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 من حساب ميکنم

 :نفس عميقی کشيدم

 !اولشم خسيس بودیاز همون _

و البته نه تنها خسيس که پررو هم بود و خنده هاش تا رسيدن به کافه ای که همين 

 .نزديکی ها بود ادامه پيدا کرد

بعد از گذشت چند دقيقه رسيديم و حاال تو فضای دبش کافه روبه روی هم نشسته 

 بوديم ،

 :گلو صاف کردم و گفتمقهوه سفارش داده بوديم و هنوز خيلی داغ بود که صدايی تو 

 اميرحسين يه چيزهايی ميگفت_

 :نگاهش و از فنجونش گرفت و به من دوخت

 چه چيزايی؟_

 :چشم ريز کردم و گفتم

 !قضيه مربوط به اونوقتِی که رفتی از شايان شکايت کردی_

 :چشماش گرد شد

 کدوم قضيه؟_

 !عين آدم حرف بزن منم بفهمم

 :نگاهم مرموز شد
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 رش محمدرضا،ميگفت تو و همکا_

 !باهم صميمی شده بوديد و حتی بهم لبخند ميزديد

 :عقب کشيد و به پشتی صندليش تکيه داد

 آها اون و ميگی_

 :اوهومی که گفتم ادامه داد

 چيزخاصی نبود،_

 فقط اون يه مامور پليس آدم حسابی بود،

 انقدر آدم حسابی که يه شکايت توپ واسم تنظيم کرد

 :لب زدم

 خب ديگه چی؟_

 :شونه باال انداخت

 به چشم برادری خوشتيپ هم بود،_

 ... خوش قد و باال و خوش چهره و با شخصيت و

اگه ولش ميکردم حتما تا صبح ميخواست از محمدرضا تعريف کنه که پوزخندی 

 :زدم

 همه اينارو به چشم برادری ميگی ديگه؟_

 :با نفس عميقی جواب داد
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 آره بابا_

 :بهش تشر زدم

 عميقت کامال مشخصه از اين نفس_

 :و فنجون قهوه ام و جلو کشيدم

 فقط محض اطالع خواستم بگم اين آقای برادر مجرده ،_

 !اگه يه وقت به چشم ديگه ای هم ببينيش مشکلی نداره

ميخواستم فنجونم و بردارم اما صدای بلند ساغر نه تنها دستم لرزيد و نتونستم فنجون 

 و بردارم،

 سمتمون چرخيد،بلکه نگاه بقيه هم به 

 :حتی اون دخترپسرايی که داشتن الو ميترکوندن و ساغر گفت

 راست ميگی ياسی؟_

 مجرده؟

 با خجالت نگاهی به اطراف انداختم و نگاهم و رو ساغر متمرکز کردم،

 :با صدای آرومی جوابش دادم

 چته حاال،_

 !آروم حرف بزن

 :اين بار آروم تر پرسيد
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 زن نداره؟_

 :تاييد تکون دادمسری به نشونه 

 تا اونجا که من ميدونم زن عقدی و دائمی که نداره،_

 !صيغه ای و دوست دختر و نميدونم

 :و ريز ريز خنديدم که زهرماری گفت

 !بی مزه_

 :چشم و ابرويی براش اومدم

 به چشم برادری بهش لبخند  ميزدی،_

 چيشد پس؟

 :فنجونش و تو دستش گرفت و جواب داد

 شم ميبينمش،االنم به همون چ_

 !اين سواال فقط محض کنجکاوی بود

 :زيرلب گفتم

 !منم گوشام دراز و مخمليه_

 .و باالخره يه قلوپ از قهوه ام نوشيدم

 تو مسير برگشت بوديم که واسه شام پيتزا و برگر خريدم،
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ميخواستم امشب حسابی بترکونم که غذاهارو روی صندلی عقب گذاشتم و پشت 

 فرمون نشستم،

مشعول ور رفتن با ضبط ماشين بود همزمان با روشن کردن ماشين نگاهی  ساغر که

 :بهم انداخت و گفت

 نبودی گوشيت زنگ خورد،_

 همسر محترمت بود

گوشی و تو دستم گرفتم يه تماس بی پاسخ از اميرحسين داشتم که قبل از حرکت 

تماس  کردن بهش زنگ زدم و فهميدم که ميخواد برم اداره دنبالش و بعد از قطع

 :باالخره راه افتاديم و ساغر صدای ضبط و باال برد که با خنده گفتم

 داريم ميريم کالنتری نزديک خونتون،_

 !کم کن

 :سريع صدای ضبط و بست

 کالنتری چرا؟_

 :همزمان با ايستادن پشت چراغ قرمز جواب دادم

 اميرحسين اونجاست،_

 .خواست که برم دنبالش

 :ابرويی باال انداخت
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 هست، حواسم_

 نزديک که شديم هم صدای آهنگ و کم ميکنم،

 !هم حجاب و رعايت ميکنم

 ...و شروع کرد به همخونی با موزيک

 

 اميرحسين#

 همراه سرگرد تا کالنتری همراهيش کردم،

 اين روزها حسابی سرمون شلوغ بود،

همايون تموم تالشش و ميکرد که دادگاه و به عقب بندازه و تا حدودی هم موفق شده 

 بود و ما دنبال جمع کردن مدرک بوديم،

 مدرکی که ثابت کنه همايون پشت اين ماجراست،

حقيقتی که ميدونستيم اما مستنداتی برای اثباتش نداشتيم و به عالوه بازجويی ها و 

اعترافاتی که از هانا و همه کسايی که دستگيرشون کرده بوديم هم راه به جايی 

 نميبرد،

 ين روزی بودن،انگار همشون آماده همچ

آماده اينکه اسمی از همايون نبرن و من ديگه اميدی نداشتم که بتونم حرفی از زبون 

اونها بکشم که کالفه نشستم تو راهرو و دستی توی موهام کشيدم تا کمی از پريشون 

 :حاليم کم شه و همزمان صدای محمدرضارو شنيدم
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 هنوز اينجايی؟_

 :سرم و باال گرفتم

 ودی تموم شد؟کارت به اين ز_

 :جواب داد

 فکر نميکردم زود تموم شه ولی آره،_

 .تموم شد پاشو بريم من ميرسونمت

تا خواستم حرفی بزنم با بلند شدن صدای زنگ گوشيم گوشيم و از تو جيب کاپشنم 

 بيرون آوردم،

ياسمن پشت خط بود که بلند شدم و قبل از اينکه جواب تماسش و بدم روبه محمدرضا 

 :گفتم

 اومدن دنبالم،_

 ...باهم تا بيرون بريم

 ...و بعد جواب تماس ياسمن و دادم

 .طولی نکشيد که از کالنتری بيرون زديم

ياسمن اون سمت خيابون منتظرم بود و ماشين محمدرضاهم همونجا پارک شده بود 

 .که باهم راهی شديم
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بيرون زد و سالم با رسيدن به ماشين ياسمن پياده شد و دنبالش ساغر هم از ماشين 

 و عليک مختصری کرديم،

البته برای من و ياسمن مختصر بود اما قضيه برای محمدرضا و ساغر گويا خيلی 

 !فرق داشت که باز شاهد اون لبخندهای دوطرفه شدم

لبخندها و زل زدنهايی که باعث گرد شدن چشمهای ياسمن شد و اگه من سرفه نميزدم 

 !مه پيدا کنهمعلوم نبود تا کی ميخواست ادا

صدای سرفه های ساختگيم که بلند شد محمدرضا سريع چشم از ساغر گرفت و روبه 

 :من گفت

 فردا تو اداره ميبينمت_

 و دوباره روکرد به ساغر و ياسمن و هول هولکی خداحافظی کرد و رفت،

 کم کم ميتونستم حدس بزنم تو ذهنش چه اتفاقاتی داره رخ ميده،

اختم و فهميدن اين موضوع اصال کار سخی نبود بااين من محمدرضارو خوب ميشن

 حال سوار ماشين شدم،

 .ساغر و رسونديم و بعد هم راهی خونه شديم

 

  هانا#

 تو خودم بودم،

 دراز کشيده بودم و مثل همه روزهای گذشته به گذشته فکر ميکردم،
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 به اتفاقاتی که افتاده بود،

 ندن و گرفتنمون،هنوز باور نميکردم اون عوضيا دستمون و خو

 هنوز باور نميکردم گرشای کثافت زنده بود،

باور نميکردم پليس بهمون حقه زده بود و اون گلوگله اصال به تن گرشا نفوذ نکرده 

 !بود

 همه چی مثل يه کابوس بود،

 اينکه هومن مرده بود،

 هومن واقعا مرده بود و باور نميکردم،

 اون آشغال کشته بودش،

 ه بود به زندگی همه ما،اون لعنتی گند زد

 اون باعث جداييم از اشکان هم شده بود،

 !اشکانی که مدت ها بود نديده بودمش

 :غرق افکارم چشم هام و بستم و نفس عميقی کشيدم و همزمان در بازداشتگاه باز شد

 بيا بيرون،_

 !مالقاتی داری

افتادم و وارد اتاقی شدم نگهبان منتظر ايستاده بود که ناچار بلند شدم و همراهش راه 

 .که مثل روزهای گذشته آقای البرز به انتظارم پشت ميز نشسته بود
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 دستبند به دست روبه روش نشستم و نگهبان جلوی در ايستاد،

 :بعد از سالم و احوالپرسی کوتاه و مختصری آقای البرز شروع کرد به حرف زدن

 ار بشه،با وجود تالشهای من دادگاهت قراره به زودی برگز_

 .چهار روز ديگه دادگاهت تشکيل ميشه

 آروم سر تکون دادم،

 :البرز ادامه داد

 نگران نباش،_

من همه مدارک و به قاضی ارائه ميدم و ثابت ميکنم که هومن مجبورت کرد که 

 باهاش همکاری کنی،

 تو فقط کافيه حقيقت و بگی

 :و نگاه معناداری بهم انداخت

زندست و با تماسی که باهات گرفت از زنده بودنش بگی که نميدونستی هومن _

باخبر شدی و بعد هم بخاطر تهديداش که از روز اول ازدواجت با اشکان شروع شد 

 مجلور به همکاری با هومن شدی،

 !فقط حقيقت و بگو

 حقيقت اين نبود اما البرز داشت عوضش ميکرد،

 :تکون دادم به دستور بابا داشت عوضش ميکرد که سری به نشونه تاييد
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 تکليف اشکان چی ميشه؟_

 :تکيه داد به صندليش

 نگران نباش،_

دادگاه اشکان هم به زودی برگزار ميشه و اون هم مثل تو مجبور به همکاری با 

 هومن شده،

 !همه شما قربونی کينه و انتقام شخصی هومن شديد

 دستم مشت شد،

 بابت خوشحال نبودم،همه چيز داشت پای جنازه هومن نوشته ميشد اما از اين 

 خوشحال نبودم که خالص ميشدم از يه حکم سنگين،

 خوشحال نبودم چون تو اين انتقام شکست خوردم،

 چون هومن و از دست دادم،

 ...چون زندگی هممون دوباره بهم ريخته بود

موقعيت بابا به خطر افتاده بود و با اين همه دوز و کلک معلوم نبود رای دادگاه چی 

 باشه،ميخواست 

اينطور که البرز ميگفت هيچ شاهدی وجود نداشت که بخواد من يا بابا و اشکان و 

 رئيس يا همدست باند بدونه،

 ميگفت هيچ خطری تهديدمون نميکنه اما اينها آرومم نميکرد؛
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 ...انگار ديگه هيچ چيز تو خوب شدن احوالم موثر نبود

 با رفتن البرز برگشتم بازداشتگاه،

 ده ميشدم،حاال بايد آما

 ...آماده دادگاه

 

 اميرحسين#

 فرداصبح دادگاه هانا برگزار ميشد،

 .دادگاهی که ياسمن هم بايد حضور پيدا ميکرد

 هی از اين پهلو به اون پهلو شدم ،

 نگران بودم حکمی که قاضی ميده درست و براساس عدالت نباشه،

 ،نگران بودم که با همه مدارکی ک عليهشون داشتيم قسر در برن

 نگران قدرت همايون بودم که بااينکه ازش کم شده بود اما بازهم زياد بود،

 !خيلی زياد

 :اين بار به پشت خوابيدم و همين برای دراومدن صدای ياسمن کافی بود

 چرا نميخوابی؟_

 :تو تاريکی اتاق نگاهی بهش انداختم

 خوابم نميبره،_
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 تو چرا نميخوابی؟

 :جواب داد

 بخاطر فردا،_

 دلم نيست واسه اينکه اون آشغاال به سزای کارشون برسن،دل تو 

 درست مثب شايان و اون چند نفر ديگه که مارو دزديدن و محکوم به حبس شدن

 چرخيدم به سمتش،

 :حاال صورت هامون دقيقا مقابل هم بود که شروع کردم به نوازش موهاش

 ميرسن،_

 خدا حواسش هست،

تالشمون و واسه روشن کردن حقيقت انجام به همه چی حواسش هست و ماهم همه 

 داديم

 :نفسی کشيد

 ولی هنوز مدرکی نيست که همايون و دستگير کنيد نه؟_

 :پلکی زدم

هنوز نه ولی اميدوارم فردا البه الی حرفهای هانا فروزان يه ردی هم از همايون _

 ...پيدا کنيم

 :نفسش عميق تر تکرار شد
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 همچين گافی بده و چيزی دستگير بقيه بشهاون هانايی که من ميشناسم محاله _

 :به وازش موهاش ادامه دادم  

 تو به اين چيزها فکر نکن،_

راحت بگير بخواب که صبح زود بايد بيدار شی و فکر ميکنم اين واسه تو سخت 

 !ترين کار دنيا باشه

 :با صدای آروم خنديد

 واقعا که سخته_

 نشستم تو جام،

 :که از تخت پايين رفتم امشب خواب به چشمم حروم بود

 پس بخواب،_

 ..منم ميرم يه دوش بگيرم

 ...و از اتاق بيرون زدم

... 

 .باالخره صبح از راه رسيد

من از اداره ميرفتم دادگاه و ياسمن هم همراه ساغر و پدر و مادر ساغر ميومدن 

 .دادگاه

 با وجود شهادت ياسمن و ساغر،
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 هانا،با وجود داشتن مدارکی برای محکوم کردن 

 بازهم مثل ديشب افکارم پريشون بود و اين پريشون افکاری فقط متعلق به من نبود،

 ...همه تيم نگران بودن

 .بااين وجود راهی شديم

 .راهی دادگاه و طولی نکشيد که رسيديم و دادگاه شروع شد

 هانا دستبند به دست وارد شد ،

 وکيلش هم حضور داشت،

وکيل های شهر و بقيه کسايی هم که بايد تو اين دادگاه آقای البرز از کله گنده ترين 

 ...حضور پيدا ميکردن هم اومده بودن

 قاضی نگاهی به پرونده انداخت ،

 دادگاه غرق در سکوت بود که نگاهی به ياسمن انداختم،

 تو رديف عقب تر نشسته بود که متوجه نگاهم شد،

ی قاضی فضای سالن و نامحسوس لبخندی بهش زدم و سرچرخوندم و همزمان صدا

 :پر کرد

 متهم تو جايگاه حاضر شه_

 :هانا تو جايگاه متهم ايستاد و قاضی ادامه داد
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خانم هانا فروزان شما متهم به همکاری با يک باند قاچاق انسان به خارج از کشور _

 هستيد،

باندی که توسط هومن فروزان برادرتون اداره ميشده و آخرين باری که سعی داشتيد 

 کشتی يک خانم و از مرز خارج کنيد دستگير شديد،با 

 اين اتهامات و قبول داريد؟

 قبل از اينکه هانا چيزی بگه آقای البرز بلند شد،

 :همينجوريش عصبی بودم که فعالاسمی از همايون به ميون نيومده که البرز گفت

 جناب قاضی من همه مدارک و خدمتتون ارائه دادم،_

که موکل من خانم فروزان هيچ دستی تو کارهای برادرش اين مدارک ثابت ميکنه 

 ...نداشته و آخرين بار موکل من مجبور به همکاری با برادرش شد و

 :حرفهای البرز ادامه داشت اما قاضی مانعش شد

 !بله شما همه مدارک و ارائه داديد ولی اجازه بديد متهم خودش از خودش دفاع کنه_

 رو کرد به هانا،

 :ااالن ساکت بود و باالخره زبون باز کردهانايی که ت

 ...من مجبور شدم با هومن_

 :کمی اشک تمساح ريخت و ادامه داد

 مجبور شدم باهاش همکاری کنم،_
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 هومن بعد از رفتنش ايران حسابی تنها شده بود،

همه فکر ميکردن هومن مرده من اصال اطالعی از زنده بودنش نداشتم تااينکه باهام 

 تماس گرفت،

چندين بار تماس های عجيب و غريبی دريافت کردم و درست روز ازدواجم هومن 

 با من تماس گرفت و من بعد از مدتها صداش و شنيدم،

 شوکه شدم از زنده بودنش،

بهش گفتم برگرده بهش گفتم همه چی و به خانوادمون ميگم و حتما يه راهی پيدا ميشه 

 اما اجازه نداد،

 ...نگ زده بودهومن واسه کار ديگه ای ز

 :نفس عميقی کشيد

 هومن ميخواست از همسر سابقش انتقام بگيره،_

هومن ميخواست از مردی که من قبال باهاش ازدواج کرده بودم و مدتی مامور پيگير 

 !کارهای هومن بود انتقام بگيره ولی تنها بود

 :خيره به قاضی ادامه داد

 تهديدم کرد،_

ه اين کار و نميکردم ميخواست با گرفتن جون گفت بايد باهاش همکاری کنم و اگ

 !اشکان همسرم،از من هم که حاضر به همکاری باهاش نبودم انتقام بگيره

 حرفهاش انقدر مسخره بود که قفسه سينم از حرص و عصبانيت باال و پايين شد،
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 :مزخرفاتش همچنان ادامه داشت

 من نميخواستم همسرم و که عاشقشم از دست بدم،_

 م،مجبور شد

 مجبور شدم به حرفش گوش بدم،

 مجبور شدم باهاش همکاری کنم و پشيمونم،

 !پشيمونم که به خانوادم و پبسش اطالع ندادم

 حرفهاش و زد و شروع کرد به آبغوره گرفتن،

 اشک هاش و باور نداشتم،

 اين اشک ها کثيف بود،

 ...دروغ بود

 قاضی تا چند ثانيه سکوت کرد،  

حرفهای ما نرسيده بود که دوباره البرز با کسب اجازه از قاضی هنوز نوبت به شنيدن 

 :بلند شد

 موکل من چاره ای به جز همکاری با هومن فروزان نداشته،_

طبق شهادت همسرش که همه اين حرفهارو شنيده و همينطور بقيه هومن موکل من 

 و مجبور به اين کار کرده،
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رو در نظر بگيريد و صرقا بخاطر  لذا تقاضا دارم که شما همه جوانب اين پرونده

 خصومت شخصی شاکی ،

 از مدارکی که خدمتتون ارائه دادم ساده عبور نکنيد،

اين مدارک عالوه بر اينها ثابت ميکنه که هم آقای اميرحسين تهرانی و هم همسرشون 

هر دو از اين خواهر و برادر بيزار بودن و شايد آتش انتقام اونها خيلی بيشتر از 

 هومن فروزان بوده باشه،مرحوم 

 داليل هم براتون ذکر کردم،

هر سه خانواده فروزان و تهرانی و نورايی باهم اختالفاتی داشتن که منجر به اين 

 !اتفاقات شده

 همه چيز مزخرف بود،

مزخرف بود و داشتم از کوره در ميرفتم اما با فشار دست سرهنگ خليلی روی دست 

 وندم،مشت شدم نفسی گرفتم و منتظر م

 ...منتظر ادامه دادگاه

گفتم همه اون چيزی باالخره نوبت به شنيدن حرفهای ما رسيد جز به جز همه چيز و

 که اتفاق افتاده بود؛

ساغر هم هرچيزی که ميدونست گفت و حاال منتظر شنيدن حرفهای ياسمن زل زده 

 :بودم بهش که قاضی گفت

 بفرماييد،_
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 اون روز چه اتفاقاتی افتاد؟

 :ن سری تکون داد و جواب دادياسم

همونطور که دوستم گفت ما دانشگاه بوديم و موقع برگشت پسری که دوست من و _

 فريب داده بود اومد دنبالش،

فکر ميکرديم قراره مارو برسونه اما اينطور نشد وسط راه مسيرش و کج کرد و 

ودن به اون مارو به ماشين ديگه ای انتقال دادن و درحالی که بی هوشمون کرده ب

 مکان بردنمون،

 وقتی به هوش اومدم دست و پاهام بسته بود،

نميدونستم چرا دزديده شديم نميدونستم قضيه چيه اما خيلی طول نکشيد که هومن 

 فروزان و ديدم،

 در اون اتاق باز شد و هومن اومد تو،

 ترسيدم از ديدنش از اينکه زنده بود و اون خوشحال بود از اينطور ديدنم،

 نقدر خوشحال بود که ميخنديد و از به قتل رسوندن اميرحسين ميگفت،ا

 حرفهاش بيشتر از قبل باعث ترسم شد اون قبال هم مارو اذيت کرده بود،

با يه تصادف ساختگی چند ماهی اميرحسين و خونه نشين کرده بود و ميدونستم اگه 

 ...از کشتن اميرحسين حرف ميزنه دروغ نميگه

ن هيچ صدايی تو سالن به گوش نميرسيد ياسمنی که ميدونستم به جز صدای ياسم

 چقدر مرور اون روزها براش سخته،
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 :ميدونستم يادآور رنج بزرگيه اما بايد ادامه ميداد

 اميرحسين و کشوند اونجا،_

اولش خودش و اون کسی که مواظب ما بود تا دست از پا خطا نکنيم و اسمش کيارش 

 بود تو اتاق بودن،

 اميرحسين باهم درگير شدن،هومن و 

 درگيريشون باال گرفت و همين باعث افتادن اسلحه هومن به دست من شد،

هيچ تعادلی نداشتم فقط ميخواستم اين دعوا تموم شه فقط ميخواستم به اميرحسين 

 آسيبی نرسه که تو اون شلوغی دعوا با تفنگ شليک کردم،

 و اشکان وارد اتاق شدن، صدای شليکم حتما به اون بيرون ميرسيد که هانا

 هردوشون اسلحه داشتن،

 ...خوب يادمه آقای قاضی

 همونطور که دوستم کفت هانا قبل از اينکه به سمت برادرش بره،

 قبل از اينکه بابت تير خوردنش ناراحت بشه با تفنگش من و نشونه گرفت،

 برای هانا هيچ اجباری در کار نبود،

 ری ميکرد،اون به خواست خودش با هومن همکا

به خواست خودش من و نشونه گرفته بود هومن بهش دستور نداد که شليک کنه اما 

 ...اون شليک کرد و
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 :البرز بين حرف ياسمن پريد

 مزخرفه،_

شما اصال تو حالی نبوديد که بخوايد جز به جز اون صحنه هارو يادتون باشه شما 

 ...اصال

 :بلندش شدحرفهاش ادامه داشت اما اين بار وکيل ما 

 اعتراض دارم ،_

 !آقای البرز سعی دارن بين حرفهای شاکی و شهاد بيان و جو دادگاه رو متشنج کنن

 :غير از اين هم نبود که قاضی به ميزش کوبيد

 سکوت و رعايت کنيد،_

 .آقای البرز شماهم حق اين و نداريد که بين حرف کسی بيايد

 :دوباره رو کرد به ياسمن

 ادامه بديد_

 :ن نگاهی به من انداخت و گفتياسم

همسرم نزاشت من صدمه ای ببينم اما اگه همه چيز با نيروی انتظامی هماهنگ _

 ...نشده بود اگه جليقه تنش نبود االن

 :نفس عميقی کشيد

 !االن اينجا نبود چون هانا به قصد کشت هدف گرفت و شليک کرد_
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 :قاضی با صدای رسايی گفت

 بعد چه اتفاقی افتاد؟_

 :سمن همچنان حرف برای گفتن داشتيا

 بعد از اون شليک خبر در جريان بودن پليس به هومن رسيد،_

سريع جمع و جور کردنميخواستن هرچی زوتر از اون مکان خارج بشن و من دوباره 

 بی هوش شدم،

وقتی به هوش اومدم تو جاده بوديم نميدونستم دارن من و کجا ميبرن نميدونستم ساغر 

اميرحسين کجان اما بين راه تو يه خونه استراحت کردن و صبح دوباره دوستم و 

 راهی شديم،

 حال من اصال خوب نبود،

بخاطر کتک هايی که خورده بودم نايی نداشتم و تو خواب و بيداری سر ميکردم اما 

 يادمه تو همون حالم هم هانا اومد باالی سرم،

سرم و خبر از سقط شدن بچه ای که بعد از اينکه دکتر من وويزيت کرد اومد باالی 

 ازش بی خبر بودم و داد،

هانا خوشحال بود از اين اتفاق هانا خبر کشته شدن اميرحسين و با حال خوبی به من 

گفت و همين باعث درگيری لحظه ايمون شد بعد هم هومن سررسيد و از هم جدامون 

 کرد و دوباره راه افتاديم،

 .ش و اصال به ياد ندارم چون به هوش نبودمراه افتاديم و از اينجا به بعد
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 :با تموم شدن حرفهای ياسمن قاضی جواب داد

 بسيار خب،_

  بفرماييد بشينيد

 و رو کرد به وکيل ما،

 :آقای حسينی

 برای اثبات حرفهای موکلتون اگه حرفی داريد گوش ميديم_

 :آقای حسينی ايستاد

 ...با اجازه_

 :و شروع کرد به حرف زدن

ت که هومن فروزان با همکاری خواهرش و چند نفر ديگه اقدام به رباييدن شکی نيس_

 دوتا خانم کردن،

همينطور هم که در جريانيد پليس از ابتدا در جريان همه چيز بوده و واقعا به نظر 

من اصال منطقی نيست که هومن فروزان اقدام به تهديد خواهرش هانا فروزان کرده 

 باشه،

صحبتهاشون اشاره کردن که هومن تنها بود و از ما کمک خود خانم فروزان تو 

 خواست،

سوال من اينه اگه هومن انقدر تنها بوده که برای اين کار مجبور شده خواهر خودش 

 و تهديد کنه،
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 چطور ميخواسته همسر خواهرش و به قتل برسونه؟

ر آدمی که انقدر تنها بوده آدمی که هيچکس از زنده بودنش با خبر نبوده چطو

 ميخواست وارد ايران شه و دست به قتل بزنه؟

 و سوال ديگه من اين هست که اصال چطور وارد ايران شده؟

 چطور با يه کشتی که مجوز عبور از مرز داشته هماهنگی انجام داده؟

 :در نهايت سری به اطراف تکون داد

 خانم فروزان از زنده بودن برادرش مطلع بوده،_

 خونه آماده کرده،اين خانم خودش چندتا 

حتی به استراحت بين مسير هم فکر کرده و در نهايت کشتی شخصی و ناخدای 

 مطمئن هم فراهم کرده،

 !جناب قاضی اينکه خانم فروزان مجبور به همکاری شدن کذب محض هستش

 گفت و با اتمام حرف هاش روی صندليش نشست،

 سر و صدايی تو دادگاه به پا شد،

پچ حضار تو گوش هم سکوت دادگاه و بهم ريخته بود که صدای ريز و درشت پچ 

 :قاضی گفت

 ...چند دقيقه ای دادگاه و متوقف ميکنم_

 :و بلند شد
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 ...ده دقيقه ديگه مجددا به پرونده رسيدگی ميکنيم_

... 

 دادگاه امروز به پايان رسيد،

 .يه دادگاه طوالنی پر استرس

 هرچی که اتفاق افتاده بود گفتم،

 فت،ياسمن هم گ

 دوستش ساغر هم همينطور و حاال دادگاه به جلسه دوم کشيده شده بود؛

 جلسه دوم تکليف همه چيز مشخص ميشد،

حکم هانا بعد از جلسه دوم صادر ميشد و تا هفته بعد واسه برگزاری دادگاه بايد صبر 

 :ميکرديم که صدای ياسمن و شنيدم

 به نظرت قاضی به نفع اونا رای ميده؟_

 :ال انداختمشونه ای با

 نميدونم،_

مدارکمون انقدر محکم هست که هانا محکوم بشه اما اونا يه عالمه شاهد دروغ جمع 

 کردن،

 ...اون بيشرف ها واسه نجات خودشون هرکاری ميکنن

 :نفس عميقی کشيد
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 اميدوارم يه بار واسه هميشه دستشون رو بشه ،_

 !همه از شرشون خالص شن

 :نگاه گذرايی بهش انداختم

 کاش تو اين يک هفته يه مدرکی پيدا کنم،_

 يه مدرک که ثابت کنه همايون پشت همه اين ماجراهاست،

 ...اونوقت همشون بی برو برگشت محکوم ميشن

 :ياسمن لبخندی زد

 !کاش اين مدرک پيدا بشه_

 :و ادامه داد

 االن بايد بری اداره؟_

 :حرفش و رد کردم

 امروز مرخصيم چطور؟_

 :نگاهش و دوخت بهم

 _دلم ميخواد نريم خونه،

 :همينطور که چشمم به مسير پيش روبود جواب دادم

 چشم،_

 !ميريم هرجايی که تو بگی
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 :و لبخندی نحويلش دادم که کف دستاش و بهم ماليد و گفت

 بريم خونه بابا اينا_

 

 ياسمن#

 آخرشب بود که برگشتيم خونه،

از تنم بيرون مياورد که بعد از يه روز طوالنی دراز کشيدن روی تخت خستگی و 

با لباس های بيرونم افتادم رو تخت و خيره به سقف اتاق چندباری پشت سرهم خميازه 

 کشيدم،

 :حسابی خسته بودم که اميرحسين وارد اتاق شد

 با همين لباسا داری ميخوابی؟_

 :خميازه بعدی و کشيدم

 خستم،_

 !خسته تر از آنچه تو ميپنداری

از شد،بعد از رفتن به خونه بابا کمی از فکر دادگاه بيرون صدای خنده هاش طنين اند

 :اومده بود که حاال اينطور ميخنديد

 هرکی ندونه فکر ميکنه کوه کندی_

 :خسته جواب دادم
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 .باور کن اگه ميکندم انقدر خسته نميشدم_

 :رو تخت کنارم نشست

 همه اينا از تنبليته،_

نه تنها بيست کيلو وزن اضافه کردی انقدر بعد از اون عمل خوردی و خوابيدی که 

 !که حسابی هم تنبل شدی

 خواب از سرم پريد،

 نگاهش به هيکل وا رفتم رو تخت بود و سر تکون ميداد و تو ذهنم مدام تکرار ميشد،

 کيلو اضافه کرده بودم؟ 20

 اونم من؟

 منی که هميشه لباس هام و از تن مانکن بيرون ميکشيدن؟

 :صدای نفس هام بلند شد

 با منی؟_

 من چاق شدم؟

 چرا تا االن چيزی نگفته بودی؟

 سرش تکون خورد،

 : اين بار به نشونه تاييد

 ميخواستم بگم ولی موقعيتش پيش نيومد،_
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 خيلی چاق شدی،

 خودت حس نکردی؟

 :نشستم تو جام

 داری چرت و پرت ميگی،_

 نم باشه،کيلو وز 80من اگه بيست کيلو اضافه کرده باشم يعنی االن بايد حوالی 

 اصال به من ميخوره؟

 :لبخند حرص دراری زد

 !شايدم بيشتر_

 :با مشت به سينش کوبيدم

 !اينطور نيست_

 :و از شدت حرص و عصبانيت از رو تخت بلند شدم و پالتوم و از تنم درآوردم

 !شايد بخاطر لباسم اينطور حس ميکنی_

 :لحن رو مخی گفت اما انگار بی فايده بود که چندبار پشت سرهم پلک زد و با

 هنوزم چاقی_

 نفس کشيدم،

 عميق و پر سر و صدا و دست به کمر ايستادم،

 : تمو سعی و تالشم واسه تو دادن شکمم بود
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 !شايدم چشمات مشکل پيدا کرده فردا حتما برو دکتر_

 چشمی گفت و از روی تخت بلند شد،

 :زد نميدونستم چی تو ذهنش ميگذره اما روبه روم ايستاد و لبخندی

 !الزم نيست انقدر خودت و اذيت کنی_

 :و در اقدامی ناجوانمردانه با نوک انگشتش به شکمم ضربه زد

 !تپلتم قشنگه_

 نامرد بود که اينطور داشت با احساسات لطيف زنونم بازی ميکرد،

 :دستش و پس زدم

 خودم و اذيت نميکنم_

اومده بود و تو مشتش  نه اون از رو ميرفت و نه من که اين بار شکمم که کمی جلو

 :گرفت

 اين و داده بودی تو،_

 !فکر کردم اذيت ميشی

 انگار همچين بی راه هم نميگفت،

 ديگه خبری از اون شکم صاف نبود،

 ديگه خبری از اون ياسمن سبک و باربی نبود،

 !ديگه اين شکم تو دست جا ميشد
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 :بااين وجود اين بار هم پسش زدم و عقب رفتم

 ،همش تقصير توئه_

 !تو بودی که ميگفتی فقط استراحت کن

 :جلوی آينه ايستادم و خيره به شکمم ادامه دادم

 اينم شد نتيجه استراحت های بيش از حد بنده_

 صدای خنده هاش سوهان روح بود که پشت سرم ايستاد،

 :دستش و دورم حلقه کرد وتو گوشم گفت

 ميخوای اين و دراری؟_

 بخاطر پالتوت که نبود،

 !بخاطر اين لباس بافتت باشهشايد 

 و کم کم داشت لباسم و باال ميداد که تازه دو هزاريم افتاد،

 همه اين حرفهاش يه نقشه بود،

شايد کمی شکمم جلو اومده بود که اونهم بخاطر پرخوری امشب بود اما عمرا بيست 

از  کيلو اضافه نکرده بودم و اين آقا فقط ميخواست خواب و از سرم بپرونه که قبل

 :اينکه به موفقيت دست پيدا کنه چرخيدم سمتش

 متاسفم،_

 ديگه به خودمم ثابت شد که چاق شدم،
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 !با درآوردن اين لباس هم چيزی عوض نميشه

 :و خواستم رو ازش بگيرم و از اتاق بيرون بزنم که دستم و گرفت و مانعم شد

 حاال درار شايد عوض شد،_

 !بخاطر اين لباسهای زمستونيهاصال حاال که دارم فکر ميکنم همش 

 :و با پررويی تموم چشمی گرد کرد

 مطمئنی اونی که تو دستم اومد همين لباست نبود؟_

 :و قيافه متفکرانه ای به خودش گرفت که نفسم و تو صورتش فوت کردم

 نه،_

 من بيست کيلو اضافه کردم،

 !تا کمش نکنم هم اين لباس و قرار نيست درارم

 :چشماش گرد موند

 بااينکه نميتونی بخوابی_

 :تو صورتش جواب دادم

 ميتونم،_

 !ميخوابم

 :نگاهش تو چشمام خيره شد

 بيست کيلو اضافه نکردی،_
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 داشتم باهات شوخی ميکردم

 :و همزمان با شروع کرم ريختنهاش ادامه داد

 تو هنوز همون باربی دلبر منی_

تنم سعی در عوض کردن حاال قيد درآوردن لباسم و زده بود و با لمس نقطه نقطه 

 حالم داشت و و داشت موفق ميشد که خواستم پسش بزنم اما اين بار موفق نشدم،

 اين بار کشيدم تو آغوشش و کام عميقی از لبهام گرفت،

لب هام و به بازی گرفت و قصد کوتاه اومدن هم نداشت که تو اين بوسه بارون 

 همراهيش کردم،

در که هر چند لحظ يکبار سرم وعقب ميکشيدم حرکت دستش رو تنم ادامه داشت انق

 :که اميرحسين با چشمهای خمار شده نگاهم کرد

 يادته گفتم اندازه يه سال داغ کردم؟_

 :فقط سرم و تکون دادم و اميرحسين تو گوشم ادامه داد

 ميخوام امشب و رويايی کنم،_

 ميشه؟

امل باهم نداشتيم که بعد از اون عمل سخت حاال مدت ها بود که رابطه آنچنانی و ک

 :دستم و پشت گردنش گذاشتم و همزمان با لمس سر و گردنش جواب دادم

 !ميشه_
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 ...و همين برای از سر گيری بوسه هامون کافی بود

 :ساعدش و رو چشمهاش گذاشته بود و داشت ميخوابيد که پرسيدم

 تکليف اون بيست کيلو چيشد؟_

 :با صدای خسته و گرفته ای جواب داد

 !قت داشت بگير بخوابحقي_

 حرصی به سمتش حمله کردم،

 : مشت هام و نثار سينه لختش کردم

 !اذيتم نکن_

 دستش و از روی چشم هاش برداشت ،

 :حاال با فاصله کم فيس تو فيس بوديم که جواب داد

 !اونی که االن داره اذيت ميکنه تويی نه من_

 و دستم و گرفت و هولم داد کنار،

راحتيا بيخيال شم که سرم و از رو بالشت برداشتم و به سمتش نميتونستم به اين 

 :نيمخيز شدم

 اگه چاق شدم باهام رو راست باش،_

 يه ماه ديگه سالگرد ازدواجمونه،

 !واسه اونشب بايد لباس بخرم و خيلی مهمه که اون لباس تو تنم خوب وايسه
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 :با لبخند مرموزی جواب داد

نظر من که همين االن خوبی و هم اينکه ترجيح عزيزم  اين کارا الزم نيست  به _

 ميدم اونشب لخت باشی،

 !اينطوری شب به يادموندنی تری ميشه

 :ادامه دادماداش و درآوردم و

اوال که آقای باهوش قراره جشن سالگرد ازدواج بگيريم  اين جشن جايگزين _

 عروسی ايه که نگرفتيم،

 پس دو نفره نيستيم،

طر تو بخوام کاری کنم که حاال خودم و واسه تو اذيت کنم و دوما به من ميخوره بخا

 الغر شم؟

 :و قبل از اينکه اميرحسين چيزی بگه نوچ نوچی کردم

 !فقط بخاطر اون لباس و اون مراسمه_

 :نفسی کشيد

 که بخاطر لباسه؟_

 :حاال سرم و رو بالشت گذاشتم و به پشت خوابيدم

 !دقيقا_

 :صدای نفسش بلند تر شد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1439 
 

 که بخاطر من کاری نميکنی؟ مطمئنی_

 :آسوده خاطر جواب دادم

 !هيچ کاری_

 داشتم باهاش تالفی ميکردم که سرش و از رو بالشتش برداشت،

 آرنجش و رو تخت تکيه داد و نگاهی بهم انداخت،

 :قبل از اينکه بخواد چيزی بگه ادامه دادم

 پتو رو بکش روم ميخوام بخوابم،_

 !خستم

م کرد از اون نگاه های خبيثانه که فقط خباثتش و ميفهميدم و تا چند ثانيه فقط نگاه

 !نميدونستم بابت چيه

 :بااين وجود همزمان با بستن چشمام تکرار کردم

 !پتورو بکش روم_

 اما نکشيد،

هيچ پتويی روم کشيده نشد فقط اولين ضربه ای که بهم خورد باعث باز شدن چشمام 

 شد،

 :بالشت افتاده بود به جونمرو زانو کنارم نشسته بود و با 

 !بگو غلط کردم_
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 !بگو وگرنه قول نميدم زنده بمونی

 ميگفت و ميخنديد و با بالشت حسابی داشت اذيتم ميکرد و من کاری ازم برنميومد،

 نه بهم امون ميداد که بالشتم و بردارم و باهاش مقابله کنم و نه جاخالی هام اثر داشت،

 ل کن نبود،رو تخت ميخزيدم و اميرحسين و

 من جيغ ميزدم و اون نامرد حسابی غرق خوشحالی بود از ديدن اين حالم،

من برای دفاع از خودم دست و پا پرت ميکردم و اون کيف ميکرد از اين تقالهای 

 بی سر انجامم،

 داشتم ديوونه ميشدم،

نفس کم آورده بودم انقدر که جيغ زده بودم و وحشيانه تر از قبل دست و پا پرت 

يکردم که يک آن حس کردم پام خورد به بدجايی و انگار درست هم حس کرده م

 !...بودم

 من پا پرت کردم و صدای خنده های اميرحسين خاموش شد،

 پا پرت کردم و رنگ از رخ اميرحسين پريد،

 !پا پرت کردم و اميرحسين رو زانو ثابت موند و حاال بالشت هم از دستش افتاد

 کنار هم نگهداشته بود،دستاش و تو هوا و 

 :هيچی نميگفت و رنگ و روی پريدش داشت نگرانم ميکرد که با نفس نفس پرسيدم

 خوبی؟_
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 !چند ثانيه طول کشيد و باالخره سری به نشونه رد حرفم تکون داد

 نيمخيز شدم،

 دستهاش همچنان تو هوا مونده بود،

 :رنگش همچنان پريده بود که ادامه دادم

 چت شد يهو؟_

 سنگينی زد و جواب نداد،پلک 

 :تکرار کردم

 چيشده بهت؟_

اين بار  به جای تکون دادن سرش با دستهاش به خودش اشاره کرد و باالخره نفسش 

 !و فوت کرد بيرون

 حاال فهميده بودم حدسم درست بوده،

 اميرحسين بی امان نفسش و بيرون ميفرستاد،

 باعث به خنده افتادنم ميشد،بی امان فوت ميکرد و اينطور ديدنش کم کنم داشت 

ديگه نفس نفس نميزدم و با ديدن اين وضع اميرحسين بااينکه نبايد ميخنديدم اما خنده 

 ام گرفته بود،

 تصورش هم نميکردم،

 رو زانو روی تخت بمونه،
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دستاش و تو هوا نگهداره و با رنگ پريده فقط نفسش و فوت کنه بيرون که باالخره 

 ،صدای خنده هام بلند شد

بلند بلند ميخنديدم و اين خنده ها قصد تموم شدن هم نداشتن که صدای اميرحسين 

 دراومد،

 :صدای ضعيفش

 ميخندی؟ _

 :زل زدم تو چشماش و ديالوگ هميشگی که بينمون رد و بدل ميشد و به زبون آوردم

 !آره_

 !زدی ضربتی ضربتی نوش کن

 :بد وضعيتی بود که حرصش گرفتتو 

 ... گل به خودی زدی _

 !اين چندمين باريه که گل به خودی زدی االن داغی حاليت نيست

از تخت پايين رفتم با تاسف سری بابت رو تختی جمع شده تکون دادم و رو کردم به 

 :اميرحسين همچنان درحال فوت کردن

 !اگه اين آرومت ميکنه باشه_

 :مو دوباره خنديدم و با همون خنده راه خروج از اتاق و در پيش گرفت

 دارم ميرم آشپزخونه چيزی ميخوری؟_
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 :جواب داد

 کوفت ،_

 !کوفت ميخورم

 قبل از خروج از اتاق به سمتش چرخيدم،

حاال بااينکه همچنان رو زانو بود اما خم شده بود و اينجوری سعی در بهبود خودش 

 :داشت که خنده هام ادامه پيدا کرد

 متاسفم کوفت موجود نداريم،_

 !خوای بگو تعارف نکناگه چيز ديگه ای مي

 :صداش بلند نميشد اما اسمم و کشيده به زبون آورد

 !ياسمن_

 و اين ياسمن گفتنش ساکتم نکرد،

 ...اوضاع رو خنده دار تر کرد که تا رسيدن به آشپزخونه همچنان نيشم باز بود

 

 هانا#

 دادگاه فردا دادگاه سرنوشت سازی بود،

 :اومده بود و من با دقت به حرفهاش گوش ميدادممهم بود انقدر مهم که البرز به ديدنم 

 من فردا همه تالشم و ميکنم فقط خوب از خودت دفاع کن،_
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 فردا آقای فروزان هم تو دادگاه حاضر ميشه و صحبت هاش کمک خوبيه،

 !اميدوارم که بتونيم ثابت کنيم تو بی گناهی

 سری به نشونه تاييد تکون دادم،

 هم چيده بود،دوباره خوب همه چيز و کنار 

دوباره بايد همه تقصيرها پای جنازه هومن نوشته ميشد دوباره بايد حقيقتی دورغين 

 و تحويل قاضی و بقيه ميدادم و حتی  باباهم بايد اين کار و ميکرد،

 !اين پرونده هرگز نبايد به اسم همايون فروزان ميرسيد

 بااين وجود نگران بودم و با البرز حرف واسه گفتن داشتم،

 حرفی که نميشد به زبون بيارم،

 :آروم لب زدم

 خودکار و کاغذ داری؟_

 .بی هيچ جوابی چيزی که خواسته بودم و تحويلم داد

 :رو برگه سفيد با خودکار نوشتم

 "ولی اگه اون کسی که از همه اين ماجراها خبر داره دهن باز کنه چی؟ "

 برگه رو سر دادم به سمت البرز،

 :سری به نشونه رد حرفم تکون داد و مرموز جواب داد البرز با چشم خوند و

 باز که قيافت نگرانه،_
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 گفتم که اتفاقی نميفته،

 !نگران نباش

 و اينطوری بهم فهموند که چيزی نميشه

که اون آدم يا بهتره بگم تنها کسی که ميتونست از بابا اسم ببره و ثابت کنه هومن 

 همه کاره باند نبوده چيزی نميگه،

 عميقی کشيدم و طولی نکشيد که به بازداشتگاه برگشتم،نفس 

 تو اين بازداشتگاه انفرادی گذرونده بودم، روزهای متوالی ای رو

 با گذشت روزها من بيشتر از قبل ميترسيدم،

 ميترسيدم از محکوم شدن،

 از حکم سنگين،

 !از اينکه اون گرشا و ياسمن عوضی برنده اين دادگاه ها باشن

 ی تو سرم بود،فکرهای زياد

 فکرهايی که باعث سردردم ميشد،

 هنوز از کابوس اون شب تلخ درامون نبودم،

 هنوز تا چشم ميبستم اون شب نحس و عين سه فيلم سينمايی ترسناک ميديدم،

نقشه ای که به سرانجام نرسيد و باعث گير افتادنمون شد باعث لرزش بی اختيار 

 دست هام شده بود،
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ه بود و من روی هيچکدوم از اين تيک های عصبی کنترلی باعث پريدن پلکم شد

 !نداشتم

.... 

 .دستبند به دست راهی دادگاه شدم

تنها لطف اين دادگاه اين بود که اشکان و ميديدم و هيچ چيز خوب ديگه ای وجود 

 .نداشت

 من از اين دادگاه ميترسيدم،

 مشخص شه،بيشتر از دادگاه قبلی ميترسيدم و اين بار قرار بود تکليف 

 قرار بود حکم صادر شه،

حکم من و به زودی حکم اشکان که عالوه بر حضورش تو دادگاه امروز دادگاه 

 .اختصاصی جداگانه ای هم داشت

 .بعد از گذشت دقيقه ها به دادگاه رسيديم

 متنفر بودم از اينکه دستبند به دست از بين اين آدمها عبور کنم اما من حاال متهم بودم،

 !جرمهای سنگينی که سعی داشتيم مخفی بمونه متهم به

نفس عميقی کشيدم دوتا مامور همچين بهم چسبيده بودن که حتی نفس کشيدنم هم 

 !راحت نبود و پشت سرم هم خالی از مامورهای مرد نبود

 به سالنی که دادگاه برگزار ميشد هدايت شدم،
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 هنوز خبری از اشکان نبود اما بابا حضور داشت،

 بعد از مرگ هومن شکسته شده بود، بابايی که

 !درست مثل مامان

 حال خانواده ما خوب نبود،

 حالمون اصال خوب نبود ،

 سراغ مامان و از بابا و از البرز گرفته بودم،

 ميگفتن خوبه،

 ميگفتن اما خوب نبود،

 ...اون حتی يکبار هم برای مالقاتم نيومده بود

 ان خيلی از کارهای ما نبود،مامان تا قبل از اين اتفاقات تلخ در جري

 مامان خيال ميکرد مثل همه خانواده های ديگه داريم زندگی ميکنيم،

 خيال ميکرد هومن بخاطر يه خالف جزئی نقشه مرگ ساختگيش و کشيده بود،

خيال ميکرد من واقعا درس ميخوندم و سرم تو کتاب بود و هومن واقعا ميخواست 

 از اينها واقعيت نداشت، توی کانادا مطب بزنه اما هيچکدوم

نه هومن يه جراح زيبايی بود و نه من سرم گرم درس و کتاب و مقصر همه اينها 

 کسی نبود جز بابا،

 !جز همايون فروزان
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 همون کسی که انقدر منفعت طلب بود،

 انقدر شيفته پول بود که به هر طريقی ميخواست پول دربياره،

خودش کاخ و عمارت شاهانه داشت همون مردی که تو چند کشور مختلف برای 

 همون کسی که اوايل با صداقت وارد سياست شد و بعد همه چيز و خراب کرد،

 دلم واسه خانواده واقعيم تنگ شده بود،

 دلتنگ روزهايی بودم که هشت سال ازش ميگذشت،

دلتنگ وقتی که بابا يه کارخونه کوچيک داشت و تنها خالف هومن رفتن به پارتی 

بود و تنها خالف من پيچوندن کالس های کنکوری و بيرون رفتن با  های شبونه

 !دوستام

 دلم برای زندگی واقعيمون تنگ شده بود و حاال هيچ اثری از اون زند گی نبود،

 ...حاال اصال زندگی ای نمونده بود

 حاال ديگه هومنی نبود،

 حاال ديگه هيچ چيز خوشحالم نميکرد،

 گينی برام بريده نميشد،حتی اگه با کمک البرز حکم سن

حتی اگه بعد از چند وقت دوباره ميتونستم بااشکان زندگی کنم باز هم خوشحال 

 نميشدم،

 ...اين حال نابسامون خوب شدنی نبود
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 !ميدونستم که نبود

 .دادگاه شروع شد

 هنوز قاضی دستور نداده بود که به جايگاه متهم برم و تو رديف اول نشسته بودم،

 فاصله اشکان اينجا بود که نگاهی بهش انداختم، با چند صندلی

 صورتش از ريش پر شده بود،

 !موهاش بلند و نامرتب بود و اخماش توهم

 شايد هيچوقت نبايد از اشکان همچين چيزی رو ميخواستم،

 شايد درست بود که بيخيال شم،

 بيخيال ياسمن،

 ن تموم شد،بيخيال گرشايی که به اشتباه عاشقش شدم و اين عشق برام گرو

 !اين عشق من و تا مرز نابودی کشونده ود و فاصله ای تا نابود شدن نداشتم

 حواسم به هرجايی بود اال صحبت های قاضی،

 انگار صداش و نميشنيدم،

 تو عالم فکر و خيال سير ميکردم،

 شايد ديوونه شده بودم،

 !شايد هم افسرده

 :با شنيدن صدای آقای البرز به خودم اومدم
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 !فروزان قاضی با شماست خانم_

 :پريشون چندباری پلک زدم و البرز ادامه داد

 !بايد بری به جايگاه_

 بلند شدم،

 بی رمق به جايگاه رفتم و ايستادم،

 :قاضی شروع به حرف زدن کرد

 خب خانم فروزان، _

 شما ادعا کرديد که مجبور به همکاری با برادرتون شديد،

 هم شما و هم همسرتون؟

 :اال و پايين تکون دادمسرم و به ب

 اگه الزمه همه حرفهای جلسه قبل رو تکرار کنم؟_

 :حرفم و رد کرد

 نيازی نيست،_

 !حرفهای شمارو شنيديم و االن قراره به چند سوال پاسخ بديد

 منتظر نگاهش کردم،

 :نميدونستم قراره چه سوالی بپرسه که با تاخير ادامه داد

 پيدا شدهشاهد تازه ای برای اين پرونده _
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 :و مکثی کرد

 !لطفا راهنماييش کنيد_

 آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم،

 تپش های قلبم تو سينم شدت گرفت،

نميدونستم اون شاهد تازه کيه اما استرس باعث يخ زدن تنم شده بود که در سالن باز 

 شد،

 در باز شد و من صورت آشنايی رو ديدم،

 باورم نميشد،

 نه حقيقت داشته باشه،باور نميکردم اين صح

 باور نميکردم آدمی که به سمتم ميومد همونی باشه که فکرش و ميکردم،

 چشم هام و ماليدم تا ديدم بهتر بشه تا مطمئن شم اشتباه نميکنم و مطمئن شدم، 

 !دختری که داشت به سمتم ميومد طناز بود

 !خود خودش

 نگاه همه به سمت اون دختر،

 .طناز کشيده شده بود
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گاه غرق در سکوت بود و طناز همراه با گرشا رو به جلو قدم برميداشت که داد

باالخره با رسيدن به روبه روی قاضی از حرکت ايستادن و گرشا صدايی تو گلو 

 :صاف کرد

 جناب قاضی،_

 اين خانم يکی از قربانيان همين بانِد،

 !شهادت ايشون کمک بزرگی به روشن شدن حقيقت ميکنه

 لکس و انقدر رسا حرف ميزد من و ميترسوند،اينکه انقدر ري

 اينکه طناز با نفرت بهم نگاه ميکرد من و ميترسوند،

 :من ميترسيدم از بدتر شدن اوضاعم ميترسيدم که قاضی جواب داد

 بسيار خب،_

  شما بفرماييد بشينيد

 :و روبه طناز ادامه داد

 شماهم پشت جايگاه شهاد بايستيد_

 قاضی عمل کردن،هردو مطابق صحبت های 

 گرشا تو رديف اول نشست و طناز به جايگاه اومد،

 گلوم خشک شده بود از تحمل اين حجم استرس و البرز هم چيزی نميگفت،

 بابا ساکت بودو اشکان نگران به طناز زل زده بود،
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دستام مشت شده بود که طناز رسم شهادت توی دادگاه رو به جا آورد و قاضی رو 

 :به من گفت

 خانم و ميشناسيد؟ اين_

 قبل از اينکه به قاضی جواب بدم به البرز نگاهی انداختم،

 .چيزی نميگفت و هيچ عکس العملی از خودش نشون نميداد که سکوت کردم

 :سکوت کردم و وکيل مقابل سکوت جلسه رو شکست

 البته که ميشناسن_

 ...ردو حاال وقت شنيدن حرفهای طناز بود و اون عوضی شروع به حرف زدن ک

 سرم روی تنم سنگينی ميکرد طناز دهن باز کرده بود،

 اون داشت همه چيز و ميگفت،

 هرچند با بغض،

 :هرچند با صدايی که ميلرزيد

 انقدر حرف های قشنگ تو گوشم خوندن که باورم شد،..._

 باور کرده بودم اگه برم اونور ميتونم مستقل شم،

 ميتونم کار کنم و به روياهام برسم،

کرده بودم که انقدر خوشبخت ميشم که حتی زندگی سختم و به ياد نميارم اما باور 

 ...همش دروغ بود
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 دروغ بود که هرروز از قشنگی حرفهاشون کم شد،

 کم کم فهميدم موضوع چيز ديگه ايه کم کم فهميدم من قرار نيست مستقل شم،

 نه من و نه هيچکدوم از اون دخترايی که باهاشون آشنا شده بودم،

 !فهميدم ما قراره فروخته بشيم ما قراره به يه مهمونی بريم و اونجا به فروش ميرسيم

بغضش که تبديل به اشک شد باالخره خفه خون گرفت و همين برای من فرصت 

 خوبی بود،

 :فرصت خوبی بود که داد زدم

 مزخرفه،_

 !داره مزخرف ميگه

 :قاضی روی ميزش کوبيد

 !فقط سکوت کنيدتا وقتی اجازه حرف زدن ندادم _

لحنش جدی بود اما من نميتونستم ساکت بمونم نميتونستم که با اينکه قفسه سينم از 

عصبانيت باال و پايين ميشد دوباره واسه فرار از حرفهای طناز لعنتی که نميدونستم 

 چطور برگشته،

 چطور االن اينجاست و داره عليه من شهادت ميده ،

 :صدام و باال بردم

 اره دروغ ميگه،اون عوضی د_
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 !من اصال نميشناسمش

 :قبل از اينکه قاضی چيزی بگه طناز با گريه جواب داد

 تو من و نميشناسی؟_

 من همونم که التماست کردم واسه اينکه نفروشيم،

 من همونم که به پات افتادم که بزاری برگردم تهران و تو تهديدم کردی،

نرم که اگه حرفات و گوش نکنم اون  تو با اون مرتيکه ترسناک تهديدم کردی که اگه

عوضی يه باليی سرم مياره و نگاهش و به اطراف چرخوند و با ديدن کيارش انگشت 

 :اشاره اش و به سمتش گرفت

 همين،_

 همين نامرد بود که چندبار ميخواست بهم دست درازی کنه،

 !تو بهش دستور داده بودی

 با صدای بلند نفس ميکشيدم،

 نفعم نبود، جو دادگاه اصال به

 هيچ کدوم از از اتفاقات امروز تو صحبت های ديروز البرز نبود،

 اون بهم گفته بود که نگران نباشم،

 اون بهم گفته بود که همه چيز خوب پيش ميره اما اينطور نبود،

 ...خراب ميکرداتفاق غير قابل پيش بينی ای که رخ داده بود داشت همه چيز و
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 :ری ادامه دادطناز با تن صدای پايين ت

 تو من و فرستادی اونور،_

 ...تو باعث شدی تو اون مهمونی کثيف حضور پيدا کنم

 :صداش گرفته تر شد

 تو باعث شدی چندبار خودکشی کنم،_

 !هرچند ناموفق

 و آستينش و باال زد و دستش و بهم نشون داد،

 :روی رگش بی شمار خط و خطوط ديده ميشد و حرفهاش همچنان ادامه داشت

 ديوونه شده بودم،_

من هرچند تو بدبختی زندگی کرده بودم اما هيچوقت دلم نميخواست به اون شيخ های 

 عرب فروخته بشم دلم نميخواست اسباب بازی اونها بشم،

 دلم نميخواست با يه عقد موقِت زورکی خودم و نابود کنم و مردن برام آسون تر بود،

 انقدر خودم و زدم،

 راهی بيمارستان شدم که آخرش ولم کردن، انقدر خودکشی کردم و

بی اينکه هزينه بيمارستانم پرداخت بشه تو بيمارستان رها شدم و بعد از مدتها عذاب 

 تونستم نفسی بکشم،

 ديگه کسی سراغم نيومد،
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 من شدم يه ديوونه که جای سالم رو سر و صورت و تنش نزاشته بود،

 ...ليم نشم و اونا دست از سرم برداشتنمن يه ديوونه بودم که خودزنی ميکردم تا تس

حرفهاش و با نفس عميقی تموم کرد اما اشک هاش همچنان سرازير بود که قاضی 

 :گفت

 لطفا آروم باشيد_

و حاال نوبت به سوالهای وکيلشون رسيده بود و اين درحالی بود که من سست شدن 

 پاهام و به خوبی حس ميکردم،

قيق اون وکيل داشت حالم و بدتر و بدتر ميکرد که به روی پا بند نبودم و نگاه های د

 :عنوان اولين سوال از من پرسيد

 حاال باز هم اين خانم و نميشناسيد؟_

 پلکم پريد،

 با ترديد نگاهش کردم،

 نگاه اون اما مطمئن بود،

 ...مطمئن و منتظر

 نميدونستم بايد چيکار کنم،

 :نميدونستم بايد چی بگم که البرز بلند شد

 جناب قاضی از کجا معلوم که اين خانم داره راست ميگه؟_
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 ...از کجا معلوم که

 :قاضی نذاشت ادامه بده

 شهادت اين خانم با جزئيات رو ميز منه،_

 !مطمئن باشيد اگه جای شک و ابهام داشت به عنوان شاهد پذيرفته نميشدن

 :البرز نفسش و بيرون فرستاد

 پس شهادت بقيه چی؟_

 ايی که ميگن مجبور به همکاری با هومن فروزان شدن چی؟شهادت همه آدمه

 :قبل از قاضی وکيل کار کشته اون عوضيا جواب داد

 اين شهادت هيچ ربطی به ماجرای دزديده شدن موکل بنده نداره،_

 اين شهادت مربوط به يه قاچاق جداست،

 !قاچاقی که خانم هانا فروزان به همدستی همسرشون انجام دادن

 ...مصممش رو اين بار به البرز دوختو نگاه 

 

 اميرحسين#

 حاال وقتش بود،

 وقت تموم شدن اين دروغ های مسخره،

 وقت رسيدن يه شاهد جديد که اون دختر رنج ديده بود و کلی هم برای گفتن داشت،
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 حرفهايی که حسابی تاثير گذار بود ،

و متاسف کرده  حرفهای دختری که گول اون عوضی هارو خورده بود همه رو متاثر

 بود اال خودشون،

اال اون دار و دسته و در راسشون همايون فروزان که حاال با سگرمه های توهم رفته 

زل زده بود به اون دختر و خوب ميدونستم اگه براش ممکن بود همين حاال اون دختر 

 !و سربه نيست ميکرد

نمايی و با پول و  حاال جو دادگاه برخالف تصورات اونها که فکر ميکردن با سياه

قدرت ميتونن همه چيز و عوض کنن کامال برعليهشون بود که آقای حسينی قدم ميزد 

 و از هانا،

 :متهم اصلی دادگاه امروز سوال ميپرسيد

خانم فروزان به نظرم حاال ديگه هم برای جناب قاضی و هم برای همه حضار _

 مشخص شد که شما مجبور به همکاری با برادرتون نشديد،

 شما در واقع با هومن همکاری داشتيد،

 شما وقتی هومن ايران نبود جای هومن و پر کرديد پس به سوال من جواب بديد،

 اين خانم چندمين دختريه که فرستاديد اونور؟

 قصد داشتيد همين بالرو سر موکل من بياريد درسته؟

 رنگ از صورت هانا پريده بود،

 دستپاچگيش و به خوبی حس ميکردم،
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 نميدونست بايد چه جوابی بده و زل زده بود به وکيلش،

 :به البرز و آخر سر البرز به جای هانا جواب داد

 جناب قاضی اين طرز سوال پرسيدن از متهم اصال درست نيست،_

 ايشون دارن موکل بنده رو گمراه ميکنن،

و از دارن اين حرفارو تو گوش موکل بنده ميخونن و ميخوان دقيقا همين جمله هار

 !زبون خودش بشنون

 :قاضی جواب داد

اجازه بديد ايشون به کارشون برسن هرجا که فکر کنم خطايی داره رخ ميده حتما _

 .اقدام الزم و انجام ميدم

 البرز با کالفگی نشست و دادگاه ادامه پيدا کرد،

 !دادگاهی که به نفع ما بود

 سوال و جواب های آقای حسينی ادامه پيدا کرد،

 !انا چاره ای جز جواب دادن نداشت که زد زير گريهحاال ه

 :اشک تمساح ريخت و با صدای لرزونی گفت

 ميخوايد چی بگم؟_

 ميخوايد چيکار کنم؟

 :آقای ...جدی نگاهش کرد
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 اعتراف کنيد،_

 اعتراف کنيد که با هومن همکاری ميکرديد،

 داديد و فروختيد، اعتراف کنيد که در نبود هومن اين دختر و چند دختر ديگه رو فريب

 ...اعتراف کنيد که

حرفهاش همچنان ادامه داشت اما اين بار با فرود اومدن هانا روی زمين حرفهاش 

 ناتموم موند،

 هانايی که هنوز اشک ميريخت،

شديد اشک ميريخت و صداش دادگاه و پر کرده بود روی زمين افتاد اما اين اصال 

 باعث دلسوزی کسی نشد،

يگرون آورده بودن خيلی بيشتر از اين حرفها بود که حاال کسی بالهايی که سر د

دلسوزی کنه اما به دستور قاضی دوتا از مامورهای خانم به سمت هانا رفتن و بلندش 

 :کردن و ثاضی روبه جمعيت حاضر ادامه داد

 !دادگاه ده دقيقه ديگه از سر گرفته ميشه_

 ...و از روی صندليش بلند شد

 باالخره به پايان رسيد،داگاه امروز 

 هانا اعتراف نکرد اما همه چيز واضح بود،

 همه چيز برای قاضی و بقيه روشن شد،
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با شهادت طناز تالش ها و تقالهای البرز بی نتيجه موند و قرار بر اين شد که تو 

 دادگاه بعدی که دادگاه آخر هانا بود حکمش هم مشخص بشه،

 حاال ميتونستم نفس راحتی بکشم،

 بته موقتا و دوباره همه تالشم و ميکردم،ال

 !هم من و هم بقيه بچه ها همه تالشمون و ميکرديم واسه گير انداختن همايون

 با خروج از دادگاه صدای ياسمن و شنيدم،

 :اون هم مثل من خوشحال بود

 حاال چی ميشه اميرحسين؟_

 به سمتش چرخيدم،

 :ساغر هم کنارش بود که لبخندی زدم و گفتم

 !ونی ميشه که بايدهم_

 !با شهادت اون دختر هانا ديگه نميتونه قسر در بره و حکم سنگينی براش بريده ميشه

 :اين بار ساغر که تنهايی به اين دادگاه اومده بود گفت

 خداروشکر،_

 !باالخره اون دختره هفت خط داره به اون چيزی که حقشه ميرسه

 !و سفت ياسمن و بغل کرد



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1463 
 

يکردن جلو جلو رفتم تا ماشين و بيارم نزديک تر و سوارشون تا اونها خوشحالی م

 !کنم اما هنوز به ماشين نرسيده بودم که چشمم افتاد به همايون خان فروزان

همراه البرز و يک نفر ديگه راه خروج از محوطه دادگاه رو طی ميکردن که با 

ثابت  ديدن من در حالی که داشتيم از کنار هم رد ميشديم نگاهش و روی من

 نگهداشت،

البرز داشت باهاش حرف ميزد اما همايون تموم نگاهش و شايد تموم حواسش پی من 

 بود ،

با نگاهی جدی و حتی عصبی زل زده بود به من تا وقتی که مسيرمون از هم جدا 

 شد،

 !تا وقتی که اونها به سمت راست رفتن و من به سمت چپ

 تا لحظه آخر نگاهش کردم،

نگاهم کرد و پا پس نکشيدم و حاال که ديگه رفته بود در ماشين و همونطور که اون 

باز کردم و سوار ماشين شدم و با حال خوبی به حرکت درآوردمش و طولی نکشيد 

که رسيدم به ياسمن و ساغر و البته محمدرضا که سر و کلش پيدا شده بود و حاال 

 !کنارشون بود

 :رو پايين دادمماشين و جلو پاشون نگهداشتم و شيشه پنجره 

 بريم؟_
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ياسمن سری به نشونه تاييد تکون داد و سوار شد اما فقط ياسمن بود که سوار شد و 

حاال ساغر و محمدرضا که از مرحله زل زدن عبور کرده بودن و با پيشرفت فراوون 

 :داشتن باهم حرف ميزدن انگار حتی صدامم نشنيدن که ياسمن سر چرخوند به سمتم

 !نميخوان بيانفکرکنم اينا _

 : ابرو باال انداختم

 شايد  دوتايی بايد بريم،_

 !اوناهم خودشون ميان

 : آروم سرش و تکون داد اما اين همه ماجرا نبود که لبخندی زدم

 !کمربندت و ببند عزيزم_

 . زير لب باشه ای گفت و کمربند و بست

 خودم و آماده کردم،

و روی بوق ماشين گذاشتم و اين نه تنها حاال وقتش بود که  تو يه اقدام سريع دستم 

باعث جاخوردن محمدرضا و ساغر و بلند شدن صدای جيغ ساغر شد که حتی ياسمن 

 :هم متعجب شد و پرسيد

 چيکار ميکنی؟_

 و من،

 !تنها کسی که ميخنديد پام و گذاشتم رو گاز و فلنگ و بستم
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پشت سرمون  به سرعت ماشين و به حرکت درآوردم و دويدن ساغر و محمدرضا

 !باعث بلند تر شدن صدای خنده هامم شده بود

ميخنديدم و از خنديدن خسته نميشدم که ياسمن سرچرخوند عقب و با ديدن اون دونفر 

 :که من از تو آينه ميديدمشون نفس عميقی کشيد

 !تو ديوونه ای_

دست به خنديدنم ادامه دادم و همزمان دستم و از پنجره ام بيرون بردم و براشون 

 ...تکون دادم

تموم مسير به همين حال خوب گذشت و حاال همينکه در خونه باز شد صدای زنگ 

 تلفن فضای خونه رو پر کرد،

 قبل از من ياسمن به سمت گوشی تلفن رفت و جواب داد ،

از حرفهاش فهميدم ساغر پشت خطه و حرفهاشون باهم ادامه هم پيدا کرد که واسه 

تاق رفتم و مشغول بودم که ياسمن تو چهارچوب در عوض کردن لباس هام به ا

 :ايستاد

 !ساغر بود_

 :همزمان با کشيدن دستی به موهام جواب دادم

 خودم فهميدم،چرا زنگ زده خونه؟_

 :کاپشنم و رو جالباسی آويز ميکردم که نفسی کشيد

 جواب ندادم چون گوشيم و_
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 :و با مکث ادامه داد

 !گفت محمدرضا رسوندتش خونه_

 :چشمای گرد شده به سمتش چرخيدم با

 اوه،_

 پس اون بوق زدن و رفتن همچين بدم نبود واسشون

 :ياسمن قدم برداشت تو اتاق و لبه تخت نشست

 !حس ميکنم ساغر داره به محمدرضا عالقه پيدا ميکنه_

 :قيافش گرفته بود که روبه روش ايستادم

 تو از اين بابت ناراحتی؟_

 در حد ساغر نيست؟نکنه فکر ميکنی محمدرضا 

 :و با کمی مکث ادامه دادم

 محمدرضا پسرخوبيه،_

 خانواده خوبی هم داره،

 ...وضع ماليش هم خيلی

 :ياسمن باعث ناتموم موندن جمله ام شد

 من نگران ساغرم،_

 هنوز زخمی که از اون پسره عوضی خورده تازست،
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 !نميخوام دوباره  درگير يه عشق اشتباه بشه

 :کنارش نشستم

 شق اشتباه؟ع_

 من فکر نميکنم اشتباهی تو کار باشه،

 !مطمئنم محمدرضا هم از ساغر خوشش مياد و البته محمدرضا آدم اشتباهی نيست

 :اين بار عميق نفس کشيد

 اميدوارم همينطور باشه که تو ميگی_

 :با گذاشتن دستم روی دستش سعی کردم خيالش و از اين بابت راحت کنم

 همينطوره،_

 چيه پاشی بری ناهار درست کنی؟ حاال نظرت

 چپ چپ نگاهم کرد،

 :انگار که خواسته نامعقولی ازش داشتم و گفت

 !يکی بايد نگران خودم باشه بااين انتخابم_

 :و با غر ادامه داد

 !خوبه همين االن از اون دادگاه سخت برگشتيم خونه و همچين توقعی از من داری_

 :دستام و به نشونه تسليم باال بردم

 ببخشيد،_
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 من واقعا معذرت ميخوام،

 !اصال حواسم نبود که تو شيش متر زبون داری

 :قيافه حق به جانبی به خودش گرفت

 !من بعد حواست و جمع کن_

 :دستام و پايين آوردم

 اونم چشم_

 :بالشتش و رو تخت مرتب کرد و ادامه داد

 چشم خالی که به درد نميخوره،_

 !واسه ناهار غذا سفارش بده

 : شيطنت که بهم چشمک زد ديگه گولش و نخوردمبا 

 شرمندتم،_

 !هنوز حقوق اين ماه و نريختن جيب منم از هميشه خالی تره

 ميخواستم دست برداره از اين شيطنت اما اينطور نشد،

 :جواب ياسمن شگفتی سازتر از اين حرفا بود

 چقدر بد،_

 ولی خودت و ناراحت نکن،

 !ميتونيم نون و ماست بخوريم
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 :نگاهی به ساعت مچيش انداخت و

 البته هنوز زوده،_

 دو ساعتی وقت داريم،

  فعال بزار من يه کمی استراحت کنم

 !و نم نم دراز کشيد و با ضربه پا بهم فهموند که بايد تخت و ترک کنم

 :ناچار از روی تخت بلند شدم و گفتم

 حيف ياسمن،_

 راحت بخوابیحيف که امروز روز خوبيه وگرنه نميزاشتم انقدر 

 :با لبخند نگاهم کرد

 خب؟_

 :نفسم و فوت کردم تو صورتش

 فقط امروز من ناهار درست ميکنم،_

صرفا بخاطر اينکه روز خوبيه و ميخوام آشپزيم و به رخت بکشم بلکه يه چيزی ياد 

 !گرفتی

 :و آستينای تيشرتم و باال زدم که ابرويی باال انداخت

 کر ميکنه چند سال سرآشپز يه رستوران بودی؟يه جوری قيافه گرفتی که آدم ف_

 :سرم و کج کردم
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 !شايدهم بوده باشم_

 ...و با همون آستين های باال زده از اتاق بيرون زدم

 روزهای زمستون درتب و تاب رسيدن به بهار درحال گذر بود،

 .زمستون امسال برای ما سخت شروع شد اما حاال پر از اتفاق خوب بود

 حکم هانا صادر شد،تو همين روزها 

هانايی که سعی داشت از زيربار کارهايی که کرده بود فرار کنه و در نهايت موفق 

 هم نشد،

اون دختر طناز فقط يکی از کسايی بود که تو دام اين آدمها افتاده بود و بعد از اينکه 

د با هزار سختی و بدبختی باالخره تونسته بود نجات پيداکنه با پليس تماس گرفته بو

 و بعد هم به ايران برگشت،

 به ايران برگشت و شهادتش کار هانا رو يک سره کرد،

 سال حبس و البته اين براش کم بود،١۵هانا محکوم شد به 

اگه تالش های همايون فروزان نبود حکم هانا سنگين تر از اين حرفها بود اما حاال 

 .همين هم کم نبود

 !بودسال حبس پايانی بر تموم زندگی هانا ١۵

 

 زمستون امسال خوب بود،
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 .هم برای ما و هم برای اون دختر  طناز که حاال در امنيت زندگی ميکرد

 زمستون امسال برای ساغر هم قشنگ بود،

 !البته برای محمدرضا قشنگ تر

محمدرضا که گويا بدجوری دلباخته ساغر شده بود در اولين قدم از اميرحسين 

خواستگاريش و به گوش ساغر برسونيم و همين چند خواسته بود که از طريق من 

شب پيش بود که دومين جلسه خواستگاريشون هم به خوبی و خوشی برگزار شد و 

 !ميشد گفت که باهم نامزد کردن

 .همه چيز خوب بود

 اين پازل بهم ريخته زندگی داشت کامل و مرتب ميشد اما يه تيکه اش گم شده بود،

 ودم پيدا بشه،يه قطعه مهم که اميدوار ب

که اميدوار بودم آقا کوروش باالخره من و اميرحسين و بپذيره و اين پازل زندگی 

 !کامل بشه

 .حاال فقط يک روز تا مراسم سالگرد ازدواجمون باقی مونده بود

حسابی خوشحال بودم که تا وقت خالی گير آوردم لباسم و تنم کردم و جلوی آينه 

 نگاهی به خودم انداختم،

 ن سفيد آستين بلندم قشنگ بود،پيراه

انقدر قشنگ که از همين حاال يه گوشش و گرفتم تا دامنش کمتر زمين و جارو کنه 

 و شروع کردم به رقصيدن،
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بااينکه اميرحسين اهل رقصيدن نبود و نهايتا فردا فقط ميخواست واسم کف بزنه اما 

 من دلم ميخواست برقصم و از همين حاال شروع کردم،

 از خوندم و واسه خودم رقصيدم،زيرلب آو

 .البته رقص االنم راحت تر از فردا بود

 !االن کفش های پاشنه ده سانتيم و نپوشيده بودم

 

غرق تو عالم خودم ميرقصيدم و ميرقصيدم و صدای آواز خوندنمم حسابی باال رفته 

بود حس ميکردم بهترين رقاص و خواننده زن در سطح خاورميانه ام و با همچين 

عتماد به نفسی داشتم تو خونه چرخ ميزدم که يهو با بلند شدن صدای قهقهه مردونه ا

 ای کم مونده بود سکته کنم که آواز خوندن يادم رفت و از حرکت ايستادم،

اميرحسين تو چهارچوب در ايستاده بود و داشت بهم ميخنديد که دستم و رو قلبم 

 گذاشتم،

 :ميشد و اون نامرد داشت ميخنديدقفسه سينم از شدت ترس باال و پايين 

 تو کی اومدی؟_

باالخره تونست عالوه برخنديدن کار ديگه ای هم بکنه که در و بست و همزمان با 

 :درآوردن کفش هاش جواب داد

 همين االن_

 :و رو کرد بهم
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 خوب داشتی ميخوندی،_

 !چشم من و دور ديدی خوبم قر ميدادی برا خودت

 :لبام و گاز گرفتم

 اين بود که من و متوجه اومدنت ميکردی، درستش_

 !نه اينکه اينجوری ديد بزنی

 :صدای خنده هاش خونه رو پر کرد

 ببخشيد خانم،_

 !از اين به بعد واسه نگاه کردن به زن خودمم از شما اجازه ميگيرم

 :لب زدم

 !کار درستی ميکنی_

 :و نگاه آخر و تو آينه به خودم انداختم

 لباسم خوبه؟_

 :نگاهم کرد زير چشمی

 قشنگه_

 :اينجوری ديدنش باعث به خنده افتادنم شد

 !ميتونی دقيق نگاهم کنی_

 :سرش و باال گرفت و به سمتم اومد و نرسيده بهم سرش و به اطراف تکون داد
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 اوف،_

 !چه چيزی شدی

با ناز و عشوه کش و قوسی به کمر و البته سر و گردنم دادم و تا خواستم صاف 

 گرفتگی گردنم دستم و رو گردنم گذاشتم و سرم کج موند،وايسم بااحساس 

 :حس ميکردم ديگه هيچوقت اين گردن صاف نميشه که با ناله گفتم

 ...آخ_

 !گردنم

 :با چشمای ريز شده نگاهم کرد

 رگش گرفت؟_

 :آروم گفتم

 آره،_

 چيکار کنم؟

 :کاپشنش و از تنش درآورد و جواب داد

 عيب نداره،_

 بيا جلو بشين رو همين مبل، با همين فرمون يه کم

 !بهتر ميشی

 :و پشت مبل دونفره ايستاد که آروم قدم برداشتم و روی مبل نشستم
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 اگه واسه فردا خوب نشم چی؟_

 :با خنده جواب داد

 !چقدر تو رو لوس بار آوردن_

زورم گرفته بود اما نميشد بااين وضع جيغ و داد راه بندازم که با صدای آرومی 

 :جواب دادم

 رگ گردنم گرفته،_

 !بفهم

 :خنده هاش ادامه پيدا کرد

 !وقتی اونطوری قر ميدادی فکر اينجاشم ميکردی_

 :نفسی کشيدم

 داشتم واسه فردا تمرين ميکردم_

 :رفت تو دستشويی و حاال صداش و از اون تو ميشنيدم

 مصدوميت هم جزئی از تمرينه،_

 !اشکالی نداره

اصله بعد از خوب شدنش از بابت حرفهای اين شايد گردنم خوب ميشد اما حتما بالف

 آقا سردرد ميگرفتم که تصميم گرفتم چيزی نگم و آروم سرم و صاف کردم،

 درد گردنم بهتر شده بود که کمی گردنم و نوازش کردم
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 :و همزمان اميرحسين از دستشويی بيرون اومد

 بهتری؟_

 :از روی مبل بلند شدم

 آره،_

 فقط زيپ لباسم و بکش پايين،

 !موقع پوشيدن به بدبختی بستمش

 دست و صورتش و با حولش خشک کرد و بعد به سمتم اومد،

 :پشت سرم ايستاد و زيپ لباسم و پايين کشيد

 !خوب الغر شديا_

 :تک خنده ای کردم

 گفتم که واسه اين مراسم همه تالشم و ميکنم،_

 فقط همه چی مرتبه؟

 راس ساعت کيک و گل و آماده کنن؟به قنادی و گلفروشی يادآوری کردی که فردا 

 :لباسم و تا روی شونه هام پايين فرستاد و گفت

 آره همه چی مرتبه ،_

 کارت دعوت همه مهموناروهم فرستاديم،

 ديگه چی؟
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 :با مکث گفتم

 خانوادت ميان؟_

 :جواب داد

 آره،_

 !هم مامان مياد هم گلناز اينا

 :تش ادامه دادمچشمام تو کاسه چرخيد و همزمان با چرخيدن به سم

 اونارو که ميدونم،_

 بابات چی؟

 نمياد؟

 :شونه باال انداخت

 کارت دعوت و فرستاديم،_

 !اگه بخواد مياد

 :لبام و با زبون تر کردم

 ميخوای باهاش تماس بگيری؟_

 ...ميخوای خودت دعوتش کنی اينطوری شايد

 :نزاشت جمله ام تکميل شه

 نه ياسمن،_
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 بخواد خودش مياد،

 !ديگه درمورد اين قضيه حرفی نزنپس لطفا 

 آروم سرم و به باال و پايين تکون دادم،

 ...شايد فعال وقتش نبود

 ...شايد بازهم به گذر زمان نياز بود

 کاور لباسم و پوشوندم و تو کمد آويزونش کردم،

 عصر بود و چند ساعتی تا زمان شام فرصت باقی بود که از اتاق بيرون زدم،

 :معمول داشت تلويزيون ميديد که قبل از رفتن به آشپزخونه گفتماميرحسين مطابق 

 واسه شام چی درست کنم؟_

 قيمه يا زرشک پلو؟

 :چشم از تلويزيون گرفت و نگاهی بهم انداخت

 زرشک پلو درست کن،_

 !نفر 4ولی اندازه 

 :به سمتش رفتم

 چرا؟_

 :صدای تلويزيون و کم کرد و گفت

 است با ساغر بره بيرون ،يهو يادم افتاد محمدرضا ميخو_
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 !به نظرم دورهم باشيم خوش ميگذره

 همچين بی راه هم نميگفت که نگاهی به خونه انداختم،

 :مرتب بود که جواب دادم

 پس خودت دعوتشون کن،_

 !من ميرم زودتر غذارو بار بزارم

 سريع دست به کار شدم،

پختن مرغ و تو قابلمه عالوه بر غذا بايد دسر هم درست ميکردم که مواد الزم برای 

 .ريختم و قالب ژله رو از تو کابينت درآوردم

ژله توت فرنگيم و با آبجوش مخلوط کردم و توی ظرف ريختم و تا نيم بند شدنش 

 توی يخچال گذاشتمش و مشغول درست کردن ساالد شدم،

احتماال اين اولين مهمونی مشترک ساغر و محمدرضا بود و من از ذوق ديدنشون 

 .هم هرچند لحظه يکبار لبخندی روی لب هام نقش ميبستکنار 

خوشحال بودم از اينکه ساغر موفق شده بود اون پسره عوضی شايان و فراموش کنه 

 و حاال دلم ميخواست خوشبختی لحظه ای دست از سرش برنداره ،

 ...دلم ميخواست ساليان سال کنار محمدرضا به خوبی و خوشی زندگی کنن

کردم حاال ديگه ميتونستم به خودم برسم که باالخره از آشپزخونه برنج و که آبکش 

 بيرون زدم،

 اميرحسين روی مبل خوابش برده بود که بيدارش کردم،
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 بايد آماده ميشد که خميازه کشون نشست روی مبل،

صورتش هنوز خسته بود که قبل از آماده شدن برگشتم تو آشپزخونه و يه ليوان چای 

 .بعد به اتاق رفتم خوشرنگ براش بردم و

 از وقتی با اميرحسين ازدواج کرده بودم شرايط فرق کرده بود،

ديگه مثل قبل جلوی مهمونها اونقدر ها راحت نبودم و حتی اين حساسيتش باعث شده 

 ! بود که پوشيده ترين لباس ممکن و واسه فردا انتخاب کنم که آقا غر نزنن

 يه آرايش جزئی کردم،

 .ز کردم و همه رو پشت سرم بافتمموهام و از فرق با

تونيک بافت کرم رنگم و همراه شلوار پاکتی سفيدم پوشيدم و شال سفيد رنگم و روی 

 سرم انداختم و بعد از پوشيدن صندل های سفيدم تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

 .مرتب و آماده بودم که از اتاق بيرون رفتم

خوابيده بود که نفس عميقی کشيدم و باال  اميرحسين چايش و نوشيده بود و دوباره

 :سرش ايستادم

 !باز که خوابيدی_

 :با صدای گرفته ای جواب داد

 رسيدن بيدارم کن،_

 !خيلی خستم
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 :اسمش و کشيده صدا زدم

 ...اميرحسين_

 پاشو،

 پاشو يه آبی به سر و روت بزن ،

 يه لباسی عوض کن،

 !مهمون داريما

 خواست بخوابه،اگه به اميرحسين بود همچنان مي

لباس هاشم مناسب ميدونست و ضرورتی هم واسه کشيدن دستی به سر و صورتش 

 ...نميديد اما انقدر گفتم و گفتم که آخر سر مجبور شد از مبل دل بکنه

 .تا اميرحسين و محمدرضا مشغول بودن ساغر و بردم تو اتاق

نش بدم که جعبه کفش بااينکه همه وسايالرو ديده بود اما باز هم دلم ميخواست نشو

 :های صدفی رنگ پاشنه بلندم و روی تخت گذاشتم و لباسم و از کمد درآوردم

 اينارو ميخوام بپوشم،_

 واسه موهامم اميرحسين ميگه هرچی ساده تر باشه قشنگ تره،

 بخاطر همين ميخوام بگم فقط پايينش و فر کنن،

 نظرت؟

 :نگاهش به کفش ها بود که جواب داد
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 قرار نيست شال بپوشی؟احيانا _

 :يه تای ابروم باال پريد

 معلومه که نه_

 :نفس عميقی کشيد

 !خوبه_

 باخنده به سمتش رفتم،

 :رو لبه تخت نشسته بود که کارش نشستم

 محمدرضا حساسه رو لباس پوشيدنت؟_

 :با تکون دادن سرش تاييد کرد

 !حساس مال يه دقيقشه_

 :خنده هام ادامه پيدا کرد

 االن مقاومت و شروع کن پس از همين_

 :نگاهم کرد

 نميدونم به مقاومت نياز داره يا نه،_

مثال از همون شب خواستگاری وقتی اومدن و ديد من روسری سرم نيست چشماش 

 !چهارتا شد ووقتی رفتيم باهم حرف بزنيم بهم گفت بهتره ديگه آرايش غليظ نکنم

 :قيافه متفکرانه ای به خودم گرفتم
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 و همکار اميرحسينه باالخره رفيق_

 :نگاهم که کرد دستم و روی دستش گذاشتم

 ولی عادت ميکنه،_

 هم اون به تو عادت ميکنه،

 !هم تو به اون

 :نفس عميقی کشيد

 خودمم همچين بدم نيومد از اين تعصبش،_

 !بنظرم خيلی جنتلمنه

 :خنده هام از سر گرفته شد

 توهم که تکليفت با خودت مشخص نيست،_

 اسم سواله چيشد که عاشق محمدرضا شدی؟اصال هنوز و

 چيشد که به خواستگاريش جواب مثبت دادی؟

 :لبخندی روی لب هاش نشست

 واسه خودمم عجيبه،_

 فکر ميکردم بعد از اون اتفاق،

بعد از اينکه اون عوضی احساسم و به بازی گرفت ديگه نميتونم به هيچ مردی اعتماد 

 آدما بود،کنم ولی محمدرضا انگار خارج از همه 
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 انگار با همه فرق داشت،

 اصال از همون روز اول که ديدمش دلم يه حالی شد،

 چشماش نفوذ کرد تو قلبم،

حتی وقتی اخم ميکرد و ابروهای پرپشتش توهم گره ميخورد بازهم واسم جذاب بود 

 ...و

اگه به ساغر بود ميخواست تا خود صبح از محمدرضا بگه و اينطور عاشقانه وصفش 

اما حاال با شنيدن صدای اميرحسين تعريف و تمجيدش از محمدرضا نصف و کنه 

 :نيمه موند

 شما تو اتاق مهمونی زنونه گرفتيد؟_ 

 :قبل از ساغر جواب دادم

 ...نه عزيزم_

 .االن ميايم

 :ساغر از روی تخت بلند شد

 بعدا دوباره از خوبياش ميگم،_

 فعال بريم بيرون

 :بلند شدم و گفتم

 نم حسابی عاشق و دلبسته آقای دوماد شدپس عروس خا_
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 :آروم خنديد

 آره،_

 ولی بين خودمون بمونه،

 !به اميرحسين چيزی نگو

 :منتظر که نگاهم کرد چشمکی بهش زدم

 خيالت راحت_

 ...و يکی دو دقيقه بعد از اتاق بيرون زديم

 شام و خورده بوديم که چهارتايی گپ زديم،

صحبت کردنمون تا نيمه های شب ادامه داشت از هر دری سخنی گفته ميشد و اين 

 .نصفه شب با رفتن مهمونها به پايان رسيد 2و سرانجام مهمونی ساعت 

 يک ساعتی از رفتنشون ميگذشت که

 سرسری دستی به آشپزخونه کشيدم و بعد از خاموش کردن چراغها رفتم تو اتاق

ی تخت چشم هاش و اميرحسين زودتر از من به اتاق رفته بود و حاال دراز کش رو

 بسته بود که کنارش دراز کشيدم،

 فردا کلی کار داشتيم،

فردا برای هر جفت ما روز مهم و به ياد موندنی ای بود که نفسی کشيدم و چشم هام 

 ...و بستم
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... 

 کارم تو سالن زيبايی تموم شده بود که تو آينه نگاهی به خودم انداختم،

 همه چيز عالی بود و باب دلم،

 بلندم از فرق باز شده بود، موهای

 قسمت پايينی موهام فر شده بود و ميکاپمم حرف نداشت،

سايه شاين و و خط چشم انتهای چشمم به کمک مژه های مصنوعی به گيرايی چشم 

 هام اضافه کرده بود و رژ لب صورتيم هم حسابی بهم ميومد،

ه باهام تماس حاال منتظر رسيدن اميرحسين روی صندلی نشسته بودم که باالخر

 گرفت،

رسيده بود که وسايالم و جمع کردم و بعد از انداختن شال حرير سفيدم به روی موهام 

 .از سالن بيرون زدم

اميرحسين تکيه به ماشين گل زدمون منتظرم بود که با ديدنم لبخندی روی لب هاش 

 نشست و به سمتم اومد،

 :و تو صورتم چرخونددسته گلی که تو دستش بود و به سمتم گرفت و نگاهش 

 !چقدر خوشگل شدی_

 :لب و لوچم آويزون شد

 !خوشگل که بودم_
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 :لبخندی زد

 خوشگلتر شدی،_

 !اصال هرچی که تو بگی

 ...سوار شو

 :دلخور گفتم

 چيه؟_

 اعصاب نداری؟

 :فقط نگاهم کرد و من که توپم پر بود ادامه دادم

 اعصاب نداشتی چرا اومدی؟_

 اسنپی چيزی ميومدم،ميگفتی خودم با آژانسی 

 !مزاحم توهم نميشدم

 :حاال با چشمای گرد شده داشت نگاهم ميکرد که پشت دستش و رو پيشونيم گذاشت

 تبم که نداری_

 :دستش و پس زدم و نفسم و فوت کردم تو صورتش که خنديد

 آها فهميدم،_

 خوب نتونستی بخوابی،

 بخاطر همين از عالم و آدم طلبکاری
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 :و سر کج کرد

 بگو عزيزم،_

 هرچی دلت ميخواد بگو،

 !هرچقدر دوست داری غر بزن

حتی اگه خسته و بی حوصله هم بودم اين ديوونه بازياش نميزاشت بی حوصله بمونم 

 :که گفتم

 نميخوام غر بزنم،_

 حالمم خوبه،

 کيک و گرفتی؟

 :سرش و به باال و پايين تکون داد

 تو ماشينه،_

 ن کيک و تحويل بديم بعدش هم بريم سراغ عکاسیاالن فقط عروس خانم بايد سوار ش

 :و با دست به ماشين اشاره کرد

 بفرماييد خانم،_

 !بفرماييد

 بی هيچ حرفی سوار ماشين شدم و اميرحسين پشت فرمون نشست،



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1489 
 

خوشمزه بازی هاش تا رسيدن به باغ همچنان ادامه داشت و حتی حاال که مشغول 

ه ميداد و البته اين موضوع از نظر گروه عکاسی بوديم بازهم به اين کارش ادام

 !عکاسی خيلی هم خوب بود وتصاويری از ما ثبت شد که داشتيم از ته دل ميخنديديم

خسته از عکاسی که بيشتر از يک ساعت طول کشيد روی صندلی نشستم و کفشام و 

 :درآوردم تا پاهام کمی جون بگيرن و اميرحسين روبه روم ايستاده بود که پرسيد

 سته شدی؟خ_

 :سری به نشونه تاييد تکون دادم و اميرحسين ادامه داد

  ميرم واست يه چيزی بيارم بخوری_

 :اما همينکه چرخيد و خواست بره مامان سينی به دست به سمتمون اومد

 واستون قهوه آوردم_

به يه فنجون قهوه که خستگی و از تنم بگيره شديدا نياز داشتم که بالفاصله بعد از 

 گذاشتن سينی روی صندلی يکی از فنجون هارو برداشتم،

گرمای فنجون حس خوبی بهم ميداد که روبه مامان که حاال کنار اميرحسين ايستاده 

 :بود گفتم

 !واقعا اين قهوه همه اون چيزی بود که بهش نياز داشتم_

 :و شروع کردم به فوت کردن فنجون قهوه که مامان خنديد

 نوش جونت عزيزم_

 :به اميرحسين ادامه دادو رو
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 به خانوادت ميگفتی زودتر بيان،_

 دورهم بهمون خوش ميگذشت

 :اميرحسين مثل هميشه مودبانه جواب داد

 گفتم مامان جان،_

 ...االنا ديگه پيداشون ميشه

 :و قبل از اينکه مامان چيزی بگه ادامه داد

 چيزی الزم نداريم من برم بخرم؟_

 :مامان حرفش و رد کرد

 چی آمادست،همه _

 ديزاينم همونطور که خودتون خواستيد انجام شده،

 ...قهوه تون و بخوريد بريم داخل

 يه قلوپ از فنجون قهوه ام نوشيدم،

 تو هوای زمستونی بهاری اسفندماه،

 ...نوشيدن اين قهوه عجيب ميچسبيد

  با رسيدن مهمونها کم کم مراسم سالگرد

 .ازدواجمون آغاز شد

 که ميخواستم بود،همه چيز همونطور 
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اين جشن به تالفی جشن ازدواجمون برگزار ميشد و از اين بابت خيلی خوشحال بودم 

که حاال اثری از اون خستگی توی وجودم نبود و با شمارش مهمونها پشت ميز کيک 

ايستاده بوديم و قرار بود بعد از فوت کردن شمعی که روی کيک بود کيک و ببريم 

پشت کمرم گذاشت و با اتمام شمارش باالخره اون شمع و که اميرحسين دستش و 

 فوت کرديم،

صدای سوت و دست زدن مهمونها انرژيم و چندين برابر ميکرد که برشی هم به 

 کيک زديم و حاال با شروع يه موزيک جديد توسط ديجی،

وقت رقصيدن بود که آروم خودم و تکون دادم و اميرحسين که اصال اهل اين حرفها 

 !فقط با لبخند دست ميزدنبود 

 رقصيدن تا وسط سالن ادامه پيدا کرد و حاال گلناز و ساغر هم همراهيم کردن ،

 با لباس سفيدم چرخ ميزدم و لبخند لحظه ای از روی لبهام پاک نميشد،

 ...جشن امشب فوق العاده تر از اونی بود که فکر ميکردم

 .بعد از کلی بزن و برقص وقت خوردن شام رسيد

کمک بابا تدارک همه چيز و ديده بوديم و طبقه باال به تعداد نياز ميز و صندلی به 

 چيده شده بود،

روی هر ميز انواع و اقسام دسر و نوشيدنی آماده بود و دو نوع غذاهم برای مهمون 

ها تدارک ديده بوديم و حاال با اميرحسين و گلناز و شوهرش پشت يه ميز نشسته 

ذا بوديم که نتونستم خودم و نگهدارم و خطاب به گلناز بوديم و مشغول خوردن غ

 :گفتم
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 چرا آقای تهرانی نيومدن؟_

 :نگاهم کرد و بعد از قورت دادن غذای توی دهنش لبخندی تحويلم داد

 ...چی بگم_

 :خيره تو چشماش گفتم

 کاش اصرار ميکرديد ميومدن_

 :حرفم و رد کرد

 پس تو هنوزپدرشوهرت و نشناختی،_

 تونه آقا کوروش و راضی به کاری کنه که خودش نميخوادهيچکس نمي

 :و دوباره لبخند زد

اميدوارم به همين زودی ها کدورت های بين بابا و گرشا حل شه و همه يز درست _

 بشه

 :سری تکون دادم و وقتی متوجه نگاه اميرحسين شدم ديگه چيزی نپرسيدم

 پس فعال از شاممون لذت ببريم،_

 !بفرماييد

 هم مشغول غذا خوردن شدم،و خودم 

 کاری ازم برنميومد،
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دلم ميخواست اميرحسين هم امشب خوشحال حضور پدرش باشه اما اين اتفاق نيفتاده 

 ...بود و من نميتونستم کاری کنم

 بعد از خوردن شام جشن دوباره ادامه پيدا کرد،

ديجی موزيک های جديدتری خوند و آخر سر اميرحسين مجبور شد تو رقصيدن 

 همراهيم کنه،

اصال بلد نبود و به نحو خنده داری دستهاش و پشت کمرم گذاشته بود و جابه جايی 

 پاهاش تنها کاری بود که ازش برميومد،

دستم و رو شونه هاش گذاشتم غرق شادی بودم اما نميدونم چرا تو همچين شبی ياد 

 اون اتفاق تلخ افتاده بودم،

 ياد شب جشن عقدمون،

 و اميرحسين با هانا، عقد من با هومن

ياد وقتی افتادم که با هانا جلوی چشم هام بود و هومن دامادی بود که باهاش 

 ميرقصيدم،

 بی اختيار بغضی تو مسير گلوم سد زد،

 اين بغض بخاطر يادآوری اون اتفاق نبود،

 من خيلی وقت بود که با گذشته  کنار اومده بودم،

 اين بغض از خوشحالی بود،

 ال بودم،ته دلم خوشح
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 شاد  بودم که بعد از اون همه تلخی به همچين شيرينی و خوشبختی ای رسيده بوديم،

شاد بودم که باالخره به مردی رسيده بودم که صدای نفس کشيدن هاش بهم جون تازه 

 ای ميداد،

 روی خوش زندگی به من همين وجود اميرحسين بود،

بهم رسوند و حاال همسر مردی همين بود که خدا با وجود همه غيرممکن ها مارو 

 بودم که حتی يک تار موهاش و با دنيا عوض نميکردم،

 مردی که نميزاشت حتی يک ساعت دلخور و ناراحت بمونم،

 !...مردی که عاشقش بودم و عاشقم بود

گويا بغض توی گلوم به چشم هام رسيده بود که حاال همزمان با احساس جوشش 

 :اميرحسين و بين اين همه سر و صدا شنيدماشک توی چشم هام صدای 

 گريه ميکنی؟_

 پلکی زدم و بينيم و باال کشيدم،

نميخواستم احساساتم بيشتر از اين فوران کنه ما اميرحسين بيخيال نميشد که کمی 

 :سرش و جلو آورد و همينطور که باهم ميرقصيديم گفت

 اشک شوقه؟_

 شدی نه؟هنوزهم باورت نميشه که زن همچين مرد خفنی 

 با بغض خنديدم ،
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 :هرچند احساساتم گل کرده بود اما اين دليل نميشد که جلوی زبون اميرحسين کم بيارم

 آره هنوزم باورم نميشه ،_

 !باورم نميشه که همچين اشتباهی کردم و زن تو شدم

 :ابرو باال انداخت و همراه با رقصيدن خنديد

 امشب و ميبينی؟بخاطر همين اشتباه يه ماهه داری تدارک _

 بخاطر همين اشتباه پنج کيلو وزن کم کردی؟

 :نگاه طلبکارانه ای بهش انداختم

 اونش ديگه به خودم مربوطه_

 :خنده هاش ادامه پيدا کرد

 ميدونی ياسمن،_

 ...با اينکه من اشتباه توئم ولی تو قلب من قضيه کال فرق ميکنه

 نگتهم تو چشماش چرخيد،

غوغايی که بخاطر موزيک و رقصيدن مهمونها به پا بود  خنده هاش ساکت شد و بين

 :با صدايی بلند تر از قبل گفت

 ...من عاشقتم ياس_

هنوز جمله اش و کامل نکرده بود که يهو صدای موزيک قطع شد و صدای بلند 

 !!اميرحسين فضای سالن و پر کرد
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 :گفت نگاه ها به سمتمون چرخيده بود که رنگ از رخ اميرحسين پريد و ديجی

 !بهبه آقای دوماد_

 رنگ اميرحسين سه برابر قبل پريد ،

خنده ام گرفته بود از اينطور ديدنش و فکر ميکردم االن يه جوری قضيه رو ماست 

مالی ميکنه اما اينطور نشد که اميرحسين نگاهش و تو اطراف چرخوند و نهايتا روی 

 :من ثابت نگهداشت

 !دوستدارم عزيزم_

 نده بود،صدای سوت ها کر کن

انتظار شنيدن همچين جمله ای و ازش نداشتم که تالشم واسه خنثی کردن بغضم بی 

 نتيجه شد و جلئی از اشک چشمهام و پوشوند،

 حاال اميرحسين و تار ميديدم که چشم هام و بستم و دوباره باز کردم؛

قطره اشکی از گوشه چشم هام غلتيد و مسير گونه هام و طی کرد و همزمان 

 ...سين بوسه ای به پيشونيم زداميرح

 اين همون شبی بود که ميخواستم،

 ...همون جشنی که به يادموندنی ميشد

 .نيمه های شب بود که مراسم به پايان رسيد

حاال همه مهمونها رفته بودن و جز ما و مامان اينا و البته خانواده اميرحسين کسی 

 .ش شد و راهی شديمنمونده بود که بعد از خداحافظی هرکسی سوار ماشين
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تا رسيدن به خونه يک ساعتی مسير داشتيم که کمی صندليم و خوابوندم و سرم و به 

 پشتی صندلی تکيه دادم،

 :پخش ماشين روشن بود که اميرحسی صدای ضبط و بست و گفت

 تا رسيدن به خونه بخواب،_

 ...حسابی خسته شدی امروز

 :ساعدم و رو پيشونيم گذاشتم و جواب دادم

 تو چی؟_

 تو خسته نشدی؟

 :نوچی گفت

 نه،_

 ...امروز همون روزی بود که جفتمون منتظرش بوديم

 :لبخندی روی لبهام نشست

 منم خسته نيستم،_

 !نميخوام بخوابم

 :و دوباره صندلی و صاف کردم که صدای خنده هاش فضای ماشين و پر کرد

 امروز از صبح تکليفت با خودت روشن نيستا،_

 !چيکار ميکنی خودتم نميدونی
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 :نفس عميقی کشيدم

 توهم همينطور،_

 نميدونم دلت دعوا ميخواد يا ميخوای رمانتيک باشيم؟

 :خنده هاش ادامه پيدا کرد

 خودت چی فکر ميکنی؟_

 يه سال از اون اتفاق سهمگين داره ميگذره،

 !يه ساله که محکوم به تحملت شدم و معلومم نيست اين حکم تا کی بايد اجرا بشه

 مونده بود با چشمام قورتش بدم،کم 

همچين زل زده بودم بهش که حتی جرئت سر چرخوندن هم نداشت و فقط زل زده 

 :بود به مسير پيش رو که گفتم

 اتفاق سهمگين؟_

 محکوم به تحمل؟

 پشيمونی؟

 :آخری سوال بود اما اميرحسين صدا کلفت کرد

 چرا حرف تو دهنم ميزاری؟_

 من کی گفتم پشيمونم؟

 کی؟
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 :نفس عميقم پر حرص تکرار شد

 به نظرم بهتره تا رسيدن به خونه بخوابم،_

 !چون ممکنه بعد ها از شب اولين سالگرد ازدواجمون به تلخی ياد کنی

 :ابرويی باال انداخت

 االن من و تهديد کردی؟_

 مثال ميخوای چيکار کنی؟

اره صندلی داشت سربه سرم ميزاشت و هيچکدوم از اين حرفهاش جدی نبود که دوب

 :و خوابوندم و لحظه ای چشم بستم

 اسمش و هرچی که دوست داری بزار،_

 !تهديد يا هرچيز ديگه ای

 ميخنديد اما ديگه حوصله کلکل باهاش و نداشتم،

 ميدونستم مثل هميشه بازنده اين بازيم،

 ميدونستم اميرحسين هيچوقت کم نمياره که چشمام و بسته نگهداشتم،

به خونه مسير باقی بود و ميتونستم استراحت کوتاهی کنم اما يک هنوز هم تا رسيدن 

 دفعه صدای خنده های اميرحسين قطع شد و ماشين به طرز هولناکی متوقف شد،

 :افتضاح ترمز گرفته بود که چشم باز کردم و غر زدم

 چيکار ميکنی؟_
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 چرا همچين ترمز ميگيری ديوونه؟

 منتظر جواب بودم اما جوابی نشنيدم،

ين متوقف شده بود و نگاه اميرحسين به بيرون ماشين بود که يهو با خرد شدن ماش

 شيشه جلوی ماشين جيغ بلندی کشيدم و چشم از اميرحسين گرفتم،

نميدونستم اينجا چه خبر بود اما دو نفر جلوی ماشين ايستاده بودن و يکيشون که قفل 

باعث خرد تر شدن فرمون دستش بود ضربه بعدی و به شيشه ماشين زد و همين 

 .شيشه ها شد

جيغ بلندتری از ترس کشيدم و دستم و روی سرم گذاشتم و همزمان صدای اميرحسين  

 :گوشم و پر کرد

 !همينجا بمون_

 آروم سرم و باال آوردم،

 :دستش رو دستگيره در بود که با صدای لرزونی گفتم

 کجا ميخوای بری؟_

 زنگ بزن به پليس،

 !زنگ بزن به همکارات

اما انگار انقدر فرصت نداشتيم که صدای وحشتناک يکی از اون آدمهايی که 

 :نميدونستم چی ميخوان گوش جفتمون و کر کرد

 پياده شو،_
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 !وگرنه تو همين ماشين دخلت و ميارم

 تنم ميلرزيد؛

 ...تاب اتفاق و حادثه بد جديدی رو نداشتم اما اميرحسين پياده شد

 ا بشتر بودن،اولش فقط دو نفرشون و ديدم ام

چهار نفر ريخته بودن رو سر اميرحسين و تو اين جاده هيچ ماشينی رفت و اومد 

 نميکرد،

 فکر ميکردم بابا اينا از همين مسير اومدن اما اينطور نبود،

به تنهايی تو اين جاده افتاده بوديم و حاال نه ميتونستم بيرون و نگاه کنم نه ميتونستم 

 همينطور اينجا بشينم،

 شتم به عقب،برگ

 تو کيفم دنبال گوشيم ميگشتم،

 بايد به پليس زنگ ميزدم،

 بايد يکی و خبر ميکردم قبل از اينکه دير بشه اما همين که به عقب چرخيدم  ،

دوباره صدای خرد شدن شيشه گوشم و پر کرد و صدای مردونه نا آشنايی که حتما 

 :متعلق به يکی از همين وحشی ها بود رو  شنيدم

 !ه شوپياد_

 صدای نفس هام بلند شد،
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 بااينکه در قفل بود اما پايين آوردن شيشه تق و لق ماشين کار سختی نبود که

 ناچار برگشتم،

حدسم درست بود از همين روبه رو سعی در مهارم داشت که حاال خم شد تو ماشين 

 :و قفل مرکزی و باز کرد

 ...ياال پياده شو_

 ،آب دهنم و با سر و صدا قورت دادم

اون بيرون داشت به اميرحسين سخت ميگذشت و حاال من نه تنها نتونسته بودم کمکی 

 !کنم که داشتم باعث دردسر هم ميشدم

 :اون يارو اينبار در و باز کرد و چاقوش و به سمتم گرفت

 !ياال_

 کاری ازم برنميومد،

 انگار خون به مغزم نميرسيد،

 انگار چاره ای نبود،

 با تاخير اما پياده شدم،بايد پياده ميشدم و 

 چاقوش و به سمتم گرفته بود و ممواظبم بود،

 مواظب بود که تکون نخورم که کاری نکنم و من فقط نظاره گر اين ماجرا بودم،
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من فقط مستونستم نگاه کنم و اميرحسين با دست خالی داشت حريف اون عوضی ها 

 که چاقو به دست داشتن شده بود،

حمله کرده بودن و هرآن ممکن بود باليی سر اميرحسين بياد سه نفره به اميرحسين 

 :که دستم و رو سرم گذاشتم و با گريه داد زدم

 ولش کنيد،_

 !عوضی ها ولش کنيد

و جواب به من فقط ضربه محکمی بود که اون حروم لقمه با پشت دست به دهنم 

 :کوبيد و لب زد

 !خفه شو_

 بی اختيار اشک ميريختم؛

رحسين داشت ديوونم ميکرد و قلبم داشت از تپش ميفتاد که يهو با نگرانی برای امي

 شنيدن صدای آژير پليس انگار جون تازه ای گرفتم،

 با دقت گوش کردم،

 اشتباه نميکردم،

 اين صدای آژير پليس بود و حتی اگه ميخواستم به  گوش هام شک کنم؛

پشت بندش با چشم دستپاچگی اين عوضی و اونايی که باهاش بودن مطمئنم کرد و 

 های خودم ديدم،

 :ماشين های پليس داشتن به سمتمون ميومدن که يکی از اين حروم لقمه ها داد زد
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 پليسه،_

 !...بايد بريم

نميدونستم پليس چطور سر از اينجا درآورده اما ديدن ماشين های پليس از آشفتگيم 

 کم کرد،

 هنوز بلند بلند نفس ميکشيدم،

ا کنده ميشد و حاال درست تو آخرين لحظه که ماشين های پليس هنوز قلبم داشت از ج

داشتن به اينجا ميرسيدن اون نامردا دست از سرمون برداشتن و به تقال برای فرار 

افتادن و اين درحالی بود که اميرحسين دستش و روی شکمش گذاشته بود و با حال 

 نه چندان خوبی سرفه ميزد،

 خودم و بهش رسوندم،

سيدگی به احوال اميرحسين بود و هيچ چيز از غوغا و شلوغی اطرافم مهم فقط ر

 :نميفهميدم که روبه روی اميرحسين ايستادم و با صدايی که ميلرزيد گفتم

 خوبی؟_

 قبل از اينکه جواب بده نگاهی به سرتا پاش انداختم،

 :دستش که روی شکمش بود غرق درخون بود که لرزش صدام بيشتر شد

 ...بهت_

 چاقو زدن؟بهت 
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 :نگاهش به من بود

 چيزی نيست نگران نباش_

 نميتونستم نگران نباشم؛

 نميتونستم اين خونريزی و ببينم و باور کنم که چيزی نيست،

نميتونستم و اشک از چشمام جاری شده بود که اميرحسين سرفه ديگه ای زد و اين 

ورهای پليس که بار دستش و روی شونه ام گذاشت و قبل از اينکه چيزی بگه مام

حاال اون چند نفر و دستگير کرده بودن به سمتمون اومدن و يکيشون که اميرحسين 

 :و ميشناخت و برای من غريبه بود پرسيد

 تو خوبی اميرحسين؟_

 ...و همه چيز مهيا شد واسه انتقال اميرحسين به بيمارستان

... 

 سرم داشت منفجر ميشد،

ده بود و حاال طاقت ديدن بخيه خوردن شکم تموم خوشيهای امشب به کاممون زهر ش

اميرحسين که به گفته دکتر دچار پارگی سطحی شده بود و خطرناک نبود و نداشتم 

 و اين بيرون توی راهرو نشسته بودم که متوجه حضور خانواده اميرحسين شدم،

وقتی زنگ زدن که ببينن رسيديم خونه يا نه ماجرارو براشون گفتم و حاال به اينجا 

 اومده بودن،
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مامان حتی حالش بدتر از حال من بود که رنگ به رخسار نداشت و حال روز گلناز 

 هم خوب نبود،

 اين وسط فقط همسر گلناز کمی آروم به نظر ميرسيد که جلوتر از بقيه به سمتم اومد،

 :ايستادم و اون روبه روم ايستاد

 سالم،_

 حال گرشا چطوره؟

 االن کجاست؟

 :م و گفتمجواب سالمش و داد

 تو اون اتاقه،_

 دکتر داره شکمش و بخيه ميکنه،

 .خداروشکر به خير گذشت

نفس عميقی کشيد و به جای منی که آروم و قرار نداشتم همه چيز و به گلناز و مامان 

 ...گفت

 

  اميرحسين#

 پانسمانم تموم شد،

 بدتر از ياسمن مامان بود که حاال هزارتا سوال ازم کرد،
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پرسيد که خوبم يا نه و حاالهم فقط داشت باعث و بانی اين اتفاق و لعنت هزاربار ازم 

 ميکرد و من حواسم پی چيز ديگه ای بود،

 حواسم جای ديگه ای بود،

ميخواستم بفهمم کی پشت اين ماجراست و کی به پليس اطاع داده اما هرچی فکر 

 ميکرد،ميکردم به در بسته ميخوردم و حرفهای بچه ها فقط گيج ترم 

اونها ميگفتن يه مرد ناشناس بهشون اطالع داده و من حتی نميدونستم اون فرد ناشناس 

 ...کی هست و کجای اين ماجراست

 :با شنيدن صدای ياسمن به خودم اومدم

 دکتر ميگه ميتونيم بريم خونه،_

 ولی تو حالت خوبه؟

 ...اگه خوب نيستی

 :رسهدستم و باال آوردم و نزاشتم حرفش به اتمام ب

 خوبم،_

 .بريم

 نگاهش پر از غم بود،

 حق هم داشت،
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مدتها منتظر اين شب بوديم و حاال اين اتفاق لعنتی تموم شادی چند ساعت قبل و به 

 ...غم و ناراحتی تبديل کرده بود

... 

 .به خونه رفتيم

 .مامان که آروم و قرار نداشت هم با ما اومد و امشب روهم همينجا ميموند

ود اما به کمک مامان لباس هام و عوض کردم و حاال که ياسمن اوضاعم خوب ب

 تخت و آماده کرده بود روی تخت دراز کشيدم،

 بايد استراحت ميکردم اما مگه ميشد؟

 مگه ميتونستم بااين ذهن آشفته بخوابم؟

هی با خودم فکر ميکردم که شايد همايون فروزان پشت اين ماجراست اما اين فقط 

 بهم ريختم بود،يه بخش از افمار 

 نيمه ديگه ذهنم به اين مشغول بود که کی پليس خبر کرد؟

 کی باعث نجاتمون شد؟

 !و اين سوال بی جواب بود

 با بلند شدن صدای زنگ گوشی مامان از فکر بيرون اومدم،

مامان که همينجا توی اتاق بود گوشی و جواب داد و از صحبت های اوليه ش فهميدم 

 بابا پشت خطه،
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 !که مدت ها بود نديده بودمشپدری 

ميخواستم دوباره به اتفاقی که افتاده بود فکر کنم اما با جوابی که مامان داشت از 

 :پشت تلفن به بابا ميداد نتونستم اينکار و انجام بدم

 آره بيا،_

 !حال گرشا خوبه بيا ببينش خيالت راحت شه

ه تخت نشسته بود هم گرد نه تنها من جا خوردم که چشمهای ياسمنم که اينجا رو لب

 :شد و مامان ادامه داد

 .آدرس و برات ميفرستم عزيزم_

 :گفت و گوشی و قطع کرد و من مات و مبهوت نگاهش کردم

 کی بود؟_

 :مامان ابرويی باال انداخت

 باباته ديگه،_

 نگرانت شده ميخواد بياد ديدنت

 :و رو کرد به ياسمن

 عزيزدلم آدرس و برای کوروش ميفرستی؟_

 :ياسمن با تعجب لبخندی زد

 آره حتما_
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 و بلند شد و به سمت مامان رفت،

 اما روی لبهای من پوزخندی جاخوش کرد،

 بابايی که از خونش بيرونم کرده بود ،

بابايی که ميخواست هيجوقت من و نبينه و ميگفت پسری به اسم من نداره حاال نگرانم 

 شده بود؟

 حاال ميخواست بياد اينجا؟

 ه من؟بياد خون

 ...مسخره بود

 .چند دقيقه بيشتر طول نکشيد که بابا رسيد

 البته نميدونستم هنوز ميتونستم بابا صداش کنم يا نه،

آقای کوروش تهرانی به خونه من اومده بود و حاال روی صندلی که ياسمن به اتاق 

 .آورده بود نشسته بود و سکوت سنگينی فضای خونه رو پر کرده بود

 سنگين بود که هيچکس نميدونست بايد چيکار کنه،جو انقدر 

 هرکسی يه جوری خودش و مشغول کرده بود،

 :هرکسی زل زده بود به يه نقطه نامعلوم که مامان باالخره سکوت و شکست

 مگه نيومدی حال گرشارو بپرسی،_

 پس چرا ساکتی؟
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 صدای نفس عميق بابا به گوش رسيد،

 :و بابا باالخره حرفی زد بزاق دهنم و به سختی پايين فرستادم

 ...خب_

 بهتری؟

 نگاهم به سمتش کشيده شد،

 :منتظر زل زده بود بهم که سری به نشونه تاييد تکون دادم

 .خوبم_

 :پلکی زد

 بايد بيشتر مراقب خودت و زنت باشی،_

 !اگه پليس نميرسيد معلوم نبود چه اتفاقی براتون ميفتاد

 :ابروهام باال پريد

 نم؟من بايد چيکار ک_

 ما داشتيم برميگشتيم خونه و اصال نفهميدم اونا از کجا پيداشون شد،

 اصال نفهميدم چرا بهمون حمله کردن

 :نفس عميقی کشيدم و ادامه داد

البته بچه ها به زودی ازشون اعتراف ميگيرن و مشخص ميشه ماجرا زير سر _

 !کيه
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 :بابا جدی اما باصدای آرومی جواب داد

 بزنی کار کيه؟خودت نميتونی حدس _

 قيافه متفکرانه ای به خودم گرفتم،

 :بابا خيلی بی مقدمه داشت به همايون اشاره ميکرد و ادامه داد

 نبايد خودت و درگير اون پرونده ميکردی،_

 !نبايد

 :مامان و ياسمن ساکت بودن و اين مکالمه بين من و بابا بود که با مکث گفتم

 من يه مامور پليسم،_

 کارم همينه،

 چرا نبايد اينکارو ميکردم؟

 نکنه شما هنوز با همايون فروزان رودربايستی داريد؟

 :بابا عميق نفس کشيد

 رودربايستی؟_

 رابطه ما خيلی وقته که شکراب شده،

 حرف من چيز ديگه ايه،

 حرف من اينه که همايون آدم خطرناکيه،

 ...حرف من اينه که
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 :و بين مامان و ياسمن چرخوند از ادامه دادن حرفش فعال منثرف شد و نگاهش

 !ميخوام با گرشا تنهايی صحبت کنم_

 .و همين حرفش برای بيرون رفتن مامان و ياسمن کافی بود

 هنوز نميدونستم چرا داره اين کار و ميکنه،

هنوز نميدونستم چرا اومده اينجا اما مطمئن بودم فقط برای يه احوال پرسی ساده نبود 

 پيش کشيده بود، و حاال که حرف همايون و

 ...حاال که ميخواست تنهايی صحبت کنيم حتما قضيه مهمی وجود داشت

 با بيرون رفتن مامان و ياسمن ،

 بابا از روی اون صندلی بلند شد و قبل از اينکه چيزی بگه به سمت پنجره رفت،

 پنجره اتاق و باز کرد و تو هوای آزاد بيرون نفسی گرفت،

 نگران و کالفه بود،

 ...خوب ميفهميدم اين و

  حرفهاش و  کارهاش خوب ميفهميدم از

 :افکارش آروم نيست و منتظر بودم تا حرفی بزنه که باالخره سرچرخوند به سمتم 

 همايون اون آدمهارو فرستاده بود سراغت، _

 !همايون قصد جونت و کرده

 :چشم ريز کردم
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 شما از کجا انقدر مطمئنيد که کار همايون بوده؟_

 بست و بهم نزديک تر شد، پنجره رو

 :درست روبه روم ايستاد و جواب داد

 تو پسرش و کشتی،_

 تو دخترش و راهی زندون کردی،

 حاالهم که دنبال يه مدرکی واسه کشوند همايون به ميز محاکمه،

 !خيلی واضحه که اون بخواد از شرت خالص بشه

 :لبام لحظه ای تو دهنم جمع شد

 من و دزديدن، دختر و پسر اون بودن که زن_

 اونا بودن که قصد داشتن من و بکشن و ياسمن و بفروشن،

 !من فقط به وظيفه ام عمل کردم نه چيز ديگه ای

 :سری به اطراف تکون داد

به خيال خودت اينکار و کردی به خيال خودت به وظيفت عمل کردی وخودت و _

 !ختی دخترشیزنت و نجات دادی ولی از نظر همايون تو قاتل پسرش و باعث بدب

 :رو لبه تخت نشست و ادامه داد

 همايون دست از سرت برنميداره_

 :جواب دادم
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 امشب که نتونست کاری از پيش ببره،_

 ...از اين به بعد هم بيشتر حواسم و جمع ميکنم و

 :نزاشت جمله ام کامل شه

 امشب نتونست چون من به پليس خبر دادم،_

 !است هم جمع کنی نتونه اين کار و انجام بدهولی معلوم نيست دفعه بعد حتی اگه حو

 :با چشم های گرد شده به بابا نگاه کردم

 چی؟_

 شما به پليس زنگ زديد؟

 شما از کجا اطالع داشتيد؟

 :دوباره نفس عميق سر داد

 چون بهم گفته بود،_

گفته بود که بهت بگم دست از اين پرونده بکشی وگرنه همون وقتی که فکرش و 

 و ميگيره و من ميدونستم ديشب بهترين فرصت برای اين کاره،نميکنی جونت 

تموم ديشب دورا دور حواسم بهت بود و وقتی متوجه آدمای همايون شدم پليس و 

 خبر کردم،

 !قضيه اش مفصله

 ميخواستم بدونم،
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 ميخواستم از همه چيز سر دربيارم،

بابا رفته که صحبت  ميخواستم بفهمم همايون کی بابارو تهديد کرده و اصال چرا سراغ

 کردنمون ادامه پيدا کرد،

 ...تا دقيقه ها ادامه پيدا کرد

 

 ياسمن#

 سينی چای و روی ميز عسلی گذاشتم،

آقای تهرانی ديشب رفت اما مامان هنوز اينجا بود و اين چای بعد از ناهار بود که 

 :همزمان با روی ميز گذاشتنش صدای مامان و شنيدم

 بگيربشين عزيزم،_

 ی بهت زحمت دادمحساب

 :رو مبل روبه روييش نشستم و جواب دادم

 ...اين چه حرفيه_

 :و لبخندی تحويلش دادم که متقابال بهم لبخند زد و گفت

 توهم متوجه حال گرشا شدی؟_

 از ديشب که کوروش رفت بچه ام يه حاليه،

 !نگرانشم
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 لبام و با زبون تر کردم،

 راست ميگفت،

 رحسين يه آدم ديگه ای شد،ديشب که آقا کوروش رفت امي

 حسابی عصبی به نطر ميرسيد و از ديشب اخماش توهم کشيده شده بود،

از ديشب به زور چند کلمه حرف زده بود و حتی وقتی غذاش و براش بردم هم با 

بی ملی فقط چند قاشق خورد و حاال بااين حرف مامان من هم دلواپس اميرحسين 

 ...شدم

 :مامان ادامه داد

 که چيزی نميگن، به من_

 نه کوروش چيزی گفت و نه گرشا،

 !کاش تو باهاش حرف بزنی

 :آروم سر تکون دادم

 حتما باهاش حرف ميزنم،_

 فعال بفرماييد چای

و خم شدم و يکی از فنجون هارو به سمت مامان روی ميز گذاشتم و فنجون ديگه 

 .رو هم توی دستم گرفتم

 کمی خنک شه اما فکرم درگير بود،به رسم عادت چای داغم و فوت کردم تا 
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درگير اوضاع و احوال اميرحسين و حتی نفهميدم اين چای و چجوری خوردم و به 

 .اتاق رفتم

اميرحسين هنوز نياز به استراحت داشت که روی تخت دراز کشيده بود اما خواب 

 نبود،

حال  نميدونم متوجه ورودم شد يا نه اما حتی به اين سمت نگاهی هم ننداخت و تو

 :خودش بود که صدام و تو گلوم صاف کردم و گفتم

 بهتری؟_

 :سرچوند به سمتم و جواب داد

 خوبم عزيزم،_

 نگران من نباش

 ...جلوتر رفتم

 :رو لبه تخت روبه اميرحسين نشستم و گفتم

 مطمئن نيستم که حالت خوب باشه،_

 از ديشب يه جوری شدی

 :نفس عميقی کشيد

 چجوری؟_

 :چرخيدنگاهم تو چشماش 
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 يه جور بی حوصله و کالفه ای،_

 ...انگار يه چيزی فکرت و خيلی درگير کرده

 :جواب داد

 چيزی نيست_

 :با يه اخم ساختگی زل زدم بهش

 از پنهون کاری خوشم نمياد،_

 ديشب بابات حرفی بهت زد که اينطور بهم ريختی؟

 :لبخند تلخی زد

 چی بايد بگم؟_

 اصال چجوری بايد بگم؟

 :سريع گفتم

 داری نگرانم ميکنی،_

 چيشده اميرحسين؟

 نفس عميقش تکرار شد،

 :اين بار بلند و عميق تر از قبل

 يه چيزايی راجع به اتفاق ديشب ميگفت،_

 ..ميگفت همايون پشت ماجرای ديشبه
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 :آه از نهادم بلند شد

 منم حدس ميزدم کار اونا باشه،_

 ... ولی خداروشکر که بخير گذشت و

 :شه نزاشت حرفم تموم

 کسی که پليس و خبر کرده بابا بوده،_

همايون بابارو تهديد کرده بود که از پرونده هانا کناربکشم وگرنه يه باليی سرم مياره 

 !و ديشب ميخواست همين کار و کنه

 ضربان قلبم تو سينه بی امان شد،

حاال که از شر هومن لعنتی و هانا خالص شده بوديم ديگه هيچ جوره طاقت دردسر 

 ديد،ج

 طاقت در افتادن با همايون فروزن و نداشتم،

 ديگه تحمل اتفاقات تلخ و نداشتم،

 :دلم آرامش ميخواست و يه زندگی معمولی عين بقيه آدمها که صدام گرفته شد

 خداروشکر که بابات پليس و خبر کرد و اتفاقی برات نيفتاد_

 :سری تکون داد

 !شکر ولی همه ماجرا اين نيست_

 :ا سر و صدا قورت دادمآب دهنم و ب
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 ديگه چيه؟_

 :اميرحسين جواب داد

 همايون به اين راحتی ها بيخيال من نميشه،_

ميدونم که مثل سايه ميفته دنبالم تا زهرش و بريزه و من هم آماده ام واسه ايستادن 

 جلوش ،

 ...آماده ام که مراقب تو باشم ولی

 :بی مکث گفتم

 ولی چی؟_

 :لبهاش و باز بون تر کرد

 ولی کالفگيم بخاطر اين موضوع نيست ياسمن،_

 !از چيزی باخبر شدم که همه افکارم و بهم ريخته که ای کاش هيچوقت نميفهميدمش

 نگرانيم صدبرابر قبل شد،

صدای نفس هام بلند شد و منتظر خيره شده بودم به اميرحسين که با تن صدای پايين 

 :تری ادامه داد

 باهاش همايون و دستگير کنم يه مدرک پيدا شده که ميتونم_

 :چشمام گرد شد

 خب اينکه خوبه،_
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 چرا افکارت بهم ريخته؟

 حاال از کجا اين مدرک و پيدا کردی؟

 :چندباری پشت سرهم پلک زد

 همين ديگه،_

 ...همين که از کجا پيدا شده داره اذيتم ميکنه

 :کالفه گفتم

 داری ديوونم ميکنی اميرحسين،_

 رفاتو بزن منم دق ندهتوروخدا درست و دقيق ح

 :زيرلب اسمم و صدا زد

 ...ياسی_

 .نگاهم بهش خيره موند

 بابام از همايون مدرک داره،_

 بابام از کارهای همايون خبر داشته و چيزی نگفته،

به منی که مدتها دنبال يه سرنخ بودم چيزی نگفته و حاال بعد از اين همه وقت بهم 

 ار ميکردن،گفت که ميدونسته همايون و هومن چيک

 !ميدونسته اونا قاچاق ميکنن و حتی به بابام هم پيشنهاد همکاری داده بودن

 :پلک سنگينی زدم
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 بابات چيکار کرده؟_

 قبول کرده؟

 :حرفم و رد کرد

 تو قاچاق آدمها نه،_

 ولی تو قاچاق اسلحه دست داشته و من نميدونم بايد چيکار کنم،

برعليه همايون استفاده کنم پای بابا هم به اين ماجرا اگه بخوام از مدارکی که بابا داره 

 باز ميشه،

 با چيزايی که ازش شنيدم حتما دو سه سالی و ميفته پشت ميله های زندون،

 ...نميدونم بايد چيکار کنم ياسمن

 تموم انرژيم تحليل رفت،

 آقا کوروش هم قاطی بازی همايون شده بود و اميرحسين تو دوراهی سختی بود،

 ...اهی ای که آسون نبود انتخاب هرکدوم از راه هادو ر

 اميرحسين همچنان حرف برای گفتن داشت،

اوضاع به قدری پيچيده بود که به جز گوش کردن به حرفهاش کاری از دستم 

 !برنميومد

 !انقدر همه چيز به هم قاطی شده بود که نميدونستم اصال چی بايد بگم

 هنوز هم باور نميکردم،
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 دل بودم،هنوز هم دو 

دو دل بودم که حتی هومنی که زمانی اسمش به عنوان شوهرم توی شناسنامم ثبت 

 شده بود دست به همچين کار وحشتناکی،

همچين قاچاق غيراخالقی و ناپسندی زده باشه و با گذشت زمان فهميده بودم نه تنها 

 هومن که حتی هاناهم تو اين کار دست داشته،

مايون رسيده بود و امروز متوجه شدم که آقای تهرانی هم بعد از هانا نوبت به آقا ه

 همچين بی اطالع و بی نقش تو کارهای خانواده فروزان نبوده،

 هضم اين ماجرا برای من هم سخت بود چه برسه به اميرحسين،

چه برسه به يه مامور پليس که حاال با خبر همکاری پدرش با همايون حسابی شوکه 

 شده بود،

مثبت ماجرا اين بود که آقا کوروش تو قاچاق انسان دست نداشت اما  بااين تنها نکته 

 وجود بازهم پاش گير بود،

 گير بود و اگه اميرحسين ميخواست با مدارک و شهادت پدرش همايون و گير بندازه،

 !...بايد از پدرش هم ميگذشت و اين اصال ساده نبود

 :اف کردم و گفتمبا اتمام حرف های اميرحسين صدام و تو گلوم ص

 ميخوای ديگه پيگير اين پرونده نباشی؟_

 به نظرم بهتره که کال کناره گيری کنی،

 ...باالخره همکارات
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 :نزاشت حرفم تموم شه

حتی اگه من هم بيخيال پرونده شم بابام قصد داره به جرمش اعتراف کنه و مدارکی _

 .هم که از همايون داره رو تحويل پليس بده

 :لب زدم

 اينجوری ميفته زندان ولی_

 :تاييد کرد

 ميدونم،_

 خودش هم اين و ميدونه ولی ميخواد اين کار و انجام بده،

 !بخاطر ما ميخواد اين کار و انجام بده

 :چشمام گرد شد

 بخاطر ما؟_

 :تاييد کرد

 بابا مطمئنه مادامی که همايون درگير اين پرونده نشه فقط به فکريه چيزه،_

 دگی ما،به فکر خراب کردن زن

 ..به فکر کشتن من

 :اعصابم بهم ريخت بااين حرفهاش

 !بسه نگو_
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 :نفسی کشيد و قبل از اينکه بخواد چيزی بگه بلند شدم

 توروخدا ديگه چيزی نگو،_

 اصال دلم نميخواد اين حرفهارو بزنی،

 اصال دلم نميخواد به اتفاقات بد،

 .به تکرار روزای سخت حتی فکر کنم

 : تمو از تخت فاصله گرف

 من ميرم بيرون پيش مامان،_

 ...توهم انقدر خودت و اذيت نکن

 .گفتم و از اتاق بيرون زدم

 بهش گفته بودم خودش و اذيت نکنه،

سعی داشتم آرومش کنم اما اين وضع آشفته به اين راحتی ها ختم به خير  و آرامش 

 ...نميشد

 

 ...يک ماه بعد

 

 هانا#

 نميفهميدم،
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 شده بود،حاال که همه چيز تموم 

 حاال که محکوم به حبس شده بودم،

 حاال که زندگيم تو سرازيری تباهی افتاده بود ديگه چه دليلی داشت البرز بياد مالقاتم؟

 از نظر من هيچ حرفی باقی نمونده بود،

از نظر من همه چيز تموم شده بود هم برای من هم برای اشکان که اونهم محکوم به 

معلوم نبود بعد از آزاديمون اصال آدمهايی که االن هستيم يه حبس طوالنی شده بود و 

 باقی ميمونيم يا نه تموم شده بود،

 ...برای خانوادمم همينطور

 مرگ هومن و محکوميت من مامان و از پا انداخته بود،

مامانی که هيچوقت به ديدنم نيومده بود اما من جويای احوالش از بابا و البرز بودم 

 از پا افتاده بود،

 مامان تبديل به يه زن تنها شده بود،

زنی که به گفته البرز يا شب و روزش و تو خونه سر ميکنه يا قبرستون و کنار خاک 

 !هومن

 تموم مسير رسيدن به اتاق مالقات به همين افکارم گذشت،

 به حسرت برای يه زندگی معمولی گذشت،

 به تنفر از خودم،
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ضی قاتل احساسم و قاتل برادرم گذشت و حاال تنفر از بقيه و کينه از اون گرشای عو

با رسيدن به اتاق مالقات نفس عميقی کشيدم و سرم و به اطراف تکون دادم تا ذهنم 

 .خالی شه از اين همه هياهو و آشفتگی و وارد اتاق شدم

سالمی کردم و دستبد به دست روبه روی البرز نشستم و مامور همراهم جلوی در 

 .ايستاد

ه تا ميرسيدم البرز شروع به حرف زدن ميکرد امروز فقط سکوت برعکس قبل ک

 !کرده بود

 :ثانيه ها به سکوت البرز گذشت و آخر سر اين من بودم که سر صحبت و باز کردم

 بازهم قراره دادگاه برام تشکيل شه؟_

 ...بازم

 قبل از اتمام جمله ام،

 :سرش و به نشونه رد حرفم تکون داد

 .دادگاهی در کار نيست_

 :ابرو باال انداختم

 پس چی؟_

 بخاطر چی اومديد اينجا؟

 :البرز نگاهی به اطراف انداخت و در آخر به چشم هام زل زد
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 اومدم که راجع به پدرت ،_

 .آقا همايون باهات صحبت کنم

 :سرم و کمی جلو بردم

 راستی چرا ده روزه که بابا نيومده ديدنم؟_

 ...نکنه بابامم مثل مامان قيدم و زده و

 :اين بار هم مانع ادامه حرفهام شد

 ...اينطور نيست_

 :نفسم و فوت کردم بيرون

 پس چی؟_

 چی ميخوايد بگيد؟

 :و ادامه دادم

 ميشنوم_

 نميدونم چرا اما نگاهش و خيلی خيره بهم نگه نداشت،

 :رو ازم گرفت و با صدای آرومی گفت

 ...راستش_

 :حرفش و که بريد چشم ريز کردم

 راستش چی؟_
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 يد نگرانم ميکنيد،دار

 اون بيرون همه چی خوبه؟

 :دستی توی صورتش کشيد

 تا ده روز پيش همه چيز خوب بود ولی االن نه،_

 ...االن همه چی بهم ريختست

 :قلبم چندين برابر قبل تو سينه تپيدن گرفت

 چرا؟_

 اين بار ديگه طفره نرفت

 اين بار نگاهش و رو در و ديوار نچرخوند،

 صورتش نکشيد،دستی هم توی 

 :اين بار با صدای گرفته ای جواب داد

 متاسفم که اين خبر و بهت ميدم اما پدرت،_

 ...آقا همايون ديروز عصر توی استخر سکته کرد و فوت شد

 پلکم عصبی پريد،

 حرفهاش و تو ذهنم مرور کردم،

 ...بابا

 بابا سکته کرده بود؟
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 ...بابا

 بابا مرده بود؟

 ...اين امکان نداشت

 :فهاش خنده دار بود که قهقهه ای زدمحر

 اين چه شوخی مسخره ايه؟_

 ... چرا

 :بين سوال پرسيدن و خنديدنم پريد

 شوخی نيست،_

 ...متاسفانه اين اتفاق افتاده

کوروش تهرانی همونی که خيالمون راحت بود بخاطر خودش هم که شده حرفی 

نه يک هفته پيش هم به همدستی نميزنه و از مدارکی که عليه همايون داره استفاده نميک

 خودش تو قاچاق اسلحه اعتراف کرد و هم مدارکی که داشت و تحويل پليس داد،

قرار بود بازداشت بمونه وبعد از اون به ضمانت وثيقه نزاشتيم  آقا همايون تو

 بديم اما نشد،هرجوری که هست ترتيب کارهای خروجش از ايران و

 ...ان خارج شه ولی تو استخرقرار بود فردا همايون از اير

 : دستش مشت شد

 بازم متاسفم،
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 واست مرخصی گرفتم که بتونی تو مراسم خاک سپاری پدرت حضور داشته باشی،

 مادرت دست تنهاست،

 !شايد حضورت بتونه بهش کمک کنه

 :لب زدم

 ولی بابا که سابقه سکته نداشت چرا بايد يهويی اين اتفاق واسش بيفته؟_

 :انداختابرويی باال 

 .پليس پرونده تشکيل داده و داره تحقيق ميکنه،به زودی همه چيز مشخص ميشه_

 جلدی از اشک چشم هام و پر کرده بود،

 :حاال خنده هام تبديل به هق هق شده بود و انگار نفسم داشت بند ميومد

 ...يعنی بابا_

 يعنی بابا واقعا فوت شده؟

 چيز بود،سر به زير انداخت و اين سکوت گويای همه 

 گويای شوخی نبودن حرفهای البرز،

 ...گويای مصيبتی تازه

 احساس ميکردم سرم روی تنم سنگينی ميکنه،

 تو اين دنيا سير نميکردم،

 البرز داشت باهام حرف ميزد اما چيزی نميشنيدم،
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 فقط چشم هام پر و خالی ميشد و به گذشته فکر ميکردم،

 به روزهای خوبی که داشتيم،

 خانواده شاد که حاال ازش هيچی نمونده بود،به اون 

 .که حاال از هم پا شيده بود و من اصال حال خوبی نداشتم

 غم دنيا آوار شده بود روی سرم،

 نه گوش هام صدايی ميشنيد و نه چشم هام بيننده اطرافم بود،

 غرق شده بودم تو خاطرات گذشته،

 خاطراتی که آدمهاش ديگه نبودن،

 ...ُمرده بودن

 يد به سلولم برميگشتم،با

تو تموم مسير چشم هام خيس موند و با همين چشم های خيس با همين حال خراب از 

 بين بقيه گذشتم،

از بين زنهايی که مثل من گير اين ميله ها بودن گذشتم و بی توجه به نگاهاشون اشک 

  ...ريختم و اشک ريختم و باالخره به سلولم رسيدم

  .حاکم بودفضای سنگينی بر خونه 

  انگار هيچکس دل و دماغ هيچ کاری و نداشت،

  خونه پدری اميرحسين بودم،
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  .اميرحسين هنوز  برنگشته بود و من و گلناز و مامان خونه بوديم

  حال همگی گرفته بود،

  بهار از راه رسيده بود اما تو اين خونه خبری ازش نبود،

  اينجا خزان زندگی به پا بود ،

  ح،همه چيز سرد و بی رو

  همه چيز سنگين بود،

حتی يه ليوان آب هم به سختی از گلو پايين ميرفت و همه اين ها بخاطر اتفاقی بود 

  .که افتاد

  همه اينها بخاطر آقا کوروش بود،

  آقا کوروشی که يک روز قبل از معرفی کردن خودش به اداره آگاهی ،

  ما چه فايده؟به خونمون اومد و ازم خواست از اين به بعد بابا صداش کنم ا

حاال اوضاع حسابی بهم ريخته بود و همه منتظر بوديم تا اميرحسين برگرده و از 

  ...نتيجه دادگاه برامون بگه

  .دادگاهی که ترس از نتيجه اش باعث اين حال ناميزون شده بود

رو مبل های سلطنتی خونه نشسته بوديم و مامان و گلناز خيلی بيشتر از من تو فکر 

  اجازه ای گفتم و بلند شدم،بودن که با 

  غذا روی گاز بود،
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مامان خورشت آلو بار گذاشته بود اما تو حس و حال سرکشی به غذا نبود که خودم 

  اين کار و کردم،

به آشپزخونه رفتم و به هر دوقابلمه برنج و خورشت سر زدم و همزمان زنگ آيفون 

  به صدا دراومد،

  :خبر داددلناز در و باز کرد و با صدای رسايی 

  گرشاست،_

  .باالخره اومد

  طولی نکشيد که اميرحسين يا به قول خانواده اش گرشا وارد خونه شد

  از آشپزخونه بيرون اومدم،

گلناز جلوی در ورودی ايستاده بود و حاال مامان هم از روی مبل بلند شده بود و 

  .همگی منتظر بوديم تا اميرحسين حرفی بزنه و اميرحسين سالمی کرد

  :اين بار مامان طاقت نياورد به سمت اميرحسين قدم برداشت و گفت

  چيشد؟_

  دادگاه پدرت چيشد؟

  :اميرحسين که انگار خيلی پريشون حال نبود ابرويی باال انداخت

  انقدر بابارو دوست داشتی ما بی خبر بوديم؟_

  !و در کمال تعجب قهقهه آرومی زد
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بی وقتش به خنده بيفتن و صدای گلناز  خانواده اش تو وضعی نبودن که با خنده های

  :بلند شد

  چرا تو همچين شرايطی داری ميخندی؟_

  ديوونه شدی؟

  :صدای خنده های اميرحسين ساکت شد

  اوه اوه،_

  ميگن دخترا بابايی ميشن همينه ها،

  !بخاطر باباش داره سر من داد ميزنه

  و راه افتاد ب سمت من،

  :لبخند روبه روم ايستادبه قول گلناز ديوونه شده بود که با 

  تو خوبی؟_

  نميخوای جيغ و دادی چيزی راه بندازی؟

  نگاهی به پشت سر اميرحسين انداختم،

  :به مامان و گلناز که کماکان منتظر بودن و روبه اميرحسين گفتم

  خوبم،_

  نتيجه دادگاه چيشد؟

  !همه ما نگرانيم
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  کنارم ايستاد، 

  :نفس عميقی کشيد و گفت

  بگم؟ خب چی ميخوايد_

  :مامان روبه رومون ايستاد

  جون به لبم کردی بچه،_

  بگو چيشد دادگاه بابات به کجا رسيد چه حکمی براش بريدن؟

اميرحسين لبهاش و با زبون تر کرد و انگار که باالخره دست از اذيت کردن ما اون 

  :هم تو همچين شرايطی برداشته بود که باالخره جواب داد

  دادگاه بابا تشکيل شد،_

  ولی خداروشکر حکم سنگينی براش نبريدن،

بابا اصال مداخله زيادی تو کارهای همايون و دار و دستش نداشت اونا بيخودی 

  ترسونده بودنش تا بابا دهن باز نکنه،

  .دادگاه خيلی خوب پيش رفت

  :چشم های مامان پر شد

  يعنی چی خيلی خوب پيش رفت؟_

  :و گلناز ادامه داد

  براش زندان بريدن؟_
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  :اميرحسين سری به نشونه تاييد تکون داد

فکر ميکردم بابا حداقل محکوم به سه سال حبس و شايدهم بيشتر ميشه اما اينطور _ 

  نشد

  :و راه گرفت به سمت آشپزخونه

مداخله آقای کوروش تهرانی در قاچاق ضعيف بوده و تاثير چندانی در روند قاچاق _

  نداشته،

ران محترم نيروی انتظامی معرفی کرده و همچنين به عالوه ايشان خود را به مامو

تمامی مدارک و شواهدی که از همايون فروزان در دست داشته و در اختيار پليس 

  قرار داده،

  ...لذا ايشان تنها به پرداخت جريمه نقدی و يک سال حبس محکوم شدند

افی بود که قلمبه سلمبه خبر نهايی دادگاه و داد اما همين برای آروم گرفتن هممون ک

  مامان به سرعت وارد آشپزخونه شد،

حاال اميرحسين در قابلمه خورشت و برداشته بود و عطر غذارو بو ميکيد که مامان 

  :با صدای لرزونی گفت

  راست ميگی اميرحسين؟_

  حکمش همين بود؟

  :اميرحسين در قابلمه رو گذاشت و به سمت مامان برگشت

  دروغم چيه مامان جان،_
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قاضی برای بابا بريد حاال اگه کمه اگه باور نکردنيه ميخوايد يه سر  اين حکمی که

  بريد دفتر قاضی اعتراض کنيد؟

  اشکا های مامان سرازير شد،

  اشک ميريخت و ميخنديد،

  :اشک شوق بود

  ...خدارو شکر_

  و اين حالش ادامه پيدا کرد،

  سر چرخوندم به سمت گلناز،

  چشمهاش جاری بود،دستش و جلوی دهنش گرفته بود و اشک از 

اما اين اشک های جاری شده خيلی قشنگ تر و شيرين تر از سکوت سرسام آور 

  چند دقيقه قبل بود،

  اين اشک ،

  ...اشک شادی بود

  ...همه شاد بودن که حکم سنگينی برای آقا کوروش يا نه

  بابا بريده نشده بود و اين يک سال هم ميگذشت،

ل يک سال دوری خيلی آسون تر از چند نبودن ميگذشت و تموم ميشد و ميرفت و تحم

   بابا بود و اين خبر هم جای شکر داشت و هم جای
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  ..شادی

....  

  با رسيدن دوماد خانواده ناهار و دور هم خورديم،

هرچند جای خالی بابا احساس ميشد هرچند اگه بود ديگه خبری از اون يه ذره غم 

  االن،هم تو دالمون نبود اما راضی بودم از وضعيت 

  باالخره بعد از اين همه مدت،

  بعد از اون همه سختی،

  بعد از حدود دوسال داشتم رنگ آرامش ميديدم،

  روزهای سخت گذشته بود و دلم ميگفت از اينجا به بعد اتفاقات خوبی توی راهه،

  دلم ميگفت هرچی سختی کشيدبم بس بود،

ونمون بده و راست از اين جا به بعد قرار بود زندگی روی خوب و خوشش رو نش

  !بود اينکه ميگفتن در هميشه رو يک پاشنه نميچرخه

تا عصر تو خونه مامان مونديم و حاال تو مسير برگشت به خونه خودمون بوديم که 

خميازه کشون دستام و باالی سرم کشيدم تا خستگی امروز از تنم بيرون بره و 

  :همزمان صدای اميرحسين و شنيدم

  بازهم خوابت مياد؟_

  :دهنم که بسته شد دستام و پايين آوردم و جواب دادم
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  بخاطر هوای بهاره،_

  !آدم دلش ميخواد فقط بخوابه

  :صدای خنده هاش بلند شد

  مطمئنی بخاطر بهاِر؟_

  :ابرو باال انداختم

  !همه ميدونن که حال و هوا بهار و مخصوصا عصرهاش جون ميده واسه خواب_

  شه اما قطع نشد،منتظر بودم که صدای خنده هاش قطع 

  :بلند تر از قبل خنديد و گفت

  !شايد درمورد بقيه اينطور باشه ولی در مورد تو درست نيست_

  :طلبکار نگاهش کردم و اميرحسين ادامه داد

  من تو چهارتا فصل هم با تو زندگی کردم،_

  بهار خوابت مياد،

  تابستون خوابت مياد،

  ...پاييز

دوازده ماه سال روهم به زبون بياره و تکرار اگه ولش ميکردم ميخواست اسامی 

  :کنه"خوابت مياد" که پريدم وسط حرفهاش

  بسه بسه،_
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  اصال خوابم مياد که خوابم مياد،

  مشکلی داری؟

  :باالخره دست از خنديدن برداشت و صدايی تو گلو صاف کرد

  مشکل که نه،_

  فقط ميگم خدايی نکرده يه وقت دوباره چاق نشی،

  نشه ها، البته سو تفاهم

شما تپلتم قشنگه عينهو کدو تنبل از اينور خونه قل ميخوری به اونور خونه اصال آدم 

  ...کيف ميکنه از ديدنت و

  نفس عميقی کشيدم،

  :انقدر عميق که اين بار خودش ترجيح داد ادامه نده و گفتم

  به من گفتی کدو تنبل ديگه؟_

  :نيم نگاه گذرايی بهم انداخت

  ی؟حاال چرا عصبی ميش_

  اسم تنبل و که من رو کدو نزاشتم تا بوده مردم به همين اسم صداش ميزدن

  سوراخای دماغم از شدت حرص و عصبانيت باز و بسته ميشدن،

  :تيک عصبی گرفته بودم از دست اين کارهاش

  ...باشه من_



 محيا داودی | بچرخ تا بچرخيم
 

1543 
 

  من کدو تنبلم،

  ...فقط االن ديگه خَ 

چيکار ميکنم و سريع خودم و با چشمای گرد شده که نگاهم کرد تازه فهميدم دارم 

  :جمع کردم

  خيابون و نگاه کن،_

  !حواست به خيابون باشه

  :دست بردار نبود که با خودش زمزمه کرد

  َخيابون؟_

  مگه خيابون نبود؟

  ..و عين ديوونه ها چندباری تکرار کرد َخيابون

  ...َخيابون

پنجره که با حال کم مونده بود از دستش سرم و بکوبم به داشبورد شايدهم به شيشه 

  :زاری گفتم

  باشه فهميدم که تو فهميدی ميخواستم از چه لفظ زشتی استفاده کنم،_

  !حاال ديگه دست بردار

  :پوزخندی زد

  چيه نکنه ميخوای تا خونه چرت بزنی من مزاحمم؟_
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و دوباره خنديد و ميدونستم وقتی رو مود شوخی و خنده است به اين راحتی ها کوتاه 

  :عميقی کشيدم نمياد که نفس

  حاال که خوب فکر ميکنم،_

  ميبينم خواست خدا بود که اون بچه به دنيا نياد،

  خدا حواسش بود که من يه بچه دو متری رومخ دارم که حاالحاال مونده تا بالغ بشه،

  رحم کرد بهم نزاشت اون بچه رشد کنه و به دنيا بياد!

  :دل سر دادبااين حرفم صدای خنده هاش خاموش شد و آهی از ته 

  !اگه ميموند االن چيزی تا پدر شدنم باقی نمونده بود_

  :با ديدن قيافه پر حسرتش اين بار من بودم که خنديدم

  چقدر هم که تو آمادگی پدر شدن داری،_

  !من و که ديوونه کردی حتما اون بچه رو هم از زندگی سير ميکردی

  :سرش به سمتم چرخيد

  من تورو ديوونه کردم؟_

  !ديوونه کردیتو منو 

  :نگاهش طلبکار بود اما لحنش عاشقانه که لبم و به دندون گرفتم

  خب حاال_

  :دوباره چشم دوخت به مسير پيش رو
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  ...ياسمن_

  :زيرلب "جونم"ی گفتم و اميرحسين ادامه داد

  هنوزهم فکر ميکنم همه چی يه خواب بوده،_

گار همش يه خواب از پارسال اوايل تابستون تا االن که اواسط فروردينيم ان

   ترسناک بود

  يه خواب که يه جاهاييش شيرين  و يه جاهاييش لبريز از غم و دلشوره بود،

  هنوز باور نميکنم همه چی سر و سامون گرفت،

باورم نميشه تالش هام واسه به دست آوردن تو واسه پيش بردن اون  پرونده نتيجه 

  داد،

که تموم تالششون و واسه زمين زدنم هنوز باورم نميشه ديگه خبری از اون آدمها 

  ...ميکردن نيست

  :نفسی که گرفت با صدای آرومی گفتم

  حاال چرا يهو ياد گذشته ها افتادی؟_

  :پشت چراغ قرمز ايستاد و جواب داد

  هومن و که فرستادم جهنم،_

  هاناهم که حاال حاالها بايد تو زندون آب خنک بخوره،
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تی تبديل به مهره سوخته شد باالدستی های همايون هم که سکته کرد شايد هم وق

  اونور آبی دخلش و آوردن،

  حکم باباهم که سنگين و سخت بريده نشد،

  داشتم فکر ميکردم که باالخره قراره زندگی کنيم،

  ...خوب و خوش بی دغدغه فقط کاش

  :چراغ که سبز شد ماشين و به حرکت درآورد و من گفتم

  کاش چی؟_

  :گلوش به چشمم خورد و اميرحسين جواب دادباال و پايين شدن سيبک 

  کاش يه برنامه بچينيم،_

  دلم ميخواد وقتی بابا از زندان آزاد ميشه يه اتفاق خيلی خوب بيفته،

يه اتفاق که همه گذشته رو واسه هممون پاک کنه انگار که اون گذشته اصال وجود 

  !نداشته

بهش که با صدای آروم اما  داشت گيجم ميکرد و من با نگاه سردرگمم زل زده بودم

  :شمرده ای گفت

و اين اتفاق خوب چی ميتونه باشه جز به دنيا اومدن اولين نوه خانواده تهرانی و _

  نورايی؟

انتظار شنيدن هر جمله ای و ازش داشتم اال اين صحبت ها و حاال با قيافه وا رفتم 

  :داشتم نگاهش ميکردم و پلک ميزدم که لب زد
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  نظرت چيه؟_

  کن بابارو به دنيا بياريم؟پاک 

با نيش باز منتظر شنيدن جوابم بود که تموم تالشم و واسه آروم نگهداشتن خودم 

  :کردم و گفتم

  پس اين همه حرف زدی که اينو بگی؟_

  که به اين جا برسی؟

  :سرش و به نشونه تاييد به باال و پايين تکون داد

  دقيقا،_

  حاال نظرت و بگو

  :يش رو چشم دوختمدست به سينه به مسير پ

  !نظرم اينه که رانندگيت و کنی تا رسيدن به خونه هم حرف نزنی_

  :پوفی کشيد

  خيرسرم زن گرفتم خانواده تشکيل بدم،_

  !طعم بابا شدن و بچشم ولی اينطور که پيداست اين آرزو رو با خودم به گور ميبرم

  :غر زدنش همچنان ادامه داشت

  اصال من به درک،_

  زو به دل موندن ندارم دلت به حال پدر و مادرت بسوزه،من مشکلی با آر
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  !قشنگ معلومه آقا اردشير دلش يه نوه تپل مپل ميخواد

  خنده ام گرفته بود اما نخنديدم و فقط لبخند زدم،

  روی دستم گذاشتم،آرنجم و به پشتی صندلی تکيه دادم و سرم و 

  :خيره بهش جواب دادم

  ردشير دلش نوه ميخواد؟اونوقت تو از کجا ميدونی آقا ا_

  :شونه ای باال انداخت

  فهميدنش کاری نداره،_

  فقط کافيه يه بار تو چشماش نگاه کنی،

  بفهمی، يه نگاه دقيق کافيه که همه چيز و

  با هر پلک  با آدم حرف ميزنه

  :ريز ريز خنديدم

  حاال چی ميگه؟_

  :نگاهش به سمتم چرخيد

  ميگه وقتشه دوماد عزيزم_

  ... دخترم ووقتشه که 

  :با صدای بلند پريدم وسط حرفش

  !بسه بسه،از زبون بابای من بی ادبی نکن_
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  :لب و لوچش آويزون شد

  بی ادبی کدومه؟_

  !مادر کنم همين آقا اردشير با نگاهش از من ميخواست که دخترش و

همچين لب و لوچش و آويزون کرده بود که هرکی نميشناختش براش دلسوزی 

  :وب ميشناختمش که صدای خنده هام بلند شدميکرد اما من خ

  !پس نيتت خيره_

  :دستی تو صورتش کشيد

  هميشه همين بوده،_

نيتم خير بود که تورو گرفتم االنم نيتم خيره که ميخوام افتخار به دنيا آوردن بچه 

  ...من و داشته باشی هرچند

  فشارم داشت ميفتاد،

  ميرسيدم، يه دقيقه به مرز انفجاريه دقيقه ميخنديدم و

انگار تو ميدون مين بودم و با هر قدم پام روی مين ميرفت و هر کدوم هم که خنثی 

  :ميشد مين ديگه ای زير پاهام حس ميکردم که جيغ بلندی زدم

  ساکت شو،_

  محض رضای خدا ساکت شو

  نميخوام دستم به خونت آلوده شه،
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  !نميخوام خوشحالی مامانت چند ساعت بيشتر دووم نياره

  :اوه گفتنش شروع شداوه 

  فکرکنم بايد رو پرونده جديدی کار کنم،_

  !پرونده قاتل سريالی ،ياسمن نورايی

  :بهش دوختمنگاه سردم و

  سريالی؟_

  .تنها کسی هستی که ميخوام اين بالرو سرش بيارمتو

  همزمان با رسيدن به خونه،

  .در پارکينگ و با ريموت باز کرد و ماشين و تو پارکينگ برد

خاموش کرد کامال به خاموش کردن ماشين حرفی نزد و حاال همينکه ماشين وتا 

  :سمتم چرخيد

  کشتی، تو من و_

  هرلحظه و هر دقيقه،

  !کشتی پس ميشه بهت گفت قاتل زنجيره ایتو تا االن صدبار من و

  :مشتی به سينش کوبيدم

  !اينجوری صدام نزن،حس ميکنم واقعا آدم بدی ام_

  :ون دادسرش و به اطراف تک
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  اينکه من و بکشی که بد نيست،_

  !معشوقه بايد عاشق کش باشه،مثل تو که با يه نگاهت تيرخالص و به قلبم ميزنی

  :تو چشم هاش چرخوندمنگاهم و

  بهش بدی معشوقته؟پس يه کدوتنبل قاتل که ميخوای افتخار مادری بچت و_

  به خنده افتاد،

  :خنده گفتبين  رديف دندون های سفيدش نمايان شد و

  !دقيقا اين کدوتنبل همه دارو ندارمه_

  :نفس عميقی کشيدم

  بازم گفتی؟_

  تنبل؟بازم به من گفتی کدو

صورتش تو دوباره باز کرد نفس حرصيم وچشم هاش و که به نشونه تاييد بست و 

  :خالی کردم

  !يه کدو تنبلی نشونت بدم_

  د،باز کرد و پياده شهمينطور که ميخنديد در ماشين و

  از ماشين پياده شدم، 

  زورم گرفته بود از اين خنده هاش،

  آتيش به جونم ميزد اينکه حرصم ميداد و خودش هم ميخنديد که آروم نگرفتم ،
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من اين سمت بودم و اميرحسين سمت راننده که در ماشين و محکم بهم کوبيدم و رو 

رخ اميرحسينی که  پنجه پا وايسادم تا نمای بيشتری از هيکلم و از پشت ماشين به

  : روبه روم بود بکشم

  از  همين امروز دنبال يه اسم مناسب واست ميگردم ،_

  !محکمی باشه در مقابل کدو تنبل گفتنتيه اسم خاص که جواب سفت و

  :ريلکس و آسوده بود که سرش و کج کرد

  بگرد عزيزم،_

  خودمم کمکت ميکنم،

  !سالمتيت خوب نيستفقط  همه وزنت و رو پنجه پاهات ننداز واسه 

  :واسه چندمين بار نفس عميق سر دادم

  نگران سالمتی من نباش، تو_

  نگران خودت باش که معلوم نيست از اين به بعد قراره چی صدات کنم

  :و با يادآوری گذشته ها انگار که فکری تو سرم جرقه زده باشه ادامه دادم

  شايد به ياد قديما زرافه صدات زدم،_

  !ندتهخيلی هم براز

  :لبخند کجی گوشه لبهاش نشست

  زرافه؟_
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  خيلی با کدو تنبل همخونی نداره،

  !به نظرم بايد بيشتر فکرکنی

  :صدا قورت دادم با سر وآب دهنم و

  !فکر ميکنم،بيشتر فکر ميکنم_

  :لبخندش گله گشاد شد

  !فکر کن عزيزم،کسی جلوت و نگرفته_

  ريز کردم، چشم هام و

  اين بار فرق داشت،

  :بار کلی تهديد پشت اين نگاه بود و با لحن خوفناکی جوابش و دادم اين

  !پس بچرخ تا بچرخيم_

  :لب زد

  ...ميچرخيم_

  به سمتم اومد،و قدم برداشت و

  :با همون لبخند ادامه دادروبه روم که ايستاد همچنان لبخند به لب داشت و

  !بگردممن ميخوام مثل يه پروانه دور تو بچرخم و_

بحث و عاشقانه تموم کنه اما انقدر اذيتم کرده بود که نميخواستم بهش  سعی داشت

  اجازه ماست مالی بدم،
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  :گفتم صاف کردم وگلوواسه همين صدايی تو

فعال که مثل يه زنبور کافر دورم پرسه ميزنی و منتظر يه فرصت خوبی که نيشم _

  !بزنی

يافه وا رفته نگاهم کرد انگار اصال توقع شنيدن اين جواب و نداشت که اول با ق

  بعد که من واسش چشم و ابرو اومدم از خنده پوکيد،و

  يه جوری از ته دل ميخنديد که نميتونستم مقاومت کنم،

  بی اختيار به خنده افتادم ،نميتونستم نسبت به خنده هاش واکنشی نداشته باشم و

ز در و حاال فضای پارکينگ از صدای خنده هامون پر شده بود و اگه کسی ا

  همسايه به اينجا ميومد حتما به عقلمون شک ميکرد،

حتما فکر ميکرد عروس و دوماد ساکن اين ساختمون خل شدن که اينجوری دارن 

اين پايان ماجرا نبود که البه الی خنديدم اميرحسين با صدايی که  قهقهه ميزنن و

  :واضح نبود گفت

  نبور کافرا نيست؟راستی چرا چند ساليه که ديگه خبری از اين ز_

  به نظرت مهاجرت کردن؟

  :از شدت خنده نفس نفس ميزدم که نگاهم و بهش دوختم

  نميدونم واال،_

  !جو ميکنم بهت اطالع ميدمحتما راجع بهشون پرس و

  :خنده هاش رفته رفته آروم شد
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  !بکنیيادت باشه حتما اين کار و_

  :سری به نشونه تاييد تکون دادم

  زندگيمون؟چشم،حاال بريم پی _

  !ما هنوز تو پارکينگيمشب شد و

  :دستش و رو شونم انداخت و جواب داد

  بريم عيال،_

  ...بريم به زندگيمون برسيم

  .و باهم راهی شديم

  راهی خونمون،

  خونه ای که با وجود اين شيطنت ها،

  شوهری مکان امن عاشقانه هامون بود، با وجود اين کلکل های زن و

  خونه مشترک ما،

  !اميرحسين و شايد هم به زودی،يه فرشته کوچولو من و

تو اتاق دنج اين خونه صبح  حاال ديگه ميتونستيم با خيال راحت تری شب هامون و

  کنيم،

  ...نگرانی و با دل خوش حاال ميتونستيم با خيال راحت زندگی کنيم بی اضطراب و
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